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Az Apolló kurzus számomra legelső sorban egy na-
gyon  izgalmas  és  különleges  repülést  jelentett. 
Amikor a kurzusra jelentkeztem, voltak fenntartá-
saim, mivel másoktól leginkább azt hallottam, hogy 
„száraz” és „tömény” a képzés. Résztvevőként azon-
ban egyáltalán nem ezt  tapasztaltam, sőt…   Egé-
szen rendkívüli volt számomra, ahogyan egy végte-
lenül egyszerű analógiára felfűzve, egészen hétköz-
napi, érthető példákon keresztül tárult fel, mit is je-
lent az igehirdetés. Eliezer példáján keresztül pedig 
nem  csak  megértettem,  hanem  egészen  a  szívem 
mélyéig hatolt az Úr szelídsége, ahogyan meghívott 
erre a szolgálatra, kibontotta ezt bennem, és végér-
vényesen magához „csomózott” ezen a kurzuson.

• Serbán Andrea 
Azt  gondoltam,  amikor  erre a kurzusra  jelentkez-
tem,  hogy olyan  képzésre  fogok  menni,  ahol  sok 
használható eszközt kapok a kezembe ahhoz, hogy 
jobban  tudjak  Isten  Igéjéről  beszélni  másoknak. 
Nem csalódtam, ezt valóban meg is kaptam. De Is-
ten még többet adott! Még ezen a klasszikus mű-
helykurzuson is mérföldkövet rakott le életemben: 
a nevemen szólított és megérintett ott legbelül, aho-
vá csak az ő ujja ér el, azzal a fajta maradandó érin-
téssel, amelyre csak az ő átalakító szeretete képes.

                                 • Joanovits Róbert
ISKOLÁNK ÉS KURZUSAINK

Isten  a  Szent  András  Evangelizációs  Iskolát  azért 
hívta  létre,  hogy  evangelizátorokat adjon  általa  a 
Katolikus Egyház számára.
Az  evangelizátor az, aki a Krisztussal való megsza-
badító találkozás tapasztalatában él, és ennek öröm-
hírét képes másoknak is átadni.
Ezt nem lehet gyorstalpaló tanfolyamokon elsajátí-
tani, hanem be kell járni az utat, amelyen az ember 
először ő maga találkozik az élő Jézussal, hogy hitre 
jutva megtérjen, tanújává váljon az egyedüli Meg-
váltónak, majd mint Mesterét kövesse,  tanítvány-
ként vele éljen,  hogy így válva  evangelizátorrá, 
Jézus követeként hitelesen hirdethesse az üdvössé-
get  Krisztusban.  Akit  pedig  az  Úr  apostolnak is 
meghív,  azt  megtanítja  rá,  hogyan  gondoskodjon 
arról, hogy mások is evangelizátorrá váljanak.
Ezt az utat osztottuk három szakaszra Iskolánk kép-
zési programjában:

A KERESZTÉNY ÉLET ALAPJAI

1. Új élet Krisztusban :::: első evangelizáció
2. Emmausz :::: találkozás Isten Igéjével
3. János:::: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet :::: a mi életünk története
6. Mózes :::: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok :::: út a boldogsághoz

HOGYAN EVANGELIZÁLJUNK?

1. Pál:::: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz :::: evangelizáció a Lélek erejével
3. Timóteus :::: olvasni, aláhúzni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka :::: a sikeres evangelizáció
5. Apolló :::: az igehirdető iskolája
6. Damaszkusz :::: Pál evangéliuma
7. Mária :::: az evangelizátor példaképe

HOGYAN KÉPEZZÜNK EVANGELIZÁTORT?

1. Maranatha :::: a reménység tanúi*
2. Péter :::: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács :::: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek :::: a liturgiáról*
7. Jetró :::: az ökumenéről*

EVANGELIZÁCIÓS ISKOLÁK KÉPZÉSE

1. András :::: vízió és módszertan
2. József Barnabás :::: formálás és felkészítés

VÁLASZTHATÓ KURZUSOK

Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma :::: tized*
Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála, feltámadása*
Álomlátó József :::: benső gyógyítás

A MAGYARORSZÁGI ISKOLA KURZUSAI

Fülöp :::: első evangelizáció
Ászáf :::: a dicsőítő szív kiformálása
KOrnéliusz [ko1] :::: a közösség születése
KOinonia [ko2] :::: a közösség növekedése
KOrintus [ko1+2] :::: a közösségi élet megújítása
Tanítóképzés
Koordinátorképzés

HU–15-11

Pilóta :::I Itt az Apolló 2015-ös járat. 
Leszállási engedélyt kérek.

Torony :::I Apolló 2015,
engedély megadva a VBT TB-re.

Apolló kurzus
Törökbálint, 2015. július 14–18.



A KURZUSRÓL
„Hoyan hívják segítségül azt, akiben nem 
hisznek? Hoyan higyenek, ha nem hallottak 
róla? Hoyan halljanak, ha nem hirdetik nekik? 
Hoyan hirdessék, ha nem küldettek?” 
• Róm 10, 14-15

Tanítani Isten Igéjét kisközösségben, órán, litur-
gián, szószékről vagy kisszékről? Aki teszi, tudja 
hogy nem könnyű. Megtalálni az üzenetet, meg-
fogalmazni, elrendezni, jól előadni – erről szól ez 
a  kurzus,  olyanoknak,  akik  „ékesszólóan”,  haté-
konyan akarnak beszélni, mint Apolló.
A kurzuson hasonlatot veszünk a pilótákról és a 
repülőkről. Félősek, hányósak zacskót hozzanak!
Élményekkel  teli  repülős  kaland  ez  a  kurzus, 
amely igen gyakorlatias lesz: egy konkrét rövid 
tanítás, igehirdetés összeállítása és előadása által 
tanuljuk meg Isten Igéjének üzenetét átadni.
A kurzus témáiból :
 Repülési terv: cél és vázlat
 Üzemanyag
 A pilóta: az igehirdető
 Felszállás, repülés és leszállás
 Hét műszer
 Az étel fűszerei
 Hogyan adjuk elő az üzenetet?
 A Vőlegény Barátai

KOORDINÁTOR
Serbán Andrea
+36 30 7389168
andika.serban@gmail.com

KURZUSIGAZGATÓ
Eberlein-Sidó Éva

IDŐPONT
2015. július 14–18.
Kezdés: kedden 17.00-kor (érkezés 16.30-tól). 
Befejezés: szombaton 15.00-kor.
A kurzus egyébként minden nap reggel 7:30 és 
este 21:30 között tart.

HELYSZÍN
Isteni Szeretet Közösség háza
Törökbálint, Baross G. u. 2.
Megközelíthető busszal Budapestről: 140-es busz 
a Széll Kálmán térről, 272-es busz a Móricz Zsig-
mond körtérről, 172-es busz a Kelenföld vasútál-
lomásról a Harangláb megállóig. A megállótól kb. 
20m-re van a közösségi ház.

HOZZÁJÁRULÁS
15 000 Ft, amelyet érkezéskor kérünk befizetni. 
Ez fedezi a szállás és a reggeli, ebéd, vacsora árát, 
valamint a kurzus technikai költségeit.

SZÁLLÁS
Szállás a helyszínen, de lehet bejárósan is részt 
venni.

JELENTKEZÉS MÓDJA
 A kitöltött jelentkezési lap eljuttatásával a 

koordinátornak,
 vagy elektronikusan az Iskola honlapján 

www.ujevangelizacio.hu (regisztráció 
szükséges hozzá).

Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszámo-
dat. Visszajelzést ugyanis e-mailben vagy telefo-
non adunk arról, hogy tudunk-e fogadni a kurzu-
son.  Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, érdek-
lődj a határidő utáni napokban!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2015. június 30.

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 nyitott szívet.

„Eközben ey Apolló nevű, alexandriai szárma-
zású zsidó jött Efezusba, aki ékesszóló és az Írá-
sokban igen jártas volt. Mivel már oktatást ka-
pott az Úr útjáról, buzgó lélekkel beszélte el és 
szorgosan tanította az Úrra vonatkozó dolgo-
kat, de csak János keresztségéről tudott. Bátran 
kezdett tehát működni a zsinagógában. Amikor  
Priszcilla és Akvila hallották őt, maguk mellé 
vették, és alaposabban megmayarázták neki 
Isten útját.”  • ApCsel 18, 24-26

mailto:andika.serban@gmail.com
http://www.ujevangelizacio.hu/

