
TAPASZTALATOK 
Rövid sorok a résztvevőktől Fülöp kurzus után: 
 

- Rájöttem arra, hogy menyire bűnös 
vagyok, de Isten nagyon szeret, ezért 
Fiát adta értem. Megismertem a 
Szentlelket, segítségül tudom hívni. 
Hozzá bármikor fordulhatok, mert 
biztos, hogy megsegít. Isten egy apuka, 
aki végtelenül szeret, nincsenek 
elvárásai, úgy szeret, ahogy vagyok. Úgy 
éreztem magam a kurzuson, mintha egy 
családban lennék, ahol tényleg Isten van 
a középpontban.  

- Megtapasztaltam az Atya szeretetét, 
ami úgy érzem többet ér mindennél. 

- De jó érzés volt rádöbbenni arra, hogy 
Jézus a mocskos, sáros oldalamat is 
elfogadja és szeret engem úgy, ahogy 
vagyok! 

- Személyes, élő hitre van szükség ahhoz, 
hogy igazán keresztény életet tudjunk 
élni, és ne csupán vasárnapi keresztények 
legyünk. Megértettem a Szentírás 
üzeneteit, amiket eddig csak olvastam, de 
nem értettem.  

- Az egyházi ünnepek számomra inkább   
      családi hagyományokat és bonyolult   
      ministrálást jelentettek. Ezen a kurzuson  
      értettem meg és hittem először, hogy  
      Jézus valóban feltámadt és nem vesztes   
      volt, hanem győztes! 

 

 
       

AZ ISKOLA  PROGRAMJA 

 A KERESZTÉNY ÉLET ALAPJAI 
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre 
2. Emmausz – mire jó a Szentírás? 
3. János – tanítványok iskolája 
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével 
5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története 
6. Mózes – a felszabadító iskolája 
7. András – az iskola látásmódja és módszertana 

 
 

HOGYAN EVANGELIZÁLJUNK? 
8. Pál – evangelizátorok iskolája 
9. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 
10. Apolló – prédikátorok iskolája 
11. Pál titka – a sikeres evangelizáció 
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 

 

HOGYAN KÉPEZZÜNK  
      EVANGELIZÁTOROKAT? 
13. Mária –  az evangelizátor mintaképe 
14. Maranatha – a reménység tanúi 
15. Péter – az Egyházról 
16. Melkizedek – a liturgiáról 
17. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 
18. Jetró – az ökumenéről 

 
VÁLASZTHATÓ KURZUSOK: 

a) Az Evangélium 7 fiatalja 
b) Jézus uralma - tized  
c) Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása 
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         2013. március 8. – 10. 
 
      

 

  Menjetek és hirdessétek az evangéliumot ! 
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A KURZUSRÓL 

A Fülöp kurzuson nincs szó másról, csak egyedül 
Istenről és arról, hogy mi fűzi Őt hozzánk, miért 
nincs nálam, nálad nagyobb érték a számára. Ez 
nem egy könyv, nem egy márkanév, nem egy 
pihenős lelkigyakorlat, hanem Isten 
megtapasztalása a halló és értő szívűeknek. 
Gyere el ! 

Kiknek szól?  

 Neked, 

� ha szeretnél keresztény lenni, 
� ha több szeretnél lenni, mint 

vasárnapi keresztény, 
� ha még nem tudod, miért öröm 

Jézusnak élni, 
� ha már nem tudsz Jézusnak örülni, 
� ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni, 
� ha lehúz a bűn, 
� ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor, 
� ha hited talán kicsiny, 
� ha Isten Lelke távoli, 
� 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. 

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...  

 

 
LELKIPÁSZTORI  FELELŐS 
                                              Parák József 

KURZUSIGAZGATÓ 
                                             Nagy Zsolt 

KOORDINÁTOR 
                                       Nagy Tamás 

A TEAM  TÖBBI  TAGJA 
Balogh Ádám, Mikesy Julika,  Zolcer Erika, 
Nagy Viktória 
 

A KURZUS TÉMÁIBÓL 
� Isten: szeret, nem szeret? 
� Mindig tapasztalom? 
� Jézus: a húsvét megoldása 
� Kell hinni? 
� Mi, az hogy megtérni, és minek? 
� Szentlélek: csak hab a tortán? 
� Néppé tesz 

IDŐPONT 
2013. március 8.–10. 
Érkezés pénteken 16.30 -tól, kezdés 17.00, 
befejezés vasárnap mise után. 

HELYSZÍN: 

Ipolynyék, kultúrház 

 

  HOZZÁJÁRULÁS 
  A kurzusnak nincs fix költsége,a helyszínen  
  adományokat gyűjtünk.  
 
A JELENTKEZÉS MÓDJA_________________ 
A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve       
személyesen a koordinátornál,a plébánián, 
 vagy a következő elérhetőségek valamelyikén : 

           
Tel: 0907 563 454   
       0907 880 996 

 
 
Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból  
mégsem tudsz részt venni, kérünk,időben 
jelezd ! Köszönjük. 

HOZZ MAGADDAL ! 
 

� teljes Szentírást (ha van) 
� jegyzetfüzetet, 
� nyitott szívet.  

 

Szeretettel várunk! 
www.ujevangelizacio.hu 

 
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok 
belétek.” 
                                            (Ez 36,26) 


