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Pozsonyi, Komáromi és Barsi Egyházmegye
Tárgy: Ifjúsági Találkozó - Szentpéter
Lelkészi Hivatalai
„Veled van Istened, az Úr, Ő erős, és megsegít.
Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” Zofóniás 3,17
Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek!
Tisztelettel és örömmel tájékoztatom, hogy a soron következő Firesz Duna Mente ifjúsági találkozóra –
a húsvéti ünnepek előtt – 2010. március 27-én kerül sor Szentpéteren 9.00 órai kezdettel. A nap
vezérigéje: „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és
pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal” (1Jn 1,3), témája: "Együtt
több"- Közösség! „Miért van szükségünk közösségben élni? Miért nem vagyok elég magam is? Miért
kellene megtanulnom együttműködni másokkal is?” Fiataljainkkal ezekre a kérdésekre keressük a
válaszokat, melyhez ezúttal nt. Stanzel Balázst, a Pécsi Golgota Gyülekezet lelkipásztorát, és a
Szentendrei Baptista Dicsőítő Csoportot hívtuk meg segítségül. A délutáni órákban szemináriumi
formákban zajlanak majd a foglalkozások, melyeknek témái: „Gyülekezet, mint áldás az egyénnek”, „A
hatékony baráti segítségnyújtás”, „Isten akaratának keresése életünkben”, „Dicsőítés - mi is ez az
egész?” Az alkalmat a Szentpéteri Baptista Gyülekezettel és a Szentpéteri Református Gyülekezettel
közösen szervezzük.
Tisztelettel kérem lelkipásztor testvéreimet, hogy használják ki e megszervezett alkalomnak lehetőségét,
melyben a gyülekezeteink konfirmandusai, és ifjúsági bibliakörösei találkozhatnak egymással,
megtapasztalva a lelki együttlét áldásait! Kérem, szólítsák meg a fiatalokat, és buzdítsák a részvételre,
illetve kísérjék el a fiatalokat. Kérnék rövid visszajelzést március 25-ig, hogy hányan készülnek a
gyülekezetből. Mellékletben az alkalom tájékoztatója található.
Részletes program:
9.00 - 9.25
9.25 - 10.00
10.00 - 10.35
10.35 - 11.00
11.00 - 12.15
12.15 - 13.45
14.00 - 15.30
15.55 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.30
16.30 - 16.45

Érkezés
Áhitat (Tirpák István, helyi református lelkipásztor)
Játék
Dicsőítés
Előadás - Stanzel Balázs: „Együtt, több…”
Szeretetvendégség
Szemináriumok
Kisfilm
Dicsőítés
Záró áhítat (Édes Zoltán, fizikushallgató)
Zárszó, záró ének

Tisztelettel és szeretettel a Firesz Duna Mente nevében:
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