Mások mondták a kurzusról

Az iskola képzési programja

A kurzustól segítséget és útmutatást kaptam. Segítséget kinyitni a szívem, útmutatást a Krisztusban való életre, és segítséget megtérni. Kicsit elgondolkodva a hétvégén, inkább azt szeretném leírni, hoy mit kaptam a kurzus tanítóitól, résztvevőitől, és a Főszereplőjétől. A kurzus tanítóitól
sok vidámságot, rengeteg szeretetet, barátságot és
jó példát kaptam. Az Atyától viszont, ey egész
bazi nay és gigantikus méretű szeretetet :,,, irgalmat, és a Szentlelket. • Kiss Lóránd, Szeged

I. szakasz: A

Mindig azt gondoltam, hoy megkaptam yermekkoromban azt a vallásos neveltetést és értékrendet,
ami ahhoz kell, hoy jó keresztény leyek, s ez íy
nekem elég. (…, Eljutottam oda, hoy beismertem,
mégiscsak tennem kell valamit. Elmentem a Fülöp
kurzusra, ahol rá kellett jönnöm, hoy alapjaiban
nem értettem eddig azt, amiben olyan nay okosnak képzeltem magam. Ott és akkor Isten megszólított engem, a farizeust. Szeretett yermekének
nevezett, és elmondta tudja, hoy nem tehetek a
vétkeimről, mert a bűn, mely Tőle elválaszt, okozza azokat. Rájöttem, hoy teljes átverés, hoy én
eyedül el tudom kormányozni életemet Istenhez!
Ey megrázó pillanatban megértettem, hoy a
Megváltás titka, amiről azt hittem mindent tudok,
valóban csoda és tényleg rám is vonatkozik! (…,
Ezeket a sorokat azoknak a keresztény testvéreimnek írtam, akik eyedül küzdenek, hoy ne bukjanak el. • Kissné Kollár Katalin, Budapest

keresztény élet alapjai

1. Új élet Krisztusban:: első evangelizáció
2. Emmausz:: találkozás Isten Igéjével
3. János:: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet:: a mi életünk története
6. Mózes:: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vaytok:: út a boldogsághoz*
II. szakasz: Hogyan

evangelizáljunk?

1. Pál:: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz:: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus:: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka:: a sikeres evangelizáció
5. Apolló:: a tanító iskolája
6. Damaszkusz:: Pál evangéliuma
7. Mária:: az evangelizátor példaképe
III. szakasz: Hogyan

képezzünk evangelizátort?

1. Maranatha:: a reménység tanúi*
2. Péter:: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács:: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek:: a liturgiáról*
7. Jetró:: az ökumenéről*

Jel 3,20

Hatalmas boldogságot viszek haza a kurzusról!
Megéreztem azt, hoy milyen a szerető és gondoskodó Atyára bízni magam! Megtapasztaltam azt,
hoy nem én irányítom az általam váyott találkozást. Ehhez először ki kellett ürítenem magam, s
ekkor már jött is a CSODA! • Török Adrienn, Esztergom

HU-14-27

Evangelizációs iskolák képzése
1. András:: vízió és módszertan
2. József Barnabás:: formálás és felkészítés

Választható kurzusok
–
–
–
–

Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma:: tized*
Tetelesztai, Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
József, az álmodozó:: belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
–
–
–
–

Fülöp:: első evangelizáció
Ászáf:: a dicsőítő szív kiformálása
KOrnéliusz [ko1]:: a közösség születése
Isten Országa – KOinonia [ko2]:: a közösség növekedése
– KOrintus [ko1+2]:: a közösségi élet megújítása

Kop-kop-kop…
az ajtódban állok.
Beengedsz?

FÜLÖP KURZUS
– új élet –

Hódmezővásárhely,
2014. március 28–30

A kurzusról
A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az
örömhíréről szól. Mert Ő azért jött, hogy életünk
legyen, mégpedig bőséges, és ezt el akarja mondani személyesen neked. Ez a kurzus arról fog
szólni, hogyan nyisd meg a benső kapudat, a szívedet Isten, Jézus és a Szentlélek előtt, hogy
megtapasztald, az örömhírt és hogy Isten veled
van.

Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni, hanem rólad és Istenről fog szólni. Csak nyitott és
őszinte benső kell hozzá. És persze dinamikus
lesz, nem fogunk rajta elaludni…

–
–
–
–

A kurzus bejárós, vagyis mindenki otthon alszik.
Távolról érkezők számára szállást, sajnos, nem
tudunk biztosítani.
Mert úy szerette Isten a világot, hoy
eyszülött Fiát adta oda, hoy mindaz,
aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete leyen.

Isten szeret, nem szeret?
Mindig tapasztalom?
Jézus miért nagy dolog a húsvét?
Kell hinni? Mi az, hogy megtérni, minek kell
az?
– Szentlélek csak hab a tortán?
– Néppé tesz

Kurzusigazgató

Kiknek szól?

Tóth István, Hódmezővásárhely

Neked,
– ha szeretnél keresztény lenni,
– ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi katolikus,
– ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,
– ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
– ha elnyom a bűn,
– ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor,
– ha magányos (keresztény) vagy,
– ha még nem vagy (teljesen) Istené,
– és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni.

Miből áll?
Előadásokból, imából, rajzokból, énekekből és
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy
valósággá váljon, amit hallasz és látsz.

6.000 Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. Benne van a reggeli, ebéd, vacsora, rezsi és a kurzus
technikai költségei. Ha anyagi problémáid vannak, jelezd előre jelentkezéskor.

Szállás

Hogy miért Fülöp kurzus a neve? Hát ezt majd
megtudod, ha eljössz…

A kurzus témáiból

Hozzájárulás

Gyuris Gellért, Szeged

Koordinátor
Időpont
2014. március 28-30.

Jelentkezés
Jelentkezést a mellékelt jelentkezési lapon fogadunk.
– Postán Tóth István
6800 Hódmezővásárhely, Vidám u. 7.
– E-mailben pityu6905@gmail.com
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján
http //szentandras.ujevangelizacio.hu
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen
tudsz maradni!

Kezdés pénteken 17.00-kor (érkezés 16.30-tól), A
kurzus folyamán reggel 8 és este 21 óra között
vannak programok. Befejezés vasárnap
15 00-kor.

Jelentkezési feltétel Betöltött 18 életév.

Helyszín

Tóth István +3620 423-41-43

Hódmezővásárhely, Andrássy u. 13.
Károlyi Ház.

Hozz magaddal

A buszpályaudvartól az Emlékpont irányába,
majd a lámpánál jobbra a belvárosi Szentháromság templom felé.

Jelentkezési határidő 2014.március 20.

További információ

– teljes Szentírást,
– jegyzetfüzetet.

Szeretettel várunk!

