
 Az Ászáf kurzusról

„A nép, melyet magamnak formál-
tam, dicséretemet hirdeti majd.”
• Iz 43,21

A kurzus célja, hogy mindannyiunkban 
kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely 
szüntelenül magasztalni akarja az Urat.

A kurzus szól mindazokhoz, akik vágy-
nak az Úr szenvedélyesebb dicséretére, 
tehát nem csak a dicsőítésvezetőket, illet-
ve 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 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 



 Kurzusigazgató
Csiszér László

 Koordinátor
Nagyné Bolla Henriettaa, Heni

 +3630 65;825;>1
 nagybheni@gmail.com

 Időpont
2021. június 21–24.

Kezdés hétfőn este 17 órakor. Befejezés 
csütörtök 14 órakor.

 Helyszín
2473 Vál, Szent Mihály Major

szentmihalymajor.ujevangelizacio.hu

 Szállás
A helyszínen, 4-6 ágyas, saját fürdőszo-
bás szobákban.

 Hozzájárulás
A program az EFOP–1.3.7-17-2017-0051;4 
azonosítójú pályázat támogatásával való-
sul meg.

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltötta és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen és e-mailben Tihanyi 

Klárinál: tihanyi.klari@gmail.com
–  Leggyorsabban a honlapon: 

httap://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 FIGYELEM! A jelenleg hatályos jár-
ványügyi intézkedéseknek megfelelően a 
kurzusra védettségi igazolvány kötelező!

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
30 főtől rendezzük meg.

 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 miatta mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2021. június 14.

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást 
– benti cipőt a lelkigyakorlatos házba és
– a nyitotta szíved

 Iktatószám/Azonosító
HU-21-2

 További információ
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