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Hírlevél
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Eddig minden konferencia egy kicsit más volt, de most sokkal jobban átalakítom, mint ahogy eddig tettem. Még pontosabb, még színesebb lesz, és nem lesz annyira tömény, mint
az eddigi alkalmak. A színek hadd legyenek meglepetések
azok számára, akik eljönnek.

Köszöntő
Beregi Laci

Kedves Olvasónk!
Szeretettel ajánljuk neked a hírlevelünket. Megtudhatod
belőle, hogy idén mi történt velünk, és azt is, hogy mit szeretnénk tenni, elérni a közeljövőben. Az eredeti terveim szerint március végén szerettem volna megírni ezt a hírlevelet,
de olyan gazdag volt ez az idei négy hónap az alapítványunk
életében, hogy csak most jutottam hozzá ahhoz, hogy megírjam. Szeretnénk bátorítani téged, hogy írj te is magadról
nekünk, vagy ha rászánod az időt, gyere be az irodába egy
pohár teával és némi finomságokkal összekötött kedélyes
beszélgetésre. Annyira örülök, amikor azt tapasztalom, hogy
az évekkel ezelőtt végzett hallgatóink eljönnek egy beszélgetésre, kíváncsiak a szolgálatunk alakulására és megosztják
velünk az életük örömeit és nehézségeit. Így sokkal erősebb
lesz a kapcsolat közöttünk, mintha csak a hírlevelünket olvasnád. Csak azt szeretném kérni, hogy előre egyeztessük az
időpontot. Várunk titeket, és addig is fogadjátok szeretettel a
hírlevelünket.

Időpont: 2016. 05.07. 15.30 - 20.00 és 05.08. 15.30 - 20.00
Helyszín: Budapest, XIV. ker. Hungária krt. 109. 1. em. 2.
Regisztráció: graceministrieshun@gmail.com (egy mondat)
A részvétel díja: 0 Ft (A vendégeink vagytok.)
Létszámkorlát: 20 fő
Következő konferencia időpontja: 2016. 09.03-04.

Intimitás Istennel konferencia
Beregi Laci

Február végén belevágtunk egy vadonatúj konferenciába,
amelynek a címe talán félreérthető, de itt intimitás alatt azt
értjük, hogy Isten is teljesen kitárja a szívét előtted és te is
őelőtte. Csodálatos dolog egy ilyen élmény részesévé válni,
vagy ha fokozhatjuk, ilyen élmények sorozatában élni. Az
előadónk Pavel Gailans, orosz misszionárius és lelkész volt
egyenesen Szibériából. Jó volt meglátni, tapasztalni az ő
hiteles jézusi egyszerűségét és szeretetét.

Kicserélt Élet konferenciák
Beregi Laci

Az idén eddig 2 db Kicserélt Élet konferenciát rendeztünk
január és március első hétvégéjén. Általában minden páratlan
hónap első hétvégéjén rendezzük meg ezt a konferenciát az
irodánkban. Számomra az volt különleges ebben a két konferenciában, hogy mindkét alkalommal az Ige egy-egy tanítója
is eljött meghallgatni ezt a konferenciát. Sőt nemcsak meghallgatták, hanem utána ők kezdeményezték a velem való
találkozást, és részletekbe menően elmondták a véleményüket. Ez egyrészt nagyon bátorító volt számomra, másrészt
nagyon hálás vagyok az észrevételeikért, amelyek még jobbá,
pontosabbá teszik a konferencia üzenetét. Sípos Alpár Szabolcs és Suhai György a Fiúság Akadémia oktatói, akikkel
háromszor töltöttem együtt két nagyon tartalmas órát a konferencia anyagának tökéletesítésén együttdolgozva. Hálás
vagyok Szabad Péternek is, aki a Krisztus Magyarországi
Egyházának vezetője azért, hogy nyitott és kíváncsi volt, és a
napokban megosztotta velem az észrevételeit. Ez a beszélgetés is élmény és ajándék volt számomra.

Az is nagy öröm volt számomra, hogy kb. 90-en jöttetek el
meghallgatni Pavelt. Már elég régen volt az alapítványunk
életében ilyen nagy megmozdulás. De a legnagyobb örömöm
az volt, amikor több nálunk végzett tanfolyamhallgatótól is
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lására. Mennyei Apukánk áldja meg az egész gyülekezetet
hatalmasan az ő Igéjével és Lelkével! Köszönöm, hogy ott
szolgálhattam ezzel az üzenettel.

azt hallottam, hogy mennyire sokat jelentett nekik mindaz,
amit hallottak.

Volt olyan ember is, aki külön ezért eljött hozzám az irodába,
hogy ezt elmondhassa. Számomra ellentmondásos volt, hogy
a barátaim sokkal kritikusabbak voltak. Hálás vagyok a kritikájukért, és figyelembe veszem a következő konferencia
szervezésénél. Összességében úgy gondolom, hogy érdemes
volt belevágni ennek a konferenciának a megrendezésébe és
tovább fogjuk fejleszteni, mert nagyon fontos az üzenete
mindannyiunknak.
Ezúton is szeretném megköszönni még egyszer a Zuglói
Szabadkeresztény Gyülekezetnek, Ernőéknek, hogy befogadtak minket, és sokat segítettek a konferencia lebonyolításában. Szeretném megköszönni tolmácsainknak, Sípos Edinának, Molnár Zsuzsinak és Matisz Annamáriának, hogy érthetővé tették számunkra az üzenetet, valamint természetesen
Pavel-nek a sok bátorítást, biztatást. Még ma is cseng a fülemben az egyik kulcsmondata: Isten jó. Szeretném megköszönni Ildikónak, az én drága feleségemnek az áldozatos és
precíz szervező munkáját, csodálatos dolog átélni, ahogy az
alapítványi munkában is kiegészítjük egymást, hogy igazán
csak vele vagyok egy. Szeretném megköszönni azoknak a
kedves munkatársaimnak és tanfolyamhallgatóknak is a segítségét, akiket az Ildikó megkért valamire. Köszönöm, hogy
hozzájárultatok a konferencia sikeréhez.

Áldások Isten gyermekeinek
konferencia
Beregi Laci

A Csepeli Baptista Gyülekezetben február 14-én fejeztem be
ezt a konferenciát, ami a kezdetekor még Fiúság konferencia
néven futott. A fiúság szívéről beszéltem a Rm 8,14–17 alapján. Konkrétabban Isten vezetéséről, a fiúságunkból adódó
szabadságunkról és az üdvbizonyosságunkról. Vasárnap
délután szinte az egész gyülekezet eljött, éreztem a szomjúságukat a fiúságunkból adódó csodálatos igazságok meghal2/4
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Volt, akit nem mindig kötöttek le a szavaim.

Egy másik tanfolyamtervem a Kicserélt élet tanfolyam, ami
egyrészt személyessé teszi a Kicserélt élet konferencia üzeneteit, másrészt a hallgatókat átviszi egy olyan megújulási folyamaton, amelynek a várható eredménye egy tudatosan
vállalt, Jézustól való függőségben tartott, a vele való egységet hordozó élet.
Ha bármelyik régi vagy új tanfolyam érdekel benneteket, azt
szeretném kérni, hogy valamilyen formában jelezzétek, hogy
láthassuk, hogy milyen tanfolyamokat tudunk elindítani.

Új konferenciák
Beregi Laci

Az a vágyam, hogy idén vagy a következő év első két hónapjának végéig még három új konferenciát tudjunk megtartani.
Az első az Isten terve veled konferencia. (Angolul Divine
Design.) Ez már több mint vágy, az időpontja és az előadó
személye is ismert, már csak helyszínt kell szereznem hozzá.
Az előadó Scott Brittin, aki a Grace Ministries International
vezetője. (A magyarországi Grace Ministries Alapítványt is
ők alapítottak még 1994-ben.) Személyes tapasztalatom róla,
hogy nagyon jó előadó, már én is alig várom, hogy hallhassam.
Időpont: 2016. 09.24. 15.30 - 20.00 és 09.25. 15.30 - 20.00
Helyszín: ???
Regisztráció: graceministrieshun@gmail.com (egy mondat)
A részvétel díja: 0 Ft (A vendégeink vagytok.)
Létszámkorlát: a helyszíntől függ. Valószínűleg nem lesz.

Tanfolyamok

A másik konferencia tervem a Kicserélt házasság konferencia. Rögtön le kell tisztáznom, hogy nem a társunk lecserélésére gondolok, hanem sokkal inkább a szívünkben lévő gondolatok és érzelmek kicserélésére, amelyek jelenleg a társam
irányában vannak. Ha úgy gondolod, hogy neked egyáltalán
nem kell kicserélni ezeket a gondolatokat, akkor is javíthatsz
rajtuk és a társad felé való elkötelezettségeden és szereteteden. Az egyik barátommal és a feleségeinkkel együtt fogunk
készülni rá.

Beregi Laci

Jelenleg két tanfolyamot tartunk négy csoportban. A kegyelemközpontú gondolkodás tanfolyam szerdai csoportjában 9,
a szombati csoportban 11 hallgatónk van. Ezen a tanfolyamon a római levelet tanulmányozzuk részletesen. A hallgatóink nagyon aktívak, és nagyon jó kérdéseket tesznek fel. Az
egész tanfolyam egy nagy interaktív beszélgetés. Közben
megy a harc a jutalomcsokikért. A lelkigondozói tanfolyam
hétfői csoportjában 9 a szombati csoportban 5 hallgatónk
van. A sok elmélet után most kezdjük el a gyakorlati képzést,
ami abból áll, hogy egy igazi kilencszer egy órás
lelkigondozási folyamat minden óráját részletesen kielemezzük. A tanfolyamokon jó a hangulat, van ahol szélsőségesen
jó, és sokat tanulunk. (Még én is, hála a hallgatóinknak.)

A harmadik konferencia tervem a Kicserélt gyermek konferencia. Ez arról fog szólni, hogy a kegyelemközpontú gondolkodás mit jelent a gyermekeink nevelésében, hogyan
tudunk a viselkedési szintnél sokkal mélyebben hatni rájuk.
Azt látom, hogy mindkét terület kulcsfontosságú a keresztény
emberek között. Egyrészt nagyon erőteljes támadásoknak
vagyunk kitéve, másrészt ha sikerül győznünk, és Isten tervét
megvalósítanunk, akkor a győzelmünk önmagában egy hatalmas bizonyságtétel Isten szeretetéről és a hozzátartozás
áldásairól.

A munkatársaink egy részéből év elején megalapítottuk a
tananyagfejlesztő csoportot. Azon dolgozunk, hogy szeptembertől új tanfolyamot vagy tanfolyamokat tudjunk beindítani.
A csoportunkban központi helyen van a Jézussal való azonosulás tanfolyam témája, ezen dolgozunk nagy erőkkel.
Tegnap éppen azt kutattuk, hogy hogyan járt Jézus Lélek
szerint. (Ez itt a reklám helye.)
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A következő hírlevelünket előre láthatóan augusztus végén
küldjük el. Ha esetleg nem akarsz több hírlevelet kapni, akkor jelezd valamilyen formában, és a nevedet levesszük a
listáról.

GraceNet
Beregi Laci

A Gracenet a kelet- és közép-európai kegyelemközpontú
szolgálatok rendszeresen megrendezésre kerülő találkozója.
Idén és valószínűleg jövőre is mi fogjuk vendégül látni a
térség hasonló szervezeteinek szolgálóit.

A Grace Ministries Alapítvány adatai, elérhetőségei:
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 109. 1. em. 2.
Telefonszám: 20-5492219 (Laci) vagy 20-4641168 (Ildikó)
email: graceministrieshun@gmail.com
Adószám: 18069338-1-42
Bankszámlaszám: 16200113-18514979 Magnetbank
Honlap: www.graceministries.hu (fejlesztés alatt)
Facebook: Grace Ministries Alapítvány (a keresőmezőbe)

Számomra a GraceNet mindig sokat jelentett, hálás vagyok
Ernőnek, hogy annak idején elvitt engem is. Most az egész
konferencia megszervezése a feladatunk, amibe már bele is
kezdtünk, sőt már elég sok órámat elvette a szervezés feladata. Ugyanakkor nagyon várom, és hiszem, hogy a munkatársaim és magam számára is nagyon áldott konferencia lesz.
Isten jó.

Csendesnapok a munkatársak
számára
Beregi Laci

Az alapítványunk alkotmányában az identitásunkra a következő meghatározást adtuk: Szolgáló közösség a kegyelemközpontú gondolkodás terjesztéséért. Minden szó nagyon
fontos benne, tehát a közösség is. Eddig minden félévben
elmentünk egy hétvégére valahová. Idén az irodában tartunk
csendesnapokat minden második hónapban. Az első márciusban volt. Ezen az alkalmon új munkatársakat is köszönthettünk. Amerikai barátunk, Bruce Carlson, aki az atlantai GMI
iroda munkatársa, Skype-on csatlakozott hozzánk, és tartott
nekünk egy nagyon bátorító alkalmat. Májusban hús-vér
valójában is közöttünk lesz.

SZJA 1%
Beregi Laci

Hálásan köszönjük, ha az adóbevallásotok kitöltésénél gondoltok ránk. Sokat jelent nekünk, ha tudjuk, hogy fontosak
vagyunk a számotokra. Természetesen nemcsak ez a jele, de
ez lehet ennek egy jele. (Az adószámunkat a hírlevél végén
találod meg.)

Búcsú
Beregi Laci

Végezetül szeretném megköszönni mindnyájatoknak, akik
idáig eljutottatok a hírlevelünk olvasásában a kitartó figyelmet, és remélem, hogy sikerült felkelteni vagy fenntartani az
érdeklődéseteket irántunk és a programjaink iránt. Külön
szeretném megköszönni az imádságokat és az adományokat
mindazoknak, akik így is gondolnak ránk és hordoznak minket. Nagyon hálásak vagyunk értetek Istennek. Áldjon meg
benneteket hatalmasan az irántunk való szellemi és anyagi
gondoskodásotokért.
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