 Kurzusigazgató: Obo
 Koordinátor: Gyuris Gellért (előkészítés)
–  jobel@ujevangelizacio.hu
–  +3630 3808472
 További szolgálók: Lesz egy operatív csapat, de te is számíts
rá, hogy szolgálsz majd testvéreid felé :-)!
 Időpont: 2021. június 28–július 4.
Gyülekező, regisztráció kezdete hétfőn12 órától. Befejezés vasárnap 14 órakor.
 Helyszín: Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola, Mórahalom
6782 Mórahalom IV. kerület 65. – „Mórahalmi Ökoszállás”
A helyszínre tömegközlekedés nincs. Aki előreláthatólag közösségi közlekedéssel fog érkezni, jelezze a jelentkezési lapon.
 Szállás: 4–5 ágyas szobákban emeletes ágyakon.
 Hozzájárulás: 45.000 Ft/fő, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk fizetni. Ez az összeg a szállás és
étkezés díja. Dolgozunk rajta, hogy tudjunk rajta csökkenteni… Ha
az összeg akadály, jelezd, próbálunk segíteni!

 Jelentkezés: Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet:
–  E-mailben a koordinátor e-mail-címére küldve a beszkennelt
vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  A honlapon: https://szentandras.ujevangelizacio.hu
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
 Kérjük, jelentkezz időben! Kérjük, hogy telefonszámot, vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk
adni a kurzussal kapcsolatosan a jelentkezési határidő lejártakor.
Ha jelentkeztél, de pl. betegség miatt mégsem tudsz részt venni,
kérünk, jelezd!
 Jelentkezési határidő: 2021. május 28., péntek
 Mit hozz magaddal?
– Szentírást – van, ami soha nem változik ;-) és
– vágyat
– őszinteséget
– nyitottságot
– szolgálatkészséget
– résztvevői mentalitást

Ennek a kurzusnak az a célja, hogy a magyarországi Iskola
megújuljon! Azaz, hogy személyesen azzá a tanítvánnyá, együtt
pedig azzá a szolgáló közösséggé váljunk, akire Istennek az elkövetkező időszak új evangelizációjához szüksége lesz.
Ezért ide várjuk mindazokat, akik újra teljes szívükből igent akarnak mondani a Szent Andrásban való elhívásukra, és készek rá,
hogy ehhez Isten saját tetszése szerint alakítsa őket.
LÁTSZIK-E RAJTAM, HOGY JÉZUS TANÍTVÁNYA VAGYOK?
– Abba, Apuci Istenem, még mindig látod-e rajtam, hogy Fiad,
Jézus tanítványa vagyok?
– Szolgáló testvérem, szerinted miben vagyok olyan, mint az én
Mesterem?
– Mondd, lelkem bensőmben, vajon még mindig először tanítvány vagyok, és csak utána apostol?
„MÉG EGYSZER” Az elmúlt hónapokban, a mostani különleges
helyzetben beszélgetéseink, tanácsüléseink során Isten szólt
hozzánk és arra hív, hogy rendhagyó módon jöjjünk össze vele és
egymással egy olyan János kurzuson, amelyen mi, régóta tanítványok és apostolok újra meghalljuk a tanítványság evangéliumát!

Mert nekünk, szolgálóknak, szükségünk van rá, hogy visszatérjünk az első szeretethez és olyanná váljunk, amilyenné az Atya
akar tenni bennünket: olyan, mint Mestere (Mt 10,25).
CSAK A LÉNYEGET Felfedezzük újra, hogy nincsenek új dolgok, csak lényegesek. Szólaljon meg az evangélium egyszerűen, az Istennel való jelenlét mélységéből! Időzni fogunk a Mester
lábánál ülve. Vele leszünk (Mk 3,14). Hosszú hónapok óta csendben maradásra vagyunk kényszerülve – itt meg fogjuk élni,
mennyire más minősége van annak a csendnek, amire Isten akar
elvezetni. Lesz idő imára.
MAGÁHOZ HÍVTA TANÍTVÁNYAIT Több, mint egy éve szomjazzuk egymás társaságát – itt barátként, tanítvány testvérekként
leszünk együtt, valóságosan. Felfedezzük, hogy a közösség a
tanítványság része (Jn 18,1) éppúgy, mint a Mesterrel négyszemközt lenni. Időzni fogunk egymással is, hogy őszinte beszélgetésekben tükrözzük vissza a tanítvány arcvonásait egymásnak.
Lesz időnk találkozni.
EGYMÁSNAK Mi, akik mindig másoknak hirdetjük az evangéliumot, most egymásnak fogjuk. Újra. Mélyen. Sok személyes tanúságtétellel (1Jn 1,3). Egyszerűek és őszinték leszünk egymással,

mert az evangélium egyszerű és őszinte. Tanítható tanítványok
vagyunk, akik engedjük Istennek, hogy egymás által tanítson
minket.
SZERETETT GYERMEKKÉNT Ahogyan a Fiú meglát mindent,
amit az Atya neki megmutat, úgy szeretnénk mi hálás szívvel
visszatekinteni és meglátni, ahogyan Isten mindez idáig alakított
bennünket, szeretett fiait, lányait. Kérni fogjuk az Atyát, hogy mutasson rá arra, ahol elakadtunk a tanítványság útján (Lk 11,13),
és át akar törni bennünk. A Szentlélek személyes válaszával
akarunk innen hazamenni.
TANÍTVÁNY APOSTOLOK A változó világban csak az evangélium örök (Jak 1,17). Nekünk tanítványként újra és újra vissza kell
találnunk az örök, változatlanhoz, hogy ebből fakadóan képessé
váljunk apostolként megújulni az örömhír mindig most aktuális
hirdetéséhez. Azt várjuk ezen a kurzuson, hogy Isten együtt is
szólni fog hozzánk, hogy Isten megújítja az iskolát. Akció harcosokból tanítvány apostolokká alakít bennünket.
NE GYERE EL ERRE A KURZUSRA,
– ha először apostol vagy, és csak utána tanítvány, és nem is
akarsz ezen változtatni!

– ha elégedett vagy evangelizációd eredményeivel!
– ha nincs rá szükséged, hogy neked is hirdessék az evangéliumot!
– ha nem akarsz tanítható lenni!
– ha nem mersz őszinte lenni!
– ha nem vagy készen rá, hogy szolgálj testvéreid felé és elfogadd, hogy ők szolgálnak feléd!
– ha még nem voltál János kurzuson!
Ez a kurzus zárt körű lesz, csak szolgálóknak, olyanoknak, akik ismerik a János kurzust és szükségük van rá, hogy sajátos olvasatban hallják újra a tanítványság evangéliumát.
Minél régebbi motoros, minél nagyobb vezető vagy, annál inkább
itt a helyed!
Megszólított szívűek, jelentkezzetek bátran!
FIGYELEM! A járvány miatt könnyen lehet, hogy csak azoknak
fogják engedélyezni az összejövetelt, akik be vannak oltva. Ezt
még nem tudjuk, de mindenképp javasoljuk, hogy REGISZTRÁLJATOK VÉDŐOLTÁSRA!
„Élőszóval mondom el.” • 2Jn 12

