
Presbiterképzés :  (Látogatásra tanítás( lélektől lélekig) ). 

IDŐPONT: JÚLIUS 9 –Július 13  Balatonszabadin (Kossuth L u 45) (25-fő max) 

Szolgálók: áhítatoknál a környékbeli lp.-ok,  a többi témáknál szakelőadók, kórházlelkészek  

(TERVEZET: kértünk támogatást, hogy 12500Ft/hét terhelje csak a testvéreket)akit érint, kérjen útiköltség támogatást a gyülekezetétől! 

 

Jelentkezés:  judak.endre@gek.szie.hu;  mobil:30/539 9009, az előadásokat a környező gyülekezetek presbitereinek bejárással szeretettel ajánljuk 

Július Hétfő júl. 9 Kedd júl. 10 Szerda 11 Csütörtök  12 Péntek  13 

      

7. 00 ÉRKEZÉS Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő 

7. 30 imaközösség Imaközösség imaközösség imaközösség 

8.00 reggeli reggeli reggeli reggeli 

8.30 Jézustól tanuljuk a 

lélektől-lélekig 

beszélgetést a 

megtéréstörténeteken 

keresztül 

Tékozló fiú 

Presbiter 

 

Samáriai asszony. 

presbiter 

Zákeus 

Nagy Csaba esperes 

A megtért ember megtérése. 

Dávid bűne és megtérése 

Győri Daniné -Tóth Anett. 

10.30.  / ének, tanítás. / 
Előadás, beszélgetés 

 

Áhítat 

NAÁMÁN 

TÖRTÉNETE 

Judák Endre 

KORSZERINTI 

PROBLÉMÁK 

Iván Géza lp 

Súlyos BETEGSÉGEK 

esetén mit mondjon a 

látogató 

Bartháné Tatár Imola 

lp 

Függőségek szerinti 

testvérek lelki 

gondozása 

Péli  József 

kékkereszt 

csop.vezető 

KERESZTELÉS,  ESKÜVŐ, 

HALÁLESET(normál 

névjegyzékben lévő család) 

 Nagy Kinga lpSzücs Sándor lp 

 

12.00 Ebéd Ebéd ebéd ebéd ebéd 

13.30 P I H E N É S, fürdés a Balatonban vagy  lehet sétálni a siófoki mólón, vagy filmet nézni otthon. Lehet aludni, pihenni is. 

A strand ingyenes. Szombaton reggeli, rendrakás, utazás. Lehet maradni hétvégére is., szabad program. 

17.00  Esti szolgálat a 

marosi templomban,  

300 m a háztól,  

. 

Hogyan látogatom a 

betegeket, 

otthonukban,kórházban? 

Bemutató gyakorlatok 

 Závodi Zsuzsanna lp. 

 

 A Biblia szerepe a 

látogatásnál. Mit 

hagyjak ott? 

Traktátusok! 

Bemutató gyakorlatok  

Judák Endre presbiter 

A gyülekezethez nem 

tartozó reformátusok 

látogatása. 

Mit mondjak a 

munkahelyen, a 

szomszédoknak az Úr 

Jézus Krisztusról? 

Hajdu Levente. 

 

Felekezeti 

önazonosságok. 

/eltérő vallású párok 

látogatása/ Bemutató 

gyakorlatok Győri 

Daniné Tóth Anett lp 

 

Egészséges család kérdései? 

Pályaválasztás,párválasztás, 

gyermekvárás,  

 Bemutató gyakorlatok 

Szücs Sándor lp.Nagy Kinga  lp. 

 Projektor laptoppal rendelkezésre áll.  Költség támogatás nélkül 3000Ft/nap/fő   teljes ellátás, 3 × étkezés,ágyneműt hozni kell.(paplan huzat, párna huzat, 

lepedő vagy lepedő és hálózsák) szombaton is  lehet maradni. Kisüveg házi lekvárt hozzon  a közösbe,  20 deka házi szalonnát  -- a változatosság kedvéért -- 

 


