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A lelki sebek gondozása keresztény értékrend szerint  
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
személyes tanácsadás, előadások tartása, 
konferenciákon való részvétel, írói 
tevékenység, sajtóügynöki tevékenység 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 
Révész Szilvia kommunikációs 
szakember 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

sylvi.revesz@gmail.com 

 

Szervezet neve:  

 

Magyarországi Baptista Egyház és Baptista 

Szeretetszolgálat, Baptista Családi Szolgálat 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu; 

www.csaszol.baptist.hu; 

http://reveszlajosesszilvia.blogspot.com/ 

 

 

Révész Szilvia Jézus szenvedélyes követője, Révész Lajos baptista lelkipásztor 

felesége és négy gyermek édesanyja. Előadóként Isten Igéjének igazságaira építve 

őszintén és gyakorlatiasan beszél a hétköznapi keresztény élet kihívásairól, Isten 

elkötelezett követéséről, a hitben járás, a lelki növekedés, a személyes küldetés 

fontosságáról. Dolgozik a Baptista Családi Szolgálatban. Ez egy, a közösség által 

életre hívott és működtetett szolgálat, mely a családok között 

és azok érdekében tevékenykedik. Felvállalt célja, hogy 

erős, tudatos, valamint biblikusan élő és 

gondolkodó házaspárokat és családokat 

építsen. 

 

mailto:sylvi.revesz@gmail.com
http://www.baptistasegely.hu/
http://www.csaszol.baptist.hu/
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Révész Szilvia szívén viseli az emberek múltból hozott sebekből való gyógyulását és 
szabadulását. Ebben a munkában másfél évtizede dolgozik „Az Igazság szabaddá tesz” 
szolgálat vezetőjeként. Korábban tizenhat évig a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa 
volt, ebből nyolc évet kommunikációs igazgatóként tevékenykedett. Tíz éve a Family 
magazin szerkesztője és állandó szerzője, s 2017 januárjától Isten teljes idejű 
“kommunikációs munkatársa”. 
 
Férje Révész Lajos lelkipásztor, tanító – több mint 25 éve. Jelenleg a Székesfehérvári 
Baptista Gyülekezet vezető pásztora, de rendszeresen segít más dunántúli 
gyülekezeteknek is. Elhívásakor arra kérte Istent, hogy lehetőség szerint olyan helyekre 
(is) küldje, amelyek nem tartoznak egy átlagos lelkész feladatai közé. Így kapcsolódott 
be a dél-amerikai börtönmisszióba, s így került egy évre családjával együtt Mongóliába 
is, ahol misszionáriusként szolgált. A Baptista Családi Szolgálat munkatársaiként 2009 
óta dolgoznak együtt Szilviával. Szabadidejében túrázik, motorozik. Teljesítette a Kinizsi 
100-at, 2013-ban pedig feleségével együtt végigjárták az El Caminót. 
 
Titkuk abban az egyszerű odaszánásban van, ahogy hűségesen szolgálják Istent és az 
embereket. A Baptista Családi Szolgálatban tevékenykedve meggyőződésük, hogy 
képesek hatni, pozitív hatással lenni a környezetükre, amelynek égető szüksége van a 
keresztény értékekre. A családi szolgálat valamennyi területén arra törekszik, hogy 
tanításával, eseményeivel, inspiráló eszközeivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a keresztény 
házasságok és családok ne kerüljenek krízishelyzetekbe, vagy ha mégis, meg tudják 
oldani azokat. Üzenetük, tevékenységeik és erőforrásaik nagyobbik hányada ebbe az 
irányba mutat. Miközben arra törekednek, hogy szolgálatuk erős bibliai és elméleti 
alapokon álljon, céljuk, hogy a házasságoknak és a családoknak, minden hozzájuk 
fordulónak a mindennapi életben alkalmazható, gyakorlati ismeretet, eszközöket és 
módszereket adjanak át. 
 
Szolgálatuk nemcsak tájékoztatni akar, hanem meggyőződéséből és felhatalmazásából 
fakadóan arra törekszik, hogy a házasságokban és a családokban kézzelfogható 
életváltozások történjenek. Ennek érdekében tanításaik a valósággal szembesítők. 
Őszintén feltárják a jelent, megmutatják, hogy Isten igazsága alapján hová lehetne 
eljutni, és gyakorlatiasan megmutatják, mit kell tenni azért, hogy az ígéret valóra 
válhasson. 
 
Fontos számukra, hogy koncepcióik, tanításaik és eszközeik mások számára is elérhetők 
és használhatók legyenek. Szolgálatuk elkötelezett a legfrissebb szakmai és 
kommunikációs eredmények, módszerek és eszközök megismerésében 
és magas szintű alkalmazásában. 
 
Megközelítésük proaktív. A jelen kihívásain túl 
kezdeményezően szólítják meg azokat a 
folyamatokat, amelyek a jövő házasságait, 
családjait, gyülekezeteit formálják. Tartalmilag és 
formailag is ennek megfelelő, folyamatos 
frissítésre törekednek.  
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Elkötelezettek abban, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjenek, és elvárják 
önmaguktól, hogy felkészülten, naprakészen szolgáljanak. Szolgálatuk valamennyi 
területének végső tekintélye a Biblia, a kapcsolódó szakterületek eredményeit és 
módszereit is ennek fényében értékelik és alkalmazzák. 
 
A Baptista Családi Szolgálat 2007 óta számos meghívásnak tett eleget, országosan több 
mint negyven gyülekezetben, a határon túl pedig közel tíz magyar baptista 
gyülekezetben vagy rendezvényen szolgált. Más felekezetek is több alkalommal igénybe 
vették szolgálatukat. Különböző témákban tanítottak, igyekeztek felhívni a figyelmet a 
házasság, a családi élet és a gyereknevelés bibliai modelljeire és fontosságára. 
Jézus azt mondta: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.“– 
János 8:32. 
 

Révész Szilvia: „Hiszem 
és tizenöt éve a saját, 
szolgálótársaim és 
asszonyok százainak 
életében tapasztalom, 
hogy ez az ősi bibliai 
igazság ma is működik. 
Amikor Isten Igéje a 
Szentlélek megelevenítő 
erejével egy meghitt, 
bensőséges légkörben 
rávilágít az életünket 
fogságban tartó félel-
mekre, sebekre és 

hazugságokra, többé már nem szorongatjuk tovább önigazságainkat és nem 
ragaszkodunk hozzájuk. Készek és Isten erejével képesek vagyunk elengedni a múltat, és 
megragadni azt a jövőt, amit annyiszor szerettünk volna már, vagy korábban álmodni se 
mertünk róla. 
 
Ez a felismerés sokak számára jelentett már áttörést egy egészséges, erőteljes és 
növekvő élet felé, akik felismerve az életüket fogva tartó mélyebb sebeket és kötelékeket 
elindultak a gyógyulás útján, segítséget kérve más szolgálatoktól vagy szakemberektől 
is. S mindez kizárólag azért lehetséges, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz“, s mert „az Ő sebei árán meggyógyultunk.“ 
 
 
 


