
ÚJ-presbiterek képzése :  ( Református önazonosság. Hitvédelem. Misszió, Négy alapkérdés a misszióhoz). 
IDŐPONT: JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 3  Balatonszabadin (Kossuth L u 45) (28-fő max) 

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

(TERVEZET 2500Ft/fő, támogatást kértünk, így 12500Ft/hét) akit érint, a gyülekezetetektől az útiköltséget kérjétek!  
 

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

Július Hétfő júl. 30 Kedd júl. 31 Szerda 1 Csütörtök  2 Péntek  3 

7. 00 Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő 

7. 30 imaközösség imaközösség Imaközösség imaközösség imaközösség 

8.00 Reggeli reggeli Reggeli reggeli reggeli 

8.30 Jézustól tanuljuk a 

lélektől-lélekig beszélgetést  

Naámán története, 

bemutatkozások 

Judák Endre presbiter 

 

Tékozló fiú 

presbiter 

Samáriai asszony. 

presbiter 

Zákeus 

Nagy Csaba esperes 

A megtért ember megtérése. Dávid 

bűne és megtérése  

presbiter 

 

 

9.30.  / ének, tanítás.  
Előadás, beszélgetés 

Gyülekezetépítés 

Református 

önazonosság. 

 Margit István 

egyházmegyei 

gondnok 

 

 

A lelkipásztor és presbiter 

helyes kapcsolata, 

békesség a 

presbitériumokban. A 

presbiter lelki szolgálatai    

Tokodi Attila gondnok 

egyházmegyi tanácsos 

Négy alapkérdés,amit 

presbiternek tudni kell 

(Biblia, ISTENkép, 

emberkép, megváltás) a 

misszióhoz,látogatáshoz  

Judák Endre presbiter 

 

Miért Krisztus ellenes az evolúció 

és a humanizmus? 

 

Szedmák András bíró 

 

12.00 ebéd ebéd Ebéd Ebéd ebéd 

12.30 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. 

SZERETETTEL VÁRUNK területenként egy egy LELKIPÁSZTOR TESTVÉRT IS , akik szívesen segítenék a presbiter képzést. 

A reggeli áhítatot presbiterek tartják, a*****-gal jelölt előadásokhoz háttéranyag a presbiteri füzetekben található. 

Az esti alkalmak rövid bevezető után beszélgetések. Hétvégére lehet maradni Környékbeli gyülekezeteket is várunk”bejáróként, ahol tenni 

szeretnének az Urért valamit a testvérek. A  lelkipásztor vagy gondnok  és 4 presbiter, az éppen egy autó!!! 

18.00 vacsora                      Áldott alkalmak, amikor 5 gyülekezet megismeri egymást, mert éppen 25 fő, akik elférnek. 

19.00  Esti szolgálat a marosi 

templomban,  

300 m a háztól, ahova a 

helybelieket is hívjuk,  

Milyen hiedelmek töltik be 

ma a gyülekezetekhez nem 

tartozó reformátusok 

(okkultizmus,jóslás én 

központúság) lelkét, akiket 

látogatunk Bozsoki –

Solyom János lp. 

Presbiterek 

lelkigondozása, az 

imaközösség ereje  

Dr.Voglné dr. Szatmári 

Ilona gondnok 

www.presbiterképzés.hu  

 Judák Endre presbiter 

Presbiterek lelki 

szolgálatai. 

Presbiteri szolgálatra, 

  mint lelki szolgálatra 

való felkészítés, mint 

lelkipásztori feladat  
Hajdu Levente lp 

Mi legyen az ökumené 

helyes gyakorlata egy 

faluban? Közeleg a 

hittan vagy etika 

oktatás. 

Szücs Józsefné 

református igazgató 

 

Új presbiterek szolgálati 

lehetőségei és beilleszkedésük a 

presbitériumokba. Miben tud 

segíteni a Presbiteri Szövetség. 

Szilágyi Sándor a Presbiteri Szöv. 

főtitkára 

 

 

 
 Projektor laptoppal rendelkezésre áll.  Költség  3000Ft/nap/fő   teljes ellátás,(12 500Ft támogatással)  3 × étkezés,ágyneműt hozni kell.(paplan huzat, párna huzat, lepedő vagy  lepedő és hálózsák) 

szombaton is  lehet maradni. Kérjük: kisüveg házi lekvárt hozzon  a közösbe,  20 deka házi szalonnát  -- a változatosság kedvéért --akinek van. 

 


