
A KURZUSRÓL 
 
 
A kurzus célja, hogy mindannyiunkban kiala-kuljon 
egy �dicsőítő szív�, amely szüntelenül magasztalni 
akarja az Urat. 
 
A kurzus nem csak dicsőítésvezetőknek illetve 
dicsőítésben szolgálóknak készült, hanem 
mindenkinek, aki szeretné még szenvedélye-sebben 
dicsérni az Urat. 
 
Hisszük, hogy ez a pár nap, amit Isten 
magasztalásában és imádásában töltünk el, 
személyes ébredést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a 
Szentlélek sokakra kiárassza kegyelmét, és 
hatalommal megújítsa az Ő népét! 
 
A KURZUS TÉMÁIBÓL 

• Isten neve és jelentései  
• Isten jelenléte  
• A dicsőítés formái 
• Szabadság a dicsőítésben 
• Dicséret, imádás 
• Hallani Isten hangját és megcselekedni 
• Elhívásunk a dicsőítés 
• A dicsőítés, mint szellemi harc  
• Támadások a dicsőítő életében  
• A dicsőítés, mint az evangelizáció eszköze  
• A szentmise, mint dicsőítés  
• A dicsőítő élete, mint áldozat 
• A szövetség 
• A mennyei dicsőítés� 

 
 
KOORDINÁTOR 
Csépleő Cecília 
 
KURZUSIGAZGATÓ 
Csiszér László 

 
IDŐPONT 
2005. okt.31- nov. 06. 
Kezdés pénteken 17.00-kor, befejezés vasárnap 14.00-
kor. 
 
 
HELYSZÍN 
Árpád-házi Szt. Erzsébet Középiskola és Óvoda 
2500 Esztergom, Mindszenty tér 7. 
 
(Megközelítési lehetőség busszal:  
Budapesten az Árpád-hídnál kell felszállni és 
Esztergom végállomáson  a Buszpályaudvaron 
leszállni. Onnan gyalog a Kis-Duna sétányon kell  
végigmenni a Mindszenty térig.  
Megközelítési lehetőség vonattal: 
Budapest Nyugatiból Esztergomig, a végállomásig kell 
jönni (NEM  
ESZTERGOM-KERTVÁROS!). A vasútállomástól 
gyalog a buszvégi állomásig kell elsétálni, és onnan a 
Kis-Duna sétányon kell tovább menni a Mindszenty 
térig.) 
 
 
HOZZÁJÁRULÁS 
13.500Ft, ami tartalmazza a reggelit, kétszeri meleg 
élelmet a Hévíz étteremben, a kurzus technikai 
költségeit és a team utazási költségét.  
Anyagi okok miatt senki ne maradjon távol, ha gondod 
van, időben szólj. 
A kurzus díját a megérkezéskor kell befizetni.  
 
 
SZÁLLÁS 
A kurzus helyszínén, tantermekben. Kérjünk, hozz 
magaddal polifoam-ot és hálózsákot! 
(Szivacsmatracokat korlátozott számban tudunk 
biztosítani.)  
Zuhanyozási lehetőség a tornaterem zuhanyzójában 
lesz, 6 fülke áll rendelkezésünkre. 

 
 

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL 
Betöltött 18 életév. 
 
JELENTKEZÉS MÓDJA 
Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (letölthető 
a honlapról is), vagy elektronikusan az Iskola 
honlapján (regisztráció szükséges hozzá). 
Kérjük, mellékelj felbélyegzett válaszborítékot, 
vagy e-mail címet, hogy visszajelezhessünk, 
tudunk-e fogadni a kurzuson! 
 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
2005. október 20. 
 
 
JELENTKEZÉSI CÍM 

   Csépleő Cecília 
   2500 Esztergom, Kenderesi út 18/A 

 
 

HOZZ MAGADDAL 
• teljes Szentírást, 
• jegyzetfüzetet, 
• polifoam-ot és hálózsákot 

 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
   Csépleő Cecília 

E-mail: cscilike@freemail.hu 
Honlap: http://szentandras.ujevangelizacio.hu  

 
 

�Ezután majd visszatérek, és felállítom Dávidnak 
leomlott hajlékát, kijavítom falainak repedéseit, és 
ami romba dőlt, megújítom, hogy keresse az Urat a 
többi ember és minden nép, amely segítségül hívta 
nevemet � így szól az Úr�� (ApCsel 15,16-17) 

 
 



TAPASZTALAT 
 
 

�A kurzusról hazafelé kábultan zötyögtünk a vonaton 
és társaimmal egyet érezve egymást kérdezgettük: 
�Mondd, hogy lehet ezt otthon elmesélni?� Először arra 
gondoltam, hogy sehogy, mert amit átéltünk ebben a 
néhány napban, azt lehetetlen szavakba foglalni, ide 
el kell jönni!�              
                                   (Gerber Zsuzsa, Budapest) 
 
 
 
�Nem nagyon tudtam elképzelni, hogy mit lehet a 
dicsőítésről beszélni 6 napon keresztül. Ennek 
értelmében nem is igazán akartam elmenni, szinte csak 
a közösség miatt mentem. (Lám a közösség ereje! 12-
en voltunk a köziből.) A kurzuson döbbentem rá, hogy 
tulajdonképpen Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel 
való kapcsolatunk igazi alapja a dicsőítés.(�) Azt 
eddig is tudtam, hogy a dicsőítő ima minden ima 
alapja, mert ebben Istent önmagáért dicsőítjük. 
Csakhogy ennek milyen mélységei vannak, azt most 
tapasztaltam meg.(�) Ez a kurzus komoly ösztönzést 
adott, hogy az egész életem Isten dicsőítése legyen, 
hogy tetteimet látva a többiek is az Atyát 
magasztalhassák.�  
                                     (Erdélyi Ilona, Budapest) 
  
 
 
�A kurzusra azzal a tudattal mentem, hogy bár az 
eszemmel tudtam, hogy szükség van a dicsőítésre � 
erről akár egy órás előadást is tudtam volna tartani -, de 
a szívem tele volt mindennel, ami nem dicsőítés, és 
ezekre akartam választ kapni. Sokkal többet kaptam! 
Megmutatta az Úr, hogy emeljem tekintetem a 
szeméthegyeim fölé, a magasba - mert onnét jön a 
Szabadító -, hogy szemléljem az Ő arcát!� 
                (Dr. Halász Gyöngyi, Szombathely) 
 

 
AZ ISKOLA PROGRAMJA 

 
1. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
1. Új Élet�Fülöp � lehetőség egy új keresztény 
életre 
2. Emmausz � miért jó olvasni a Szentírást? 
3. János � tanítványok iskolája 
4. Jézus � Jézus személye a 4 evangélista 
szemével 
5. Üdvösségtörténet � a mi életünk története 
Ászáf � a dicsőítő szív kiformálódása 
6. Isten Országa � a közösségi élet iskolája 
 
 
2. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
7. Pál � evangelizátorok iskolája 
8. Dániel � az evangelizátor imája 
9. Apolló � prédikátorok iskolája 
10. Mózes � egy bibliai vezető példája, a vezetők 
iskolája 
11. Pál titka � mitől lesz maradandó gyümölcse az 
evangelizációnknak? 
12. Pünkösd � evangelizáció a Szentlélek erejével 
13. Bevezetés a Bibliába � az Ige megragadó 
világa 
 
 
3. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
14. András � az iskola víziója és módszertana 
15. Mária � az evangelizátor mintaképe 
16. Biblikus teológia 
17. Timóteus � hogyan tanuljuk a Bibliát? 
18. Péter � az Egyházról 
19. Melkizedek � a Liturgiáról 
20. Nehemiás � az Egyház szociális tanítása 
21. Jetró � az ökumenéről 
 
A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések 
állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu 

 
      HU-05-33 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ÁSZÁF KURZUS 
   - a dicsőítésről - 

 
   Esztergom, 

   2005. okt. 30 � nov. 06. 

 

 


