
Mások mondták a kurzusról
„A kurzusra azzal a tudatal mentem, hogy bár az 
eszemmel tudtam, hogy szükség van a dicsőítésre – er-
ről akár egy órás előadást is tudtam volna tartani-, de a
szívem tele volt mindennel, ami nem a dicsőítés, és 
ezekre akartam választ kapni. Sokkal többet kaptam! 
Megmutata az Úr, hogy emeljem tekintetemet a 
szeméthegyeim fölé a magasba -mert onnét jön a 
Szabadító-,hogy szemléljem az Ő arcát.”

Dr. Halász Gyöngyi, Szombathely

„A kurzusról hazafelé kábultan zötyögtünk a vonaton 
és társaimmal egyet érezve egymást kérdezgetük: 
'Mondd, hogy lehet ezt othon elmesélni?' Először arra 
gondoltam, hogy sehogy, mert amit átéltünk ebben a 
néhány napban, azt lehetetlen szavakba foglalni,
ide el kell jönni!”

Gerbert Zsuzsa, Budapest

Buzdítás
„A nép, melyet magamnak formáltam,
dicséretemet hirdeti majd.” Iz 43,21(Jer.)
Drága testvéreim! 
Nagyon komoly időket élünk. Tele vagyunk támadásokkal,
személyes és társadalmi szinten is. Sokszor feltesszük a 
kérdést: hogyan tudok megállni, a helyes-keskeny úton 
maradni? Az első, amit helyre kell állítanunk az az 
imaidő! Személyes és közösségi szinten is. Ezt a harcot 
nekünk kell megharcolni. Helyetünk nem teszi meg 
senki. Minden reggel, mielőt bármit is tennél, először 
odaborulni Isten karjaiba, Vele Lenni, felnézni Rá, 
megvallani szeretetét, hatalmát, erejét. Így indulhatunk 
aznap is mint a Szentlélek eszközei! Ezután meg 
rendszeresen összegyűlni a testvérekkel, akiknek ég a 
szívük Istenért és Országáért. Együt, egy szívvel-lélekkel 
keresni Isten arcát, és harcolni. Bele szólítani Isten erejét, 
győzelmét, hatalmát, minden élethelyzetbe, addig, amíg 
nem látjuk a változást! Jöjjön el a Te Országod. Legyen 
meg a Te akaratod. Ezt akarjuk mi is ! 
„A nép, amelyet magamnak alkotam, hirdetni 
fogja dicsőségemet.” Iz 43,21(Szt.I.)

Csiszér László

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A 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 vagytok : 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*

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

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fatalja
– 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 növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] : a közösségi élet megújítása
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– a dicsőítésről –

„A nép, melyet magamnak formáltam,
dicséretemet hirdeti majd.” Iz 43,21
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és Missziós Centrum

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30.



A kurzusról
A kurzus  célja,  hogy  mindannyiunkban  kialakuljon  egy
„dicsőítő  szív”,  amely  szüntelenül  magasztalni  akarja  az
Urat.

A kurzus szól mindazokhoz, akik vágynak az Úr szenvedé-
lyesebb dicséretére, tehát nem csak a dicsőítésvezetőket, il-
letve a dicsőítésben szolgálóknak készült.

Hisszük, hogy az a pár nap, amit Isten magasztalásában és
imádásában töltünk el, személyes ébredést hoz. Ez a kezde-
te annak, hogy a Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét,
és hatalommal megújítsa az Ő népét!

A kurzus témáiból

Isten megismerése, jelenléte

A dicsőítés formái

Szabadság a dicsőítésben

Dicséret, imádás

Hallani és megcselekedni Isten hangját

Elhívásunk a dicsőítés

A dicsőítés, mint szellemi harc

Támadások a dicsőítő életében

A dicsőítés, mint az evangelizáció eszköze

A szentmise: dicsőítés

A dicsőítő élete, mint áldozat

A szövetség, A mennyei dicsőítés

Kurzusigazgató
Csiszér László

Lelkipásztor 
Barna Máté OP, domonkosrendi szerzetes és tar-
tományfőnök

Koordinátor 
Nagy Diána

Időpont
A kurzus időpontja: 2016. szeptember 23-25. 

Kezdés: 2016. szeptember 23. (péntek) du. 16.30
óra 

Befejezés:  2016.  szeptember  25.  (vasárnap)  du.
16.00 óra

Helyszín
VÁLASZ  Szenvedélybeteg-segítő  és  Drogprevenciós
Központ – Konferencia és Missziós Centrum 

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u.30.

Megközelíthetőség
Vonatal:  a  Budapest-Szeged  vasútvonalon  mindkét
irányból megközelíthető menetrend szerinti, közvet-
len járatokkal

Autóbusszal : menetrend szerinti járatokkal

Szállás 
A kurzus ideje alat minden résztvevő számára szál-
lást  biztosítunk.  Arra  kérünk,  hogy  polifoam-ot,
hálózsákot mindenképpen hozz magaddal! 

Hozzájárulás
A kurzus részvétel díja összesen 6.500 Ft, mely tartal-
mazza a kurzus technikai költségeit, a napi ötszöri ét-
kezést, illetve az extrákat (kávé, csoki, gyümölcs), te-
hát a 3 nap teljes ellátását!

További információ
Hétköznap 14.00 és 18.00 óra között a       
+36 30 844904122-es telefonszámon a 
koordinátornál. 

Jelentkezés
– 2016. szeptember 11-ig a jelentkezési lapok 

leadásával ÉS a kurzus költségének befze-
tésével!

–  ▶ Személyesen a koordinátornál (a jelentkezé-
si lap a honlapról letölthető: www.ujevangeli-
zacio.hu)

–  ▶ vagy interneten a következő e-mail címen 
keresztül: nagydiana314@gmail.com 

– Figyelem! A jelentkezés a részvételi díj be-
fzetésével válik érvényessé! Kérjük, hogy 
telefonszámot vagy e-mail címet mindenkép-
pen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a
kurzussal kapcsolatban. Ha jelentkeztél, de va-
lamilyen indokból mégsem tudsz részt venni, 
időben jelezd!

Hozz magaddal még
–nyitot szívet

–teljes Szentírást

–tollat

–jegyzetfüzetet

–ha van, akkor a hangszeredet

–polifoam-ot, hálózsákot, lepedőt

Szeretetel várunk!

mailto:nagydiana314@gmail.com
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