
 

„… hogy megtudja a világ” 
6. Nemzetközi Testvérgyülekezeti Missziós Konferencia 2015.06.22-26. 
 
 
Kedves Testvérek, 

2015-ben immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a testvérgyülekezetek nemzetközi missziós konferenciája. 
Nagy szeretettel várnak idén is fiatal és idősebb testvéreket a magyar gyülekezetekből is.  

A nagy missziós parancsra válaszolva, Krisztus egyháza életre lett hívva gyakorlatilag mindenhol a világon. Ennek 
részeként, létrejöttek gyülekezetek a testvérgyülekezeti mozgalommal kapcsolatban több mint 150 országban. 
Világszerte legalább 25 ezer helyi gyülekezetről tudunk, több mint 2 millió ember tiszteli így Istent vasárnapról-
vasárnapra. 

Az egyes nemzetek „brethren” gyülekezetei igen változatosak. Vannak, akik kevesen vannak és gyengülnek. 
Mások dinamikusan növekednek az Úrban bízva. Sok helyen van tényleges missziós vízió és a "menjetek el.. 
minden népet" gyakorlatba van ültetve. Testvérgyülekezeti háttérrel rendelkező emberek néhol meglepő 
helyeken evangelizálnak és plántálnak gyülekezeteket. 

Tehát mindenképp jó, hogy felelős testvérek különböző államokból rendszeresen találkoznak - közösséget 
gyakorolnak, imádkoznak, szellemileg reflektálnak, új megtapasztalásban van részük az Úrral. Továbbá hálózatot 
építenek, információkat cserélnek, közös ügyeket megvitatnak, mindenekfölött kölcsönösen bátorítják egymást. 
Sokat tanulhatunk egymástól! 

Az előző 5 IBCM találkozó megmutatta milyen fontos ez. Számos új kezdeményezés indult egyes országokban és 
nemzetközileg is. Így reméljük, hogy eljutsz hozzánk Rómába 2015 júniusában. 600 résztvevő számára van hely, 
reményeink szerint legalább 100 országból. 

Célkitűzések: 

 együtt keressük az Úr jelenlétét és irányítását 

 vezetők felfedezik és bátorítják egymást világszerte 

 erősítjük a kapcsolatépítést (networking), közösséget és az imádságot 

 felhívjuk a figyelmet az aktuális trendek és kulturális fejlemények szellemi kihívásaira 

 megosztjuk egymással a gyakorlati tapasztalatainkat, ötleteket és módszereket 

 bátorítjuk a fiatal vezetőket 

 támogatjuk a regionális konferenciákat hasonló célkitűzésekkel 
A rendezvényre nők és férfiak is jöhetnek, bátorítjuk különösen a fiatal vezetőket a részvételre. 

A konfi ismét Európában kerül megrendezésre, hogy minimalizáljuk az utazási költségeket és sokan el tudjanak 
jönni. Az olasz testvérek terveznek egy nemzeti konferenciát is 27.-én, amelyre szívesen látnak. Lehetőség lesz 
látogatni olasz gyülekezeteket is 28.-án vasárnap. 

További infók a honlapon: http://www.ibcm.net/ 

 Nyelv, fordítás: az elsődleges nyelv az angol, de lesz német, olasz, francia és spanyol szinkrontolmácsolás 
(magyar fordítás a jelentkezők igényeitől függően lesz megoldva) 

 Költségek: 270€ március 31-ig, utána 305€ (teljes ellátás) 

 Utazás: az érdeklődőktől függően közösen szervezzük 
 
https://www.youtube.com/watch?v=01kvpaYlKBI 
https://vimeo.com/119938030 
https://vimeo.com/119445802 

  

http://www.ibcm.net/
https://www.youtube.com/watch?v=01kvpaYlKBI
https://vimeo.com/119938030
https://vimeo.com/119445802


Programtervezet 
 
 
hétfő, júni22 

o 14:00 Érkezés, regisztráció 
o 18:30 Vacsi 
o 20:00 Nyitó alkalom: üdvözlés, éneklés, bevezető 

Egység és az evangélium (Jn17,20-26) - Fares Marzone (Olaszország) 
 
 
kedd, júni23 

o 9:00 ima és dicsőítés 
o 9:30 Biblia-olvasás: Kapcsolat Krisztussal (Jn15,1-17) - Karl-Heinz Vanheiden (Németország) 
o 11:15 Stratégia: A keresztény vezető belső élete - Eduardo de Luz (Brazília) 
o 16:15 Műhelymunka, 1. ciklus 
o 20:00 Esti beszámolók: bátorítás a világ minden tájáról 

 
 
szerda, júni24 

o 9:00 ima és dicsőítés 
o 9:30 Biblia-olvasás: Szolgáló vezetés (Jn13,1-17) - Luis Mostacero (Peru) 
o 11:15 Stratégia: Szolgáló vezetés a gyakorlatban - Ian Burness (Egyesült Királyság) 
o 14:30 Regionális csoportos találkozók 
o 16:15 Műhelymunka, 2. ciklus 
o 20:00 Esti beszámolók: bátorítás a világ minden tájáról 

 
 
csütörtök, júni25 

o 9:00 ima és dicsőítés 
o 9:30 Biblia-olvasás: Evangélium és üldöztetés (Jn15,18-16,4 & 16,17-33) - Stephen Alfred (India) 
o 11:15 Stratégia: A gyülekezet nyomás alatt: nyugaton Eliseo Casals (Spanyolország) - a világ nagyrészén 

Chin Aik (Malájzia) 
o 16:15 Műhelymunka, 3. ciklus 
o 20:00 Esti beszámolók: bátorítás a világ minden tájáról 

 
 
péntek, júni26 

o 8:45 ima és dicsőítés 
o 9:15 Biblia-olvasás: A Szentszellem és a gyülekezet (Ján14,15-31 & 16,5-16) - Adrian Thomas (Jamaica) 
o 10:45 Stratégia: A Szentszellem és a gyülekezet növekedése - Kos Umion (Pápua Új-Guinea) és 

Mulugeta Ashagrie (Etiópia) 
o 13:45 Záró alkalom: dicsőítés, úrvacsora 

„elküldtem őket a világba” (Ján17,1-19) - Kelvin Samwata (Zambia) 
o 15:45-22:00 Városnézés Rómában (választható) 

 
 
szombat, júni27 

o Olaszországi testvérgyülekezetek nemzeti napja – IBCM6 résztvevőket szeretettel hívják, hogy 
maradjanak (saját költségen) 


