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„A bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” 1Móz4,7 

Kedves Testvérek! 

Egy keresztény közösségben jobban megértjük, milyen a Sátán munkája. Észrevétlenül közeledik és 
felismerhetetlen, mert mindig más köntösben érkezik. A Biblia első lapjairól idézett ige egyszerre 
figyelmeztet és bátorít bennünket: hívatlan, de vonzó vendégünk a bűn, ami be akar jutni otthonunkba, de 
a kilincs a mi kezünkben van. Jézus ennek a kilincsnek a használatára tanít meg bennünket. Ebben 
szeretnénk elmélyedni és újabb bűnmegelőző „kurzusunkat” felkínálni gyülekezetünknek. 

Isten segítségével tizenhatodik alkalommal lesz együtt a gyülekezet apraja-nagyja Balatonszárszón 
február 1-től 3-ig, péntek vacsorától vasárnap ebédig.  

A 2018-2019-es gyülekezeti évünk témája a függőség. Októberi hétvégénkre öt vendégünk érkezett 
az AA (Anonim Alkoholisták) egyik budapesti csoportjából, akik arról tettek bizonyságot, hogy Isten 
hogyan szabadította meg őket az egyik legösszetettebb csábítástól, az alkohol rabságából. 
Mindannyiunkat mélyen megérintett őszinteségük, és az a felismerés, hogy Krisztussal a legmélyebb 
élethelyzetekből is van kiút. Májusi hétvégénkre Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi bencés 
főapátot hívtam meg, aki az Istentől való függőségünkről fog beszélni. 

Februári hétvégénk vendége Csáky-Pallavicini Zsófia 
(http://budapestpszichologus.hu/terapeutak/csaky-pallavicini-zsofia/) keresztény hívő 
szakpszichológus, pszichoterapeuta, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára lesz. Őt arra 
kértem fel, hogy a családon belüli függőségeinkről, a szülők, a gyerekek rejtett, vagy nyíltan megélt 
megkötözöttségeiről, azok felismeréséről és kezeléséről beszéljen. Előzetes egyeztetésünk szerint 
szombat délelőtti előadásához egy interaktív rész is kapcsolódik. Meghívott lelkészi szolgálattevő 
Keczkó Szilvi budahegyvidéki lelkésznő lesz, aki az áhítatokat, igehirdetést és az evangelizációt 
tartja. 

Gyermekeink lelki vezetésével, a játékok szervezésével, szabadidejük lekötésével Bencéné Horváth 
Noémi és Koltai Anna hitoktatók foglalkoznak majd, akiknek már több ízben köszönhettük nagy 
szakértelemmel és elhivatottsággal végzett szolgálatukat. 

A szabadidőt az eddigiekhez hasonlóan beszélgetéssel, pihenéssel, Balaton parti sétával töltjük. 

Hasznos tudnivalók: 

 Részvételi díj: 

Felnőtteknek (14. életévtől):  7.400 Ft/fő/éj (+ 18 év felett 400 Ft/fő/éj IFA) 
Gyermekeknek 3-14 év között:  3.700 Ft/fő/éj 
Az egy éjszakára érkező vendégeknek + 1.000 Ft/fő/éj felárat számolnak fel. 
Az árak teljes ellátást és szállást tartalmaznak. Figyelem! A normál étrendtől eltérő (kivéve 
vegetariánus) igényű vendégeknek napi 1.000 Ft (gyereknek 500.-. Ft) felárat számolnak fel. 

 Az előleget (a teljes összeg kb. felét) január 27-ig kérjük befizetni a lelkészi hivatalban.  
A részvételi díj hátralékát február 2-án, szombaton fogjuk kérni tőletek. Ahogyan szoktuk, 
némi hozzájárulásra (kb. 4.000.- Ft) még számítsatok, amit a szolgálattevők költségeire 
ajánlunk fel. Kérjük, esetleges ételérzékenységeteket Szilágyi Andrea lelkészi asszisztensnek 
jelezzétek. 

 Törölközőt hozzatok magatokkal! 

Tizenhatodik balatonszárszói gyülekezeti hétvégénket hordozzátok imádságban! 

 Andi és Olivér 



Programtervezet 

péntek 

16.00-tól érkezés, regisztráció  

18.30 – vacsora  

19.45 – esti áhítat (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés  

szombat 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – előadás beszélgetéssel (meghívott előadónk Csáky-Pallavicini Zsófia, pszichológus) 

12.25 – közös fénykép az udvaron 

12.30 – közös ebéd 

13.30 – szabad délután sok beszélgetéssel pihenéssel 

18.00 – közös vacsora 

19.45 – esti evangelizáció (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés, társasjáték 

vasárnap 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – úrvacsorai istentisztelet 

11:30 – morzsaszedés  

12.15 – közös ebéd 

ebéd után kávézás, beszélgetés, búcsúzás, hazaindulás 

 


