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• Testi és lelki felfrissülés az egész családnak
• Gyermek-, tini- és ifjúsági programok

• F
 elekezetközi közösség, inspiráló találkozások
a Balaton partján

Előadóink: Pető Albert,

Püski Dániel, Izsák Norbert,
Szilágyi Zsolt, Somody Imre,
Pafkó Tamás, Durkó Albert,
Győri János Sámuel

Szombat este
Bill Drake koncert
Misszió Expó  •  KözTér
koncertek  •  táncház  •  színház
szemináriumok

Színház
2019. augusztus 23. (péntek), 21 óra

2020. február
9 –16.
• A házasságról őszintén
mindenkinek
• Közismert emberek a
házasságról és Krisztusban
nyugvó hitükről
• Programok egy héten
át az ország számos
településén

Helyszín: Balatonszemes, Baptista imaház
(Gárdonyi Géza utca 7.)
A belépés díjtalan,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Legyél Te is helyi szervező!
www.hazassaghete.hu
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hazassaghete

balatonnet

arculatát
és kiadványait készítette:

boltospeter@gmail.com
+ 36 30 999 42 22
2

k ö s z ö n t ő

Élet, bőség, vezetés
Ezévi találkozónk vezérigéje: „Én azért
jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben
éljenek.” (János 10,10b)
Bőségnek éljük meg, ha valamiből, ami
az életünkhöz szükséges és fontos, több
van, mint amennyi elég. A magyar fordításokban szereplő bőséget értelmezhetjük
mennyiségileg, ami többletszerzést jelent
bizonyos dolgokból – azonban Jézus, pont
erre vonatkozóan, egy nagy veszélyre figyelmeztet bennünket: „Vigyázzatok, és
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha
bőségben él is valaki, életét akkor sem a
vagyona tartja meg.” (Lukács 12,15) Nem
szabad tehát ezt a bőséget csak úgy értelmeznünk, hogy anyagi területen mindig
több és több kell, hogy jusson nekünk.
Bár vannak gyülekezeti kultúrák, melyek
az egyik, vagy a másik oldalt preferálják,
nem a gazdag vagy a szegény voltunk tesz
bennünket Isten előtt kedvessé, Istentől
megáldottá. Az életünk folyamán ezt is, azt
is átélhetjük – valójában az számít, hogy
milyen a belső hozzáállásunk. Pál arról ír,
hogy megtanult szűkölködni és bővölködni
egyaránt, és – amit nekünk is nagyon fontos
megtanulnunk tőle – minden helyzetében
hálás és megelégedett volt. (Fil 4,11–13)
Ha elvonatkoztatunk a csupán földies
gondolkodástól, akkor itt a „bőség” kifejezésbe bele kell értenünk a „rendkívüli” és
„különleges” jelentéstartalmakat is, mert
valójában nem annyira mennyiségi, sokkal
inkább minőségi az itt fellelhető többleteltérés. „Azért jöttem, hogy életük legyen
– és ezt a maga teljességében éljék meg.”
Földi és mennyei dimenzióiban egyaránt.
Ennek az életnek a titka a Jézus Krisztussal

való kapcsolat és
közösség – amiben Ő vezet Igéje
és Lelke által. Így –
és csak így – lehet
rendkívüli, különleges, bőséges, hálás, megelégedett, boldog és örök életünk.
A BalatonNET az idén nagyon gyakorlatias, életvezetési kérdésekben is szeretne a
segítségünkre lenni. Megfigyelhető a kölcsönhatás, egyfelől, hogy amit fontosnak
tartunk, abba fektetünk energiát, másrészt
pedig, hogy az időhöz, pénzhez, javakhoz,
képességekhez, lehetőségekhez való hozzáállásunk meghatározó lehet szellemi állapotunk tekintetében. „Mert ahol a kincsed
van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,21) Szeretnénk arra hívni benneteket, hogy ezekben
a napokban tanuljunk és erősödjünk meg
együtt Őbenne és az elhívásunkban. Ha az
egyéni életünkben arra van szükség, rakjunk le alapokat, szabjunk meg kereteket,
tűzzünk ki célokat – legyünk jó sáfárai az
életünknek! Mindent Tőle kaptunk és egykor, Neki is kell majd számot adnunk. Használjuk tálentumainkat az Ő dicsőségére,
Országának építésére!
Horváth István
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)
főtitkára
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Megtiszteltetés számunkra, hogy a
BalatonNET Nemzetközi Evangéliumi
Találkozónak – idén
immár 13. alkalommal – adhat otthont
Balatonszemes. Ez
a családi és ifjúsági
programokkal színesített többnapos
konferencia az aktív kikapcsolódás mellett
egyben lelki erőgyűjtést is nyújt. A régi és új
barátokkal való találkozás öröme, a kulturális és felekezeti sokszínűség, a keresztények
egysége megajándékoz mindannyiunkat az
együtt töltött napokban.
Balatonszemes közkedvelt üdülőhely.
A legjobb adottságai közé tartozik a történelmi múltat idéző látnivalók, a helyi híres szülöttek emlékét őrző múzeumok, a
hagyományos magyar ízeket felvonultató 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, felelősséggel
tervezzük, építjük a jövőt.
Kívánom, hogy a békesség, a kiegyensúlyozottság jegyében községünkben eltöltött
napok során ismerkedjenek meg helyi értékeinkkel is. Kívánom, hogy a lelki felüdülés
mellett a testi felfrissülés is kapjon szerepet.
Érezzék magukat otthon Balatonszemesen!

Pető Albert
Úgy tudok bemutatkozni mint Krisztus
megváltott, boldog gyermeke. Boldog férj,
édesapa és friss nagypapa. A BalatonNET
programot az elejétől kezdve kísérem és
örömmel látom, hogy sokak számára jelent
áldást. Jelenleg a gyülekezetünk által létrehozott intézményben (Benita Nevelőszülői
Hálózat) dolgozom mint missziós munkatárs, lelkigondozó, nevelőszülői tanácsadó.
Amikor elkezdtem a pasztorális tanácsadás
mesterképzést, még nem tudtam, Isten
mire készít fel. A misszió sűrűjében vagyok,
ahol az evangéliumot és a szakmaiságot egyformán
a legjobban szeretném képviselni.
Megtört életekkel
találkozok és látom, hogy Krisztus
nélkül csak részleges megoldást
tud adni a legjobb
szociális ellátórendszer is. Hogy mi a következő fejezet az
életemben? Nem tudom. Az életem nem
az enyém. Kíváncsian várom, az engemet
büntetésemből kivásárló Mesterem mire
bíz még meg. Minden Istené, a jelenem és
a jövőm is. Erről szeretnék tanítani, de úgy,
mint aki hálás szívvel gyakorlom is ezt.

Üdvözlettel:
Takács József
polgármester
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Izsák Norbert
Executive coach, mentor coach, tréner, a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF)
assessora, a Pünkösdi Teológiai Főiskolán a
Keresztény Szemléletű Coach- és Vezetőképzés alapító igazgatója – mindezidáig ez
az egyetlen olyan coachképzés, amelyet
egyaránt akkreditált a nemzetközi szervezet, az ICF és a magyar állam. Több multinacionális vállalat
felsővezetőjének
„személyi edzője”.
Kutatási területén rendszeres
előadó hazai és
nemzetközi konferenciákon, rendszeresen jelennek
meg tanulmányai
tudományos folyóiratokban, több
önálló kötet szerzője. Korábban a HVG
munkatársaként, majd több szakmai folyóirat szerzőjeként több mint 800 vezetéstudománnyal, történelemmel és hr-rel kapcsolatos cikket jegyzett, szerkesztett.
Szívügye a gyülekezetek és a gyülekezeti vezetés megújítása. Az elmúlt években több felekezettől kapott bizalmat arra,
hogy a vezetők látását és a gyülekezeti működést megújítsa. Meggyőződése, hogy a
bizalmon alapuló, a tagok elhívását és ajándékait is figyelembe vevő rugalmas vezetés
az egyik kulcsa annak, hogy Isten Országa
és az Örömhír a 21. században is dinamikusan terjedjen a közösségekben.
Feleségével, Hajnalkával, és gyermekükkel, Bertával a budapesti Wekerletelepen
élnek, szeretnek túrázni, madarakat és emlősöket az élőhelyükön megfigyelni, valamint ázsiai és közel-keleti ételeket kóstolni,
készíteni.

Püski Dániel
– Mi a különbség a teológus és a geológus között?
– Ég és föld.
Ahogy a régi
viccben benne van,
úgy vagyok én.
Geográfus és teológus háttérrel mindig is szenvedélyesen érdekelt, hogy
hogyan lehet közvetíteni Isten igéjét
kézzel fogható módon itt a Földön. Ezért lettem először egyetemi lelkész, majd az elmúlt években gyülekezetalapító. Ezeken a helyeken ugyanis
nagyon élesen ott a kérdés: Hogyan valósul
meg Isten országa itt és most?
Ezt próbáljuk megvalósítani mind a gyülekezetben, mind családomban feleségemmel és három gyermekünkkel.
Szilágyi Zsolt
Szilágyi Zsolt vagyok, a Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezet lelkipásztora,
háromgyerekes családapa. Életem fő célja,
hogy a magyar nemzet ismerje fel Jézusban
az egyetlen megoldást, és az eklézsia
élje meg az Ige teljességét.
Hiszem, hogy ha
ezen az úton fogunk járni, egy igazi, mindent átformáló ébredésben
lesz részünk.
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Somody Imre
Somody Imre 1957-ben született Szombathelyen, házas, négy gyermeke van. A
budapesti és a berlini közgazdaságtudományi egyetemen tanult, majd doktori címet
szerzett a gyógyszeripari innováció témájában.
Pályafutását a Chinoin Gyógyszergyárnál kezdte, majd 1988-tól a Pharmavit Rt.
vezérigazgatója, majd 1996 és 2001 között elnök-vezérigazgatója volt. Az 1990es évek közepétől 2005-ig számos tudományos és köztestület tagja volt és szinte
évente kapott valamilyen elismerést
az Év menedzsere címtől (1996) a
George Washington díjon át (1999)
a Budapestért díjig
(2003).
Egészségügyi
területen működő
alapítványok sorát
alapította.
A száraz adatokon túl fontos az, hogy
Imre megtért és megtérése új irányt adott
életének. A Centrál kávéházban imareggelik
kezdődtek, egyike lett a Fiúság Akadémia
alapítóinak.
A Vácegresi Református Gyülekezet tagja. Isten gyermeke. Nagyon sok mindent
látott és megélt a munka kapcsán, magasságokat és mélységeket egyaránt. Ezért kértük fel őt, hogy a munkáról, a munkához
való hozzáállásról ő tanítsa a BalatonNET
résztvevőit.

Pafkó Tamás
Pafkó Tamás vagyok, a debreceni Trinity
Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Életem
fő célja, hogy annyira megismerjem Istent,
amennyire csak egy ember megismerheti Őt. Minél inkább megismerem Őt, annál
világosabbá válik a számomra, hogy semmi
nem olyan fontos ezen a világon, mint Isten akarata. A legnagyobb megtiszteltetés
az életemben, hogy szerethetem és szolgálhatom az Urat, és benne lehetek az Ő munkájában. Az külön kiváltság és öröm, hogy
ezt a Trinity lelkipásztoraként tehetem. Egy
olyan gyülekezetben, ahol testközelből tapasztalhatom, hogy Isten ma is ugyanaz az
Isten, mint akiről a Bibliában olvasunk. Láthatom, hogyan állít
helyre kisiklott életeket, hogyan ment
meg házasságokat, hogyan szabadít meg embereket
függőségekből, hogyan tesz közöttünk
csodákat ugyanúgy,
mint kétezer évvel
ezelőtt. Mindezt
sok-sok nagyszerű,
egyedi és különleges ember között, akikkel
összeköt a közös meggyőződés, hogy Isten
az életünk értelme és célja. Gyülekezetemmel együtt azért dolgozunk, hogy Krisztus
követői szilárdak legyenek a jellemükben,
meggyökerezettek az istenismeretükben,
felkészültek a hitükben és elkötelezettek
a szolgálatukban, hogy minél több ember
megismerhesse rajtunk keresztül Isten kegyelmét és igazságát.
Feleségemmel, Anitával tizenkét éve vagyunk házasok, négy gyermeket nevelünk.
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Durkó Albert
Pünkösdi lelkipásztor, az MPE Országos
Cigánymissziójának vezetője. Békésen született, egy hétgyermekes család ötödik gyermekeként. Jelenleg is Békésen és békésen él
családjával.
Albert életét Isten elhívása és a pünkösdi
gyülekezetben, illetve felekezetközi területen való szolgálat jelentősen meghatározza. Már tíz évesen
elhatározta, hogy
Isten szolgája lesz,
a helyi és a körzet
gyülekezeteiben 18
éves kora óta prédikál. 1984–89-ig
munkája mellett a
Szabadegyházak
Tanácsa Lelkészképző Intézetében
folytatta tanulmányait. Viszonylag korán elkezdett kijárni a
békési cigánytelepre, ifjúsági csoportokat
hozott létre.
1991-től a paksi pünkösdi gyülekezet lelkipásztora. 1996-ban Békésre költözik és
megalapítja a Pünkösdi Egyház cigánymis�szióját és elkezdi pásztorolni a méhkeréki
gyülekezetet.
Felekezetközi munkában is a cigánymis�szió motorja és koordinátora, továbbá az
Evangéliumi Aliansz sáfársági munkacsoportjának tagja.

Győri János Sámuel
Született: 1950., újonnan született:
1967.
Az Úr Jézust szerető néhai szülők, hitves,
négy gyermek és tizennégy unoka között
mostmár nyugdíjasként, a Pestszentimrei
Evangélikus Gyülekezet helyettes lelkészeként élek.
Az igehirdetés kiegészítéseként az 1988ban megalapított Zákeus Média Centrum
igazgatójaként a filmezéssel, fiatalkori középfokú orgona végzettséggel az első
(1965.) magyarországi könnyűzenei csoporttal, a Hermons-szal, jelenleg 60 éves
szülinapomra kapott valódi Hammond orgonával szolgálok. (Lásd fotó)
Üdvösségünk az Úr Jézusban van!

A M i s s z i ó E x p ó k i á l l í tó i
Parakletos Könyvkiadó • Keresztény póló • Só és Világosság
• Immanuel Kiadó • Ez az a nap! • Kófam • OM • Harmat Kiadó •
MPE OCM • Gondviselés Alapítvány
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Időpont

Helyszín

09:00

Közösségi tér

Áhítat

10:00–
11:45

Főszínpad –
Tornacsarnok

Dicsőítés
Tanít: Püski Dániel
Téma: Bizalom Istenben

Baptista imaház

Gyerekprogram

Ifi sátor

Tini program

12:00–
13:30

Különböző
helyszínek

Szemináriumok

14:00–
17:00

Szabadstrand

16:30–
18:00

Közösségi tér

18:30–
20:30

21:00

08. 21. szerda

16:30 K
 özTér
és Misszió Expó
megnyitó (KözTér)

08. 22. csütörtök

Szabad program a Balaton partján

18:00 B
 ibliai logók kiállítás
megnyitó (aula)

SingleCross
– Egy egyedülálló a
 lkalom
egyedülállóknak
Bánki Lajos vezetésével

Főszínpad –
Tornacsarnok

BalatonNET megnyitó
Dicsőítés
Tanít: Pető Albert
Téma: Minden az Úré!

Dicsőítés
Tanít: Izsák Norbert
Téma: T anácsadás, tanácskérés,
döntés

Baptista imaház

Gyerekprogram

Ifi sátor

Tini program

Főszínpad
Közösségi tér

Elakadás jelző
Sima Gergely coach
előadása

Imaház

Ifi sátor

Keresztkérdés koncert

22:00 Nikodémusok órája
– csak férfiaknak

Ifiprogram – részletek a 13. oldalon – Ifiprogram – részletek a 1
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08. 23. péntek

08. 24. szombat

08. 25. vasárnap

Dicsőítés
Tanít: Szilágyi Zsolt
Téma: Ö
 rök értékek szerint
élni

Dicsőítés
Tanít: Pafkó Tamás
Téma: Becsületesség

Záró alkalom
Dicsőítés
Tanít: Győri János Sámuel
Téma: Megelégedett élet

Interaktív bibliai játszóház
fiataloknak és felnőtteknek
– Parakletos

Zarándoklat a házasságért
záróalkalom
– Beszélgetés Muzslai
Gáborral és Etelkával

Dicsőítés
Tanít: Somody Imre
Téma: A
 munka a hívő
életében

Dicsőítés
Tanít: Durkó Albert
Téma: Adakozás
– istenképűségünk része

Bill Drake koncert
Lélek! Táncra fel!
Táncház és imaközösség Kádár Józseffel és Krisztinával
21:00 Meddig?
Színházi előadás – A nevetés
gyógyít! Önismeret, paródia,
zene, tánc...

13. oldalon – Ifiprogram – részletek a 13. oldalon – Ifiprogram
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Dicsőítés:
MPE Késői Eső
Gyülekezet
dicsőítő csoportja,
Metz Gergő
vezetésével
•••
Az előadások
és szemináriumok
hanganyaga
letölthető lesz
honlapunkról:
www.balatonnet.hu




• www.balatonnet.hu
• Telefon: +36 20 775 8627
• balatonnet.info@gmail.com
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Szeretettel hívunk
minden érdeklődőt
a következő BalatonNET-re is!
Tervezett időpont:

2020. 08. 19  – 23.
Találkozzunk jövőre ugyanitt!

Helyszínek
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Iskola / Tornacsarnok




Ifi sátor

Misszió Expó,
Közösségi tér és Kávéház

Baptista Imaház

g y e r e k p r o g r a m
Mozgalmas program 3–10 éveseknek. Bibliatanítás énekekkel, játékokkal, kézművességgel
és sok vidámsággal a VISZ tanítóinak vezetésével.
Készen állsz egy kalandos utazásra?
Na, de merre induljunk???
Kire hallgassak? Ki a barátom – és
ki nem?
Nem minden arany, ami fénylik?!
Segít nekünk eligazodni Ábrahám,
Józsué, Dávid és sokan mások.
Délelőttönként Haitiba is átugrunk!
Gyere, kalandozz velünk!
***
A gyerekeket a fő program előtt
fél órával – és a vége után fél óráig
(!) - várjuk sok szeretettel a baptista
imaházban.
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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.
Szerda délután: A jó időbeosztás fontossága
Csütörtök délelőtt: Hogyan hozzak helyes döntéseket?
Csütörtök délután: Kapcsolataink

Az ifi sátor este:

Péntek délelőtt: Pénz pénz pénz... Hogyan kezeljem?

Szerda: társas – játék – est
Csütörtök: Davide és Orsi Neri hátizsákkal a Világ körül (avagy mit tanulok Istenről és magamról egy világ-körüli kaland
során) Keresztkérdés Minimál koncert

Péntek délután: Helyes irány... Merre
tartok?
Szombat délelőtt: Kortársak nyomása

Péntek: Bill Drake unplugged koncert
és beszélgetés zenéről, döntésekről, megelégedettségről

Szombat délután: Megelégedettség és
egyebek
Vasárnap délelőtt: Istennel töltött idő

Szombat: Dicsőítő este a YFC Hungary
zenei csapatával
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S z e m i n á r i u m o k
Modernkori zsoltáros workshop
– szeminárium a dicsőítésről Jóföldi Szabolccsal

Gyermekek életvezetésre nevelése
– Varga György és Anikó szemináriuma
Mindketten nem hívő családban nőttünk fel, egyetemista korunkban találkoztunk egymással és Krisztussal. Jóllehet sok
értéket adtak át és éltek elénk szüleink, újdonsült keresztényként magunknak kellett
felfedezni, megérteni és a gyakorlatba átültetni, hogy mit is jelent a keresztény család, hogyan lehet biblikus elvek és értékek
alapján gyermekeket nevelni. Szükségünk
volt erre a tudásra, hisz magunk is négy
gyermeket neveltünk/nevelünk fel. Sok
bukdácsolással a hátunk mögött, de annál
több tanulsággal és tapasztalattal a tarsolyunkban gyönyörködünk felnőtt, és még
kamasz gyermekeinkben. Tanulják, járják
saját útjukat, vezetik életüket, kapcsolataikat. Szempontok, elvek, és sok gyakorlati
tanács, személyes tapasztalatokkal fűszerezve – ez várható a három interaktív szemináriumon.

Miért volt Dávid Isten szíve szerint való
ember? Hogyan fejezte ki magát?
Hogyan öntötték ki a szívüket Istennek a
Biblia zsoltárírói?
Lehet panaszkodni, dühösnek lenni, vagy
áradozni valamiről, amit lehet, hogy senki
másnak nem mondanál el? Isten előtt lehetséges!
Ha szeretnél Istentől új lendületet venni
az inspirációban, vagy csak látni szeretnéd,
hogy mit tesz az Úr ma közöttünk, gyere el
és éld át velünk, hogy milyen kifogyhatatlan és sokszínű az a kreativitás, ahogyan ki
lehet fejezni azt, amit Isten mond, üzen, a
szívedbe rejtett!
Bemutatkozás:
Jóföldi Szabolcs 30 éve férj, két lánygyermek apja, pár éve kétszeres nagyszülő pozícióban. Baptista gyülekezetben nőtt
fel, jelenleg az Pestszentlőrinci Agapé vezető szolgálója. Civilben építész, egy budapesti tervezőiroda vezető tulajdonosa.
Zeneiskolai zongoratanulmányok és karvezetői, zenekarvezetői múlttal a háta mögött
évek óta a nyári dicsőítő és próféta iskola
tanári csapatának tagja. A gyülekezeti élet
területén a dicsőítésben rendelkezik a legtöbb tapasztalattal, szívügye egy új dicsőítő
generáció felemelése.

Egy kis ízelítő:
Biztonságos család, stabil gyerekek – a
keresztény családmodell, Isten a családban,
a szülők kapcsolatának és működésének jelentősége, a család szerepe a gyermek növekedésében, a gyereknevelés alapelemei.
„Szállnod kell, kicsi sas!” – A gyereknevelés szakaszai, felkészítés a felnőttségre,
önismeret és jellem, értékalapú életszemlélet, küldetés és sáfárság, az életálom megfogalmazása.
Az akarat szolgálatba állítása – az akarat, mint adottság, az akarat formálása, vágyak és választások, döntések és megvalósítás, akarat és erkölcsi határok, értékalapú
életvezetés, céltudatos szülők, céltudatos
gyerekek.

Helyszín: KözTér

Helyszín: Baptista imaház nagyterme
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Művészeti szeminárium
– Bill Drake lesz a szombati koncert
előadója, és ha már itt van, megkértük,
hogy tartson szemináriumot a művészetek
témájában

nézetek formálásában, a kultúrák kialakításában és megváltoztatásában betöltenek.
Történelmi fordulóponton vagyunk.
A három nap témái:
Csütörtök: Isten szépségének folyamatosan gazdagodó kinyilatkoztatása
Péntek: A művészetek szerepe Isten királyságában (beleértve a művészetet a Bibliában)
Szombat: Művészet a kultúrában és a
misszióban.

A szépség, gyönyörű Istenünk visszatükröződése az Ő teremtésében, melynek Ő
az alkotója, és végső soron a megítélője is.
Mikor Isten a szavaival életre keltette a teremtést ennél többet is tett: egyetemesen
és felségesen feldíszítette, olyannyira, hogy
az emberi faj évezredek múltán szavak millióit felhasználva sem merítette ki minden
módját annak, hogy leírja azt.
Mindez óriási jelentőséggel bír a művészetek számára. Az emberi lények, mint az
Imago Dei mintájára készült “képhordozók”, megajándékoztattak a teremtés és a
szépség létrehozásának velünk született képességével, noha nem “ex-nihilo” képesek
erre, mint Isten, hanem bizonyosan úgy,
mint az eredeti Teremtő teremtésének vis�szatükröződései. A művészet művelése nem
egyszerűen egy hobbi vagy egy nélkülözhető foglalatosság, hanem sokkal inkább az
engedelmesség és dicsőítés egy szükséges
cselekedete lehet, amivel az emberiség egy
gyönyörű Istennek válaszol.
A művészet a megtestesült világnézet.
Egyben a vallásos önkifejezés egyetemes
nyelve is. Ha az a szándékunk, hogy hatékonyan érjük el a világot Krisztus számára, a világegyház vezetőinek újra biblikus
alapú megértésre kell jutnia a művészetek és a képzelőerő szerepéről az igazság
kinyilvánításában és a nemzetek tanítványozásában. A világmissziók többé nem
marginalizálhatják és nem hagyhatják figyelmen kívül a művészetek és a képzelőerő helyét Isten világában, azt a központi
szerepet, amit azok a gondolatok és világ-

Bemutatkozás:
Bill Drake fiatalon Amerika bárjaiban és
night club-jaiban zongorázott – és az öngyilkosságot fontolgatta. Isten azonban radikálisan megváltoztatta az életét, és Bill ettől kezdve zenei tehetségét arra használta
fel, hogy állásfoglalásra késztessen és bátorítson másokat. Az Operation Mobilization
(OM) missziós szervezethez csatlakozva
több mint 50 országban tevékenykedett,
mint nemzetközi zenei szolgáló, Magyarországon is évről évre vezet evangelizáló
zenei turnékat. Feleségével együtt sokféle
módon tanítványoznak, művészeti-spirituális iskolát vezetnek. Bill alapította és vezette
a szervezet kreatív-művészeti szolgálatát,
nemrégiben pedig az OM Katalitikus Szolgálatok (speciális missziói formák) vezetője
lett, amely a művészetek mellett magába foglalja többek között a sport, üzleti
misszó, ifjúsági szolgálat, muszlim diaszpóra szolgálatok, emberkereskedelemmel
szembeni fellépés területeit. Tizenhárom
zenei album és két könyv szerzője. Feleségével, Terivel Atlantában élnek.
Helyszín: Tornacsarnok
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Bibliai gondolatok a pénzügyekről

Szombat: Két értékrend, fogyasztói társadalom
Minden embernek, közösségnek van
valamilyen értékrendje. A világ ma az értékrendek válságával is küzd, és nem látja,
vagy érzi, hogy ez sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint az éppen időszerű
gazdasági válság. A gonoszságban veszteglő világot ma a fogyasztói társadalom
testesíti meg. Fontos, hogy hívő emberként
a mindennapok forgatagában is tisztában
legyünk azzal, hogy mi nem ehhez a világhoz tartozunk, bár most ebben és itt kell
élnünk. Isten az igéjében arra tanít minket,
hogy az Ő értékrendjét válasszuk. Az isteni
értékrend örök és megáll minden időben.
A sáfárság üzenete is ezt az értékrendet állítja a hívő ember életének középpontjába.
Ezek az igék olyan örök értékű igazságokra
irányítják a figyelmünket, amelyeket általában ismerünk, de még nem vált gyakorlattá
az életünkben. Most és itt ezekről fogunk
elmélkedni.

Az anyagi javakkal való gazdálkodást,
pénzkezelést, a pénzhez való viszonyunkat életünk során tanuljuk, örököljük. Isten
akarata, hogy ez a viszony is az Ő igazsága
alapján formálódjon, alakuljon. A képességek fejleszthetők, és ha ez a fejlesztés
Isten szolgálatában áll, valóban áldott lesz
minden, amit teszünk vagy gondolunk. A
Sáfárság témakör is ennek a fejlesztésnek
a része, melynek során megismerjük és feldolgozzuk az Igében kapott csodálatosan
sokoldalú tanításokat, és mindezek gyakorlati megvalósítását a mindennapi életünkben.
Csütörtök: Elménk megújítása a pénzügyekben
Az anyagi dolgokhoz való hozzáállásunk alapvetően meghatározza az Istennel
való kapcsolatunkat is. A Bibliában a legtöbb, 2350 igevers kapcsolódik az anyagi
javakhoz, a pénzhez, a vagyonhoz és azok
kezeléséhez. Az anyagi gondokat nem lehet csak pénzzel megoldani. Azért vannak
anyagi problémáink, mert helytelen a pénzhez való viszonyunk, nem igei a látásunk és
ennek következtében a gyakorlatunk. Ha
ma nem változtatunk, akkor holnap ugyanaz történik, mint tegnap. Ha Isten tanácsát
követjük a pénzügyekben soha nem lesznek anyagi gondjaink!

Bemutatkozás
Orsovai Dezső. Nős, három gyermek boldog édesapja és öt unoka boldog nagypapája vagyok. Az egri Tanárképző Főiskolán
szereztem diplomát és egy angol menedzserképzőn tanultam vállalkozásvezetést.
1990–ben, közel harminc éve találkoztam
Istennel és azóta együtt járunk. 2004-ben
egy Balatonszemesi, három napos konferencián hallottam először a Sáfárság üzenetét és ez az üzenet alapjaiban megváltoztatta az életemet. Lenyűgözött, hogy
Istennek a mindennapi életünk legapróbb
részleteire is van tanácsa, megoldása. Azóta a Sáfárság Munkacsoportban szolgálok
és a gyülekezetünkben minden évben újra
és újra tanulmányozzuk a Keresztény Életvezetés témaköreit. Isten kézügyességgel

Péntek: Hogyan viszonyuljunk az adóssághoz?
Talán ezen a területen a leginkább tetten
érhető a világi és az isteni értékrend közötti
különbség. A világot az érdek, a pénz és a
hitel mozgatja. Isten erről másképpen gondolkodik. Fontos, hogy megismerjük, megértsük és meg is cselekedjük Isten akaratát
a pénzügyekben is.
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áldott meg és nyolc éves korom óta modellezek. Egy különleges repülő modell kategóriában több világrekordot, Európa és világbajnoki helyezést értem el. Ma is aktívan
versenyzek, keresem, kutatom az új megoldásokat, amivel még jobb eredményeket
érhetek el. Mindezen sikerekért, győzelmekért Istené a dicsőség!

csapatok fejlődésén dolgozni. Kedvenc témája a személyiségtipológia, azon belül is
az foglalkoztatja leginkább, hogy az egyes
típusok preferált működési módja milyen
összefüggést mutat az idő beosztásának
képességével. Nyaranta tematikus gyerektáborokat is szervez, ahol előszeretettel
használ feszültségoldó mozgatásos csapatjátékokat. A Kids’ Skills “képességnövesztő” módszer egyik nagykövete. Wekerlei
önkéntesként a helyi süteménysütő verseny
stábjának PR felelőse.

Helyszín: Iskola, fszt 2. tanterem
•••
Sáfárkodj jól az időddel!
– Izsák Hajnalka

Helyszín: Iskola, fszt 1. tanterem
•••

Mindenkinek 24 órából áll egy nap szokták mondani (és van, aki viccesen hozzáteszi: még plusz az éjszaka). Vajon mik is
lehetnek azok a mozgatórugók, amik arra
késztetnek bennünket, hogy bizonyos dolgok mellett (és így bizonyos dolgok ellenében) döntsünk? Mire szánunk időt? Mik
kapnak prioritást az életünkben? Hogyan
látjuk az életünket távlati perspektívából?
Mi miatt nehezebb egyeseknek beosztani az idejüket és mitől megy ez másoknak
könnyedebben? Ezekről a témákról beszélgetünk Izsák Hajnalka coach-csal, a Pünkösdi Teológiai Főiskola Keresztény szemléletű coach és vezető szakának oktatójával.

Nincsen tányér zörgés nélkül
– Avagy, veszekedjetek, de ne vétkezzetek!
Miért bántjuk a házastársunkat? Akárki is
lép házastársi kapcsolatra, egy biztos. Volt
gyermekkora. Ha volt gyermekkora, akkor
nagy eséllyel részese volt olyan visszaélésnek, ami a felnőtt korára kihat. Miért fontos ez? Mert nagy valószínűséggel amilyen
sérülés ért bennünket gyermekkorban –
szülők, pedagógusok, kortárs csoport, idegenek által –, olyan „sérülésszemüvegen”
át látjuk a világot felnőttkorban és visszük
magunkkal a látásmódunkat a házasságba,
családba is.

Bemutatkozás
Coach, tréner, a Pünkösdi Teológiai Főiskola coach képzésén óraadóként időgazdálkodást és személyiségtipológiát oktat, a
képzés nemzetközi akkreditációjáért felel.
Korábban,15 éven át egy japán kereskedőháznál dolgozott külkereskedőként. A
coachingba férje, Izsák Norbert PCC révén
kóstolt bele, és hamar kiderült, mégiscsak
testhezállóbb hivatás számára emberek,

Előadók
Jeckel Eszter, tréner, megoldásfókuszú
brief coach, a Nyitott Szív Szolgálat munkatársa, önkéntes coach a Névtelen Utak
Alapítványban és Bödő Sándor, Nyitott Szív
Szolgálat, szolgálatvezetője, a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet presbitere.
Helyszín: Iskola, fszt 3. tanterem
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KözTÉR – Teérted
Idén is kávézóval, remek délutáni
és esti programokkal...

21-én szerdán 21:00 órakor, Sima
Gergely gyakorlattal egybekötött keresztény szemléletű coaching előadását
tartjuk a sátorban Elakadás-jelző címmel.
„Azt tapasztaltam, hogy a keresztény
szemléletű (spirituális) coaching eszközök,
új dimenziókat, lehetőségeket nyitnak meg
a hívőkkel folytatott beszélgetések alkalmával. Jézus jelenléte, bevonása a coaching
ülésekbe mélyebb, őszintébb beszélgetésekhez vezet.
Ha így vágunk bele a beszélgetésekbe,
akkor nagyon jó eséllyel, olyan lelki megoldásokat és/vagy válaszokat kaphat majd a
coachee, amelyek közelebb viszik őt Istenhez és ezáltal megelégedést is talál.”
•••
Coaching beszélgetés lehetőség
a BalatonNET-en!
Az idei BalatonNETen lehetőség lesz
arra, hogy az előadásokon elhangzó életvezetési témák mentén személyes (te és a
coach) coaching beszélgetésen vegyetek
részt. Ez azt jelenti, hogy a PTF keresztény
szemléletű coaching képzésének jelenlegi
és volt hallgatói beszélgetnek majd veletek
és irányított kérdésekkel segítenek megfogalmazni önmagatok számára fontos tényeket, következő lépéseket az életetekkel
kapcsolatban.
(További részletek hirdetésekben a nagytermi alkalmak végén.)

2019. augusztus 22-én csütörtökön a SC kitelepül a BalatonNET-re, ahol
16:30-tól egy szeminárium keretében
várunk minden – főként egyedülálló – testvért a KözTér sátorban. Megtudhatjuk, mi
a SingleCross küldetése, kikhez szól, milyen
eddigi gyümölcsöket termett, hogyan változtatott meg Isten életeket és hogyan formált sorsokat a SingleCross-on keresztül. A
megálmodó és főszervező, Bráz Szilvia nyitószavai után a SingleCross alkalmak egyik
szellemi vezetője, Bánki Lajos (a budapesti
Golgota gyülekezet lelkipásztora) interaktív üzenetét hallhatjuk, melyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt (ha nem vagy
egyedülálló, de vannak egyedülálló rokonaid, barátaid, ismerőseid, akkor is szeretettel
várunk, hogy általad az érintettek is értesülhessenek a szolgálatról).
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BECS – Balaton az Egész Családért
A 2=1 Házasmisszió csapata egy hatnapos Balaton körüli zarándoklatról érkezik
meg a BalatonNet-re. A zarándoklat célja
a házasság és a család értékeinek felmutatása.
24-én szombaton, 16.30-18.00
óráig Muzslai Gábor és Etelka, a férfi és nő közös rendeltetéséről, és vitatott
szerepeiről tart előadást, valamint a 2=1
csapatával együtt megosztják a BECS zarándoklat célját és látását.
Az előadás második felében interaktív
beszélgetésre lesz lehetőség, kérdések-válaszok formájában.
A BECS-ről: www.hazassagsikeresen.hu

22-én csütörtökön 21 órától
Keresztkérdés koncert

k i á l l í t á s

23-án pénteken 16:30–18:00-ig
Interaktív bibliai játszóház fiataloknak és
felnőtteknek – Parakletos

Balog István bibliai logóit tekinthetjük meg az iskola aulájában

c s a k

f é r f i a k n a k

Augusztus 22-én (csütörtökön)
este 10-től újra Nikodémusok
órája, csak férfiaknak a baptista
imaházban Balatonszemesen! Gyere
és tedd fel a nehéz kérdéseidet!
Gyere és kérj imát!
Moderátor: Jóföldi Endre.

23-án pénteken 21 órától
Lélek! Táncra fel! Táncház és imaközösség Kádár Józseffel és Krisztinával
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