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kurzus a Szentírásról hétről 

hétre 

Velence, 2012. október 30 – 

 

IDŐpont 

2014. május 23–25. 
Kezdés pénteken 17:00, 
befejezés vasárnap 12:00. 

A kurzus bejárós, nem ottalvós. 

HOZZÁjárulás 

2 500 Ft, ami az ebédet, 
uzsonnát és a kurzus technikai 
költségeit foglalja magában. 

Ha anyagi gondod van, jelezd, 
pénzhiány miatt senkinek nem 
kell távolmaradnia. 

ISTENNEK 

TERVE VAN 

VELED ! 

 

A legjobbat akarja neked!  
Szeretet-terve már készen van 
nála. Bizonyára neked is vannak 
terveid, elképzeléseid saját 
életedről, de ezek jelentéktelenek 
ahhoz képest, amit I s ten  
képzelt el veled kapcsolatban.  
Nem tudsz akkora boldogságra 
vágyni, amit ő eleve el ne 
tervezett volna számodra, hogy 
benne járj! 

A 

kurzusról  

Keresztény vagy? Igyekszel jó ember lenni? 
Tudsz már sokmindent Istenről? 

Mégis úgy érzed, valami még hiányzik? 
Többre vágysz Istentől? 

AKKOR A FÜLÖP KURZUSON A HELYED! 

A kurzus célja, hogy nyisd meg a szívedet az Atya, 
Jézus és a Szentlélek előtt, hogy megtapasztald:  
Isten veled van! 

MIBŐL 

ÁLL? 
Tanításokból, igemagyarázatokból, színes és életre 
váló példákból, kreatív ötletekből, dinamikus 
tapasztalatokból, sok énekből, közösségi együttlétből. 

 

HELYszín 

Mindszenti plébánia, 
3530 Miskolc, Mindszenti tér 6.  

A JELENTKEZÉS módjai 

+ Interneten: ujevangelizacio.hu > > > jelentkezési oldal 
+A kitöltött jelentkezési lap elküldésével digitálisan v. 
szkennelve ímélben az 55mataniko@gmail.com címre. 
+ A kitöltött jelentkezési lap személyes leadásával 

a szolgáló csapat tagjainál vagy a plébánián. 

Jelentkezési határidő: MÁJUS 18. 

Jelentkezéseddel vállalod, 
hogy a kurzuson végig részt veszel. 
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NEKED 

szól  

 ha szeretnél teljes szívvel keresztény lenni; 
 ha vágysz túllendülni azon, amit nem értesz Istennel 

kapcsolatban; 
 ha belépnél Isten szabadságába; 
 ha Jézus örömével akarod megélni az evangéliumot; 
 ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni; 
 ha lehúz a bűn; 
 ha hited erőtlen; 
 ha Isten Lelke távoli; 
 ha magányos (keresztény) vagy; 
 ha még nem vagy (teljesen) Istené, 

és szeretnél Istennel új életet  kezdeni. 

FÜLÖP 

kurzus 

 
Miskolcon, 
a Mindszenti plébánián, 
 
2014. május 23–25. 

EZ A 

KURZUS 

Tanításokból, imákból, rajzokból, 
énekekből és sok gyakorlatból, 
közös tapasztalatból áll, hogy 
valósággá  váljon, amit hallasz és 
látsz. Ez a hétvége 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!!! 

HOZZ magaddal 
 nyitott szívet  
 teljes Szentírást  
 jegyzetfüzetet, íróeszközt 

Szervezők és KAPCSOLAT 

A kurzust a Szent András 
Evangelizációs Iskola tartja 
 
Koordinátor: Siegel Amarilla 
Telefon: 06 30 4286171 
Ímél: 55mataniko@gmail.com 

A kurzus TÉMÁIból 

Isten: valóban szeret? 
De miért nem tapasztalom? 

Jézus: miért halt meg? 
Mit is jelent hinni? 
Mégis mi az, hogy megtérni,             
és minek? 

Szentlélek: mit is kezdjek vele? 
Köz(ömb)össég 

Új szívet adok nektek és új lelket 
oltok belétek, kiveszem testetekből a 
kőszívet és hússzívet adok nektek. 

Ez 36,26 


