P RO G R A M

FÜZET

KÖSZÖNTŐ

Áldás, békesség! Szia!
Ha ezt a füzetet a kezedben tartod, már bejutottál a
2019-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra.
Izgalmas kalandokkal, elgondolkodtató élményekkel és
valóságos találkozásokkal teli napok előtt állsz. Ezt az
útikalauzt úgy állítottuk össze, hogy segítségedre legyen
a tájékozódásban – térben, időben és a fesztivál keretei
között is.
Iránytű lehet számodra a Csillagpont témájához és lelki
programjaihoz, a napi elcsendesedés gyakorlásához.
Segít áttekinteni gazdag programkínálatunkat és eligazodni a helyszínek között. Emellett fontos és hasznos
információkat találsz benne, ezért is érdemes mindig a
kezed ügyében tartanod.
A teremtett világ védelme érdekében ezt a programfüzetet a korábbiakhoz képest karcsúbbra terveztük. De
ne aggódj, minden további kérdésedre választ kapsz
honlapunkon, ingyenes applikációnkban vagy az Infósátrak önkénteseitől.
Fedezd fel, hogy Isten országa körbevesz!
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ÉTKEZÉS
Központi étkezést csak akkor tudunk biztosítani, ha ezt az online
regisztrációkor megrendelted, annak árát június 23-ig befizetted vagy
átutaltad. Mindig tartsd magadnál a regisztrációkor átvett vonalkódos
étkezési kártyát, mert az ebédlőbe azzal tudsz belépni.
Reggeli

Ebéd

Keddi vacsora

Sz, Cs, P
vacsora

07.40–08.05

12.00–12.30

17.15–17.35

17.45–18.05

08.05–08.25

12.30–13.00

17.35–17.55

18.05–18.25

08.25–08.45

13.00–13.30

17.55–18.15

18.25–18.45

Ha nem rendeltél étkezést, keresd a Street kitchen sátrakat a Lehetőségek piaca elején!
Közeli boltok, éttermek: csillag.reformatus.hu/boltok-ettermek
A rendezvényen folyamatos, 0–24 órás orvosi és elsősegélynyújtó ügyelet
működik a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportja
és a Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából. Ha baj van, hívd a +36 30 610
0379-es számot vagy keresd az ELSŐSEGÉLY feliratú sátrat a Lehetőségek
piaca elején!

MEGHALLGATLAK
Ha szükséged van arra, hogy meghallgassanak és megértsenek, ha nehezen
birkózol meg egy kérdéssel vagy problémával, hívd a +36 30 153 4482-es
számot vagy keresd a Meghallgatlak-pólós önkénteseinket! Ha őszinte
visszajelzést vársz, és szívesen beszélgetnél szakképzett lelkigondozóval
arról, ami éppen foglalkoztat, akkor várunk a GTK épületébe! Annyit mondj
el, amennyit szükségesnek tartasz, beszélgetőpartnered garantáltan nem
adja tovább.

INFÓSÁTRAK
Kérdésed van a programokkal, helyszínnel vagy bármivel kapcsolatban?
Keress fel bátran egy Infósátrat! Önkénteseink készséggel állnak rendelkezésedre minden nap 7:30-tól 21:30-ig a Lehetőségek piaca két végén.
Emellett keddtől csütörtökig a regisztrációnál is megtalálod őket.
Töltenéd a telefonodat? Mindkét Infósátorban lehetőséged van erre.
Elveszítettél valamit? A talált tárgyakat csak a DRHE színpadhoz közelebbi
Infósátorban lehet leadni és átvenni.
Az előregisztrációt igénylő programokra is a DRHE színpadhoz közelebbi Infósátorban lehet jelentkezni, kivéve azokat a programokat, amelyeknél
más helyszínt adtunk meg. Részletek: csillag.reformatus.hu/programajanlo
Értékmegőrzőt keresel? Tájékozódj önkénteseinknél!

TEREMTÉSVÉDELEM
A Csillagponton odafigyelünk a teremtett világ védelmére, ezért szelektíven
gyűjtjük a hulladékot. Kérjük, hogy a szemetet a megfelelő helyre dobd ki
és a kávézókban is használj repoharat!

LELKI PROGRAMOK
Mi és ki vesz körül minket a hétköznapjainkban? Mi közünk van mindenhez?
És azt vajon tudjuk, Isten mit tett értünk? Hogy mit jelent az, hogy az Ő
országa közöttünk van? – ilyen kérdésekre keressük a válaszokat közösen a
Csillagpont lelki programjain.

KEDD
Kiscsoportos ismerkedés % 18.15–18.45, Mező
Találkozz új emberekkel és hangolódjatok együtt a Csillagpontra!
Nyitó istentisztelet % 19.00–20.00, DRHE színpad
Igehirdető: Czeglédi Péter Pál hajdúbagosi lelkipásztor.
Az éneklést, ahogy a többi napon is, a CSP Band vezeti.

SZERDA–PÉNTEK
Reggeli áhítatok % 7.15–7.45
Indítsd a napot a különféle stílusú reggeli áhítatok egyikén vagy keress egy
csöndes zugot és lapozz az egyéni csendességekhez!
Főelőadások % 9.00–10.30, DRHE színpad
Hogyan jelenik meg egyéni életünkben és közösségeinkben Isten országa?
Te hogyan tudod azt megjeleníteni? Erről szólnak Járay Márton teológus, lelkigondozó délelőtti előadásai, a személyes bizonyságtételek és a művészeti
produkciók.
Kiscsoportos beszélgetések % 10.30–12.00
Vitasd meg a délelőtt hallottakat és látottakat a saját kiscsoportodban!
Esti áhítatok % 19.00–20.00, DRHE színpad
Isten szeretet. Esténként az Atya, a Fiú és a Szenlélek tökéletes szeretetkapcsolatába segítenek bepillantani Langschadl István, Berke Eszter és Édes
Gábor lelkészek. Abba a kapcsolatba, amibe Te is meghívást kaptál.

SZOMBAT
Záró istentisztelet % 10.00–12.00, DRHE színpad
Sokféleképp megélheted a Csillagponton, hogy Isten országa köztünk van
és körbevesz minket, legmélyebben a találkozót lezáró úrvacsorai közösségben. Igehirdető: Czeglédi Péter Pál.
Részletek: csillag.reformatus.hu/eloadok

IMASÁTOR
Hozzád hasonló fiatalok várnak, hogy érted és veled imádkozzanak. Lehetőség a csendre és a testvéri közösségre. Folyamatosan látogatható a GTK
épülete mellett.

HÁZIREND
Házirend

Biztonság

Megszegése hazaküldéssel járhat.

Veszélyes tárgyak használata tilos!

Jegy, karszalag

Ne lopj! (2Mózes 20,15)

Viselése kötelező! Nem átruházható

Programok

és nem visszaváltható.

Légy pontos! Ne zavarj másokat!

Háziállatok

Parkolás

Kizárólag a segítő, vakvezető kutya

Behajtani és várakozni csak enge-

megengedett.

déllyel és saját felelősségre!

Sátrazás

Rend, tisztaság

Csak a kijelölt helyen és módon!

Ügyelj az épületek és berendezések

Kiskorúak
18 alattiak csak törvényes képviselő

épségére, jelezd a meghibásodásokat!

hozzájáruló nyilatkozatával, nagyko-

Média

rú kísérővel!

Videó, fotó és hanganyag készülhet

Dohányzás

rólad.

Csak a kijelölt helyen és csak

Tisztelet

18 év fölött!

Amint szeretnétek, hogy az emberek

Alkohol, drogok

veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok
velük! (Lukács 6,31)

Fogyasztása tilos!

Részletek: csillag.reformatus.hu/hazirend

Színházterem

GTK

Károli
csarnok

DRHE
színpad

Mező

23.00

22.00

21.00

20.00

19.00

18.15

KEDD

18.15
Kiscsoportos
ismerkedés

Nyitó
istentisztelet

21.15
Lóci Játszik

20.30
Laudate

Zenés beszélgetés Karasszon
Eszterrel
Társasjáték-est

Társasjáték Party

22.45
Magidom

SZERDA
Hálát adok Krisztus Jézusnak, a
mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott,
amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam,
mégis irgalmat nyertem, mert
hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt
rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes
elfogadásra méltó, hogy Krisztus
Jézus azért jött el a világba, hogy
a bűnösöket üdvözítse, akik közül
az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus
elsősorban énrajtam mutassa
meg végtelen türelmét példaként
azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az
örökkévalóság királyának pedig, a
halhatatlan, láthatatlan, egyetlen
Istennek tisztelet és dicsőség
örökkön-örökké. Ámen. (1Timóteus 1,12–17)
Bonyolult a szöveg, ami Páltól nem
meglepő. De olvasd el másodjára
is, és ízlelgesd, hogy miket mond

magáról! Mert itt az apostol tulajdonképpen mérlegre teszi az életét.
Figyeld meg, milyen jó és milyen
rossz dolgokat sorol fel magáról!
Hogyan értelmezi mindazt, ami vele
történt? Pál józanul látja magát.
Nem kisebbíti, nem hallgatja el
mindazt, amit tett, amit szégyellhetne. Ő mégsem tagadja meg
azt, aki volt, hanem hálás Istennek
azért, amit Krisztus vele tett, mert
belátta, hogy a vele történtek is az
üzenet részévé lettek. Látja azt is,
hogy hova jutott el, és mindezt Isten
ajándékának tartja.
Mi történik, ha Te mérlegre
teszed magadat? Csak a jót látod
benne, vagy csak a rosszat? Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk
azt is felhánytorgatni magunknak,
ami rég elmúlt már, de nem látjuk
azt egyben a folytatással, hogy
honnan hova jutottunk el Isten
vezetésével. A ma reggeli imádságodban gondold végig, hogy
honnan hova vezetett el Téged
Isten! Adj hálát azért, ahova eljutottál, és kérd Isten segítségét
a folytatáshoz!

GTK

Fényház

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

SZERDA

Papgyerek,
gazgyerek! 1.

Ruanda és a
megbékélés

Dicsőítsétek… (Sófár)

Cimborák vagy riválisok?

Biztonságos szex

„Sors-társakká” a bajban
Divatdiéták

KONFESZT különkiadás

Nemzetközi kvíz

Új gyülekezetek–régi egyház

Színházterem

Károli
csarnok

Isten országa közöttetek van (bibliodráma)

Dics-Action

1RE zenakar

Akiket Krisztusért
üldöznek

Marslakók

Mérnökmissziós programok
Ki vagyok én?

Párkapcsolat–pár kapcsolat

15 perc tabuk nélkül

Elsősegély

Információs pult

Mosdó + zuhanyzó

Sátorhely

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Főbejárat
Regisztráció
A-épület
Kollégium
Ebédlő
Színházterem
Bejárat
GTK
Meghallgatlak
Imasátor

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Könyv tér
Károli csarnok
Magház
Fényház
Sportpályák
DRHE színpad
CsP bolt
Lehetőségek piaca
Street kitchen
Elsősegély
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23 Mező
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23.00

22.30

22.00

21.30

21.00

20.30

DRHE
színpad

20.00

SZERDA

21.15
The Biebers

Ökofilmklub:
A hülyeség kora

Színházterem

Károli
csarnok

Társasjáték-est

Első Lépés

Lappang a múlt-kor

Társasjáték Party

22.45
Romano
Glaszo

CSÜTÖRTÖK
Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek! (Zsoltárok 133,1)
Valóban szép. Gondolj csak olyan alkalmakra, amikor jól érezted magad
a barátaiddal, amikor találkozott
a család és nem volt konfliktus,
hanem együtt ünnepeltetek. Vagy
amikor találkoztál egy régen látott
ismerőssel, és onnan tudtátok folytatni a beszélgetést, ahol korábban
abbahagytátok. Nem nehéz belátni,
hogy valóban „szépek és gyönyörűségesek” az ilyen alkalmak. De mindig ez van a gyülekezetben, az ifiben
vagy úgy általában az egyházban?
Talán van, amikor nem ezt látjuk.
Mi az, ami éket ver a magukat testvéreknek nevező emberek közé? Az
irigység, a hatalmi harcok vagy csak
a hétköznapi frusztrációk, amiket
egymáson vezetünk le.
Mit lehet ezekkel a bűnökkel kezdeni, amikért Krisztus
meghalt? Mi az, amit nekünk
kell megtenni, hogy ne legyenek
közöttünk szakadékok, és amit
nem háríthatunk Istenre? És mi
az, amit nem vehetünk a saját

vállunkra, mert csak Isten képes
megtenni? Mi az, amit megtehetsz és mi az, amiért imádkozhatsz, hogy ilyen „szép és gyönyörűséges” legyen a körülötted
élők kapcsolata egymással?
Gondold végig, mikor tapasztaltad
meg a közösség örömét, amikor
szép és gyönyörűséges volt a találkozás! Adj hálát az ilyen alkalmakért!
Gondold végig, kikkel nem tudsz
jól kijönni és hogy miért! Vidd Isten
elé, imádkozz ezért! Mi az, amiben
neked kell változnod? Mi az, amiben
úgy látod, képtelen vagy változni? Mi
az, amiben Isten Szentlelke képes
csak változást adni? Mi az, amit
nem háríthatsz Istenre, mert neked
kell tenned érte, például neked kell
bocsánatot kérni, vagy csak úgy
általában megtenni az első lépést
valaki felé?
Gondold végig, hogy az egyházban
a szép és gyönyörűséges oldalát
tapasztaltad-e meg a közösségnek
vagy az ellenkezőjét! Ezt is vidd Isten
elé és imádkozz, hogy az egyházban
minél inkább megélhessük a Krisztusban kapott egységünket!

Fényház

Papgyerek,
gazgyerek! 2.

17.00

16.30

Lelki utazás (ÖDE)

KözösPont

Cimborák vagy riválisok?

Biztonságos szex

Biztonságos szex

Flashback

GTK

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

CSÜTÖRTÖK

Hívő tudósok, tudós hívők

Zenés beszélgetés Szakcsi-L. Bélával

Magyar Ifjúság Kutatás

Új gyülekezetek

Színházterem

Károli
csarnok

Isten országa közöttetek van (bibliodráma)

Large Room

Giccsparti, sztereotípiák

Fantasztikus keresztyénség

GTK

23.00

22.30

22.00

21.30

21.00

20.30

DRHE
színpad

20.00

CSÜTÖRTÖK

Deniz Live

Ökofilmklub:
Holnap

Színházterem

Károli
csarnok

Társasjáték-est

Platon Karataev

Marvel
Quiznight

Társasjáték Party

22.45
Keresztkérdés

PÉNTEK
„… szeretet nélkül minden ház üres,
minden városka lakatlan.” (Quimby)

árnyékában fészket rakhatnak az
égi madarak. (Márk 40,30–32)

Szerinted mi tesz igazán otthonná
egy helyet? Egy ház, lakás, albérlet,
koli akkor lesz az otthonod, ha van
benne szeretet? Az egész világ, benne a mi kis magyar társadalmunk, a
közösségeid, ahová tartozol, szomjazzák Isten szeretetét, áldásait és
békességét. És itt jössz Te a képbe!
Isten szeretetéből képes lehetsz
adni a környezetedben élőknek, és
egyáltalán nem kell nagy dolgokra
gondolni.

Jézus itt a szeretet kifejezésének
számtalan formájáról, mint „kis”
tettekről beszél, amik által Isten
uralma épül. Szeretetet egyszerűen
„vethetsz”, ha például meglátogatsz
egy idős embert; ételt adsz egy szegénynek; vigyázol egy kisgyerekre.
Vagy nem cikized ki a másikat, mint
a többség. Megbocsátasz valakinek,
aki megbántott; talán épp te kérsz
bocsánatot. Ha megteszel egy újabb
métert egy olyan úton, amin már
egy centit sem kívánsz megtenni.

Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag:
mikor elvetik a földbe, kisebb
minden magnál a földön, miután
pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél,
és olyan nagy ágakat hajt, hogy

A ma reggeli imádságodban
gondolod végig, hogy mi most
ez az út az életedben! A mai ige
kapcsán mit üzen még neked
Isten? Imádkozz ezért és Isten
országának – a Szeretet uralkodásának – az épüléséért!

A reggeli csendességek anyagát összeállították: Arany Barbara, Kovács Gergő és Péter-Szarka László debreceni
egyetemi lelkészek. Részletek: csillag.reformatus.hu/reggeli-beszelgetes-istennel

Fényház

Papgyerek,
gazgyerek! 3.

Károli Históriás
Vitaest

17.00

16.30

16.00

15.30

15.00

14.30

14.00

PÉNTEK

Milyen a jó lelkész?

Programozz a CsP app teammel

GTK

Szólj be a papnak!
Magyarország, szeretlek!

Értékek–világképek

Zenés beszélgetés Kátai Zoltánnal

A haza szolgálatában

Színházterem

Károli
csarnok

Párkapcsolati műhely

13.30
Pál Feri:
Én, Mi, Mindenki

IDM zenekar

13.30 Felekezetközi kerekasztal

Kádár Annamária

Mérnökmissziós programok
15 perc tabuk nélkül

23.00

22.30

22.00
21.15
Helyes_Beat

GTK
Csarnok
színpad
Színházterem

21.30

21.00

20.30

DRHE
színpad

20.00

PÉNTEK

Társasjáték-est

22.45
Magyar
táncház

Common Vibes

MEKDSZ Faktor

Mobilitás

Kvíz-est
Mesék a felnőtté válásról
Társasjáték Party

PAVILONOK
••
••
••
••

1. Öko Pont (Teremtésvédelmi programok)
2. Művészeti Pont / VIP
3. SDG Pont (Rekettyés)
Karám: Rapidrandi

PROGRAMSÁTRAK
•
•
•
•
•

WildOpen filmsátor
Menekültmisszió
Élő könyvtár
Adna
Köszi Koktélbár

LEHETŐSÉGEK PIACA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSP Bolt
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Kékkereszt
Kálvin Kiadó – Magyar Bibliatársulat
TeolPont
Gál Álmos keramikus
Országos Református Cigánymisszió
Harmat Kiadó
Biblia Projekt
Szeretetszolgálati Iroda
BellaGirl (péntek)
Infósátor (a Lehetőségek piaca két végén)
72 óra – Ökumenikus Ifjúsági Iroda
Aurum életműhely
Ninirc games

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Károli Gáspár Református Egyetem
Szentírás Szövetség
Tábita kézműves termékek
Keresztény ékszerész
Új Remény Alapítvány – könyvesbolt
Halleluja Kiadó
Magyar Református Szeretetszolgálat
Dorkász Szolgálat
Lángos
Street food
Kürtőskalács
Elsősegély

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
•
•
•
•
•
•
•

Kálvin könyvtér (a GTK mellett)
Isten a XXI. században – fotókiállítás (Fényház folyosó)
Sportprogramok és Bombios X okoscsapatjáték (Sportpályák, Mező)
Láthatatlan színház (szerdán és csütörtökön az A épület 11-es termében)
Láthatatlan színház – Találkozások (szerdától péntekig az A épület 18as előadójában)
SDG szabadulósátrak, teremtésvédelmi és cigánymissziós programok
(Pavilonok, Lehetőségek piaca)
Egyetemi közösségek interaktív programjai (Színházterem aula)

Részletek az applikációban és a honlapon:
csillag.reformatus.hu/programkereso

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDENKINEK,
AKI SEGÍTETTE AZ IDEI
CSILLAGPONT MEGVALÓSULÁSÁT!

KIEMELT TÁMOGATÓINK

Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárság

Generális Konvent –
Magyar Református
Egyház

Debrecen

