
Indul az Apolló kurzus 
2018-as járata!

Foglalj rá helyet MOST!
Járatszám: VBT2018

Gyere, legyél te is idegenvezető a Biblia 
városában: Tanítani Isten Igéjét kiskö-
zösségben, órán, liturgián, szószékről 
vagy kisszékről? Aki teszi, tudja, hogy 
nem könnyű. Megtalálni az üzenetet, 
megfogalmazni, elrendezni, jól előadni 
– erről szól ez a kurzus, olyanoknak, 
akik „ékesszólóan”, hatékonyan akar-
nak beszélni, mint Apolló (ApCs 18,24-
28).

A kurzuson hasonlatot veszünk a piló-
tákról és a repülőkről. Félősek, hányó-
sak zacskót hozzanak! Élményekkel teli 
repülős kaland lesz ez! A kurzus szak-
mai háterét a VBT biztosítja.

A kurzus gyakorlati : egy konkrét rövid 
tanítás, igehirdetés összeállítása és elő-
adása által tanulunk meg „prédikálni”.

„Hooan hívják segítségül azt, akiben 
nem hisznek? Hooan higoenek, ha nem 
hallotak róla? Hooan halljanak, ha 
nem hirdetik nekik? Hooan hirdessék, 
ha nem küldetek?” • Róm 10,14-15

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



 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Németh Éva

 Időpont
2018. július 25–29. 

Kezdés szerdán 17 órakor. Befejezés va-
sárnap 15 órakor.
A képzés intenzív formában egész nap, 
reggeltől estig tart rövid szünetekkel.

 Helyszín
2473 Vál, Szent Mihály Major

A kurzus bentlakásos, gyönyörű helyen 
a természetben, messze a város zajától. 
htp://szentmihaly.ujevangelizacio.hu

Az M7-en Budapest felől Székesfehér-
várra indulva a Váli völgyi pihenőhely-
nél lévő benzinkútnál jobbra kell térni 
a 811-es útra, és Kajászó után még Vál 
előt bal oldalon lesz a lelkigyakorlatos 
ház a „Szent Mihály Major” feliratú táb-
lánál.

 Szállás
A helyszínen, 4-6 ágyas, saját fürdőszo-
bás szobákban.

 Hozzájárulás
A képzés 30 résztvevő számára ingye-
nes. A program az EFOP–1.3.7-17-2017-
001154 „Szemléletformálás, avagy hát-
ránykompenzációs program a közössé-
gek létrejötéért” c. pályázat támogatá-
sával valósul meg.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap 
leadásával lehet.

–  Szent András Evangelizációs Isko-
la • Magyarország ‒ Titkárság
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178.
C lépcsőház, földszint 35. ajtó

–  E-mailben:
titkarsag@ujevangelizacio.hu 

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben!

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. 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. július 11., szerda

 További információk
 Németh Éva +3620 4129585
 Arm Katalin +3630 6271032

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást
– benti cipőt, papucsot
– a nyitot szíved

 Szakmai háttér
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