
Főelőadónk: Varga György  •  Esti előadóink: Végh Tamás, Bodó Csaba,  
Lénárt Viktor és D. Nagy Tamás

Szombat este Hanna Projekt koncert  •  Misszió Expó, külmisszió, 

koncertek, táncház, színház, szemináriumok, délutánonként NETBeach

2017
Programfüzet
www.balatonnet.hu

www.facebook.com/balatonnet

•  Testi és lelki felfrissülés az egész családnak

•  Gyermek-, tini- és ifjúsági programok

•  Felekezetközi közösség, inspiráló találkozások  
a Balaton partján

Kapcsolodás´
Aki énbennem marad 

és én ó́benne, 

az terem sok gyümölcsöt...

Balatonszemes

2017. augusztus 16 – 20.



A    balatonnet arculatát  
és kiadványait készítette:

boltospeter@gmail.com  

+ 36 30 999 42 22

Egy országokat, akár földrészeket is ösz-
szekötő olaj- vagy gázvezeték létesítése 
igen hosszú ideig tart és rendkívül költsé-
ges. Mivel azonban hosszú távon sok szem-
pontból is kiválóan megtérül, hajlandóak 
vagyunk rááldozni a különböző szinteken 
rendelkezésünkre álló időt, pénzt és ener-
giát. Amikor reményünk van egy nagyobb 
jó elérésére, akkor igazán nagy befekteté-
sekre, kimondottan áldozatokra is hajlan-
dóak vagyunk. Nagyon körültekintőeknek 
kell lennünk azonban, amikor döntéseket 
hozunk, hiszen az ilyen gazdasági jellegű 
döntéseink rendkívüli kockázatot is hordoz-
hatnak. Egy olajvezeték rendkívül sérülé-
keny lehet, akár a környezeti kitettség, akár 
a gazdasági vagy politikai helyzet változásai 
és ennek egy-egy adott helyre vonatkozó  
következményei tekintetében.

Talán még az ilyen nagy volumenű dol-
goknál is értékesebbek, összetettebbek és 
odafigyelést, finomhangolást igénylők a 
személytől személyig érő kapcsolataink.

Miért van az, hogy némely esetben csak 
akkor döbbenünk rá egy kapcsolat valódi 
értékére és számunkra fontos voltára, ami-
kor azt elveszítjük? Talán már átéltük azt, 
amikor egy számunkra fontos ember, a há-
zastársunk, egy gyermekünk, az egyik szü-
lő, testvér vagy egy nagyon jó barát kilép 
ebből a földi létből és rádöbbenünk, hogy 
ezzel lezárult minden további lehetőségünk 
irányában a szeretetünk kimutatására, tisz-
teletünk, nagyrabecsülésünk kifejezésére...

Idei BalatonNET-
ünk témája a kap-
csolódás. Milyen 
az Istenünkhöz, 
házastársunkhoz, 
családunkhoz, 
gyülekezetünkhöz, 
testvéreinkhez és felebarátainkhoz, munka-
társainkhoz és ehhez a megsebzett világ-
hoz való viszonyulásunk? Milyen a hozzájuk 
fűződő kapcsolatunk tartalma, minősége és 
mélysége? Ennek átgondolásában és a jó 
irányú változások munkálásában szeretnénk 
segítséget nyújtani testvéreinknek evangéli-
umi találkozónk különféle alkalmain.

Az Úr Jézus nevében köszöntjük a Ba-
la tonNET résztvevőit és kívánjuk mindany-
nyiunk számára a Vele való kapcsolatunk 
megerősödését, a Hozzá való hűségünk és 
szeretetünk növekedését!

Horváth István
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)  

főtitkára
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Kapcsolódás

Pf ff ellérta G
v zetőe

Magyarországi

Igemag Alapítvány

+36 0

www.igemag.hu

3 411�9738

Küldetésünk,  

hogy elérjük  

a gyülekezeten kívüli  

és hátrányos helyzetben  

lévő gyermekeket  

Isten szeretetével, 

üzenetével.

facebook/igemag

A               támogatója 
a Magyarországi 
Igemag Alapítvány

2018. február 
11–18.

•  A házasságról őszintén 
mindenkinek

•  Közismert emberek a 
házasságról és Krisztusban 
nyugvó hitükről

•  Programok egy héten 
át az ország számos 
településén

Legyél Te is helyi szervező!

www.hazassaghete.hu          

http://www.facebook.com/

hazassaghete



k o n c e r t   augusztus 19. (szombat) 21 óra 

hannaprojekt

Főelőadónk Varga György 

Nem hívő családban nőttem fel, húsz 
évesen hallottam először az  evangéliumot. 
Megragadott annak tisztasága,  logikája, Is-
tent közel hozó, lelket megbékítő, reményt 
adó üzenete – és megragadott Isten kegyel-
me. Az újjászületés élménye beleégett a 
lelkembe, átírta, és egy életre meghatároz-
ta a történetem. Otthagytam érte mindent: 
családi hagyományokat és elvárásokat, 
végzettséget és karriert, anyagi biztonságot 
és Isten nélküli álmokat. Harminc éve csak 
Őt szolgálom. Tizenhét évig a Timóteus 
Társaság (nemzetközi, felekezetközi misszi-
ós szervezet) munkatársaként, azóta pedig 
gyülekezetplántáló lelkipásztorként.

Az évek során beleszerettem az újszö-
vetségi gyülekezet ideájába. Egyre inkább 
lenyűgöz, ahogy azt Isten kitalálta, ahogy a 
hozzávaló embereket kegyelmébe fogadja, 
összeilleszti, ahogy a gyülekezetet a Lélek 
által működteti, ahogy abban és azáltal be-
mutatja és kiterjeszti a kegyelem semmivel 
nem helyettesíthető szerepét és erejét.

Az Érdligeti Biblia Közösség, baptista 
gyülekezet egyik alapítója és lelkipászto-
ra vagyok. 14 éve itt igyekszem alkalmazni 
mindazt, ami tanultam/tanulok. Szeretném 
látni, hogy gyülekezetünk hitében, megér-
tésében, gyakorlatában és hatásában egy-
re erősödő gyülekezetté válik. Szeretném 
látni, hogy ennek gyümölcseként egyre 
többen megtalálják és megismerik Jézust, 
benne a megváltó és megtartó kegyelem 
erejét. Szeretném látni, hogy ebben gyüle-
kezetünk példává és inspirálóvá válik más 
gyülekezetek számára is. Szeretném látni, 
hogy Isten népe a mi országunkban is az 
Ő ismerete alapján bátor és cselekvő nép-
ként vesz részt a misszióban. Hogy senki „el 

ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”.

Feleségemmel, 
Anikóval harminc 
éve vagyunk há-
zasok. Istentől ka-
pott segítőtársam, 
jellemem és hitem 
formálásában Isten 
első számú eszköze. 
Négy gyermekünk 
közül a három fiú már felnőtt, Istent köve-
tő és szolgáló fiatalember. Hálásak vagyunk 
értük, büszkék vagyunk rájuk. Kislányunk is 
a felnőtté válás útjára lépett, kamaszlány-
ként tanulja, hogy mit is jelent Isten és em-
berek előtti kedvességben növekedni.

Szeretem a természetet, a jó zenét, a 
gondolatok világát, a mély emberi kapcso-
latokat, a finom ételeket, az édességeket, 
az életet. Szeretek rácsodálkozni a szépre, 
az értékre, az emberi lélek sokféleségére. 
Szeretem keresni és megtalálni Istent mind-
abban, ami körülvesz. Csodálatra indít a 
személye, természete és kegyelme.

Megtisztelő, ha beszélhetek Róla, és 
mindarról, amit nekem jelent. 

 
Az előadások és szemináriumok 
hanganyaga letölthető lesz hon-
lapunkról: www.balatonnet.hu

F ő e l ő a d ó n kK ö s z ö n t ő K

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Bala-
tonNET Nemzetközi Evangéliumi Találkozó-
nak idén immár 11. alkalommal adhat ott-
hont Balatonszemes. Ez a családi és ifjúsági 
programokkal színesített többnapos konfe-
rencia az aktív kikapcsolódás mellett egy-
ben lelki erőgyűjtést is nyújt. A régi és új 
barátokkal való találkozás öröme, a kulturá-
lis és felekezeti sokszínűség, a keresztények 
egysége megajándékoz mindannyiunkat az 
együtt töltött napokban.

Balatonszemes közkedvelt üdülőhely. 
A legjobb adottságai közé tartozik a tör-
ténelmi múltat idéző látnivalók, a helyi hí-
res szülöttek emlékét őrző múzeumok, a 
hagyományos magyar ízeket felvonulta-
tó vendéglők gazdag választéka. A község 
vonzereje a gyönyörű, virágos területeken 
és szabadstrandokon túl a gyermekbarát 

élményfürdőben 
is rejlik. Gondosan 
őrizzük és ápoljuk a 
múlt emlékeit, fele-
lősséggel tervezzük, 
építjük a jövőt.

Kívánom, hogy 
a békesség, a ki-
egyensúlyozottság 
jegyében közsé-
günkben eltöltött 
napok során ismerkedjenek meg helyi érté-
keinkkel is. Kívánom, hogy a lelki felüdülés 
mellett a testi felfrissülés is kapjon szerepet. 
Érezzék magukat otthon Balatonszemesen! 

Üdvözlettel:    
Takács József 

polgármester

4 5

k ö s z ö n t ő k

d I C S Ő í T É S

dunántúli baptista dicsőítő csoport  
Iván dániel vezetésével.  

örömmel készülnek, örömmel  
várjuk őket.



Végh Tamás
Református lelkipásztor vagyok. Gyer-

mek-ifjúkoromban jutottam élő hitre, és a 
gimnáziumi évek alatt már a lelkipásztori 
pályára készültem. Isten nagy kegyelméből 
ebben az időben alapvetően eldőlt életem 
három legfontosabb kérdése: örök életet 
nyertem, megtaláltam hivatásomat, és a 
diákévek alatt – mint ezt a későbbi esemé-
nyek igazolták – megtaláltam a páromat is.

A fóti segédlelkészi évek után Salgótar-
jánban kezdtem meg lelkészi szolgálato-
mat. öt év után hívott meg a fóti gyüleke-

zet pásztorának. 
Fóton öt év után 
belefáradtam a 
nagy gyüleke-
zet feladataiba, 
megszöktem vol-
na, mint Jónás, 
de Isten elrekesz-
tette az utamat. 
Megmutatta: nem 
helyet, hanem szí-
vet kell cserélnie a 

lelkipásztornak ahhoz, hogy helyén legyen. 
Alapvetően megújította életemet, megmu-
tatta, hogy nem szabad a kereszt szabadító 
evangéliumát semmi mással helyettesíteni.        
Nagyon hálás a szívem, hogy a 80-as évek 
kezdetétől két gyülekezet ébredését élhet-
tük át: Fóton, illetve Budapesten, a Városli-
geti Fasorban.

Három éve mentem nyugdíjba. Azóta 
evangélizációs szolgálatokat végzek a Kár-
pát-medencében és segítem, tanácsolom 
azokat a fiatal lelkipásztorokat, akik ezt szí-
vesen veszik. de jólesik pihenni is.

Három gyermekünk már régen önálló, 
párjukkal, illetve unokáinkkal élnek.

Bodó Csaba
Budapesten születtem. Tizenhét éve-

sen fogadtam el, hogy Jézus Krisztus az én 
Megváltóm is. 30 éve házasodtunk össze 
feleségemmel, és sok-sok bizonyságunk 
van arról, hogy Istennek minden szava igaz, 
és hatalommal bír. Legnagyobb csoda az 
életünkben, hogy négy gyermekünk szület-
hetett 1993 és 2000 között. Orvosok sze-
rint ez nem történhetett volna meg egyszer 
sem, így nagyon izgalmas volt megtanulni 
azt, hogy Istenünk szeretetének ígéretei és 
áldásai hogyan válnak – reménység és hit 
által – megtapasztalható valósággá. 1999 
ősze óta szolgálok lelkészként a Solymári 
Agapé Gyülekezetben. 

Az egyik legked-
vesebb igém, ami 
kíséri az életemet 
a zsoltárok 32:8: 
„Bölccsé teszlek és 
megtanítlak téged 
az útra, amelyen 
járj; szemeimmel ta-
nácsollak téged.” 

Az esti előadások témái

Szerda: Kapcsolódás a hithez,  
az evangéliumhoz (Végh Tamás)

Csütörtök: Kapcsolódás önmagam-
mal és Istennel (Bodó Csaba)

Péntek: Kapcsolódás a házasságban, 
a családban (Lénárt Viktor)

Szombat: Kapcsolódás a gyülekezet-
ben (d. Nagy Tamás)

Lénárt Viktor 
A GROW Csoport – a régió egyik meg-

határozó szervezet- és vezetőfejlesztő cé-
gének – vezérigazgatója, ahol már vezető 
trénerként is számos tapasztalatot szerzett 
regionális, országos, nemzetközi cégek ve-
zetőképzései során.

Közgazdaságtani, pszichológiai, filozófi-
ai, teológiai tanulmányait az USA, Anglia, 

Hollandia, valamint 
Bécs és Budapest 
egyetemein sze-
rezte.

Módszerta-
ni megközelítése 
a pszichodráma, 
a csoportdinami-
ka, az enneagram, 
a fókuszolás, a 
szupervízió és 
coaching területek 

módszertanaiból építkezik, melyeket a ve-
zetőfejlesztésben is sikerrel alkalmaz.

Lelkészként gyülekezeti, valamint egye-
temi, ifjúsági és gyermekmissziót vezetett, 
jelenleg a piliscsabai evangélikus gyüleke-
zetben végez lelkészi szolgálatot.

Művészi területen is aktív, 13 évig műkö-
dő együttesükkel több albumot jelentet-
tek meg, és az általa alapított „Láthatat-
lan Színház” módszertana azóta is létező 
társulatokban él tovább. Életszemlélete, 
munkamódszere „hídépítő”, mely átível a 
különböző felekezetek és gondolkodás-
módok között.

e s t i  e l ő a d ó i n k e s t i  e l ő a d ó i n k
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D. Nagy Tamás 
1962-ben születtem Békésen, ötgyerme-

kes pünkösdi család második sarjaként.
40 éve – 1977-ben nyolcadik osztályos 

koromban születtem újjá és merítkeztem be.
30 éve – 1987-ben frissdiplomás erdő-

mérnökként ismerkedtem meg Prekopa 
Gyöngyivel, aki egy év múlva a felségem, 4 
év múlva a 3 fiam édesanyja, és 27 év múl-
va az első unokám nagymamája lett.

25 éve – 1992-ben kaptam elhívást a 
teljesidejű szolgálatra, egy évre rá Pécelre 
költöztünk, ahol – feladva a civil pályámat 
és a vállalkozásunkat – a Kármel Pünkös-

di Gyülekezet lel-
kipásztora lettem/
voltam 15 éven át.

10 éve – 2007-
ben egy burn-out 
jellegű mélyrepülés 
során találkoztam 
a Krisztus Iskolá-
ja nevű „szellemi 
tréninggel”, amely 
mélyreható meg-
újulást eredménye-

zett az önismeretemben, az Istenismere-
temben és a szellemi-lelki életemben.

5 éve – 2012-ben volt az 50-dik szü-
letésnapom, amelyre meglepetés-party-t 
„rendeltem” a feleségemtől. Életem legna-
gyobb pozitív „átverésében” volt részem, 
tökéletes volt a meglepetés és a party is. A 
fiaimtól kaptam egy ejtőernyős tandem-ug-
rást ajándékba. Az idén le kellene már ug-
ranom végre…:)

Jelenleg a Paksi Pünkösdi Gyülekezet lel-
kipásztora és egyházunk Dunántúli Kerüle-
tének vezetője vagyok.

A konferenciára imádkozva és böjtölve 
készülök. Hiszem, hogy Isten Egyháza ma is 
ugyanaz, mint volt az induláskor…



Időpont Helyszín 08. 16. szerda 08. 17. csütörtök 08. 18. péntek 08. 19. szombat 08. 20. vasárnap

09:00 Közösségi tér Áhítat

10:00– 
11:45

Főszínpad – 
Tornacsarnok

délelőtti alkalom
Előadás: Varga György

délelőtti alkalom
Előadás: Varga György

délelőtti alkalom
Előadás: Varga György

záró alkalom
Igehirdető: Varga György

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

12:00– 
13:00

Különböző  
helyszínek

Szemináriumok DIcsőíTés  
(minden délelőtt és este):  
Dunántúli baptista 
dicsőítő csapat 
Iván Dániel vezetésével

12:00– Közösségi tér Egyházi fórum

14:00–
17:00

Szabadstrand 
v. Még1sátor

NetBeach 
(eső esetén a NetBeach programja  felköltözik a Még1sátorba)

14:00–
16:00

Baptista  
imaház

Salyámosi Éva: Reformáció 
500 – 500 találós kérdéssel

 
EgyHázI fórum
pénteken 12:00 órától
a Köztérben

„Továbblépés a 
reformációs örökségeink 
és az egymásért 
hordozott felelősségünk 
útján. Gyökereink 
és ágaink áldást és 
felelősséget is jelentő 
kapcsolatainak 
megerősítése.”

16:30– 
18:00

Közösségi tér A Misszió Expó megnyitója Harmat–Family olvasói találkozó
Kapcsolódási krízisek – előadás 
Győri Virággal és Révész Szilviával

Jákim Stúdió:
Betekintés a kulisszák mögé

Harmat olvasói találkozó 
Boros Lajos: Rácsok mögött, 
szabadon

17:30 Iskola Aula NET-tárlat: kiállításmegnyitó 
Szimonidesz Hajnival

18:30– 
20:30

Főszínpad – 
Tornacsarnok

BalatonNET megnyitó
Igehirdető: Végh Tamás

Esti alkalom
Igehirdető: Bodó Csaba

Esti alkalom
Igehirdető: Lénárt Viktor

Esti alkalom
Igehirdető: d. Nagy Tamás

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

21:00– Főszínpad Hanna projekt koncert

Közösségi tér  zsidó táncház A vers a valóság egyenlete –  
verses beszélgetés Háló Gyulával.

„Közel-Kelet két fia” előadás

Imaház Nikodémusok órája (férfi alkalom) Jákim Stúdió előadás: 
Az utolsó élet itt az első, 
azután… (vidráma)

Ifi sátor Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram

Még1sátor 
 

Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram – Tiniprogram
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Szeretettel hívunk  

minden érdeklődőt  
a következő BalatonNET-re is!  

Találkozzunk jövőre ugyanitt!

• www.balatonnet.hu 

• telefon: +36 20 775 8627  

• balatonnet.info@gmail.com

HelySzínek

Iskola / Tornacsarnok

Misszió Expó,  

Közösségi tér és Kávéház

Ifi sátor

Baptista Imaház

NetBeach

Még1sátor

Szabadstra
nd 

netBeach

��
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
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t i n i p r o g r a mg y e r e k p r o g r a m

Mozgalmas program 3–10 éveseknek. Bibliatanítás énekekkel, játékokkal, kézműves séggel 
és sok vidámsággal a VISZ tanítóinak vezetésével.

Minden Tinédzser számít – Minden nap délelőtt 10 órától, 
délután 18:30-tól várunk szeretettel az ifisátorban.

12 13

Szerda délelőtt: A helyes irány  
(Kapcsolódás a hithez)

Csütörtök délelőtt: Kerülj szinkronba!  
Milyennek látod önmagad?  
(Kapcsolódás önmagammal  
és Istennel)

Péntek délelőtt: Vissza a jövőbe!  
„Holnapra új gyerek”  
(Kapcsolódás a családban)

Szombat délelőtt: Insta közösség? 
#gyülekezet 
(Kapcsolódás a gyülekezetben)

Vasárnap délelőtt: Változtass a világon! 
Értékessé tenni életünket

EsTI IfI proGrAm:

Szerda: parragi rebeka koncert 
Csodás hang, kiemelkedő tehetség. 
Rebeka a zene mellett beszél majd az 
Istenre találása történetéről is.

Csütörtök: Húsos + a Csontos 
Rédl (Csontos) Katalin és Ambrusz 
Márk rádiós műsorvezetők live mű-
sora. Izgalmas témákkal várunk min-
denkit!

Péntek: Karaoke est 
Hangulatos este finom harapnivaló-
val és jóféle zenékkel! Készülj a han-
goddal!

Szombat: 1 perc és nyersz! 
Szórakoztató vetélkedő est tele meg-
lepetéssel!

Beszél a Biblia arról, milyen egy 
jó barátság, milyen egy jó család, 
hogyan kerülhetsz kapcsolatba Is-
tennel? naná! Kiderül saul, sámu-
el, József és még sok-sok bibliai 
szereplő életéből.

Gyere el, megmondjuk hogyan!
Szerinted a teljesen más nyelvet 

beszélő, vad emberekkel is lehet 
barátságot építeni? Naná! Mary 
Slessortól megtudjuk, hogyan!

 A gyerekeket a fő program 
előtt fél órával, és a vége után fél 
óráig várjuk sok szeretettel a bap-
tista imaházban.



1. férfi szeminárium – Boltos Péter
Férfi(as): vagyis testet és lelket  próbára 

tevő kihívásokkal teli közös aktivitás az 
ebéd előtt egy órában. Szeminárium: kö-
zösség, tapasztalatcsere... – nem előadás:)

Napi témák: 1. A felelős férfi; 2. A fele-
lős férj; 3. A felelős „fater”.

Mottó: „Mert nem a félelemnek lelkét 
adta nekünk az Isten, hanem az erő, a sze-
retet és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7)

Helyszín: Imaház alagsor 1.

2. Azonosulás Jézussal – Beregi László
1. Jézus azonosulása velünk
Megpróbálom élettel megtölteni számo-

tokra azt a száraz dogmatikai tételt, hogy 
Jézus Krisztus 100 %-ban emberré lett. Le-
het, hogy egy számodra is meglepő Jézus-
képpel fogsz találkozni, de azt remélem, 
hogy ennek a képnek érezni fogod a von-
zóerejét, és ezek után egészen másképp 
mész Jézushoz az imádságaidban.

2. Azonosulásunk Jézussal 
Szeretném bemutatni számodra meny-

nyei Apukánk legnagyobb csodáját, amit 
már elvégzett az életedben, de lehet, hogy 
nem ismered, és ezért nem sokat jelent a 
számodra. Ez a csoda a mi azonosulásunk 
Jézussal. Elképesztő az a látás, ami mennyei 
Apukánk szívében van rólad. Ő arra biztat 
téged rengeteg igével, hogy te is így tekints 
magadra.

3. Ahogy átváltozunk Jézus képére
Hogyan formál minket mennyei Apukánk 

Jézus képére? Mi a szerepünk ebben a fo-
lyamatban? Az alapige a 2Kor 3,17–18 lesz, 
és ki fogjuk próbálni az itt lefektetett alap-
elveket a gyakorlatban is. Mit jelent az Úr 
Lelke által biztosított szabadság? Hogyan 
gyönyörködhetünk Jézusban, és hogyan 
azonosulhatunk vele a hétköznapokban? 

Helyszín: Iskola

3. A befogadó keresztény közösség 
ismertetőjelei – Reimer Attila és Márta

Mindannyiunknak vannak tapasztalatai 
arról, hogy milyen újként, ismeretlenként és 
kívülállóként belépni egy közösségbe. Kívül 
állunk, miközben bent szeretnénk lenni. Mi-
vel nem oda születtünk, nincsenek kapcso-
lataink, nem ismerjük a szokásokat és visel-
kedési kódexeket, nem tartozunk ahhoz a 
bizonyos közösséghez. Közben idegen-
kedést, esetleg távolságtartást éreztetnek 
velünk, ami a bizonytalanságunkat még 
jobban növeli. A szemináriumon bibliai pél-
dákkal alátámasztva arról tanulunk, hogy 
milyen legyen a személyes keresztény szem-
léletű felelősségvállalásunk, a személyválo-
gatás nélküli érdeklődésünk, nyíltságunk, 
meghallgatásunk és megértésünk. Mivel a 
vendégszeretet a misszió egyik alapvető di-
menziója, ezért a befogadás gyakorlásához 
új szemlélet, a helyes emberbaráti kommu-
nikációs alapelvek ismerete és személyiség-
fejlődési készség is elengedhetetlen.

„Fogadjátok be tehát egymást, ahogy 
Krisztus is befogadott minket az Isten di-
csőségére.” (Róma 15,7). 

Helyszín:  Nagyterem (csarnok)

4. „Vezess ott, ahol vagy” – inspi-
ráló vezetői műhely – H. Kovács Judit, 
Ferenczi Réka és Szalai Zsolt

Keresztény vezetőknek szánjuk a GLs 
(Global Leadership Summit) vezetőképző 
anyagából szemezgető szemináriumunkat.

A GLS vezetői műhelyben interaktív 
munkával dolgozunk fel olyan témákat, 
amivel nap mint nap találkozunk mind vilá-
gi, mind gyülekezeti közösségekben. Olyan 
korszerű, gyakorlatias és egyben keresztény  
vezetői szemléletet tanulunk, melynek alap-
ja a Biblia és Jézus tanítása.

• Kihívásokkal találkozol nap mint nap?

s z e m i n á r i u m o ks z e m i n á r i u m o k

• Új pozícióba kerültél a munkahelyeden?
• Csapatot kell építened?
• Felelős döntéseket kell hoznod?
• szeretnél jobban megszervezni, irányí-

tani egy programot?
• szeretnél fejlődni, vezetni, de nem tu-

dod, képes vagy-e rá igazán?
A GLS vezetői műhely szemináriumait a 

GLS magyarországi csapatának (glshungary.
hu) munkatársai moderálják. Minden alkal-
mon egy inspiráló rövid előadást nézünk 
meg, amit közösen dolgozunk fel.

Helyszín: Iskola

5. párválasztás – Paksy Sándor
Muszáj megtalálnom az igazit! de hol 

keressem? És milyen legyen Ő, a Nagy Ő? 
Én készen állok egyáltalán a kapcsolatra? 
A legtöbb házasság a hétköznapi önzésen 
bukik el, és a különböző elvárásokon. Ho-
gyan lehet ez ellen védekezni? Lehet egy-
általán? Ezekre és hasonló kérdésekre kap-
hatsz választ, ha eljössz a „Párválasztás” 
szemináriumaira... 

Helyszín: Iskola

6. A kapcsolódó nő – Varga Anikó és a 
Baptista Női Misszió vezetői

A szemináriumok minden napján egy-
egy témakörbe csoportosított szolgálato-
kat szeretnénk bemutatni a hölgyeknek. 
Lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők is 
megosszák saját tapasztalataikat, ötleteiket. 
így a három szeminárium után mindenki 
legalább 20 olyan szolgálati ötlettel mehet 
haza, amelyen keresztül hatásgyakorlóvá 
válhat azon a településen, ahol él.

Csütörtök: KORCSOPORTOK
Gyerektáborok, Baba-mama klub, Húsvé-

ti és adventi játszóház bábelőadással, Biztos 
szikla Klub iskolákban és gyülekezetekben, 
Bálint-napi romantikus vacsora (Házasság 

Hete), Páratlan Páros napok, szülő klub 
(gyülekezetben, óvodában, iskolában)...

Péntek: GYÓGYULÁS
Baptisták az egészségért, Test és lélek 

mozgásban, Kórház misszió, szívpárna, nyi-
tott szív csoportok...

Szombat: EVANGÉLIUM ÉS IGE
Bibliatanulmányozás, Kreatív alkalmak, 

Értékes nő, Adventi teadélután, ...
Szeretettel várjuk a hölgyeket, hogy 

együtt beszélgetve fedezzük fel talentuma-
inkat, ismerjük fel az előttünk álló lehető-
ségeket, és kapcsolódjunk be mind hatéko-
nyabban Isten Királyságának építésébe!

Helyszín: Imaház nagyterem

14 15

a misszió expó kiállítói

Tóth István őstermelő méhész
Harmat Kiadó • harmat.hu
Magyar Keresztény Motorosok Közössége 

• keresztenymotorosok.hu
Immanuel Kiadó • immanuel.hu
Eliézer - Keresztyén Társkereső • eliezer.hu
Szabadság Krisztusban/Nyitott Szív Szolgálat  

• baptistafehervar.hu/szabadsag-krisztusban
Keresztény pólók • keresztenypolo.com
Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete  

• wycliffe.hu
Interserve • interserve.com
Parakletos Könyvesház • konyves.hu 
Sorsfordító Keresztyén Könyvesbolt 

• sorsfordito.addel.hu
OM Magyarország • hu.om.org
Gondviselés Alapítvány • www.galap.hu
Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió  

• palantamisszio.hu
VISZ • visz.org
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n KözTér – Teérted
Idén is kávézóval, remek délutáni  
és esti programokkal...

A Balaton adta lehetőségek az egész család számára megteremtik 
a közös kikapcsolódás élményét.  
délutánonként 14:00-tól 17:00-ig közös játékkal, vetélkedőkkel 
és még sok vidám programmal várja a netBeach  
csapata az érdeklődőket a szabadstrand területén!

K i á l l í t á s  •  n e t b e a c h

Amikor megelevenedik a mese

Igényes, szép mesekönyvekben illusztrátor-
ként köszön vissza szimonidesz Kovács 
Hajnalka neve. Muszáj megjegyezni, 
nemcsak, mert a név különleges, hanem 
mert akvarellel festett képei is egyedülál-
ló, finoman hangolt, harmonikus világot 
teremtenek. A festőművész-illusztrátor 
dömsödön él és alkot...

www.szimonidesz-kovacshajnalka.hu

A netBeach támogatója  
a Magyarországi Igemag Alapítvány

Küldetésünk, hogy elérjük a gyülekezeten 
kívüli és hátrányos helyzetben lévő gyerme-
keket Isten szeretetével, üzenetével.

Kiemelten támogatjuk gyermektáborok 
és gyermek klubok elindulását, gyermek-
munkásoknak szóló képzések, családi- és 
sportrendezvények szervezésében segítünk.

Az Igemag Alapítvány a Grain of Wheat 
International (www.grainofwheat.org) part-
nere.

 www.facebook/igemag
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17-én 16:30-tól: 
 Kapcsolódási krízisek – avagy rej-
tett aknamezők egy házasságban. 
Győri Virág, a Family magazin főszer-

kesztője és a lap egyik állandó szerző-
je, Révész Szilvia szemináriumán azokról 
a gyakran nem túl feltűnő jelenségekről, 
problémákról esik szó, amelyek szépen las-
san alááshatnak és ellehetetlenítenek egy 
házasságot. Virág a magazin szerkesztése 
közben találkozik sokféle élettörténettel, 
-helyzettel, Szilvi pedig lelkigondozóként, 
lelkipásztorfeleségként, előadóként érzi 
szívügyének ezt a témát. Ezen az alkalmon 
a tapasztalataikból szeretnének megosztani 
párat, lehetőséget teremtve a beszélgetés-
re, együttgondolkodásra is.

17-én 21:00-tól 
Háló Gyula lesz a Köztér előadója.
Gyula ezúttal költőként mutatkozik be 

közöttünk. Beszélgetés és zenés versmondó 
est is lesz költeményeiből. 

Verset mond: Czakó Gyula, Biró Johanna, 
Murányi Anita és Háló Gyula. 

19-én 16:30-tól: 
rácsok nélkül, szabadon.
Könyvbemutató és beszélgetés az elítélt-

ből lett misszionáriussal, Boros Lajossal és 
feleségével, Olgával. Hogyan kezdhet új 
életet az, aki közel 30 évet tölt börtönben? 
Miként lehet valaki rabként is igazán sza-
bad? Vajon leomolhatnak-e a bennünk és a 
körülöttünk lévő falak…?

Moderátor: Győri Virág, a Family maga-
zin főszerkesztője.

A Jákim Stúdió most készülő és október 
21-én Budapesten bemutatásra tervezett új 
előadásának a nyilvánosan megtekinthető 
próbájára invitálunk szeretettel mindenkit! 

(A jelenetek már nézhető állapotban 
vannak, de most még a próbafolyamatba 
tekinthetnek majd bele.)

színházi est a BalatonNET-en! 

Augusztus 18-án 16:30-tól: 
Biblia-kereszténység-prózai színház, gon-

dolatok a keresztény színjátszásról, pódi-
umbeszélgetés a Jákim Stúdió színészeivel 
a Köztérben, 

21:00-tól az imaházban: 
A Jákim stúdió színházi estje.
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VEZETOI KONFERENCIA´́

2017. október 6–7.
MOM Kulturális Központ

A legfontosabb ÖTLETEK 
megvalósítása

KREATIVITÁS és ELHÍVÁS
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HATÉKONYSÁGOT
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A CSAPATMUNKÁHOZ 
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A sikeres IRÁNYVÁLTÁS

Jöjjön el csapatával együtt! Regisztráció: glshungary.hu
facebook.com/glshungary | kapcsolat@glshungary.hu 

GLS NEMZETKÖZI 
VEZETOI KONFERENCIA´́

2017. október 6–7.
MOM Kulturális Központ

A legfontosabb ÖTLETEK 
megvalósítása

KREATIVITÁS és ELHÍVÁS

 
KULTÚRÁKBAN

HATÉKONYSÁGOT
építése

A CSAPATMUNKÁHOZ 
szükséges erények

A sikeres IRÁNYVÁLTÁS

Jöjjön el csapatával együtt! Regisztráció: glshungary.hu
facebook.com/glshungary | kapcsolat@glshungary.hu 

GLS NEMZETKÖZI 
VEZETOI KONFERENCIA´́

2017. október 6–7.
MOM Kulturális Központ

A legfontosabb ÖTLETEK 
megvalósítása

KREATIVITÁS és ELHÍVÁS

 
KULTÚRÁKBAN

HATÉKONYSÁGOT
építése

A CSAPATMUNKÁHOZ 
szükséges erények

A sikeres IRÁNYVÁLTÁS

Jöjjön el csapatával együtt! Regisztráció: glshungary.hu
facebook.com/glshungary | kapcsolat@glshungary.hu 

GLS NEMZETKÖZI 
VEZETOI KONFERENCIA´́

2017. október 6–7.
MOM Kulturális Központ

A legfontosabb ÖTLETEK 
megvalósítása

KREATIVITÁS és ELHÍVÁS

 
KULTÚRÁKBAN

HATÉKONYSÁGOT
építése

A CSAPATMUNKÁHOZ 
szükséges erények

A sikeres IRÁNYVÁLTÁS

Jöjjön el csapatával együtt! Regisztráció: glshungary.hu
facebook.com/glshungary | kapcsolat@glshungary.hu 

GLS NEMZETKÖZI 
VEZETOI KONFERENCIA´́

2017. október 6–7.
MOM Kulturális Központ

A legfontosabb ÖTLETEK 
megvalósítása

KREATIVITÁS és ELHÍVÁS

 
KULTÚRÁKBAN

HATÉKONYSÁGOT
építése

A CSAPATMUNKÁHOZ 
szükséges erények

A sikeres IRÁNYVÁLTÁS

Jöjjön el csapatával együtt! Regisztráció: glshungary.hu
facebook.com/glshungary | kapcsolat@glshungary.hu 

JOHANNES 

REIMER

A Lélek kegyelmi ajándékai 

a gyülekezet életében
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Johannes Reimer professzor a Dél-

Afrikai Egyetem (Pretoria) és a né-

metországi Theologisches Seminar 

Ewersbach docense. 

1955-ben született az egykori Szov-

jetúnióban. Egy drámai utat végigjár-

va jutott el Jézus Krisztushoz. Kato-

nakötelezettsége alatt megtagadta a 

fegyveres szolgálatot a Vörös Hadse-

regben. Ezután életének legnehezebb 

időszaka következett. Kevés hiányzott 

ahhoz, hogy meghaljon. 1976-ban 

költözött a család Németországba. 

Johannes Reimer a Wiedenest-i Biblia-

iskolába járt, majd a hamburgi és a 

Fresno-i (USA) teológián tanult.

Ő alapította meg 1986-ban a LOGOS 

International misszióműhelyt és 

számos könyvet írt. Több gyüleke-

zet vezető pásztora volt, utoljára a 

Brüchermühle-i Evangéliumi Szabad 

Gyülekezeté.

Felesége Cornelia Reimer pedagógus. 

Három gyermek édesapja.

Reformátori gondolat, hogy Isten munkája a hitre jutásunk, meg-

térésünk, újjászületésünk s a lelki életben való növekedésünk, 

megszentelésünk. Nem kell azonban árminiánusnak lennünk 

annak belátásához, hogy minden lelki mozduláshoz szükséges a 

mi hozzájárulásunk is. 

Johannes Reimer gondolataival találkozunk ebben a munkafüzet-

ben, aki egy tudatos lelki életre akar tanítani bennünket, mely-

ben a lelki ajándékaink szerint, gyümölcstermő módon szolgál-

hatunk Istennek és felebarátainknak. Annak ajánlom a füzetet, 

aki tovább szeretne lépni a lelki életében, lelki szolgálatában. 

Érdekes megoldás a magyar nyelvre nézve a Lélek és a Szellem 

szó váltófogalomként való használata.         

Szuhánszky Gábor alelnök (Magyar Evangéliumi Szövetség 
– Aliansz) 

Johannes Reimert mindig szívesen hallgatom. Biblikus és ugyan-

akkor eszméltető a szolgálata, mellyel képes megszólítani mind 

a „hivatalos” egyházi közeget, mind pedig a gyülekezetek széles 

közösségét. Szolgálatait, írását hitelesíti sokrétű tapasztalata, 

felkészültsége és megragadó   életútja. 

Könyvének témája, a lelki ajándékok fogadása és Isten akarata 

szerinti gyümölcsözése napjaink egyházában kulcskérdés. Nem 

valamely kiemelt ajándék hangsúlyozása a fontos, hanem az, 

hogy felismerjük, elfogadjuk és kamatoztassuk mindazt, ami 

Istentől jön és „haszonra” adatik. Kívánom, hogy a BalatonNET 

előadásai mellett e könyv írójaként is tudjon meggondolkoztatni, 

inspirálni és tanácsolni bennünket Johannes Reimer. 

Papp János egyházelnök (Magyarországi Baptista Egyház)

Manapság megosztó téma a lelki ajándékok kérdése. Az ajándékok működésének tagadá-

sától a szélsőséges megnyilvánulásokig mindennel találkozhatunk. A jelenlegi homályba 

refl ektorfényként világít bele Johannes Reimer könyve. Johannes bölcsen, kiegyensúlyo-

zottan ír, gyakorlatias, tömör stílusát élvezet olvasni. Ennek a könyvnek ott van a helye 

minden magyar keresztény polcán, és minden gyülekezetben, gyülekezeti házicsoportban 

érdemes tanulmányozni. A jövő egyházának laikusok szolgálatára kell épülnie. Ehhez el-

engedhetetlen, hogy mindenki felfedezze és fejlessze az Isten által neki adott lelki ajándé-

kokat, és ezekkel hatékonyan szolgáljon. Ha mindenki a helyére kerül és a kockákat nem 

próbáljuk meg kör alakú lyukakba gyömöszölni, egyszerre azon vesszük észre magunkat, 

hogy a gyülekezet atmoszférája (előnyére) megváltozik és elindul a növekedés. Így legyen!

Kapocs Attila igazgató (OM Magyarország)

MBE – Aliansz – Páter Kiadó

JOHANNES 

REIMER

A Lélek kegyelmi ajándékai 

a gyülekezet életében
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Johannes Reimer professzor a Dél-

Afrikai Egyetem (Pretoria) és a né-

metországi Theologisches Seminar 

Ewersbach docense. 

1955-ben született az egykori Szov-

jetúnióban. Egy drámai utat végigjár-

va jutott el Jézus Krisztushoz. Kato-

nakötelezettsége alatt megtagadta a 

fegyveres szolgálatot a Vörös Hadse-

regben. Ezután életének legnehezebb 

időszaka következett. Kevés hiányzott 

ahhoz, hogy meghaljon. 1976-ban 

költözött a család Németországba. 

Johannes Reimer a Wiedenest-i Biblia-

iskolába járt, majd a hamburgi és a 

Fresno-i (USA) teológián tanult.

Ő alapította meg 1986-ban a LOGOS 

International misszióműhelyt és 

számos könyvet írt. Több gyüleke-

zet vezető pásztora volt, utoljára a 

Brüchermühle-i Evangéliumi Szabad 

Gyülekezeté.

Felesége Cornelia Reimer pedagógus. 

Három gyermek édesapja.

Reformátori gondolat, hogy Isten munkája a hitre jutásunk, meg-

térésünk, újjászületésünk s a lelki életben való növekedésünk, 

megszentelésünk. Nem kell azonban árminiánusnak lennünk 

annak belátásához, hogy minden lelki mozduláshoz szükséges a 

mi hozzájárulásunk is. 

Johannes Reimer gondolataival találkozunk ebben a munkafüzet-

ben, aki egy tudatos lelki életre akar tanítani bennünket, mely-

ben a lelki ajándékaink szerint, gyümölcstermő módon szolgál-

hatunk Istennek és felebarátainknak. Annak ajánlom a füzetet, 

aki tovább szeretne lépni a lelki életében, lelki szolgálatában. 

Érdekes megoldás a magyar nyelvre nézve a Lélek és a Szellem 

szó váltófogalomként való használata.         

Szuhánszky Gábor alelnök (Magyar Evangéliumi Szövetség 
– Aliansz) 

Johannes Reimert mindig szívesen hallgatom. Biblikus és ugyan-

akkor eszméltető a szolgálata, mellyel képes megszólítani mind 

a „hivatalos” egyházi közeget, mind pedig a gyülekezetek széles 

közösségét. Szolgálatait, írását hitelesíti sokrétű tapasztalata, 

felkészültsége és megragadó   életútja. 

Könyvének témája, a lelki ajándékok fogadása és Isten akarata 

szerinti gyümölcsözése napjaink egyházában kulcskérdés. Nem 

valamely kiemelt ajándék hangsúlyozása a fontos, hanem az, 

hogy felismerjük, elfogadjuk és kamatoztassuk mindazt, ami 

Istentől jön és „haszonra” adatik. Kívánom, hogy a BalatonNET 

előadásai mellett e könyv írójaként is tudjon meggondolkoztatni, 

inspirálni és tanácsolni bennünket Johannes Reimer. 

Papp János egyházelnök (Magyarországi Baptista Egyház)

Manapság megosztó téma a lelki ajándékok kérdése. Az ajándékok működésének tagadá-

sától a szélsőséges megnyilvánulásokig mindennel találkozhatunk. A jelenlegi homályba 

refl ektorfényként világít bele Johannes Reimer könyve. Johannes bölcsen, kiegyensúlyo-

zottan ír, gyakorlatias, tömör stílusát élvezet olvasni. Ennek a könyvnek ott van a helye 

minden magyar keresztény polcán, és minden gyülekezetben, gyülekezeti házicsoportban 

érdemes tanulmányozni. A jövő egyházának laikusok szolgálatára kell épülnie. Ehhez el-

engedhetetlen, hogy mindenki felfedezze és fejlessze az Isten által neki adott lelki ajándé-

kokat, és ezekkel hatékonyan szolgáljon. Ha mindenki a helyére kerül és a kockákat nem 

próbáljuk meg kör alakú lyukakba gyömöszölni, egyszerre azon vesszük észre magunkat, 

hogy a gyülekezet atmoszférája (előnyére) megváltozik és elindul a növekedés. Így legyen!

Kapocs Attila igazgató (OM Magyarország)
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Johannes Reimer professzor a Dél-Afrikai Egyetem (Pretoria) és a né-metországi Theologisches Seminar Ewersbach docense. 
1955-ben született az egykori Szov-jetúnióban. Egy drámai utat végigjár-va jutott el Jézus Krisztushoz. Kato-nakötelezettsége alatt megtagadta a fegyveres szolgálatot a Vörös Hadse-regben. Ezután életének legnehezebb időszaka következett. Kevés hiányzott ahhoz, hogy meghaljon. 1976-ban költözött a család Németországba. Johannes Reimer a Wiedenest-i Biblia-iskolába járt, majd a hamburgi és a Fresno-i (USA) teológián tanult.Ő alapította meg 1986-ban a LOGOS International misszióműhelyt és számos könyvet írt. Több gyüleke-zet vezető pásztora volt, utoljára a Brüchermühle-i Evangéliumi Szabad Gyülekezeté.

Felesége Cornelia Reimer pedagógus. Három gyermek édesapja.

Reformátori gondolat, hogy Isten munkája a hitre jutásunk, meg-térésünk, újjászületésünk s a lelki életben való növekedésünk, megszentelésünk. Nem kell azonban árminiánusnak lennünk annak belátásához, hogy minden lelki mozduláshoz szükséges a mi hozzájárulásunk is. 
Johannes Reimer gondolataival találkozunk ebben a munkafüzet-ben, aki egy tudatos lelki életre akar tanítani bennünket, mely-ben a lelki ajándékaink szerint, gyümölcstermő módon szolgál-hatunk Istennek és felebarátainknak. Annak ajánlom a füzetet, aki tovább szeretne lépni a lelki életében, lelki szolgálatában. Érdekes megoldás a magyar nyelvre nézve a Lélek és a Szellem szó váltófogalomként való használata.         

Szuhánszky Gábor alelnök (Magyar Evangéliumi Szövetség 
– Aliansz) 

Johannes Reimert mindig szívesen hallgatom. Biblikus és ugyan-akkor eszméltető a szolgálata, mellyel képes megszólítani mind a „hivatalos” egyházi közeget, mind pedig a gyülekezetek széles közösségét. Szolgálatait, írását hitelesíti sokrétű tapasztalata, felkészültsége és megragadó   életútja. 
Könyvének témája, a lelki ajándékok fogadása és Isten akarata szerinti gyümölcsözése napjaink egyházában kulcskérdés. Nem valamely kiemelt ajándék hangsúlyozása a fontos, hanem az, hogy felismerjük, elfogadjuk és kamatoztassuk mindazt, ami Istentől jön és „haszonra” adatik. Kívánom, hogy a BalatonNET előadásai mellett e könyv írójaként is tudjon meggondolkoztatni, inspirálni és tanácsolni bennünket Johannes Reimer. Papp János egyházelnök (Magyarországi Baptista Egyház)

Manapság megosztó téma a lelki ajándékok kérdése. Az ajándékok működésének tagadá-
sától a szélsőséges megnyilvánulásokig mindennel találkozhatunk. A jelenlegi homályba 
refl ektorfényként világít bele Johannes Reimer könyve. Johannes bölcsen, kiegyensúlyo-
zottan ír, gyakorlatias, tömör stílusát élvezet olvasni. Ennek a könyvnek ott van a helye 
minden magyar keresztény polcán, és minden gyülekezetben, gyülekezeti házicsoportban 
érdemes tanulmányozni. A jövő egyházának laikusok szolgálatára kell épülnie. Ehhez el-
engedhetetlen, hogy mindenki felfedezze és fejlessze az Isten által neki adott lelki ajándé-
kokat, és ezekkel hatékonyan szolgáljon. Ha mindenki a helyére kerül és a kockákat nem 
próbáljuk meg kör alakú lyukakba gyömöszölni, egyszerre azon vesszük észre magunkat, 
hogy a gyülekezet atmoszférája (előnyére) megváltozik és elindul a növekedés. Így legyen!Kapocs Attila igazgató (OM Magyarország)
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Johannes reimer:
A Lélek kegyelmi ajándékai 
a gyülekezet életében
Kézikönyv egyéni és csoportos 

használatra

További infó:
paterkiado@gmail.com
+36 30 999 42 22

Nikodémusok 
órája
augusztus 17-én  

csütörtökön  
este 9 órától

a baptista imaházban!

Kizárólag férfiakat várunk 
erre az alkalomra, hogy nehéz 
kérdéseiteket, küszködéseiteket 
anonim módon előzetesen elénk 
tárva mély és jó beszélgetések 
bontakozhassanak ki a megjelen-
tek között.

Moderátor: Szeverényi János 

Kérdéseiteket a helyszínen 
elhelyezett dobozba dobva is 
feltehetitek. 

Légy Te is rész az egészben!

Legyél Te is a 2018-as BalatonNET ön-
kéntese! Az alábbi területeken van szüksé-
günk segítőkre: tolmácsolás-fordítás, or-
vosi-ápolói jelenlét, fizikai munka (pakolás, 
szállítás, sátorállítás-bontás, teremrendezés, 
rendrakás, takarítás), technikai szolgálatok 
(villanyszerelés, fény-és hangtechnika, vi-
deózás, fotózás, vetítés), biztonság (éjjeliőr, 
teremfelügyelő, biztonsági őr, épületfele-
lős); imaháttér (rendszeres ima évközben, 
imakör a találkozó alatt), rendező (informá-
ciós pult, regisztráció, ajtónálló, hosztesz), 
és még sok minden (beleértve a saját ötle-
teidet is).

Kritériumok: rugalmasság, szolgálatkész-
ség, engedelmesség, megbízhatóság, önál-
lóság, rendezett kapcsolatok, rendezett lel-
ki élet és gyülekezeti háttér.

Ha érdekel a szolgálat lehetősége, je-
lentkezz a BalatonNET honlapján (www.
balatonnet.hu)!

Legyél áldás és légy áldott!

A BalatonNET önkéntesek munkája ré-
vén, adakozásokból valósul meg. Nem 
szedünk regisztrációs díjat, hogy az anya-
gi helyzetétől függetlenül mindenki eljö-

hessen és áldást nyerhessen. A szolgálók 
jellemzően tiszteletdíj nélkül szolgálnak, a 
szervezők önkéntesként végzik a dolgukat. 
A költségeink viszont még így is milliós ösz-
szegre rúgnak, ami egy ekkora rendezvény 
esetén teljesen normális. A helyzet egysze-
rű és biblikus: Isten áldásokkal szolgál Feléd 
a Találkozón keresztül, Téged pedig arra ké-
rünk, adakozással szolgálj Őfelé, hogy a Ta-
lálkozó anyagi háttere biztosított legyen. 

Mivel a szervezés előbb zajlik, mint az 
adakozás, a BalatonNET-nek előbb van-
nak kiadásai, mint bevételei. Ezért kérünk, 
fontold meg, hogy évközi rendszeres ado-
mánnyal járulsz hozzá a következő évi Ta-
lálkozó megszervezéséhez. Ehhez szüksé-
ges információkat a BalatonNET honlapján 
találsz.

Isten sokasítsa meg mindazok aratását, 
akik erre a munkájára vetettek!

Imádkozz a BalatonNET-ért!

Ahhoz, hogy a BalatonNET megvalósul-
hasson, rengeteg emberi és anyagi erőfe-
szítésre van szükség. de ez önmagában mit 
sem ér, ha nincs meg az imaháttér. „Mert 
aki kér, az kap. (Mt 7,8)” És mert „nem test 
és vér ellen van hadakozásunk...(Ef 6,12)”. 
Kérjük, a találkozó alatt minden nap imád-
kozzatok védelemért, áldásokért, az utazók 
biztonságáért, azért, hogy Isten kenete le-
gyen a szolgálatokon és a lebonyolításon. 
Istentől jövő üzenetekért, minden jelenlévő 
épüléséért, szabadulásokért, megtérése-
kért, a szolgálókért, önkéntesekért, szerve-
zőkért, a szívek adakozásra való megnyílá-
sáért, és mindazért, amit Isten a szívetekre 
helyez! Legyetek Ti is imaharcosok azért, 
hogy megvalósulhasson közöttünk Isten tö-
kéletes akarata!

k a p c s o l ó d j  b e !
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