„Az Istent szeretőknek minden
a javukra válik.”
• Róm 8,28
Az Üdvtörténet kurzuson végignézzük
Isten népe történetének nagy fejezeteit,
de nem csupán azért hogy biblikusan
műveltek legyünk, hanem hogy megértsük ezekben Isten üdvözítő teteinek
motívumait és alapigazságait.
És miközben így szemléljük Ádámot,
Ábrahámot, Mózest, Sámsont, Dávidot,
a názáreti Jézust, Pált – mintegy észrevétlenül – magunk életét ismerjük föl
Isten embereinek történetében: múltunkat, jelenlegi helyzetünket, jövőnket
– és legfőképpen Isten üdvözítő szándékát ezekben. És Isten szándékát ismerni saját magunkról jó és sok esetben gyógyító.

Neked való ez a kurzus:
– ha Istenkapcsolatod sivatagot él át,
– ha sokat siránkozol keserű életapasztalatod felet,
– ha keresed, „mit vár tőlem Isten?”,
– ha szeretnéd megismerni a Szentírás
ívét,
– ha megtértél, és szeretnél tovább lépni…
A kurzus témáiból:
1. Teremtés, bűnbeesés és ígéret
2. Pátriárkák
3. Rabság, kivonulás és honfoglalás
4. Bírák
5. Királyság
6. Szakadás, fogság és hazatérés
7. Próféták
8. JHWH szegényei
9. Jézus
10. Egyház és parúzia

 Kurzusigazgató

 Jelentkezés és kapcsolat

Nagy Róbert szőregi plébános

Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap
leadásával lehet a plébánosnál vagy a
koordinátornál.

 Koordinátor
Faragó Gergő

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség
tagjai

–  Postán: Nagy Róbert
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.
–  E-mailben:
Faragó Gergő Tibor
fgt.kat@gmail.com
–  Honlapon (regisztrálva):
htp://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Időpont

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

2018. március 14-18.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
20 főtől rendezzük meg.

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

 Helyszín
Szeged-Szőreg,
Alexandriai Szent Katalin Plébánia
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 Szállás
A kurzus alapvetően bejárós! Távolról
érkezők számára szállást – korlátozot
számban – családoknál tudunk igény
esetén biztosítani.
Kérünk, hogy szállásigényedet a jelentkezési lapon előre jelezd!

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy email címet mindenképpen adj meg,
hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha visszajelzés
nem érkezik hozzád, kérlek, érdeklődj a
határidő utáni napokban. Ha jelentkeztél, de valami miat mégsem tudsz részt
venni, kérünk, időben jelezd!
 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson
végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2018. március 7., szerda

 További információ
Faragó Gergő Tibor

 Hozzájárulás

 fgt.kat@gmail.com
 +3630 8499206

9000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a
helyszínen, regisztrációnál kell fzetni.

 Mit hozz magaddal?

Ez magában foglalja a négy reggelit,
ebédet és vacsorát, valamint a technikai
költségeket.

– teljes Szentírást és
– a nyitot szíved

