
 Az Ászáf kurzusról
„A nép, melyet magamnak
formáltam, dicséretemet hirdeti
majd.”
• Iz 43,21

A kurzus célja, hogy mindany-
nyiunkban kialakuljon egy „di-
csőítő szív”, amely szüntelenül
magasztalni akarja az Urat.

A kurzus szól mindazokhoz,
akik vágynak az Úr szenvedélyesebb di-
cséretére, tehát nem csak a dicsőítésveze-
tőknek, illetve a dicsőítésben szolgálók-
nak 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 kiárasz-
sza kegyelmét, és hatalommal megújítsa
az Ő népét!

 A kurzus témái
– Isten megismerése, jelenléte
– A dicsőítés formái
– Szabadság a dicsőítésben
– Dicséret, imádás
– Hallani és megcselekedni Isten
hangját
– Elhívásunk a dicsőítés
– A dicsőítés, mint szellemi harc
– A dicsőítő élete, mint áldozat
– A szövetség

 Buzdítás
„Megtérésem után szerettem volna olyan 
lenni, mint a nagy dicsőítők; úgy zenélni, 
mint ők. Elmentem a kurzusra, ahol Isten 
azt mondta: «Nem!» - és a földhöz vágta a 
büszkeségem. Megértettem, hogy az Urat 
dicsőítő szív nélkül mindez csak bálvány, 
és a legfontosabb az, hogy az életemmel 
dicsőítsem Őt, úgy, ahogy vagyok.”

Faragó Gergő Tibor

 Kurzusigazgató
Csiszér László

 Koordinátor
Rettegi Márk

 mark  @  martineum.hu
 +36 30 845 7612

 Időpont
2020. november 20 – 22.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken
17 órától, kezdés 18-kor.
Befejezés vasárnap 14 órakor.
Esténként kb. 21 óráig tart a kurzus.

 Helyszín
Martineum Felnőttképző Akadémia

9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

 Szállás
A kurzusra plusz költségért szállást tu-
dunk biztosítani (egyeztetés a koordiná-
torral).

 Hozzájárulás
12000 Ft, - a Szombathelyi Egyházmegye 
középiskolásai és egyetemistái számára 
az egyházmegye támogatásával 4.000 Ft -,
amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, 
regisztrációnál kérünk fizetni.

 A részvételi díj tartalmazza a techni-
kai költségeket, az ebédet és a vacsorát.

 Nem tartalmazza a szállást és reggelit,
igény esetén azonban kedvezményes 
áron tudjuk ezeket biztosítani.

 Jelentkezés
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen, telefonon vagy e-

mailben a koordinátornál.
–  Leggyorsabban a honlapon

(regisztrálva): 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

 Kérjük, jelentkezz időben!

 A vírushelyzetre való tekintettel a lét-
szám korlátozott.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni. Ha visszajel-
zés nem érkezik hozzád, érdeklődj a ha-
táridő utáni napokban. Ha jelentkeztél, 
de valami miatt mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. november 10.

 Mit hozz magaddal?
Teljes Szentírást, jegyzetfüzetet, tollat és 
a nyitott szíved!

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-24

 További információ
A program Magyarország Kormánya és a 
Miniszterelnökség támogatásával valósul 
meg.
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