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„Tudtam, hogy ott a helyem, és el kell mennem 
mindenképpen, éreztem, hogy Jézus hív erre a 
kurzusra.

Hát meg kell mondanom, hogy ez a kurzus in-
kább az agyhoz, mint a szívhez szól!
Főként gyakorlati dolgok vannak benne arról, 
hogy hogy kell JÓL prédikálni! DE Isten félelmetes 
mértékben dolgozott. 
A Mester kétszer is nagyon mélyen éreztette ve-
lem a szeretetét: egy reggeli dicsőítésen minden-
féle külső ok nélkül elkezdtem zokogni. Jézus 
mondott egy két szép dolgot. Aztán mikor az 
Apolló végén megértettem, mit jelent a Vőle-
gény barátjának lenni, megint zokogtam egyet!”

(Kuti Szilárd)

   

„2005 augusztusában Olaszországban vettem 
részt Apolló kurzuson. Nemcsak a kurzus, hanem 
az ottlétem körülményei is sokat alakítottak a hi-
temen és azon a látáson, hogy milyen fontos a 
kommunikáció. És mi egy olyan világban élünk, 
ahol a kommunikáció hatalom! Ezért nem mind-
egy, hogy mi, akik az Örömüzenet hírnökei va-
gyunk, mit és hogyan adunk tovább. Mivel nem 
beszélek olaszul, megtapasztaltam, hogy milyen, 
ha az ember nem tudja kifejezni magát, nem tud 
kommunikálni, és mit jelent, ha melletted van 
egy „Áron” (a tolmácsom), aki a gondolataidat 
szavakba önti. Mivel elhívásunk az, hogy hirdes-
sük az evangéliumot, fontos, hogy mindezt úgy 
tegyük, hogy mások megértsék. Jézus ebben a 
példaképünk, aki nemcsak szavaival, hanem tet-
teivel is „beszélt”. Ez a kurzus segít abban, hogy a 
Szentírás üzeneteit kreatívan, egyszerűen, hatáso-
san és hatékonyan add tovább.”

(Perjési Anita)   

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 fokozat: a keresztény élet alapjai 

1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – a tanítvány iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története – a mi  életünk története
6. Mózes – a  vezető iskolája
7. András – az iskola látásmódja és módszertana

 fokozat: hogyan evangelizáljunk?

8. Pál –  az evangelizátor iskolája
9. Dániel – az evangelizátor imája
10. Apolló – a tanító iskolája
11. Pál titka – a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa
14. Korintus – az evangelizáló közösség

 fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?

15. Mária –  a tanítvány és az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről

Választható kurzusok

a) Az evangélium hét fiatalja

b) Maranatha – apokalipszis
c) Jézus uralma – tized 
d) Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
e) Isten Országa – a közösségi élet iskolája
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A KURZUSRÓL

„Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? 
Hogyan higgyenek, ha nem hallottak róla? Hogyan hall-
janak, ha nem hirdetik nekik? Hogyan hirdessék, ha 
nem küldettek?” (Róm 10, 14-15)

Tanítani Isten Igéjét kisközösségben, órán, 
liturgián, szószékről vagy kisszékről? Aki te-
szi, tudja hogy nem könnyű. Megtalálni az 
üzenetet, megfogalmazni, elrendezni, jól 
előadni – erről szól ez a kurzus, olyanok-
nak, akik „ékesszólóan”, hatékonyan 
akarnak beszélni, mint Apolló.
A kurzus témáiból:
 a prédikátor hét titka
 az üzenet négy forrása
 a Biblia városa
 hét munkaeszköz
 az üzenet célzása
 hogyan szervezzük meg az üzenetet?
 a prédikáció fűszerei
 hogyan adjuk elő az üzenetet?
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MAXIMÁLIS RÉSZTVEVŐI LÉTSZÁM
A helyszínből adódóan 40 fő.

HOZZÁJÁRULÁS
7.000,-Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. 
Benne van a reggeli, ebéd, vacsora, a 
kurzus „technikai költségei”. Ha anyagi 
problémáid vannak, jelentkezéskor szólj 
róla!

SZÁLLÁS
A kurzus bejárós. Azoknak akik távolról ér-
keznek, szegedi családoknál tudunk kor-
látozott számban szállást adni. Kérjük, je-
lezd, ha kérsz szállást!

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Fülöp kurzus elvégzése szükséges.

JELENTKEZÉS MÓDJA
 Postai úton a mellékelt jelentkezési 

lapon (letölthető a honlapról is), a 
kurzus koordinátorának címezve.

 vagy elektronikusan az Iskola hon-
lapján (regisztráció szükséges 
hozzá).

Kérjük, add meg e-mail címedet és tele-
fonszámodat. Visszajelzést ugyanis e-mail-
ben vagy telefonon adunk arról, hogy tu-
dunk-e fogadni a kurzuson.  Ha visszajel-
zés nem érkezik hozzád, érdeklődj a ha-
táridő utáni napokban!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2007. január 14., vasárnap 

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 tollat, jegyzetfüzetet,
 nyitott szívet.

„Eközben egy Apolló nevű, alexandriai származású 
zsidó jött Efezusba, aki ékesszóló és az Írásokban igen  
jártas volt. Mivel már oktatást kapott az Úr útjáról,  
buzgó lélekkel beszélte el és szorgosan tanította az Úrra 
vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségéről tudott.  
Bátran kezdett tehát működni a zsinagógában. Amikor  
Priszcilla és Akvila hallották őt, maguk mellé vették, és  
alaposabban megmagyarázták neki Isten útját. Mikor  
aztán elindult Akhájába, a testvérek buzdították, s  
írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor  
odaérkezett, sok mindenben hasznukra volt a híveknek,  
mert ellenállhatatlanul megcáfolta a zsidókat a 
nyilvánosság előtt, s kimutatta az Írások alapján, hogy  
Jézus a Krisztus.” (ApCsel 18, 24-28)
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