
 A kurzusról
Az Üdvtörténet kurzuson
végignézzük Isten népe tör-
ténetének nagy fejezeteit,
de nem csupán azért hogy
biblikusan műveltek le-
gyünk, hanem hogy megértsük 
ezekben Isten üdvözítő tetteinek 
motívumait és alapigazságait.

És miközben így szemléljük Ádá-
mot, Ábrahámot, Mózest, Sámsont, 
Dávidot, a názáreti Jézust, Pált – 
mintegy észrevétlenül – magunk 
életét ismerjük föl Isten emberei-
nek történetében: múltunkat, jelen-
legi helyzetünket, jövőnket – és 
legfőképpen Isten üdvözítő szándé-
kát ezekben. És Isten szándékát is-
merni saját magunkról jó és sok 
esetben gyógyító.

Neked való ez a kurzus:

• ha nem érted az életed 
nehézségeit, 

• ha sokat siránkozol ke-
serű élettapasztalatod fe-

lett, 
• ha nem tudod, miért élsz, 
• ha keresed, „mit vár tőlem Is-

ten?”, 
• ha szeretnéd megismerni a 

Szentírás ívét,
• ha megtértél, és szeretnél to-

vább lépni…

Miből áll?

Előadásokból, imából, rajzokból, 
énekekből és dinamikákból... és 
néhány meglepetésből!

„Az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik.”

(Róm 8,28)

 Kurzusigazgató
Lesták Zoltán

 Kapcsolattartó
Peszleg József +36 30 3929402

 Időpont
2017. október 20–23.

A kurzus péntek 17 órakor kezdő-
dik. Befejezés hétfőn 15 órakor.

 Helyszín
Szent Család Óvoda
Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

  Szállás
A kurzus bejárós, de távolabbról 
érkezőknek a helyszínen, fűtött kö-
zös teremben, jó minőségű matra-
cokon tudunk szállást biztosítani, 
külön díj nélkül.

 Hozzájárulás
6500 Ft, amit a kurzus kezdetekor
a helyszínen, kell fizetni. Ez tartal-
mazza a kurzus technikai költsé-
geit, valamint az étkezést (bent al-
vóknak reggeli, vacsora is). 

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

 Jelentkezés és kapcsolat
  Jelentkezni a kitöltött jelentkezé-

si lap leadásával lehet.

 Honlapon (regisztrálva): 
szentandras.ujevangelizacio.hu

@ E-mailben: 
jelentkezes@mt514.hu

 Személyesen a szolgálócsapat 
tagjainál.

Jelentkezési lap a honlapról tölthe-
tő le.

 T elefonszámot, vagy e-mail cí-
met mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni a kurzus-
sal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, 
de valami miatt mégsem tudsz 
részt venni, kérünk, időben jelezd!

 C sak akkor jelentkezz, ha a kur-
zuson végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2017. október 13.

Kérünk, jelentkezz időben!

 További információ
Peszleg József

@ E-mailben: 
jelentkezes@mt514.hu

 Telefon: +36 30 3929402

 Mit hozz magaddal?
– Teljes Szentírást és 
– a nyitott szívedet!
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