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„Nagyon megérintett  az  összes  fiatal  képe.  Talán  mind-
egyikkel  azonosulni  tudtam,  de a  leginkább  János  Márk 
személye talált. 

Pállal kölcsönösen egymás lelkébe tiportak. Hosszú éve-
kig teljesen elkülönülve egymástól, de nagyon hatásosan 
vitték az Örömhírt az emberek szívébe. Aztán eljött az idő 
és Pál börtönbe kerül Rómában. Mindenki magára hagyja, 
fázik...  A  három legfontosabb  dolog,  amit  kér  legkedve-
sebb tanítványától, Timóteustól, hogy küldje el a köpenyét, 
az irattekercseket és Márkot. És Márk eleget tesz a kérés-
nek, elviszi az evangéliumát ahhoz, aki a porig alázta ren-
geteg  ember  előtt,  aki  szinte  kitagadta  a  keresztények 
köréből… elmegy ennek az embernek a börtönébe és meg-
történik a kiengesztelődés… 

A kurzus végén rádöbbentem Jézus bízik bennem, hogy 
én is meg tudom tenni ezeket  a lépéseket  és a bizalma 
erőt adott!!!  Gyümölcsei már a kurzus után 2 héttel van-
nak!”   (Jakab Johanna)

„2006 nyarán hallottam Az evangélium 7 fiatalja kurzusról 
és  tudtam,  éreztem,  hogy  részt  kell  vennem rajta.  Nem 
tudtam, hogy miért, csak éreztem, hogy ott kell lennem, ré-
szese kell, hogy legyek ennek a tanításnak. 

Engedtem  a  hívásnak,  és  nagy  örömhírt  kaptam,  sőt 
ÖRÖM-HÍRADÓT!  
A kurzus megerősített abban, hogy szükségem van Jézus-
ra. Arra, hogy beengedjem a mindennapjaimba, az ünne-
peimbe, az életembe. Többször hallottam már tanításokat, 
de most azt éltem meg, hogy a szavak nem csak az agya-
mig, hanem a szívemig értek és szinte érezhetően formál-
ták azt. Megerősödött a vágyam, hogy Vele akarok élni, az 
Ő útján akarok járni.  Azt az álmot akarom valóra váltani, 
amit Jézus álmodott rólam.

Jézus a 7 fiatal példáján keresztül szabadított, gyógyított, 
feloldozott,  betöltötte  szívem  szeretetével  és  irgalmával, 
és erősen buzdított, hogy tovább adjam örömhírét: A feltá-
madt Jézus él!!!”    (Busai Barbara)

A KÉPZÉSI PROGRAMRÓL
Az iskola kurzusai egy összefüggő, 3 fokozatú programot 
alkotnak, hogy megtanuljuk hirdetni az evangéliumot. A 
három fokozat egymásra épül, az előző alapozza meg a 
következőt. A program 4 alap kurzusát emeltük ki.

    1. fokozat: tanú és tanítvány

1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre

2. János: a tanítvány iskolája

Emmausz: mire jó a Szentírás?

Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével

Az üdvösség története: a mi életünk története

Mózes: a felszabadító iskolája

Isten Országa: a közösségi élet iskolája

2. fokozat: evagelizátor

3. Pál: az evangelizátor iskolája

(Dániel: az evangelizátor imája)

Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?

Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével

Lukács: hitünk megszilárdítása

Péter: az Egyházról

Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa

Mária: a tanítvány és az evangelizátor példaképe

3. fokozat: apostol

4. Pál titka: az apostol iskolája

Mózes: a felszabadító iskolája

Biblikus teológia

Apolló: a tanító iskolája

Maranatha: a reménység tanúi

(Jetró: az ökumenéről)

(Melkizedek: a liturgiáról)

(Nehemiás: az Egyház szociális tanítása)

Választható kurzusok:

Az evangélium hét fiatalja

Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása

Jézus uralma: tized

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu
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A KURZUSRÓL

A kurzus hét személyiséget mutat be, akik szem-
besülnek az evangéliumi élet felajánlásával: 
➢ a naimi özvegy fia; 
➢ Salomé, Heródiás lánya; 
➢ az ifjú, akinek öt kenyere és két hala volt; 
➢ a gazdag ifjú; 
➢ az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Getsze-

máni kertből; 
➢ az ajtónál álló lány; végül pedig 
➢ a fehér ruhába öltözött ifjú az üres sírnál.

Van egy közös bennük, mégpedig az, hogy 
mindnyájan fiatalok voltak. A jövő előttük állt és 
mindegyiküknek megvolt a sajátos magatartása 
az evangéliummal szemben. Mindegyikük talál-
kozik Isten Igéjének a fényével, és mindannyian 
egyfajta magatartásformával válaszolnak rá. 
Sokszor ezek a magatartásformák kontrasztban 
vannak egymással.

A hét fiatal magatartása, reakciója hét különböző 
színnel jelölhető, melyek szivárványt alkotnak.

Mindazonáltal a szivárvány nem a saját fényétől 
ragyog, hanem a nap sugarait tükrözi vissza. Ez-
által, a hét fiatal mindegyike, szembesülve Isten 
Igéjének a fényével, visszatükrözi az Evangélium 
egy aspektusát.

Mindegyikük megélte a saját fejlődését a felkínált 
lehetőséggel és döntést hozott, mely az életükbe 
vésődött. Az Evangéliumban találjuk az ő tanúbi-
zonyságukat, és a kurzuson pedig képet az éle-
tükről.

KURZUSIGAZGATÓ
Tóth Anikó

IDŐPONT
2012. június 1-3.

Kezdés 06.01-én, pénteken 17:00-kor

Befejezés 06.03-án , vasárnap 15 óra körül

HELYSZÍN
Dunaharaszti Szt. István Plébánia, Fő u. 71.

HOZZÁJÁRULÁS
4000,- Ft, ami tartalmazza a reggelit, ebédet, va-
csorát és a kurzus technikai költségeit. 

Anyagi okok miatt ne maradj távol, találunk meg-
oldást.

JELENTKEZÉS MÓDJA :
Személyesen: Pákozdy Richárd Dunaharaszti 
Kossuth u. 59., jelentkezési lappal

Email-en: Paric@freemail.hu jelentkezési lapot 
elküldve

Elektronikusan az Iskola honlapján (regisztráció 
szükséges hozzá).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2012. május 25., péntek

HOZZ MAGADDAL
➢ teljes Szentírást,

➢ Jegyzetfüzetet

➢ íróeszközt

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Pákozdy Richárd 30/454-0113

Email: paric@freemail.hu

http://szentandras.ujevangelizacio.hu

„Menjetek el az egész világra, 
és hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtménynek!”
(Mk 16,15)
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