
Indul az Apolló kurzus 
2020-as járata!

Foglalj rá helyet!
Járatszám: VBT2020

Gyere, legyél te is idegenvezető a Biblia 
városában: Tanítani Isten Igéjét kisközös-
ségben, órán, liturgián, szószékről vagy 
kisszékről? Aki teszi, tudja, hogy nem 
könnyű. Megtalálni az üzenetet, megfo-
galmazni, elrendezni, jól előadni – erről 
szól ez a kurzus, olyanoknak, akik „ékes-
szólóan”, hatékonyan akarnak beszélni, 
mint Apolló (ApCsel 18,24-28).

A kurzuson hasonlatot veszünk a pilóták-
ról és a repülőkről. Félősek, hányósak 
zacskót hozzanak! Élményekkel teli repü-
lős kaland lesz ez! A kurzus szakmai 
hátteerét a VBT biztosítja.

A kurzus gyakorlati : egy konk-
rét rövid tanítás, igehirdetés össze-

állítása és előadása által tanulunk meg 
„prédikálni”.

„Hogy�an hívják segítségül azt, 
akiben nem hisznek? Hogy�an 
hig�enek, ha nem hallogyttaak róla? 
Hogy�an halljanak, ha nem hirdetik 
nekik? Hogy�an hirdessék, ha nem 
küldettaek?” • 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
Hagen Norbert

 kurzusjelentkezes@post.com 
 +3620 3599-352

 További szolgálók
A VBT trénerei: Arm Katalin, Joanovits 
Róbert, Gállné Busai Barbara.

 Időpont
2020. október 21–25.

Gyülekező, regisztráció kezdete szerdán 
17 órától. Befejezés vasárnap 16 órakor.

 Helyszín
Krisztus Király Missziós Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178 C lp.

 Szállás
A kurzuson részt lehet venni bejárósan és 
korlátozotte számban bennalvásosan is.

Szállás a helyszínen: hálózsákkal 1500 Ft/
fő/éj, ágyneművel 2000 Ft/fő/éj!

 Hozzájárulás
120000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizzet-
ni. Ez az összeg az étkezéseket foglalja 
magában, a nasi és minden további tech-
nikai költség a Szent András Evangelizá-
ciós Alapítvány támogatása.

Ha anyagi gogyndogyd van, jelezd, pénzhiány 
miatta ne maradjogyn senki távogyl!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltötte és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zette jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
httep://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

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

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni. Ha jelentkez-
tél, de valami miatte mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. október 14.

 Mit hozz magaddal?
– Teljes Szentírást.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-23

 További információ
Amennyiben a járványügyi helyzet válto-
zása miatte a VBT2020-as járatot törölni 
vagyunk kénytelenek, az indulást egy ké-
sőbbi időpontra halasztjuk. Kedves utasa-
inkat időben tájékoztatni fogjuk.
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