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Ezután majd visszatérek, és felállítom Dávidnak leomlott hajlékát, kijavítom falainak repedéseit,
és ami romba d lt, megújítom, hogy keresse az Urat a többi ember és minden nép,
amely segítségül hívta nevemet – így szól az Úr (ApCsel 15,16-17)

Sz ke Noémi, Esztergom

„...Bekövetkezett az az áttörés, amit én már
régóta reméltem: van akinek az Emmausz
kurzus hozta meg, van akinek Pál, de nekem
az Ászáf kurzus hozta el azt a csodálatos áttörést, hogy nem hallgathatok arról amit láttam
és hallottam!!! Mert tele van a szívem Urunk
Jézus Krisztus szeretetével, s nem lehet, hogy
err l ne beszéljek senkinek, mert a mi Urunk
elérhet , s t nagyon is vár minket, hogy felvegyük vele a kapcsolatot! Mire várunk még???”

„A kurzuson ’áttörtem’, szabaddá lettem új
dics ítésformákra, melyekt l eddig
óckodtam. (…) Vágyat kaptam, hogy keressem
Isten szerelmét.”
Szigeti Mátyás, Budapest

„A kurzuson napról napra egyre nagyobb
testvéri egységben dics ítettünk. A
tanításokból megtanultuk a dics ítés formáit, a
teljes szabadságban pedig lehullottak a
kötelékek rólunk. Az egységes ritmusú ének,
taps, tánc mellett számomra a legcsodálatosabb
a nyelvének volt, amely egyik este a
szentmisében olyan tökéletes harmóniává vált,
mint az angyalok éneke. Egy ütemre dobogott
a szívünk és egy t z égett benne, mely
közösen, egymást táplálva csapott az ég felé,
amely megnyílt és mennyei boldogság töltött el
minket. Röpködtek az egymást meger sít
próféciák, megérintve a szíveket.”
Teimel Éva

„A kurzusra azzal a tudattal mentem, hogy bár
az eszemmel tudtam, hogy szükség van a
dics ítésre – err l akár egy órás el adást is
tudtam volna tartani –, de a szívem tele volt
mindennel, ami nem dics ítés, és ezekre
akartam választ kapni. Sokkal többet kaptam!
Megmutatta az Úr, hogy emeljem tekintetem a
szeméthegyeim fölé, a magasba – mert onnét
jön a Szabadító –, hogy szemléljem az
arcát!”
Dr. Halász Gyöngyi, Szombathely

50 f

A MAXIMÁLIS RÉSZTVEV I LÉTSZÁM:

Csiszér László

KURZUSIGAZGATÓ:

Isten neve és jelentései;
Isten jelenléte;
A dics ítés formái;
Szabadság a dics ítésben;
Dicséret, imádás;
Hallani Isten hangját és megcselekedni;
Elhívásunk a dics ítés;
A dics ítés, mint szellemi harc;
Támadások a dics ít életében;
A dics ítés gyümölcsei;
A dics ítés, mint az evangelizáció eszköze;
A szentmise, mint dics ítés;
A dics ít élete, mint áldozat;
A dics ítés gyakorlata;
A szövetség;
A mennyei dics ítés…

A KURZUS TÉMÁIBÓL:

A kurzus célja hogy mindannyiunkban
kialakuljon egy „dics ít szív”, amely szüntelenül
magasztalni akarja az Urat.
A kurzus nem csak dics ítésvezet knek illetve
dics ítésben szolgálóknak készült, hanem
mindenkinek, aki szeretné még szenvedélyesebben dicsérni az Urat.
Hisszük, hogy ez 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 népét!

A KURZUSRÓL

TANÚSÁGTÉTELEK

Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum,
9012 Gyõr-Ménfõcsanak, Horgas, u. 4.
Megközelíthetõ a Csanakon keresztülhaladó,
vagy oda érkezõ buszokkal; a „malom”-nál,
vagy a plébániánál kell leszállni, onnan rövid,
öt-tíz perces séta. További információ a gyõri
autóbusz-pályaudvaron, ill. térképet és az
ajánlott buszok menetrendjét megtalálod a
honlapon.

A részvételhez Fülöp kurzus
elvégzése szükséges!

teljes Szentírást,
zeneszerszámot,
hálózsákot

HOZZ MAGADDAL:

2004. július 20.

JELENTKEZÉSI HATÁRID :

Jelentkezést csak a mellékelt jelentkezési lapon
fogadunk el (ha nincs, letölthetõ a honlapról),
amelyet a fenti postai címre kell küldeni. Kérjük,
küldj felbélyegzett válaszborítékot, vagy írd meg
e-mail címed, hogy visszajelezhessünk, tudunke fogadni a kurzusra!

JELENTKEZÉS MÓDJA:

13.000,- Ft.
Tudjuk, hogy a kurzusok nem olcsók, ezért
idõben döntsd el, hogy melyikre akarsz jönni és
gy jtsél rá. Anyagi okok miatt azonban ne
maradj távol.

HOZZÁJÁRULÁS:

Boross Tóby Ica, Budapest

„Második alkalommal vettem részt az Ászáf
kurzuson. Nagy élmény, hogy egészen más
volt, mint az els . Ez mutatta meg nekem,
hogy a Szentlélek nagy er vel m ködött a
kurzuson, és soha nem ugyanolyan: a tanítási
témák („mit”) ismételhet k, de a „hogyan” az
más.”

Erdélyi Ilona, Budapest

„Nem nagyon tudtam elképzelni, hogy mit lehet
a dics ítésr l beszélni 6 napon keresztül. Ennek
értelmében nem is igazán akartam elmenni,
szinte csak a közösség miatt mentem. (Lám a
közösség ereje! 12-en voltunk a közib l.) A
kurzuson döbbentem rá, hogy tulajdonképpen
Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel való
kapcsolatunk igazi alapja a dics ítés.(…) Azt
eddig is tudtam, hogy a dics ít ima minden
ima alapja, mert ebben Istent önmagáért
dics ítjük. Csakhogy ennek milyen mélységei
vannak, azt most tapasztaltam meg.(…) Ez a
kurzus komoly ösztönzést adott, hogy az egész
életem Isten dics ítése legyen, hogy tetteimet
látva a többiek is az Atyát magasztalhassák.”

Gerber Zsuzsa, Budapest

„A kurzusról hazafelé kábultan zötyögtünk a
vonaton és társaimmal egyet érezve egymást
kérdezgettük: ’Mondd, hogy lehet ezt otthon
elmesélni?’ El ször arra gondoltam, hogy
sehogy, mert amit átéltünk ebben a néhány
napban, azt lehetetlen szavakba foglalni, ide
el kell jönni!”

e-mail: info@ujevangelizacio.hu
honlap: www.ujevangelizacio.hu
mobil: 06 30/406-0941
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