
JELENTKEZÉSI LAP: 
 

 
NÉV: _______________________ 
 
____________________________ 
 
TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG: 
 
____________________________ 
 
E-MAIL CÍM: 
 
____________________________ 

 

Lesz-e gyermekmegőrzés? 
 

Ha erre lesz igény, megszervezzük. 
Gyermekfelügyeletet kérek:  

igen □                      nem □ 

 

Mir ől lesz szó? 

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI  
hitre jutott keresztyéneknek szánt 
sorozat. Pál apostol Filippiekhez írt 
levelének részletes tanulmányozására 
épül, mely olyan hívőknek íródott, akik 
nem sokkal korábban indultak el a 
Krisztus követés útján. 

Hol lesznek az alkalmak? 

Református Újkollégium épületében 
található Kiskonviktusban.  

Megközelíthető:  
Kecskemét, Csányi János krt. felől 

(Bejárat a Református Uszoda mellett 
található ajtón.) 

 

Van-e költsége a sorozatnak? 
 

Nincs 
 
Lehet-e házastársat, ismerőst 

hozni? 
 

Természetesen szeretettel várunk 
mindenkit. A jelentkezési lapon kérjük a 
hozott személy nevét is feltüntetni. 

 
 

 
8+1 hetes sorozat  

 
 

Kecskeméti Református 
Egyházközség 

 
 



Kiket várunk? 

VÁRJUK MINDAZOKAT , akik 
korábban már részt vettek egy 
KERESZT-kérdések vagy ALPHA-
sorozaton és döntést hoztak Krisztus 
mellett, de olyanokat is szívesen látunk, 
akik még nem tették meg ezt a lépést. Az 
a reményünk, hogy a csoport tagjai a 
hetenkénti találkozások során felfedezik, 
hogy Krisztus megismerése és követése 
milyen kihívásokkal és örömökkel jár.  

 

Mi történik  
egy-egy alkalommal? 

 
Az alkalmak kb. 1,5-2 órásak lesznek, és 
a következőképpen épülnek fel: 

• Kötetlen közös VACSORA (kb. 30 
perc) 

• Beszélgetés az asztal körül egy 
bibliai igeszakasz alapján (kb. 20 
perc) 

• Előadás a TANÍTVÁNYSÁG egy-
egy „alapkérdéséről” (kb. 20 perc) 

• Beszélgetés 8-12 fős csoportokban a 
hallottakról (kb. 30 perc) 

Mi a célja ennek a 
sorozatnak? 

A sorozat célja egy lépéssel tovább segíteni 
a résztvevőket abban, hogy még mélyebben 
megértsék, mit is jelent Jézust követni, 
vagyis a tanítványának lenni. 

Mikor indul a sorozat és 
meddig tart? 

2018. május 2-án kezdünk, és nyolc (+1) 
SZERDÁN át tart a sorozat esténként 
18.00-20.00 óráig (A kezdés időpontját a 
résztvevők közös megegyezése alapján kb. 
fél órával csúsztathatjuk korábbra v. 
későbbre). 

 

A sorozatra jelentkezni  

a Jelentkezési Lap leadásával 
a Lelkészi Hivatalban, 

további információt kérni 
Pál Ferenc  

(30-205-3094)  
lelkipásztornál lehet. 

 

Jelentkezési határidő:  
2018. május 2. (15.00 óra) 

A sorozat felépítése: 

1. HÉT : Tényleg Krisztushoz 
tartozom? Filippi 1,1–11 

 
2. HÉT: Mi az életem célja? 

Filippi 1,12–26 
 

3. HÉT: Együtt Krisztusért? 
Filippi 1,27–2,11 

 
4. HÉT: Hogyan éljek Krisztusért? 

Filippi 2,5–18 
 
5. HÉT: Lehetek-e elég jó Istennek? 

Filippi 3,1–9 
 

6. HÉT: Hogyan ismerhetem meg 
jobban Krisztust? Filippi 3,10–4,1 

 
7. HÉT: Hogyan lehet örömöm 

Krisztusban? Filippi 4,2–9 
 

8. HÉT: Hogyan lehetek elégedett 
Krisztusban? Filippi 4,10–23 

 

RÁADÁS:  Követésre méltó példák 
Filippi 2,19–30 


