
 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 és 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
„Egyzen a Mózes kurzuson tanultam meg né-
hány na�on fontos alapelvet, melyek segí-
tetteek vezető szolgálatomban. Egyzek közötte 
az első: Isten előtte �engének lenni.”

Gyuris Gellért, Szeged



 Kurzusigazgató
Lesták Zoltán állandó diakónus

 Koordinátor
Peszleg József

 Időpont
2018. október 19–23.

Kezdés pénteken 17 órától, befejezés ked-
den 16 óra körül. 

A napi program 7.45 kezdődik és kb. 
20.00-ig tart.

 Helyszín
Szent Család Óvoda
Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

 Szállás
A kurzus bejárós.

Szükség esetén az óvoda fűtött  tornater-
mében jó minőségű matracokon tudunk 
biztosítani szállást (zuhanyzási lehetőség 
van). Ennek költsége 1000 Ft a kurzus 
idejére.

 Hozzájárulás
100000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fizzetni. Ez 
tartalmazza az ebédet (szombat-kedd) és 
a vacsorát (péntek-hétfő), valamint a kur-
zus technikai költségeit.

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

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött  jelentkezési lap le-
adásával lehet:

–  E-mailben: jelentkezes@mt514.hu
–  Személyesen: Peszleg Józsefnél
–  Honlapon (regisztrálva): 

htt p://szentandras.ujevangelizacio.hu  

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! Csak 40 főt 
tudunk fogadni.

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg. Ha 
jelentkeztél, de valami miatt  mégsem 
tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
végig jelen tudsz maradni.

 A jelentkezés előfeltétele legalább egy 
Szent András kurzuson való részvétel.

 Jelentkezési határidő
2018. október 12.

Kérünk tartsd be, hogy legyen időnk fel 
készülni a fogadásodra.

 További információ
További információ a koordinátortól :

Peszleg József

 jelentkezes@mt514.hu
  +3630 3929402

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást,
– lehetőség szerint süteményt (édes/sós),
– kényelmes benti cipőt/papucsot,
– és a nyitott  szíved!

mailto:jelentkezes@mt514.hu
mailto:jelentkezes@mt514.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

	 A Mózes kurzusról
	 A kurzus témái
	 Buzdítás
	 Kurzusigazgató
	 Koordinátor
	 Időpont
	 Helyszín
	 Szállás
	 Hozzájárulás
	 Jelentkezés és kapcsolat
	 Jelentkezési határidő
	 További információ
	 Mit hozz magaddal?

