
Főelőadónk: Avi Snyder  •  Esti előadóink: Harmathy András,  
Győri Péter Benjámin, Steiner József és Pintér Béla

Szombat este Pintér Béla koncert  •  Misszió Expó, külmisszió, 

koncertek, táncház, színház, szemináriumok, délutánonként NETBeach

2018
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



A    balatonnet arculatát  
és kiadványait készítette:

boltospeter@gmail.com  

+ 36 30 999 42 22
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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

2019. február 
10–17.

•  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



Amikor a tékozló fiú hazatért, az Atya 
ünnepelt (Lk 15). Szíve örömmel volt tele és 
a legjobbakat készítette a hazatérő számá-
ra. A ház népe is teljes szívvel, vígan ünne-
pelt velük. 

Annyira spontán, az események sod-
rában történt minden, hogy még az idő-
sebbik fiú is csak a zenét, a mulatság zaját 
hallva tájékozódott, amikor hazafelé tartott 
fáradtságos munkájából. Annyira felhábo-
rodott a szemében nyilvánvaló kivételezé-
sen és igazságtalanságon, hogy egy tapod-
tat sem volt hajlandó elmozdulni az atyai 
ház – az otthona - irányába, ahol erre, a 
számára botrányos eseményre sor került.

Amikor pedig az Atya kijött és kérlelni 
kezdte, akkor...

... akkor Jézus félbehagyta az elbeszé-
lést. Nem tudjuk meg, hogy a nagyobbik 
fiú szívében milyen döntés született. To-
vábbá, azt sem, hogy azok közül, akiknek 
akkor szólt ez a történet, milyen döntést 
hoztak. Számunkra az igazi kérdés az, hogy 
mi magunk milyen választ adunk. Nem csu-
pán, hogy a nagyobbik fiú (vagy a Jézust 
hallgató farizeusok és írástudók) helyében 
mit tennék, hanem, hogy mit teszek a saját 
éltemben lévő valós, nehéz helyzetekkel, a 
kísértésként bennem megjelenő önzéssel, 
büszkeséggel és kirekesztéssel.

A gyakorlatban dől el, hogy együtt dob-
ban-e a szívünk az Atya szívével. Csatla-
kozunk-e Hozzá? Öröme a mi örömünkké 
válik – vagy megmaradunk a saját magunk 
körüli forgásban? Szeretjük-e a bűnöket 
megjárt, de ezekből megtért, hazatért test-
véreinket?

Ha magunktól 
nem megy, hallga-
tunk-e az Atya kér-
lelő szavára? Belát-
juk-e, a Szentlélek 
indítására, hogy mi 
magunk is kegye-
lemre szoruló, megváltott, megszabadított, 
megtisztított (és még ebben a folyamatban 
élő) bűnösök vagyunk? Hogy mindkét típu-
sú fiúnak az egyetlen életmegoldás az Atyá-
val való egységrejutás? Megannyi, de egy 
irányba ható kérdés – és nálunk a válasz. 

Kedves Testvérem! E bevezető sorokkal 
nem csupán egy eseményre invitállak. Sok-
kal inkább arra, hogy tárjuk ki a szívünket 
az Úr előtt és egységbe kerülve Vele és a 
testvéreinkkel az életünk már most, már itt 
ünneppé váljon. ... és igen, arra is, hogy 
itt, a BalatonNET alkalmain is ünnepeljünk 
együtt, az örökkévaló ünnephez csatlakoz-
va Mennyei Atyánkkal, Üdvözítőnkkel, Vi-
gasztalónkkal, a menny angyalaival!

Horváth István
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)  

főtitkára

k ö s z ö n t ő k
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Isten ünnepe



k o n c e r t   augusztus 25. (szombat) 21 óra 
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Megtiszteltetés számunkra, hogy a Bala-
tonNET Nemzetközi Evangéliumi Találkozó-
nak idén immár 12. 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
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Főelőadónk Avi Snyder 

Avi Snyder egy konzervatív zsidó otthon-
ban nevelkedett New Yorkban és 1977-ben 
tért meg egy Jews for Jesus szervezet által 
kézbe adott traktátus és barátainak bizony-
ságtételén keresztül. A Fuller Theological 
Seminary School of World Missions-ben 
szerzett missziológiai mesterfokozatot. Avi 
1978 óta szolgál a zsidók Jézusért misszi-
ós szervezetnél és vezette annak USA-beli, 
angol, volt Szovjetúnióban lévő, német és 
magyar szervezeti részét. Számos traktátus, 
cikk, könyv szerzője. 

Jelenleg Budapesten él feleségével Ruth-
al és az európai igazgatói szolgálatát végzi. 
Három felnőtt gyermekük van.

***
A zsidók Jézusért (Jews for Jesus) egy 

olyan missziós szervezet, melynek elsődle-
ges célja az evangélium hirdetése kreatív, 
szeretetteljes és közvetlen módon, elsősor-
ban zsidóknak. Ugyanakkor számos nem 
zsidó hátterű ember is hitre jut szolgálatu-
kon keresztül.

 
***

Avi szenvedélyes 
igehirdető. Nagyon 
kíváncsiak vagyunk, 
hogyan vezet végig 
minket az ó- és új-
szövetségi részeken 
az ünneplés témá-
ját feldolgozva.

Előadások és szemináriumok 
hanganyaga: www.balatonnet.hu

F ő e l ő a d ó n k
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Dunántúli baptista dicsőítő csoport:  
iván Szonja, iván dóri, Floch Edit, Mórocz 

Noémi, Reichert Péter, Reichert Olivér,  
Fóris dániel, Stankovszky Nóri, Fóris Beni  

és a vezető, iván dániel.

a Misszió expó kiállítói

Ez az a nap! • www.ezazanap.hu
FaithLine Kiadó • www.faithline.hu
Goodwood Design  

• www.goodwooddesign.hu
Halleluja Kiadó • www.halleluja.hu
Harmat Kiadó • www.harmat.hu
Interserve Magyarország  

• www.interserve.eu
Kiáltás az Életért Egyesület  

• www.kialtasazeletert.org
KOFAM • www.kofam.hu
MEKDSZ • www.mekdsz.hu
OM Magyarország • www.hu.om.org
Parakletos Könyvkiadó  

• www.parakletos.hu
Szabadság Krisztusban Szolgálat  

• www.szabadsagkrisztusban.hu
Veritas Kiadó
Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete  

• www.wycliffe.hu
Zsidók Jézusért  

• www.zsidokjezusert.org



Harmathy András
1969-ben született Budapesten, ott is 

nőtt fel. Miután három évet tanult a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen, teológiai ta-
nulmányait a budapesti Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Hittudományi Karán 
végezte 1992-98 között. 1995-96-ban a 
londoni Cornhill Training Course-on tanult 
gyakorlati teológiát és homiletikát.

A teológia befejezése után a Budapest-
Pozsonyi úton volt segéd, majd beosztott 
lelkész 1998-2000 között. Ezután lett a 
Szigetszentmiklósi Református Egyházköz-

ség beosztott lel-
késze azzal a meg-
bízatással, hogy 
alakítson egy új 
református gyü-
lekezetet a város 
lakótelepén élők 
számára. 2006-
tól, a megalakult 
Szigetszentmiklós-
Újvárosi Reformá-
tus Egyházközség 

megválasztott lelkipásztora volt 2015 de-
cember 31-ig, azóta a Szentendrei Refor-
mátus Gyülekezet lelkipásztora.

2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-
ben, a Bakke Graduate University levelező 
doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misz-
szió témában. Teológiai doktori dolgozatát 
a munka teológiájából írta, arról a kérdés-
ről, hogy mit tehet egy gyülekezet annak 
érdekében, hogy az emberek munkájukat 
isten szolgálataként végezzék.

Szolgálatát együtt végzi feleségével, 
Ágotával. 

Öt gyermekük van: Balázs (18), dániel 
(16), Attila (13), Károly (10) és Júlia (6).

Győri Péter Benjámin
Abban, hogy ma Krisztusban hívő em-

bernek mondhatom magamat, bizonyára 
volt szerepe a családi örökségnek. Egyrészt 
a(z evangélikus) lelkészként szolgálók so-
rában már legalább a tizedik generációhoz 
tartozom. Másrészt családom erősen kö-
tődik a huszadik század lelki ébredéseihez. 
Ezzel együtt hamar ráébredtem arra, hogy 
a megüresedett keretek és az előttünk jár-
tak – egykor sikeres – módszereinek az al-
kalmazása önmagában nem vezet élő hitre.

A harmadik – talán legmeghatározóbb – 
szál, hogy magam körül működés közben 
láttam az őszinte, tettetés és mesterkéltség 
nélküli evangéliumi hitet kiábrázolva, amely 
akár a keresztyén-
séggel szemben kö-
zömbös vagy éppen 
gyanakvó és ellen-
séges világban is 
„működik”, öröm-
teli és törhetetlen 
életet eredményez.

Meggyőződé-
sem, hogy erre a 
„kiábrázolt igére” 
ma különösen is 
nagy szükség van. Nem elég hűségesnek 
maradni a biblikus tanításhoz, hanem ké-
pesnek kell válni arra, hogy bemutassuk az 
evangélium működését és hatásait a hét-
köznapi élet minden területén. A mi nem-
zedékünkben ezt újra kell tanulni.

Ennek megfelelően végzem a szolgálato-
mat Szolnokon az evangélikus gyülekezet-
ben lelkészként 2001 óta, illetve egyházunk 
dél-Pest megyei körzetében esperesként 
néhány éve.

Nős vagyok, feleségem – ildikó – tanító-
hitoktató. Két gyermekünk van.

e s t i  e l ő a d ó i n k
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Steiner József
Eredetileg villamosmérnök. isten elhívását 

megértve teológiai tanulmányokat folyta-
tott (B.A., BTA), majd családjával az USA-ba 
költözött. Egy több ezer fős, angol nyelvű 
„megagyülekezet” beosztott lelkészeként 
szolgált a Church of God kötelékében. Ha-
zatérve a Keresztyén Vezetők és Üzletembe-
rek Társasága országos ügyvezető igazgató-

jaként dolgozott, 
miközben megala-
pította a Budaka-
lászi Evangéliumi 
Közösséget. 

2002-ben deb-
recenben elindítot-
ta a Híd Keresztyén 
Központ működé-
sét, és 2008-ban 
feleségével meg-
alapította a debre-

ceni Trinity Baptista Gyülekezetet, amelynek 
lelkipásztoraként szolgált 2014-ig. Eközben 
a békéscsabai Újforrás Baptista Gyülekezet 
ügyvezető lelkipásztoraként is szolgált.

Mesterfokú tanulmányait a TCM Nem-
zetközi Teológiai és Vezetőképző inté-
zetben folytatta. Ma ennek régióvezető-
je. 2015-től docensi kinevezése van. Tanít 
Ausztriában, Közép-Ázsiában, Törökország-
ban, Moszkvában, Erdélyben, debrecenben 
és Budapesten. A dRHE doktori iskolája 
doktorjelöltje (missziológia). doktori kutatá-
sait a Wheaton College-ben folytatta.

A Baptista Szeretetszolgálat missziói lel-
kész-igazgatója, és a Tahitótfalui Baptista 
Gyülekezet lelkipásztora. 

Gyülekezetfejlesztéssel illetve vezetők 
képzésével és tanácsolásával is foglalkozik. 

Feleségével Csillával, és gyermekeivel, 
Ráhellel és dáviddal Tahiban él.

e s t i  e l ő a d ó i n k
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Pintér Béla 
Keresztény dalszerző, énekes.
Feleségével Klárival debrecenben élnek. 

Négy gyermekük van.
Elhívásának és élete fő céljának a Jézus 

Krisztusról szóló örömhír terjesztését tartja. 
Ennek egyik eszközeként tekint a zenére, 
aminek segítségével eljuttathatja isten üze-
netét az emberekhez. 

Az elmúlt 25 évben 34 albumot jelente-
tett meg, dalaival minden korosztályt igyek-
szik megszólítani. 

Szolgálata felekezetközi, és a Kárpát-
Medencében élő magyarok felé irányul. 

Krisztus maga 
a garancia arra, 
hogy a látható és 
nemlátható világ-
ban az Egyház be-
tölti a funkcióját. 

„Hiszem, hogy 
a szívbeli egység a 
legerősebb szelle-
mi fegyver a misz-
szióban. Emiatt is 
nagy megtisztelte-

tés és öröm számomra, hogy szolgálhatom 
Krisztus Egyházát a BalatonNET-en.”

Az esti előadások témái

Szerda: isten ünnepe a családban 
(Harmathy András)

Csütörtök: isten ünnepe a lakóközös-
ségben (Győri Péter Benjámin)

Péntek: isten ünnepe a gyülekezet-
ben (Steiner József)

Szombat: Ünnepelj! (Pintér Béla)



Időpont Helyszín 08. 22. szerda 08. 23. csütörtök 08. 24. péntek 08. 25. szombat 08. 26. vasárnap

09:00 Közösségi tér Áhítat

10:00– 
11:45

Főszínpad – 
Tornacsarnok

dicsőítés dicsőítés dicsőítés záró alkalom. dicsőítés

  A délelőtti előadások témája:   Az éves ünnepkör – ünnepelni az Urat a bibliai év során. igét hirdet: Avi Snyder

(1)  Húsvét – ünnepelni 
megváltásunkat Jézusban

(2)  Pünkösd – ünnepelni a 
missziót

(3)  A nagy ünnepek – ünne-
pelni bűnbocsánatunkat 
Krisztusban

(4)  Sátrak ünnepe – a végső 
aratás ünneplése

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

12:00– 
13:30

Különböző  
helyszínek

Szemináriumok
Az előadások és 
szemináriumok 
hanganyaga 
letölthető lesz 
honlapunkról:  
www.balatonnet.hu

A jövő évi BalatonNET 
tervezett időpontja:

2019. 
augusztus 
16 – 20. 

14:00–
17:00

Szabadstrand NetBeach 
(eső esetén a NetBeach programja felköltözik a KözTérbe)

15:30–
16:30

Közösségi tér Erős Gábriel barista előadása a 
kávézásról, a kávé elkészítéséről

Szeminárium EXTRA Beregi 
Lászlóval

Bemutatkozik a MEKdSz

16:45– 
18:00

Közösségi tér 17:00  Misszió Expó 
megnyitó

Harmat Kiadó író-olvasó találkozó: 
Keserűből édeset  
– beszélgetés Révész Szilviával

Harmat író-olvasó találkozó: 
Visszatértem a függőségből, 
beszélgetés Orsolics zénóval

Győri Tamás: inspiráló Biblia

18:30– 
20:30

Főszínpad – 
Tornacsarnok

Megnyitó. dicsőítés 
Tanít: Harmathy András

dicsőítés 
Tanít: Győri Péter Benjámin

dicsőítés 
Tanít: Steiner József

dicsőítés 
Tanít: Pintér Béla 

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

21:00– Főszínpad Pintér Béla koncert

Közösségi tér  Kvíz est Birta Miki beszélgetés és Jazz 
koncert

A Széder est után Zsidó 
táncház a KözTér melletti 
téren

Imaház 21:00 Széder est 

Ifi sátor 
 

ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram – ifiprogram
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• www.balatonnet.hu 

• Telefon: +36 20 775 8627  

• balatonnet.info@gmail.com

Szabadstra
nd 

NetBeach
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�
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Szeretettel hívunk  

minden érdeklődőt  
a következő BalatonNET-re is! 

Tervezett időpont:

 2019. 08. 16 – 20. 

Találkozzunk jövőre ugyanitt!

HelySzíNek

iskola / Tornacsarnok

Misszió Expó, 

Közösségi tér és Kávéház

ifi sátor

Baptista imaház

NetBeach

Szabadstra
nd 

NetBeach

� �
�

�
�
�

�
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g 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.

12

A gyerekekkel is isten ünneplé-
séről fogunk tanulni (a családban, 
a lakó közösségben és a gyüleke-
zetben...)

Bibliai történetek: Kánai me-
nyegző, Kornéliusz, Péter kiszaba-
dul és Jósiás.

délelőttönként Samuelito életé-
vel is megismerkedünk.

***
 A gyerekeket a fő program 

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



t i n i p r o g r a M

Minden Tinédzser számít – Minden nap délelőtt 10 órától, 
délután 18:30-tól várunk szeretettel az ifisátorban.
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Szerda este: Csoportformáló játékok  
– isten neve a családban

Csütörtök reggel: Bölcsek és az osto-
bák – bolondságok – isteni bölcses-
ség a barátok között

Csütörtök este: Mint a kisujjam – isten 
mindig velünk van

Péntek reggel: Hallottad? Pszt!!!  
– Miért fontos, hogy másokról jó hí-
reket mondjak?

Péntek este: Előítélet – igazság vagy igaz-
ságtalanság? – Hogyan viszonyulok 
másokhoz?

Szombat reggel: Nyomás alatt – Kortár-
sak befolyása

Szombat este: Evangelizáció (dicsi, bi-
zonyság)

Vasárnap: Útravaló

EStI IFI PrOGrAM:

Szerda: 1 perc és nyersz játékok, közös-
ségi Nintendo wii + jó hangulat és fi-
nom harapnivaló minden este.

Csütörtök: Zsebe Dávid ukulelével és 
hangulat zenével vár. Valamint, ha 
tudjuk, hogy mi az a zsebszöveg, vál-
tóláz, stoptrükk, akkor beugorhatunk 
egy fergeteges ifi programba.

Péntek: révész Dániel lemezbemutató 
koncert interjúval, és az elmaradha-
tatlan finom falatok.

Szombat: Sárándi Johanna (a koncert 
után) jam partival avagy hangulat 
zenével vár. Mert lefekvés előtt kell 
még egy kis zene.



1. Girl Power kicsit másképp! – 
Csak Nőknek! – Ujlaki Márti

Önértékelésről • Szépségmítoszokról 
Emlékek erejéről • Sérülési pontjainkról 
Helyreállásról • Stabilitásról...

A szemináriumon hallhattok arról, hogy 
vajon miből épül fel nőként az önértéke-
lésünk? Hol vannak azok a jellegzetes tö-
réspontok, melyeket csak kevesen úsznak 
meg? Mit nevezünk szépnek? Ki határozza 
ezt meg? Mire tudunk olyan bombabiztos 
önértékelést felépíteni, ami a változó kö-
rülmények ellenére is stabil marad? Hogyan 
tudnak a régi, fájó emlékek nem csak elhal-
ványulni, hanem erejüket veszíteni? Hogyan 
tudunk függetlenedni mások véleményétől? 
Mit kezdjünk a váratlan jött, negatív kriti-
kákkal?... ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket feszegetünk a Bibla alapján, de nagyon 
gyakorlatiasan!

Helyszín: Imaház alagsor 1.

2. Férfiszeminárium – Hamar Dávid
Ádám, hol vagy?!
A mai világunkban mindenről és min-

denkiről szó esik, csak a férfiakról nem. ők 
az elterjedt vélekedés szerint jól vannak, sőt 
egyesek szerint túl jól megy nekik – a fér-
fiak a társadalmi bajok okozói és fenntartói. 

Az igazság ezzel szemben az, hogy a 
férfiak bajban vannak. Nem jó ma férfinak 
lenni és ezt egyre többen ismerik fel. Rá-
adásul egyre kevésbé világos, mit is jelent 
és mivel jár, ha az ember férfinak születik, 
pláne ha heteroszexuális és keresztény.

A szemináriumon megnevezzük a prob-
lémákat, megnézzük a hazugságokat és 
férfiként megtesszük az első fontos lépést: 
szembeszállunk velük!

Helyszín: Imaház alagsor 2.

3. Gyermeki bizalom Istenben – 
Beregi László

1. nap: Alapvető kérdéseket fogunk 
tisztázni ebben a témában. Mi a gyermeki 
bizalom? Mit tanított Jézus a gyermeki bi-
zalomról? Milyen akadályokat fedezhetünk 
fel magunkban? (kontroll, büszkeség, bál-
ványimádás) Milyen mélyebb okai vannak 
ezeknek az akadályoknak? (torz istenkép és 
énkép, szégyen, félelem, a szolgaság lelke) 
Hogyan tudjuk legyőzni ezeket az akadá-
lyokat?

2. nap: Négy ószövetségi személy pél-
dáján keresztül behatolunk a gyermeki 
bizalom mélységeibe. Noé, aki jobban bí-
zott isten kijelentésében, mint abban, amit 
eddig az életében tapasztalt. Ábrahám, 
akinek fogalma sem volt arról, hogy isten 
hova vezeti őt, de elég volt számára, hogy 
isten a vezetője. Jób, aki a sok szenvedé-
se és az ebből fakadó kétségei ellenére is 
ragaszkodott az istenben való gyermeki bi-
zalomhoz. dávid, aki minden veszedelme, 
halálos fenyegetettsége ellenére is isten 
személyéhez ragaszkodott, mert a vele való 
közösségben találta meg a védelmet. 

3. nap: A legszebb példa a gyerme-
ki bizalomra Jézus. Mit tanulhatunk tőle? 
Megnézzük az életének egyes állomásait a 
fogantatásától a keresztig a gyermeki biza-
lom szempontjából. Talán nem is gondol-
tad, hogy már az anyaméhben kommuni-
kált istennel és bízott benne. Ez a bizalom 
fejlődött benne tovább egészen a csúcsig, 
ami a kereszthalála volt. Az iszonyatos 
szenvedései közepette bízott az Atyjában, 
aki elhagyta őt.

Helyszín: Iskola fsz. 1. tanterem

s z e M i n á r i u M o k
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4. Házasok szemináriuma – Kovács 
Dénes és Anikó

Alkotónk kapcsolatra teremtett minket 
önmagával és másokkal. E földi életben 
a legmélyebb és legboldogabb kapcsolat 
lehetőségét a házasságba rejtette Urunk. 
Napjainkban pont ezt az intézményt éri a 
legnagyobb támadás. Amit isten az egyik 
legjobb dolognak alkotott itt a földön, az 
ellenség éppen ettől akarja megfosztani az 
emberiséget. Nekünk – isten gyermekei-
nek, Krisztus tanítványainak – küldetésünk 
bemutatni a világnak milyen a házasság, 
ahogyan isten tervezte. Ha az ő modelljét 
követjük és tetteink valóban istent dicsőí-
tik, jutalmul túláradó örömöt és békességet 
kapunk és hagyunk örökségül gyermeke-
inknek, így lesz életünk minden napja va-
lódi ünnep.

Csütörtök: isten szerinti házasság; 
Péntek: Házasság – ünnep; 
Szombat: El az ünneprontókkal!

Helyszín: Imaház nagyterem

5. Misszió itthon és a nagyvilágban
A „misszió” az valami nagy, rejtélyes, kü-

lönleges... micsoda is? Hogyan zajlik ma, 
hogyan válik egy hétköznapi keresztény a 
részesévé, hogy áll az Evangélium ügye ma 
a világban? itthon és külföldön szolgáló 
misszináriusok mesélnek az életükről, elhí-
vásukról és arról, hogyan munkálkodik álta-
luk isten az Örömhír terjesztésében.

Csütörtök: OM
Légrádi Gyöngyi 5 éve az OM munka-

társa. Eleinte csak rövidebb 1–2 hetes ön-
kéntes programokban vett részt. Később a 
Logos Hope missziós hajón szolgált, amivel 
2 év alatt összesen 18 országot látogattak 
meg Sri Lankától Japánig. Ezután dél-Afri-

kában szolgált könyvelőként az ottani OM-
nél, majd egy ideig Magyarországon, aztán 
Ausztriában volt OM munkatárs. 2018-ban 
3 hónapot egy Rajnán úszó folyami hajón 
szolgált, majd visszatért Magyarországra. 
„Ez alatt az idő alatt Isten a szívemre he-
lyezte, hogy ennyi tapasztalatszerzés után 
ideje hazatérni és megismertetni a ma-
gyarokkal, hogy mit hagynak ki, ha nem 
mennek külmisszióba! A szemináriumot 
úgy tervezem, hogy sok-sok kép és videó 
kíséretében bemutatom a helyeket, ahol 
jártam, és a különböző szolgálatokat, ami-
ben részt vettem egy történettel kiegészít-
ve, arról, hogy Isten engem hogyan hasz-
nált, formált ezek által.”

Péntek: Zsidók Jézusért
Bemutatkozik a zsidók Jézusért Misszió. 

Kik azok a messiási zsidók? A mozgalom és 
a misszió története. 2018 május Jeruzsálem 
– a misszió eddigi legnagyobb evangelizáci-
ós kampánya. Kell-e hirdetni az evangéliu-
mot a zsidó embereknek? Kinek a feladata? 
Nehézségek és ezek okai. Hogyan lehetsz 
áldás a zsidó emberek számára?

Tar Kata és munkatársai ilyen kérdésekről 
fog beszélgetni az érdeklődőkkel.

Szombat: Wycliffe Bibliafordítók
Greizer Miklós és Zsófia családként in-

dultak a misszióba 2015 elején, a Wycliffe 
Bibliafordítók munkatársaiként, a Pasaréti 
Református Gyülekezet kiküldésében. Az 
elmúlt 3,5 évben Melanéziában, főként 
Tanna szigetén szolgáltak, ahol munkájuk 
célja a Szentírás fordítása és használatá-
nak elősegítése, népszerűsítése volt. Né-
hány hónapos hazai szolgálat után ismét 
Vanuatura tervezik a visszatérést.

Helyszín: Iskola fsz. 2. tanterem

(Folytatás a következő oldalon:)
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6. Keresztény vállalkozói – üzleti – 
vezetői szeminárium

Lehet -e a munkám a hivatásom, az elhí-
vásom? Hogyan érhetjük el, hogy örömmel, 
tettrekészséggel, de legalább is békesség-
gel várjuk a hétfő reggelt, a mindennapi 
munkakezdést? Egy minden szempontból 
sikeres, fiatal üzletemberrel beszélgetve - 
arra kérdésemre, hogy mit tekint a hivatá-
sának a saját szakmai közegében, néhány 
pillanatnyi csend után így válaszolt: „azt, 
hogy fény legyek, világítsak a hétköznap-
okban ott, ahol a sötétség uralkodik!” Ho-
gyan lehetséges ez? A szeminárium kereté-
ben ezt és további kérdéseket feszegetünk, 
keressük a válaszokat, és jó gyakorlatokat 
mutatunk be.

A szeminárium témafeldolgozására 
szánt idő alkalmanként 1,5 óra. A felkért 
témavezető(k) max. 15–20 perces előadá-
sát pódiumbeszélgetés, jó gyakorlatok pre-
zentálása, bizonyságtételek bemutatása 
követi. Az előadók és a résztvevők interak-
cióját a témában jártas, tapasztalt moderá-
torok segítik.

Augusztus 23. csütörtök: A munka 
eredete

A munkáról, miért fontos a munka? Mi 
ebben isten szerepe – és mi az ember sze-
repe, milyen a hívő ember munkához való 
helyes hozzáállása? isteni pénzügyek:  Mi 
a helyzet az anyagiakkal? Ki a tulajdonos? 
Kinek tartozunk elszámolási kötelezett-
séggel? Válság és perspektíva. A pénzügyi 
szabadság áldása – és gyakorlati eszközök: 
térkép – út a pénzügyi szabadsághoz. Miért 
fontos a vezető egészséges, stabil érzelmi – 
lelki állapota? 

Témavezetők: Illéssy János, Szalai Zsolt
Moderátor: Tóth Krisztián

Augusztus 24. péntek: Vezetés és 
konfliktusok; Vezetőként – szolgá-
latban

Ambíció, ego és vezetés, szolgáló ve-
zetés. Hogyan adunk visszajelzéseket? 
Hogyan fogadunk visszajelzéseket, mit 
kezdünk vele? Hogyan bánjunk nehéz em-
berekkel – hogy kezeljük a konfliktusokat? 
Hogyan húzzuk meg a határainkat?

Témavezető: Jóföldi Endre
Moderátor: Tóth-Szabó Veronika

Augusztus 25. szombat: Munkahe-
lyi kultúrák / kapcsolatok / közösség / 
egység / csapat

Hogyan alkalmazkodom a munkahelyi 
kultúrához? – Milyenek a munkahelyi kap-
csolataink? Hogyan építhetünk csapatot? 
Hogyan kezelhetem a munkahelyi problé-
mákat, konfliktusokat a bibliai elvek alkal-
mazásával?

Témavezető: H. Kovács Judit
Moderátor: Milassin Anda Nóra 
Helyszín: Iskola fsz 3. tanterem
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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!

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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KözTÉR – Teérted
Idén is kávézóval, remek délutáni  

és esti programokkal...

Kvíz est sivatagi túlélőshow-val  
– szerda este a Köztérben

Csütörtökön 15:30-tól: 
 Erős Gábriel barista előadása a 
kávézásról, a kávé elkészítéséről 

Gondoltad 
volna, hogy 
a kávé gya-
korlatilag egy 
gyümölcs? 
És, hogy nem 
csak kese-
rű tud lenni 
ez a fekete 
nedű, hanem 
citrusokban 
gazdag aro-
mákkal is ren-
delkezhet? 
Esetleg lát-

tál-e már kávépörkölést a reklámokon kívül? 
És azt tudtad-e, hogy kávézni a XiX. század 
elején igazi privilégium volt, és csak a felső 
osztály engedhette meg magának? Gyere, 
tarts Gábriellel, a BalatonNET baristájával, 
aki elkalauzol téged a kávé világába. Meg-
nézzük, a kávécserjétől a csészéig, a kávé 
útját. Helyreteszünk minden kávés sztereo-
típiát, közösen pörkölünk és természetesen 
a végén meg is kóstoljuk a friss kávét! Ne 
hagyd ki!

Augusztus 23-án csütörtökön 
este 9-től Birta Mikivel (ismert és el-
ismert jazz gitáros előadóművész, tanár, 
zeneszerző, hangszerelő) beszélget Bíró 
Zsolt, majd egy klassz koncertre 
kerül sor. 

Az előadóról többet a blogján tudhattok 
meg: http://birtamiki.blogspot.be/ 

Mindenkit szeretettel várunk!



Augusztus 24-én pénteken  
21 órá tól széder est lesz a baptista 
imaházban!

isten ünnepe témájának keretei között 
Avi Snyder fog tanítani arról, hogy hogyan 
utal Jézusra és az evangéliumra az eredeti 
páska ünnep és maga az utolsó vacsora.

k ö z ö s s é g i  t é r

s z é d e r  e s t

A Harmat Kiadó és a Family magazin programjai a KöztÉr sátrában

Augusztus 23., csütörtök 16.45: 
Keserűből édeset – hogyan vezet Isten a 
kríziseken át? 

Krízisek – olyan szakaszok az életünk-
ben, amelyeket a legkevésbé sem fogadunk 
örömmel. A „nemszeretem” napok, ame-
lyeket szeretnénk lehetőleg minél gyorsab-
ban, fájdalommentesen túlélni. Hogyan le-
het ezeket is lehetőséggé, áldássá formálni, 
avagy hogyan lehet akár még a keserűből is 
édes? Révész Szilvia erre a kérdésre keresi a 
választ nemrégiben megjelent könyvében. 
A szerzővel Győri Virág, a Family magazin 
főszerkesztője beszélget. 

Augusztus 24., péntek 16.45: 
Flashback – visszatértem a függőségből 

Orsolics Zénó végigkábítószerezte, vé-
gighazudta a fiatalságát, és kis híján be-
lehalt a heroinba. Egy közösségben szüle-
tett újjá, amely egyszerű alapelvek mentén 
szerveződött: feltétel nélküli elfogadás, 
szeretet, hitelesség, hit. Ott és akkor tel-
jes fordulatot vett az élete. Halottból élő, 
 hitetlenből hívő, drogosból segítő szakem-

ber lett. Szabadulása történetét tavasszal 
könyvbe öntötte. A szerzővel Győri Virág, 
a Family magazin főszerkesztője beszélget.

Augusztus 25., szombat 16.45: 
Inspiráló Biblia – olvasd, színezd és írd a 
szívedbe Isten szavát! Kreatív bibliatanul-
mányozás – nem csak nőknek

Mit tehetünk, ha ellaposodik a napi ige-
olvasásunk? Hogyan tehetjük kreatívvá 
bibliatanulmányozásunkat? Miként színe-
síthetjük csendességünket egy különleges 
kiadvány segítségével? Győri Tamás József 
lelkész vezetésével ehhez kaphatunk új ins-
pirációkat, melyeket a gyakorlatban is ki-
próbálhatunk.
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