
Programfüzet: 
 
„A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt.”  
(Ap.csel. 4:32)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség  
 

GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE 
2017.07.27-30. 

 
Kedves Testvérünk!  
Isten hozott gyülekezeti hétvégénken. Nagy örömünkre szolgál, hogy Te is aktív 
részese leszel az idei hitmélyítő, kapcsolatépítő és gyülekezet erősítő 
programsorozatnak. Igyekeztünk úgy megszervezni a csoportprogramokat, hogy kis 
közösségünk összetartása, hitélete még jobban elmélyülhessen. Mindannyian részese 
vagyunk az egésznek, ezért fontos számunkra, hogy Te is, itt vagy.  
„A hívők egysége Isten akarat – Az egység Isten lényének mélyéből fakad. Ez az egység 
létező valóság, jel a világnak, az igazságot kereső embereknek (János 17:21.23), nem 
pedig távoli, elérhetetlen cél.  
Jézus tisztában volt azzal, hogy bűnös emberekért imádkozik. A megváltásból 
fakadóan mégis lehetőség nyílik arra, hogy azok az emberek, akik keresik az Atyával 
való mély egységet, egymással is egységre jussanak.”  
Bártan keresd gyülekezeti testvérekkel a kapcsolatot a beszélgetésre, a gondolat 
cserére úgy a csoportfoglalkozásokon, mint a szabadprogramokon.  
„Ó mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint 
mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse 
gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda 
küld az ÚR áldást és életet mindenkor. (Zsoltárok 133)  
Örülünk, hogy köztünk vagy: A Szervezők  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programok:  
 
1 nap. jul.27. csütörtök  
18.00-19.00 Vacsora  
19.15-19.45 Köszöntő áhítat  
20.30-tól Filmvetítés – Viskó c. film  
Fakultatívan: éneklés, beszélgetés, imaösvény 

2.nap. júl.28.péntek  
7.00 – 7.30 Reggeli torna - Telepóczki Mártival  
7.30 – 8.00 Reggeli imaközösség – Gordán Annával  
8.00 – 8.50 Reggeli  
9.00 – 9.30 Közös éneklés – Dicséret  
9.30 – 10.00 Igei bevezető – Lelkipásztorunkkal  
10.00 – 10.20 Szünet  
10.20 – 12.15 Csoportbeszélgetés  
12.30 – 13.30 Ebéd  
13.30 – 14.30 Közösségépítő programok – Pécsy Gáborral  
14.30 – 18.00 Szabadprogram  
18.00 – 19.00 Vacsora  
19.30 – 20.30 Bizonyságtétel – Bakró Norbitól  
21.00-tól Filmvetítés – Imával nyert csaták c. film  
Fakultatívan: éneklés, beszélgetés, imaösvény  
 
3.nap. júl.29.szombat  
7.00 – 7.30 Reggeli torna - Telepóczki Mártival  
7.30 – 8.00 Reggeli imaközösség – Gordán Annával  
8.00 – 8.50 Reggeli  
9.00 – 9.30 Közös éneklés – Dicséret  
9.30 – 10.00 Igei bevezető – Lelkipásztorunkkal  
10.00 – 10.20 Szünet  
10.20 – 12.15 Csoportbeszélgetés  
12.30 – 13.30 Ebéd  
13.30 – 14.30 Közösségépítő programok – Szekeres Krisztával  
14.30 – 18.00 Szabadprogram  
18.00 – 19.00 Vacsora  
19.00 – 20.00 Csoport munka összegzés  
20.30-tól Közös éneklés, beszélgetés  
 

4.nap. júl.30.vasárnap  
7.00 – 7.30 Reggeli torna - Telepóczki Mártival  
7.30 – 8.00 Reggeli imaközösség – Gordán Annával  
8.00 – 9.00 Reggeli  
9.00 – 10.00 Szoba elhagyás  
10.00 – 11.30 Vasárnapi Istentisztelet, Úrvacsorával  
12.00 – 13.00 Ebéd, hazautazás „Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel 
voltak a templomban…” (Ap.csel. 2:46) 

 

Ha problémád adódna, vagy kérdésed van hívd a szervezőket: 
 

Hajdú Bálint Kadosa (0630/481-1563), Pécsy Gábor (0670/385-5821),  
Márkus Lívia (0670/509-9414), Szekeres Attila (0630/235-0171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program megvalósulását támogatta: 

   

  


