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Isten magasztalása
van élet a COVID után

Országos Baptista Férfitalálkozó Tahiban

Zenei szolgálat:
Révész Dániel  
Esztergom-Budapest Fókusz  
Kávészünetek:  
Berényi Richárd, barista
Technika: 
Komáromi Zoli

Délelőtt:  
Varga László – kapcsolat a gyülekezetben és azon kívül
Dani Zsolt – kapcsolataink a városban
Kiscsoportok 
Ebédszünet: 13.00–14.30 
szabadtéri parti, Mohácsi Dezső közreműködésével
üstben készült zöldséges raguleves gazdagon, lekváros buktával
Délután:
Dr. Erdei Tamás, szívspecialista – mire képes a szívünk
Fancsali Gábor, szállodaigazgató – válságmenedzselés
Papp János,  MBE elnök;  
Durkó István, MBE misszióigazgató – a keresztyén férfi kihívásai

szombat 10.00 – 17.00 óráig
2020. szeptember 26.

Online jelentkezés és költségek az MBE honlapon: baptist.hu/ferfiapalyan6
Szervező: MBE Férfi Misszió, Barbarics Péter, 06 20 886 4793  barbarics.peter@baptist.hu

érkezés 9 órától

/a Baptista Táborban/

Jelentkezési határidő:  
szeptember 17.



Berényi-Jerebák Ancsi és Berényi Ricsi Alap hivatásunk 
szerint mindketten segítők vagyunk. Ancsi jelenleg is pszichológus-
ként dolgozik, Ricsi évekig dolgozott szenvedélybetegekkel szociális 
munkásként. 
Mindkettőnkhöz közel áll a kávéházak, a kávézás szeretete. Nem 
csak a termék áll a középpontban, hanem az ember. Számunkra  
a kávézás; néhány jó szó egy nehéz napon, pár perc énidő az egész 
napos rohanásban, a felkészülés  egy kihívásokkal teli nap kezdetén 
vagy a hála és megpihenés tere a nap végén. 
Jelenleg egy közös projekt beindításán dolgozunk. Mivel az eszkö-
zeink java már készen áll, szívesen jövünk testvérek közé,  
hogy a találkozón is háttere lehessünk a testvéri beszélgetéseknek.

Erdei Tamás vagyok, 1978-ban szü-
lettem Kazincbarcikán. Feleségemmel 
Orsival, és rajta keresztül Istennel  
18 éve találkoztam. Közös életünk Bu-
dapesten kezdődött, majd egy 5 éves, 
szemléletformáló, felejthetetlen walesi 
kaland után néhány éve Szentendrén 
élünk két lányunkkal Grétivel (13)  
és Abigéllel (10). 
2002-ben végeztem a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi-
Karán. Az emberi szív csodálatos mű-
ködése már medikusként lenyűgözött, 
amikor először megpillantottam az 
életünk során szüntelenül dobogó 

szívet egy szívultra-
hang vizsgálat során, 
megpecsételődött a 
sorsom – tudtam, hogy 
kardiológusként, szív-
betegek gyógyításával 
és diagnosztikájával 
szeretnék foglalkozni. 
2011-ben tettem kar-
diológia szakvizsgát, 
majd 2014-ben egy 

szívultrahangos vizsgálatokra épülő tu-
dományos kutatáshoz kötődően doktori 
fokozatot szereztem.
2011-ben egy európai kutatói ösztöndíj 
elnyerése után a walesi Cardiffban volt 
lehetőségem biciklis terheléses szív-
ultrahangok vizsgálatok végzésére, és 
megtapasztalhattam, hogyan működik 
az orvosi kutatás és a betegellátás egy 
hálapénzmentes, magas színvonalú, 
kompetitív egészségügyi rendszer-
ben. 2015 és 2017 között az angliai 
Bristolban egy 2 éves szív MR tréning 
programban vehettem részt, és egy 
újabb képalkotó módszert megtanulva 

még inkább lenyűgöz Isten csodálatos 
alkotása. 
A kardiológia, avagy szívgyógyászat 
egy rendkívül izgalmas és dinamikusan 
fejlődő, meglehetősen szerteágazó 
ága az orvoslásnak. Jelenleg egy 
fővárosi intézményben foglalkozom 
járóbeteg-ellátással és képalkotó 
kardiológiai diagnosztikával (szívultra-
hang, szív MR). 
Szabadidőmben szívesen utazok csalá-
dommal, kirándulok, kocogok. 
A külföldön töltött éveink során,  
egy idegen országban, távol a ro-
konainktól sokat formálódtunk, 
megtapasztalhattuk Isten kegyelmét, 
gondviselő szeretetét, mindenhatósá-
gát, mindenhol jelenvalóságát,  
és hiszem, hogy lélekben gazdagabb 
emberként jöhettünk haza. 
Feleségemmel együtt rész veszünk a 
gyülekezetünk által szervezett angol 
nyelvű nyári bibliai táborok koordiná-
lásában, a külföldről érkező tanítók 
vendéglátásában. 

Dani Zsolt vagyok: hívő, férj, 
apa, barát, lelkipásztor… Szen-
tendrén élünk, ott is szolgálok  
a baptista gyülekezet lelkipász-
toraként. Feleségemmel három 
csodálatos lányt nevelünk (de 
inkább már ők nevelnek ben-
nünket). És ott van még Bandi,  
a család macskája.
25 évesen tértem meg, meg-
tapasztalva Jézus Krisztus 
szeretetét és megbocsátását, 
előtte megjártam a „hadak út-
ját”. Nekem könnyű hinni Isten 
kegyelmében, mert mélyen 
átéltem azt! Csodaként élem 
meg még ma is Isten elhívást, 

hogy rám merte bízni az Ő igéjét, 
hogy azt hirdessem.
Öröm számomra az, ha valakit 
végigkísérhetek a megtérés, 
szabadulás, újjászületés útján; 
olyanok házasságkötésen prédi-
kálni, akiket születésük után én 
mutattam be; olyanok szolgálat-
ba állításáért imádkozni, akiket 
én meríthettem be.
„Hol vannak mindazok a csodák, 
amelyekről atyáink beszéltek 
nekünk…” – kérdezi Gedeon  
az Úr angyalától. Én is ezt 
kérdezem Istentől, és az életem 
hátra lévő idejében ezt szeret-
ném megtalálni!



Fancsali Gábor vagyok, 1973-
ban születtem, Pestszentimrén 
élek a feleségemmel Mónikával 
és két lányunkkal Lizával (18) 
és Grétivel (14). 18 éves korom-
ban tértem meg és az ifjúsági 
misszió iránt érzek elhivatottsá-
got. Emiatt két ifjúsági missziós 
szervezetnek a kuratóriumában 
szolgálok, az egyik a REMA,  
a másik pedig a Fiatalok Krisz-
tusért (YFC). Ez utóbbinak hét 
éven keresztül voltam korábban 
a vezetője.  
A mindennapokban egy négy-
csillagos wellness szállodát 

igazgatok, de előfordul az is, 
hogy szállodákat minősítek  
a Hotelstars rendszerében. 
Bibliaoktató és közgazdász vég-
zettséggel rendelkezem és  
azt tartom hogy a tanulás egy 
egész életre kiterjedő folyamat.
Szabadidőmben rendszeresen 
sportolok, elsősorban focizok,  
de úszni, kerékpározni és kirán-
dulni is szeretek. Előadásomban 
a járvány okozta válsághelyzetre 
adott megoldásokat fogom 
bemutatni üzlet és magánélet 
viszonylatában.

Durkó István Budaörsön élek ahol  lelkipásztora vagyok a Kőszikla 
Gyülekezetnek. Az egyházi felelősségem a misszió igazgatása.  
A szolgálatom mellett nagyon szeretem Istent  a családomat, szere-
tek barkácsolni, kertészkedni és olvasni.

Papp János A Magyarországi Baptista Egyház elnöke. Felesége 
jogtanácsos, munkajogi szakjogász. Két lánygyermekük és négy 
unokájuk van. A gyülekezetek lelki egészségét és a misszió haté-
konyságát tartja legfontosabbnak vezetői hivatásában. A baptisták 
társadalmi szerepvállalását és a közép-európai baptisták összefogá-
sát kiemelkedő jelentőségűnek látja, ezért sokat dolgozik ezeken a 
területeken. 

Révész Dániel Magyarországon nőttem fel egy öt gyermekes 
lelkész család legkisebb gyermekeként. Tinédzser koromban ta-
lálkoztam Isten valóságával, ami után országos ifjúsági és zenei 
szolgálatokban vettem részt. Ebben az időszakban kezdtem keresz-
tény könnyű zenei csapatokban énekelni, és dal szerzésbe fogni az 
egyházban. 2016-ban ifjúsági lelkészként Debrecenben álltam elő-
ször munkába, majd 2018 decembere óta zenei lelkészként dolgozom 
Patton Márk mellett.
Feleségem Ági - aki pedagógus ként végzett - koreográfiával  
és lelkigondozással is foglalkozik a gyülekezetünkben. 

Varga László Ottó 
1969-ben születtem Budapes-
ten. Magyarországon ekkor a 
legszebb éveit élte az ateizmus, 
én is ebben nevelkedtem.
1989-ben ismertem meg Jézus 
Krisztust, ez a találkozás telje-
sen átalakította az életemet.
1991-ben megházasodtam, majd 
szerkezetépítő mérnökként 
kezdtem el dolgozni.
1994-ben Budapestről Sopronba 
költöztünk, hogy berendezzünk 
magunknak egy kedves és nyu-
galmas életet.
1996-ban újra fordulatot vett 
minden, mert feleségemmel 
megértettük, hogy nem mérnök-

ként kell tovább dolgoznom.
2000 óta szolgálok lelkészként, 
jelenleg Szombathelyen és 
Kőszegen, emellett a Dunántúli 
Egyházkerületet vezetem.
Feleségemmel boldog házas-
ságban élünk, 2 gyermekünk 
született, akik mostanában 
kezdik saját életüket.
Szabadidőmet leginkább 
sportolással töltöm, a hegyek 
szerelmese vagyok: télen síelek, 
nyáron magashegyi túrázok.
Az egyik legfontosabb kérdés 
számomra: hogyan lehet a mai 
európai kultúrában hiteles ke-
resztényként élni?


