
A kurzusról
A kurzus  célja,  hogy  mindannyiunkban  kiala
kuljon  egy  „dicsőítő  szív”,  amely  szüntelenül 
magasztalni akarja az Urat.
A kurzus szól mindazokhoz, akik vágynak az Úr 
szenvedélyesebb  dicséretére,  tehát  nem csak  a 
dicsőítésvezetőket, illetve a dicsőítésben szolgá
lóknak készült.
Hisszük, hogy az a pár nap, amit Isten magaszta
lásában és imádásában töltünk el, személyes éb
redést hoz. Ez a kezdete annak, hogy a Szentlé
lek 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, Budapest

Koordinátor
Bánosi Mária Márta (Bubu)

Időpont
kezdés: 2012. március 14. szerda 17:00
befejezés: március 18. vasárnap 15:00
Kérjük, hogy a kurzus első napján 16:30-ig ér
kezz meg!

Helyszín
7163 Mőcsény, Béke utca, Művelődési ház.

Megközelíthetőség
Vonattal: Bátaszék utáni első megálló Mőcsény. 
A kurzus helyszíne az állomástól  4  percre van 
gyalog,  a  faluközpontban,  a  Szentháromság 
szobor mellett.
Busszal:  Szekszárdig  vagy  Bonyhádig  kell  jön
nöd;  oda  érted  megyünk.  (Kérjük,  egyeztess  a 
koordinátorral.)

Szállás
Pár percre van a Művelődési háztól. 

Hozzájárulás
11  500  Ft,  amely  magába  foglalja  a  reggeli, 
ebéd, vacsora, szállás, rezsi és a kurzus technikai 
költségeit.  Anyagi okok miatt  ne maradj  távol, 
de  a  jelentkezési  lapon feltétlenül  jelezd,  hogy 
mennyi támogatást kérsz!

Jelentkezési határidő
2012. március 07. 

Hozz magaddal!
– teljes Szentírás
– toll, jegyzetfüzet, hangszered 
– hálózsák

Jelentkezés módja
Postai úton: 
A kurzus  koordinátorának címezve a  mellékelt 
jelentkezési lapon (letölthető a honlapról is).
Bánosi Mária Márta (Bubu)
7817 Siklósbodony, Rákóczi u. 44. 
20/665-4169
e-mail: tanarno69@gmail.com
Elektronikusan:
www.ujevangelizacio.hu
Kérünk  feltétlenül  adj  meg  e-mail  címet  vagy 
telefonszámot,  hogy  vissza  tudjuk  jelezni,  tu
dunk-e fogadni a kurzuson.
Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból mégsem 
tudsz részt venni (pl.  betegség),  kérlek, időben 
jelezd!

További információ
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

Jelentkezés feltétele
A  kurzus  tanításai  egymásra  épülnek,  ezért  a 
jelentkezéseddel  vállalod,  hogy  a  kurzus  teljes 
programján részt veszel.
„A nép amelyet magamnak formáltam, dicsérete
met hirdeti majd.” Iz 43,21

Ha ég a szívedben a vágy. Hogy teljes erődből 
dicsérd az Urat, itt az alkalom, akkor ez a kurzus 
neked  szól!  Ha  meg  akarod  érezni  a  dicsőítés 
erejét  és  örömét,  akkor  szeretettel  hívunk,  jöjj 
és engedd át a szívedet.

http://www.szentandras.ujevangelizacio.hu/


Tanúságtétel

„A kurzusra azzal a tudattal mentem, hogy bár az  
eszemmel tudtam, hogy szükség van a dicsőítésre –  
erről akár egy órás előadást is tudtam volna tarta
ni-,  de a  szívem tele  volt  mindennel,  ami  nem a  
dicsőítés, és ezekre akartam választ kapni. Sokkal  
többet kaptam! Megmutatta az Úr, hogy  emeljem  
tekintetemet a szeméthegyeim főlé, a magasba  
-mert onnét jön a Szabadító-,hogy szemléljem az  
Ő arcát.”

Dr. Halász Gyöngyi, Szombathely

„A kurzusról hazafelé kábultan zötyögtünk a vona
ton és társaimmal egyet érezve egymást kérdezget
tük:  '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!”

Gerbert Zsuzsa, Budapest

„A kurzuson  döbbentem  rá,  hogy  tulajdonképpen  
Istennel,  Jézussal  és  a  Szentlélekel  való  kapcsola
tunk  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  ta
pasztaltam meg. […] Ez a kurzus komoly ösztön
zést  adott,  hogy  az  egész  életem  Isten  dicsőítése  
legyen, hogy tetteimet látva a többiek is az Atyát  
magasztalhassák.”

Erdélyi Ilona, Budapest

A   képzési   programról  

Az iskola kurzusai egy összefüggő programot alkotnak, 
amely egy ajánlott ütemterv, azért, hogy megtanuljuk hirdet
ni az evangéliumot. Ha   megtetszik egy kurzus, jelentkezz!

1. fokozat: a keresztény élet alapjai
1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

2. fokozat: hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
14. Lukács: hitünk megszilárdítása

3. fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?
14. Mária: az evangelizátor példaképe
15. Biblikus teológia
16. Maranatha: a reménység tanúi
17. Péter: az Egyházról
18. Melkizedek: a liturgiáról
19. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
20. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu
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Ászáf kurzus
- a dicsőítésről - 

Mőcsény
2012. március 14-18.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

http://projekt.ujevangelizacio.hu/

