
Mások mondták a kurzusról
„A kurzusra azzal a tudattal 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! 
Megmutatta 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 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!”

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. Helyettünk nem teszi meg 
senki. Minden reggel, mielőtt 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. Együtt, 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 alkottam, hirdetni 
fogja dicsőségemet.” Iz 43,21(Szt.I.)

Csiszér László

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::eeelsőeevangelizáció
2. Emmausz:::eetalálkozáseIsteneIgéjével
3. János:::eeaetanítványeiskolája
4. Jézuseszemélyeeae4eevangélistaeszemével
5. Üdvtörténet :::eeaemieéletünketörténete
6. Mózes:::eeaefelszabadítóeiskolája
7. Boldogok vagytok:::eeúteaeboldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál:::eeazeevangelizátoreiskolája
2. Dünamisz:::eeevangelizációeaeSzentlélekeerejével
3. Timóteus:::eeolvasni,ealáhozni,etanulnieaeBibliát
4. Pál titka:::eeaesikereseevangelizáció
5. Apolló:::eeaetanítóeiskolája
6. Damaszkusz:::eePáleevangéliuma
7. Mária:::eeazeevangelizátorepéldaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha:::eeaereménységetanúi*
2. Péter:::eeazeEgyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács:::eeapologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek:::eeaeliturgiáról*
7. Jetró:::eeazeökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András:::eevízióeésemódszertan
2. József Barnabás :::eeformáláseésefelkészítés

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fatalja
– Jézus uralma :::eetized*
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::eebelsőegyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::eeelsőeevangelizáció
– Ászáf:::eeaedicsőítőeszívekiformálása
– KOrnéliusz [ko1]:::eeaeközösségeszületése
– Isten Országa – KOinonia [ko2] :::eeaeközösségenöve-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::eeaeközösségieéletemegújítása
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ÁSZÁF HÉTVÉGE
– a dicsőítésről –

„A nép, melyet magamnak formáltam,
dicséretemet hirdeti majd.” Iz 43,21
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A kurzusról
Aekurzusecélja,ehogyemindannyiunkbanekialakul-
joneegye„dicsőítőeszív”,eamelyeszüntelenülema-
gasztalnieakarjaeazeUrat.

Aekurzuseszólemindazokhoz,eakikevágynakeazeÚre
szenvedélyesebbedicséretére,etehátenemecsakeaedi-
csőítésvezetőket,eilletveeaedicsőítésbeneszolgálók-
nakekészült.

Hisszük,ehogyeazeaepárenap,eamiteIstenemagaszta-
lásábaneéseimádásábanetöltünkeel,eszemélyeseéb-
redéstehoz.eEzeaekezdeteeannak,ehogyeaeSzentlélek
sokakraekiárasszaekegyelmét,eésehatalommale
megújítsaeazeŐenépét!

Aekurzusetémáiból

Istenemegismerése,ejelenléte

Aedicsőítéseformái

Szabadságeaedicsőítésben

Dicséret,eimádás

HallanieésemegcselekednieIstenehangját

Elhívásunkeaedicsőítés

Aedicsőítés,eminteszellemieharc

Támadásokeaedicsőítőeéletében

Aedicsőítés,eminteazeevangelizációeeszköze

Aeszentmiseeedicsőítés

Aedicsőítőeélete,eminteáldozat

Aeszövetség,eAemennyeiedicsőítés

Koordinátor
TóthnéeLőzeMáriae+36303880942

Kurzusigazgató
CsiszéreLászló

Helyszín
6237eKecel,eSzabadságetére17.

II.eJánosePáleÁltalánoseIskolaeéseÓvodaee

Megközelíthetőség
Vonattal eeAeBudapestefelőleérkezőknekeKiskőrö-
sig,eonnanebusszaleKeceleautóbuszeállomás.

Autóbusszaleemenetrendeszerintiejáratok.e

Időpont

2014.eáprilise25-27.e

Gyülekező,eregisztrációekezdeteeepéntekene17e
órakor,ebefejezésevasárnape15eórakor.

Szállás – bejárás
Aekurzusehelyieknekebejárós.eAkinekevaneszálláse
igénye,ekérjükejelezze!

Szálláselehetőségeeazeiskolaetornatermébenemat-
racokonetudunkeszállástebiztosítani.e

Hoznod kell magaddal hálózsákot és lepe-
dőt.

Hozzájárulás
5.000eFt,eamiteaekurzusekezdetekoreaehelyszínene
regisztrációnálekellefzetni.eEzemagábanefoglaljaea
hétvégeeköltségeit eevacsorát,ereggelit,eebédet,eae
technikaieköltségeket.

Jelentkezés
– E-mailbeneelaszlo.csiszer@gmail.com
– Postánee

TóthnéeLőzeMária
6237eMozgóeu.18.

– Internetene(regisztrálva)eazeiskolaehonlapjánee
htpe//szentandras.ujevangelizacio.hue

Meddig?e2014.eáprilise20.

Kérjük,ehogyetelefonszámot,evagyee-mailecímete
mindenképpeneadjemeg,ehogyevisszajelzéstetud-
junkeadnieaekurzussalekapcsolatosan.

Továbbieinformációkértekeresdeaekoordinátort!

Hozz magaddal
– nyitotteszívet
– teljeseSzentírást
– tollat
– jegyzetfüzetet
– Haevan,eakkoreaehangszered
– Hálózsákot,elepedőt

Szeretettel várunk!

mailto:laszlo.csiszer@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

