
 

A jelentkezés módja 

A kurzus jelentkezési lapot kitöltve, a jelentkezési 
címre elküldve, illetve a Szent Család Óvodában 
leadva, (A meghívóhoz  is csatolva.) 

Lehetőség van elektronikusan jelentkezni a Szent 
András Evangelizációs Iskola honlapján: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu – az online 
jelentkezéshez regisztráció szükséges. 

Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból mégsem 
tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd! 

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk 
adni a hétvégével kapcsolatosan. 

Jelentkezési határidő 

2014. november 17.  

Jelentkezési cím 

Szent Család Óvoda 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jelentkezés” 

jelentkezes@mt514.hu 

Hozz magaddal 

� nyitott szívet, 

� teljes Szentírást, 

� tollat, jegyzetfüzetet, 

� ha van, akkor a hangszeredet 

� hálózsákot, lepedőt (szükség szerint) 

� sütit (lehetőség szerint) 

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 
Választható kurzusok 
– Az evangélium hét fiatalja 
– Jézus uralma: tized 
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és 

feltámadása* 
– József, az álmodozó: belső gyógyítás* 
A magyarországi iskola kurzusai 
– Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása 
– KOrnéliusz [ko1]: a közösség születése 
– Isten Országa–KOinonia [ko2]: a közösség 

növekedése 
– KOrintus [ko1+2]: a közösségi élet megújítása 
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ÁSZÁF HÉTVÉGE 
– a dicsőítésről – 

„A nép, melyet magamnak formáltam, 
dicséretemet hirdeti majd.” [Iz 43,21] 

Zalaegerszeg – Botfa 
Erdődy-Hűvös kastély 
(Mindszenty Ifjúsági ház) 



 

 

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 
szenvedélyesebb dicséretére, tehát nem csak a 
dicsőítésvezetőket, illetve a dicsőítésben 
szolgálóknak készült. 

Hisszük, hogy az 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 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 

Koordinátor (további információ) 

Petőházi Attila: +36 30 3259680 

Időpont 

2014. november 21-23. 

Kezdés, regisztráció: november 21. péntek 16.30 
Befejezés: november 23. vasárnap 15 óra 

Helyszín 
Erdődy_Hűvös kastély  

(Mindszenty Ifjúsági Ház) 
Zalaegerszeg-Botfa, Várberki u. 13. 

Hozzájárulás 
A kurzus díja 5.500,- Ft/fő, mely tartalmazza az 
étkezéseket, valamint a kurzus technikai költségeit. 
Szálláslehetőség a kurzus helyszínén az emeleti 
szobákban lehetséges. A díja 4.500,- Ft/fő a 
hétvégére. 

Ha anyagi gondod van, jelezd, emiatt senki ne 
maradjon el! 

Mások mondták a kurzusról 
„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 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, B.pest] 

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] 


