 Kurzusigazgató
Csiszér László

 Koordinátor
Nagyné Bolla Henrietta
 programujjeruzsalem@gmail.com
 +36 30 2766036

 További szolgálók
Az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség tagjai.

 Időpont
 A kurzus témái

 Az Ászáf kurzusról
„A nép, melyet magamnak
formáltam, 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 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 kiáraszsza kegyelmét, és hatalommal megújítsa
az Ő népét!

–
–
–
–

– 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

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány
miatt ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával ÉS a kurzus költségének
átutalásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  E-mailben:
programujjeruzsalem@gmail.com
–  Leggyorsabban a honlapon:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
 Kérjük, jelentkezz időben!

Regisztráció: péntek 16.30
Befejezés: vasárnap 15.00

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy
visszajelzést tudjunk adni. Ha jelentkeztél, de valami miatt mégsem tudsz részt
venni, kérünk, időben jelezd!

 Helyszín

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

2022. szeptember 30–október 2.

EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és
Drogprevenciós Központ – Konferencia
és Missziós Centrum
6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30.

 Szállás

 Jelentkezési határidő
2022. szeptember 23.

 Mit hozz magaddal?

Hatágyas szobákban matracon vagy
ágyon, hálózsákot vagy ágyneműt tudunk biztosítani.

–
–
–
–
–

 Hozzájárulás

 Iktatószám/Azonosító

12000 Ft, amit a kurzusra jelentkezéskor
kérünk átutalni a következő számlaszámra:
OTP 11773061-09743658
Kedvezményezett neve: Csiszér László
Közlemény: Ászáf

Saját Szentírást,
jegyzetfüzetet, tollat,
törülközőt,
ha van, saját hordozható hangszeredet,
és legfőképp nyitott szívet!

HU-22-23

 További információ

