KURZUSIGAZGATÓ
Carlos Macías De Lara, 1969-ben született
Mexikóban. 2000 óta
Olaszországban él,
házas, három gyermek
édesapja.
1992. óta tagja a Szent
András Evangelizációs
Iskolának, mely több
mint 60 országban
elterjedt és több mint
2000 iskolával
rendelkezik. Az olasz
Iskola igazgatója, és a
Nemzetközi Tanács
tagja. Számos kurzus
szerzője.

ELŐADÓ
Sofia Carla Agazzi az olasz iskola
igazgatóhelyettese.
Házas, két
gyermek
édesanyja.
Két évet töltött a
Fülöp-szigeteken
mint
misszionárius.
2000-óta tagja az
Evangelizációs
Iskolának.

AZ ISKOLA PROGRAMJA

HU–12-12

a keresztény élet alapjai
1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével

hogyan képezzünk
evangelizátorokat?
14. Mária: az evangelizátor példaképe
15. Maranatha: a reménység tanúi
16. Péter: az Egyházról
17. Melkizedek: a liturgiáról
18. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
19. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája
Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

ÚJ ÉLET KURZUS
BUDAPEST
MISSZIÓS KÖZPONT
Fehérvári út 168-178. C.
2012. OKTÓBER 19-21.

A KURZUSRÓL
Az Új Élet kurzus olyan, mint egy Fülöp, csak
egy kicsit más :). Nagyobb a hangsúly a hiten, a
megtérésen és a megvalláson, valamint a
Szentlélek adományain, mint a Fülöp kurzusban.
Az Új Élet kurzus egyszerűen csak Jézusról és
az örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a
kurzuson megtudni Istenről, csak a legfonto
sabbat. Kiknek szól?
Neked,
 ha szeretnél keresztény lenni,
 ha több szeretnél lenni, mint
vasárnapi keresztény,
 ha még nem tudod, miért öröm
Jézusnak élni,
 ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
 ha szeretnéd Isten igazi arcát
megismerni,
 ha lehúz a bűn,
 ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor,
 ha hited talán kicsiny,
 ha Isten Lelke távoli,
 ha magányos (keresztény) vagy,
 ha még nem vagy (teljesen) Istené,
 és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni.

Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem
az ajtót, bemegyek…
Jel 3,20

1116 Budapest, Fehérvári út 168–178.
C lépcsőház, földszint 35.

INFORMÁCIÓK:
A kurzus olaszul fog zajlani, szinkron
tolmácsolással.
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás
igénye, kérjük jelezze. A közeli szállodában van
lehetőség elszállásolásra 4 ágyas szobákban
2000Ft/ éj
A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8:00-kor
kezdődik és este kb. 21:00-ig tart (péntek,
szombat).

HOZZÁJÁRULÁS
5000Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen
regisztrációnál kell fizetni.
Ez magában foglalja a két vacsorát, a szombati
és vasárnapi ebédet, és a technikai költségeket.

A KURZUS TÉMÁIBÓL







Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból,
énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös
tapasztalatból, hogy valósággá váljon, amit hallasz
és látsz.
Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni,
hanem rólad és Istenről fog szólni. Csak nyitott és
őszinte benső kell hozzá. És persze dinamikus
lesz, nem fogunk rajta elaludni…

HELYSZÍN




Istennek ajándéka van a számodra
Isten: szeret, nem szeret?
Mindig tapasztalom?
Jézus: a húsvét megoldása
Kell hinni?
Mi, az hogy megtérni, és minek?
Szentlélek: csak hab a tortán?
Közösség: hogy megmaradjunk és növekedjünk

IDŐPONT
2012. október 19-21.
Gyülekező, regisztráció kezdete:
pénteken 17: 00 -kor,
Befejezés: vasárnap 17 óra.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezési lap postán: Szent András
Evangelizációs Iskola
1116 Bp., Fehérvári út. 168-178. „C” ép., fszt. 35.
e-mailben: titkarsag@ujevangelizacio.hu
Telefonon:
Arm Katalin: +3630 6271032
A jelentkezési lap letölthető a honlapról:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni!

HOZZ MAGADDAL:
nyitott szívet
 teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
 jegyzetfüzetet, tollat
Szeretettel várunk!


