
 A Mózes kurzusról

„Mózes pedig apósának, Jetrónak, 
Midján papjának a juhait legeltettee.  
Egy�szer a juhokat a pusztán túlra 
terelte, és eljutotte az Isten he�éhez, 
a Hórebhez.”
• Kiv 3,1

Ez a kurzus a vezetők iskolája. Ó, nem, 
nem vezetéstechnikát tanít, hisz nem 
amiatt  dőlnek ki a vezetők. A kurzus Mó-
zes példáján át mutatja be a vezető szívé-
nek a formálását, mely őrlődik az Úr és a 
rá bízott  nép között  az Ígéret Földje felé 
vezető úton. Mózessel bejárjuk életének 
három nagy szakaszát: a fáraó iskoláját, 
Midián iskoláját és a puszta iskoláját.

Kik a vezetők? Családfők, közösségveze-
tők, szolgálatvezetők, missziósok, pa-
pok/ gyertek!

 A kurzus témái
– Isten csendje, Mózes türelmetlensége
– Mózes kivonulása, Isten kinyilatkozta-

tása és a Nagy küldetés
– Minden kezdet nehéz, Főszereplők és 

Menekülés
– Szomjúság, Zúgolódások és Kígyók
– Manna és fürjek
– Szövetség
– Megfutamodás a nagy kihívás elől
– Mózes kérései
– Mózes munkatársai
– Mózes halála

 Buzdítás
„Mózes a felszabadító kudarcain túl otte 
születik újra a csipkebornál és Isten barát-
jává válik. Tőle tanultam, ho� nincs út-
mutató könyv a vezetők számára, amit kö-
vetni lehetne. Isten van, akinek a barátjai 
lehetünk, és ő vezet bennünket.” (Gy. G.)

 Kurzusigazgató
Beke Tünde-Lidia OSB obl.

 tunde.lidia  @  t-online.hu  
 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

 Időpont
2020. július 22–26.

Gyülekező, regisztráció kezdete szerda 
este 17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés 
vasárnap 14 órakor.

 Helyszín
Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs 
Centrum

9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
htt ps://centrum.ujevangelizacio.hu

 Szállás
Szállás az evangelizációs centrum 4–8 
ágyas szobáiban.

 Hozzájárulás
245I00 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket, a 
szállást és a technikai költségeket.

Bejáróknak (szállás nélkül) a kurzus költ-
sége 205I00 Ft.

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

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen az igazgatónál.
–  Postai úton az igazgató címére.

–  E-mailben az igazgató címére küld-
ve a beszkennelt vagy lefényképezett  
jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
htt p://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
16 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 miatt  mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. július 1I.

 Mit hozz magaddal?
– Benti cipőt.
– Jegyzetfüzetet, saját Bibliát.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-18

 További információ
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