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A Hét igé je
„Igyekezzetek bemenni a szoros

kapun, mert mondom nektek, hogy
sokan akarnak majd bemenni, de nem
tudnak.” (Lk 13,24)

A Hét gon do lA tA
A kapu gyakran használt szó-

kép a Szentírásban. Maga Jézus is
használta példázataiban, hogy
szemléltesse az Isten országába
való bemenetel módját. Jézus taní-
tásai kapcsán hallgatói közül
egyesek jogosan arra a következ-
tetésre jutottak, hogy egyetlen iz-
raelita sem fog könnyedén, auto-
matikusan üdvözülni, csupán
származása alapján. A Messiás ál-
tal meghatározott mód „megne-
hezítette” az üdvözülést. Ezért te-
szi fel valaki a kérdést: Uram, ke-
vesen fognak-e megmenekülni?
Erre jön válaszként a meghökken-
tő felszólítás: Ti igyekezzetek! 

Bemenni Isten országába csak
az fog, aki küzd, harcol az akadá-
lyokkal, vagyis bűneivel. Ugyanis
bűneink és a hit hiánya jelentik a
legnagyobb veszélyt, amelyek ki-
rekeszthetnek minket Isten orszá-
gából. 

A szoros kapu szóképe szintén
az üdvözülés áráról beszél. Aki
ugyanis azt gondolja, hogy neki
nem kerül semmibe üdvössége –
nem kell érte semmitől megvál-
nia, hogy a szűk kapun átjusson –,
az nem tudja értékelni, és szen-
vedni sem lesz érte képes. (Boros
Róbert)

A Hét gyAkorlAtA
Küzdjünk azért, hogy minden-

képp megismerjük Jézus Krisz-
tust!

A Hét imájA
Fordítsd ránk szent orczád;
Hogy bátrabban hozzád
Fussunk szent Szód után
Az üdvösség útán.
(Szőlősy Benedek: 
Bőséges irgalmú Isten)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó

Az idén 20 éves Baptista Szere-
tetszolgálat november 6-án, vasár-
nap a Budapest Arénában nagy lát-
ványosságok mellett, színvonalas
műsorral ünnepelte az alapítás óta
eltelt éveket, az eredményeket. A
baptista intézményekből több ezer
látogató érkezett a jubileumi hála-
adó estre, a színpadon pedig a se-
gélyszervezet művész barátai sze-
repeltek. 

A jubileumi esztendő oktatási,
szociális és humanitárius díjai

A Baptista Szeretetszolgálat
2013-ban díjakat alapított azzal a
céllal, hogy az általa fenntartott in-
tézményekben dolgozó, kiváló
szakmai tevékenységet végző kol-

légáit elismerje és megköszönje ál-
dozatos munkájukat. Az elmúlt
négy év során a mintegy három-
ezerből 153 munkatárs kapott díjat.

A 20 esztendős jubileumi mű-
sorkezdést megelőzően vehették át
a díjakat a segélyszervezet idén el-
ismert munkatársai. A díjkiosztó
résztvevőit Papp János, a Magyaror-
szági Baptista Egyház elnökének
áldáskérő imádsága után Szenczy
Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat
elnöke köszöntötte.

A Baptista Szeretetszolgálat
születésnapi tortáját a díjkiosztó
ünnepséget követően Szenczy Sán-
dor vágta fel.

Forrás: baptistasegely.hu
Fotó: Martino Photography

Hálás vagyok
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Istennek hála, 2016 szeptemberé-
ben megérhettük szeretett gyülekeze-
tünk 15. születésnapját. Az ünnepi is-
tentiszteleten Papp János, egyházunk
elnöke emlékezett vissza az Új Re-
mény Baptista Gyülekezet 2001-ben
történt születését megelőző kirende-
lési istentiszteletre, és felidézte, hogy
amikor újra és újra igét hirdetett ná-
lunk, nyomon követte a formálódó
közösség gyarapodását.

Humorosan megállapította, hogy
vele együtt öregszünk: az Úr által el-
hívott fiatalokból, főként még házas-
ság előtt állók kis csapatából egy sok
családdal és sok-sok gyerekkel növe-
kedett gyülekezet fogadta most őt.

A legnagyobb világvallás
Papp János testvér Ézsaiás 55. ré-

szét olvasta fel prédikációja alapja-
ként. Beszélt a legnagyobb világval-
lásról, amelynek jelszavai: enyém,
többet, egyre sikeresebben... De mivel
az élet nem így működik, ez a vallás
termeli ki a legtöbb sérült, fásult, bol-
dogtalan embert, akik körülöttünk él-
nek. S talán mi is így tévelyegtünk.
Ézsaiás azonban az Úrhoz hív: miért
adnátok oda magatokat olyannak,
ami nem elégít meg? Hiszen Isten a
teljes lényünket táplálja, teszi teljessé!

Istenért és az ismeretlenekért
János testvér számunkra is feltette

a magunkban megválaszolandó kér-
dést: „Mibe fektettek be?” Mi az, ami-
ért odaadjuk a keresményünket, éle-
tünket? Istenért és az ismeretlenekért,
Jézus akarata szerint? Ismeretlen uta-
kon kell járnunk, hogy megtaláljuk az
Istent még nem ismerőket. Mind -
ezekre ő maga hívott le bennünket, és
ő képessé is tesz, hogy szolgáljunk. A

következő kérdés: Mi az új küldetés,
kikhez vezet most minket az Úr?

„Az én Atyám mind ez ideig
munkálkodik, így én is munkálko-
dom...”

Nemcsak százéves gyülekezetek
tudják ezt mondani: „Ezt mindig így
csináltuk, miért tennénk most más-
képp?” Isten szuverén Úr. Nem hagy-
ta magára a teremtés után a világot.
Jézus is ezt mondja: „Az én Atyám
mind ez ideig munkálkodik, így én is
munkálkodom...” Isten néha így, né-
ha úgy cselekszik. Nem akadály neki,
hogy valaki kicsi vagy nagy ember.
Mindig megsegíti az övéit. A Zsidók-
hoz írt levélben is van egy átvezetés.
A hithősök felsorolásakor átvált az
író: mások nem látták meg Isten di-
csőségét... Ha alázattal ráhangoló-
dunk az Úr akaratára, akkor fogjuk
azt megérteni. Ha keressük őt, meg-
láthatjuk, hogy hogyan másképpen
akar cselekedni rajtunk keresztül.

Példaként hozta testvérünk a két
táborra szakadt Ruandát porig rom-
boló törzsi háborút. Gato lelkipásztor
testvér is elveszítette családtagját. Ő
azonban nem a saját haragja és fájdal-
ma szerint reagált, ugyanis Isten arra
indította, hogy az egymást gyilkoló
szülők gyermekeit együtt táboroztas-
sa. A szolgálat az egész országra ki-
terjedt, és eredményeképpen a követ-
kező nemzedéket áthatotta a Krisz-
tustól tanult megbocsátás.

„Isten népének mi erre a vála-
sza?”

A rádióban hangzott el ez a kér-
dés, amiben az aggasztó nővérhiány-
ról beszélgettek. Testvérünkhöz szólt
az Úr, és megemlítette gondolatait

15 éves az Új remény Baptista gyülekezet

Ünnepi istentiszteletre került
sor 2016. október 23-án a Nagy-
váradi Belvárosi Magyar Baptis-
ta Gyülekezetben, aminek kere-
tén belül Budai Lajos testvért be-
iktatták a gyülekezet lelkészi
tisztségébe. Budai Lajos eddig a
székelyudvarhelyi gyülekezet
lelkésze volt. 

Az istentiszteleten igét hirde-
tett Simon József nyugalmazott
lelkipásztor, aki korábban 26
éven át volt a nagyváradi gyüle-
kezet lelkipásztora. Az alkalmon
szép számmal voltak jelen a kör-
zetből is. 

Az összejövetelnek egy szép
színfoltja volt, hogy a beiktatott
lelkipásztort köszöntők sorát
Megyesi József nyugalmazott lel-
kipásztor nyitotta meg, aki a
gyülekezet korábbi lelkészeként
– immár 91 évesen – Budai Lajos
testvérben negyedik utódját kö-
szönthette beiktatása alkalmá-
ból. 

A Magyarországi Baptista
Egyház vezetőségének és tagsá-
gának üdvözletét dr. Bukovszky
Ákos kül ügyi szaktitkár tolmá-
csolta. Az avatóbizottság tagjai
voltak:  Borzási Pál, az RMBGYSZ
főtitkára; Veress Efraim misszió-
kerületi elnök; Pardi Félix, az
RMBGYSZ elnöke; Simon József,
az RMBGYSZ korábbi elnöke, és
Giorgiov Adrián, a nagyváradi
gyülekezet lelkésze.

Bukovszky Ákos

Lelkészbeiktatás
Nagyváradon

Papp János, Tóth Sándor, Bereczki Lajos
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Ebben az évben harmadszor hal-
lottunk bizonyságtevést a péceli
gyülekezetben a fehér ruhába öltö-
zött fiataloktól.

Gáti Edward volt a tizenkettedik,
a legfiatalabb, akinek a könnyei vol-
tak a legbeszédesebbek. Testvérei,
Rebeka és Richárd megtérése nyomán
figyelhette meg Isten életeket átfor-
máló erejét. Kereste és most megta-
lálta, szívébe zárta Jézus Krisztust.

Hajba Fanni is arról beszélt, hogy
körülbelül négy, négy és fél éve kez-
dődött minden, amikor is szülei azt
szerették volna, hogy menjen el az
itteni nyári angoltáborba, mivel nem
szerették, ha egyedül van otthon, és
azt hallották, hogy ez a tábor sem
rossz. „Igazából először nem akar-
tam menni – mondta –, mivel akkor
még közel semmit nem tudtam Is-
tenről, csak azt láttam ebből az
egészből, mint nagyon sok mai fia-
tal, hogy ez korlátozásokkal jár, és
nagyon sokan úgymond elítélik
vagy éppen csak máshogy gondol-

koznak a keresztény emberekről. Be-
vallom, én is elég elutasítóan álltam
hozzá, ráadásul a családom sem hí-
vőkből áll, így alapból nem nőttem
bele ebbe a »világba«. Egyszerűen
nem tudtam elengedni azokat a dol-
gokat, amelyek akadályoztak abban,
hogy közel lehessek Istenhez, de le-
gyen hála neki, mégis megtalált. Át-
formált engem, a szívemet, a hozzá-
állásomat, a gondolkozásomat, egy-
szerűen mindent.”

Mindketten más környezetből
jöttek és fogadták el a bemerítést,
amely nem egy egyházi belépő, tud-
ván, hogy „mi, akik Jézus Krisztusba
kereszteltettünk, az ő halálába keresztel-
tettünk” (Róm 6,3) – hallhattuk az
igehirdetés alapján Uzonyi Barnabás
lelkipásztor testvér részéről.

Mikes Levente hívő családban nőtt
fel. Egy időre szűk lett neki a keret,
amiben élt, és ki akarta próbálni a
„nagybetűs életet”, de csalódnia kel-
lett. Mindez arra volt jó, hogy meg-
értse: minden problémájával egye-
dül Istenhez fordulhat, mert nála
van a megoldás. Ez a felismerés for-
dította a helyes irányba, hazatalált.

Az igehirdetés mindannyiunkat
megerősített abban, hogy saját
erőnkből soha nem érhetjük el a tö-
kéletességet, csak az Úr Jézus Krisz-
tus értünk hozott áldozata árán jut-
hatunk el az örök dicsőségbe.

Fogadjuk el az igehirdetés mottó-
ját: Nincs visszsaút... eldőlt a szí-
vemben: követem Jézust.

Mikes András  

nincs visszaút...

egy testvérnőnek a diakonissza szol-
gálat megújításáról. Most együtt dol-
goznak az Úr új útján. Kérdés: Ne-
künk miben kell most igazítanunk az
életünket Istenhez?

Amióta világ a világ, az Isten
munkája szövi át és tartja fenn ezt a
világot. Ha kimondja szavát, az meg-
cselekszi, amiért ő kiküldte. Krisztus-
ban elvégeztetett. Elkészítette az utat
az Atyához. Higgyetek, nézzetek fel a
mindenható Istenre, arra a gazdag
örökségre, amit adott. Krisztusra, aki
elég mindenkinek egész életében
mindenre. Hiszen ez a nap és ez az
ünnep is csak róla szól. Ámen.

Az év első felében a gyülekezet
csendesnapján az Úr az Ézsaiás 55.
részt hozta elénk, ezt tanulmányozva
imádkoztunk, beszélgettünk. Most
ezen az ünnepi istentiszteleten ismé-
telten erre az igeszakaszra irányította
figyelmünket a gyülekezet Ura. 

Ennek kapcsán született egy dal is,
mely meghallgatható a következő lin-
ken: https://www.youtube.com/
watch?v=n4dBfHEhNC0.

Meghallgathattuk Bereczki Lajos lel-
kipásztor testvér buzdító, szívet lángra
lobbantó és hálaadásra indító köszön-
tő szavait is. Lajos testvérünk a gyüle-
kezet 2001-ben történt indulásától
kezdve szerető segítséggel követte a
közösség születését és formálódását. 

Testvérünk emlékeztetett arra is,
hogy immár nemcsak a debreceni gyü-
lekezet indulására gondolhatunk az
Úr iránti hálával, hanem annak Szege-
den 2008-ban megszületett leánygyü-
lekezetére is.

Ezúton is köszönjük minden test-
vérünknek az értünk elmondott imád-
ságokat és minden testvéri szeretetből
fakadó támogatást. Köszönjük, ha a jö-
vőben is így gondolnak ránk!                 

Szabóné Vali

Kedd este két rövid lélegzetvé-
telű kabaréjelenetet mutatott be az
Utcafront Tolerancia Színház 6 fős
csapata Tréfás Gábor művészeti ve-
zetésével. Különlegesség, hogy az
előadók között hajlék nélkül élő
emberek, közöttük dolgozó szociá-
lis szakemberek, valamint hivatásos
színészek is szerepeltek nagy siker-
rel. Elsőként Rejtő Jenőnek egy tipi-
kus, helyzetkomikumokkal teletűz-
delt vígjátékán szórakozhattunk
kellőképpen, majd Nóti Károly bohó-
zata a „csillárevés mikéntjébe” is be-
avatott bennünket, nem kevés neve-
tés közepette. Ezen az estén nem-
csak a kikapcsolódás élményével
gazdagodhattunk, de e sokféle hát-
terű, mégis remek egységet mutató,
különleges társulaton keresztül ki-
kerülhetetlenül elért bennünket a
nem titkolt cél, a társadalmi érzéke-
nyítés. 

Szerdán Meláth Andrea és Szappa-
nos Tibor dalestjére került sor a
KultCafé színpadán. A művésznőt
állandó zongoristapartnere, Virág
Emese kísérte, műsorukban kortárs
magyar szerzők (Orbán György és
Fekete Gyula) dalai hangzottak el. Az
est férfi művész előadójától pedig
egy dalciklust hallhattunk: Schuman
Heine verseire komponált, Dichter -
liebe (A költő szerelme) című 16 da-
lát eredeti nyelven felesége, Kanizsár
Noémi zongorajátékával. A zeneileg-
szövegileg is igen modern magyar
szerzemények a kitűnő szövegmon-
dással prezentálva különlegesség-
ként hatottak, ugyanakkor a német
romantikus dalciklus líraiságával,
szépségével, ihletett tolmácsolásban
kedvezett a klasszikus zenét áhító
füleknek.

Comenius Ház

Baptista művészeti
napok

Premier kultCafé 
(2. hét) október 24–28.
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A Sülysápi Baptista Gyüleke-
zet hároméves munkája és az ez
idő alatt megtapasztalt isteni
gondviselés eredményeként 2016.
szeptember 3-án az újjáépített
imaház megnyithatta kapuit a
gyülekezet számára.

Sülysápon a közel 100 éves
imaház a 2010-es évek elejére
szerkezetileg megromlott, gyüle-
kezeti alkalmakra és Isten tisztele-
tére alkalmatlanná vált. 2013-ban
a 12 tagú gyülekezet egységes
döntést hozva az imaház felújítása
mellett döntött. A munkák kezde-
tekor hamar nyilvánvalóvá lett: az
imaház olyan állapotba való meg-
újításához, hogy az teljes valójá-
ban Isten dicsőségét hirdesse,
komplett újjáépítés szükséges.

Az imaházmegnyitó ünnepsé-
gen az egész gyülekezet hitvallá-
sává vált: „Mindeddig megsegí-
tett minket az Úr”. A gyülekezet a
felújítási munkához 1,8 millió fo-
rinttal kezdett neki. Az építkezés
8 millió forintos költségének felét
és ezen felül a kétkezi munka java
részét saját erőforrásaiból fedezte,
míg az anyagiak másik 50%-át
külső adakozók adták. Mindez
emberi tervezés szerint lehetetlen
lett volna, de Isten segítségével
valósággá vált.

Az imaház megújult épületét
Lukács Péter tervezte, az újjáépítés
felelős műszaki vezetője Várady
István testvér volt. A kivitelezés

(Folytatás a következő oldalon)

imaházmegnyitás
Sülysápon

„...a régi elmúlt, és íme:
új jött létre” – 2kor 5,17

A Baptista Művészeti Napok kere-
tében 2016. október 27-én az Andor
Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfo-
kú Művészeti Baptista Iskola szervezé-
sében ünnepi hangversenyt adott több
baptista fenntartású intézmény.

A hangverseny helyszínéül méltó
és csodálatos környezetet biztosított a
szecessziós stílus egyik legszebb kon-
certterme, a budapesti Nádor Terem.

Ribáné Horváth Enikő igazgatónő
megnyitója után Papp János, a Magyar-
országi Baptista Egyház elnöke mon-
dott szívhez szóló köszöntő beszédet.

A baptista egyház részéről több je-
les személyiség tisztelte meg jelenlété-
vel a hangversenyt, köztük Háló Gyula
kommunikációs vezető és Szász Vero-
nika területi oktatási igazgató. Az
alkalmon baptista művészeti díjat ve-
hetett át Pannonhalmi Zsuzsanna kera-
mikusművész és Tóka Ágoston orgona-
művész. Jelen volt még Széplaki Edit, a

kisújszállási zeneiskola intézményve-
zetője, és Somorjai Ágnes, a Vakok Ál-
talános Iskolájának igazgatója.

A műsorban iskolánk tanulói mel-
lett felléptek a kisújszállási Baptista
Alapfokú Művészeti Iskola, a II. Rá-
kóczi Ferenc Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvű Baptista Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola növendé-
kei, valamint a Vakok Általános Isko-
lájának Pacsirta Kórusa. A koncerten
fellépő növendékek tanáraik közre-
működésével színvonalas műsort ad-
tak elő, melyet a közönség lelkes taps-
sal jutalmazott. Az est folyamán az
együttműködés szép példáját láthat-
tuk, amikor is az ország különböző
pontjain működő iskolák tanulói kö-
zös műsorban léptek fel egy nyelvet
beszélve, a zene egyetemes nyelveze-
tét. Kívánjuk, hogy még sok hasonló
eseményre kerüljön sor!

Szarka-Bögös Réka

A Magyarországi Baptista Egyház
életében fontos szerepet töltenek be
művészeink. Elkötelezett keresztény
alkotói és előadói szolgálatuk az egy-
házban, a gyülekezetekben és a társa-
dalomban nélkülözhetetlen eszköz a
kultúra gazdagításában, alakításában
és a krisztusi misszióban egyaránt.

A művészet alapvetően határozza
meg korunk kultúráját. „A kultúra
szeretete és tisztelete: az élet szeretete
és tisztelete! Az elődök kultúrája vi-
szont egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának” – fogalmazta lényeg-
re törően Kodály Zoltán. Ezért is tartja
fontosnak egyházunk, hogy a köztünk
élő művészeket és a művészeti pályá-
ra készülő fiatalokat bátorítsa és elis-
merje. 

Ebben az évben a Comenius Ház –
a Magyarországi Baptista Egyház
kommunikációs osztályának kulturá-
lis és médiairodája – megalapította „az
év baptista művésze” díjat.  

Az alapítás évében egyházunk a
2016 Baptista Művésze díjat Pannon-
halmi Zsuzsanna keramikus részére,
valamint a 2016 Fiatal Baptista Művé-
sze díjat Tóka Ágoston orgonaművész
részére adományozta.

A díjakat Papp János egyházelnök
és Háló Gyula kommunikációs szaktit-
kár adta át a művészeknek a baptista
művészeti iskolák 2016. október 27-i
ünnepi koncertjén az Andor Ilona
Ének-Zenei Általános és Alapfokú
Művészeti Baptista Iskola által szerve-
zett gála hangversenyen a Nádor Te-
remben. 

Különleges zenei élmény a Nádor Teremben

2016 baptista művészei – díjátadó
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folyamatos résztvevője volt Mikó
Gedeon testvér és csapata Rákos-
csabáról.

Az ünnepi istentiszteletet Kelé-
di Márton beosztott lelkipásztor
vezette. Az imaház megnyitásánál
közreműködött Mészáros Kornél,
egyházunk főtitkára, ifj. László Gá-
bor vezető lelkipásztor, Bákonyi Ti-
bor gyülekezetvezető és Horinka
László, Sülysáp város polgármes-
tere. Az ünnepi istentiszteleten
Ézsaiás könyve 66,1–2. versei
alapján Mészáros Kornél hirdette
Isten igéjét, rámutatva az igazi
építőre, a mindenható Istenre. A
gyülekezetet köszöntötte és áldást
kívánt a Budapesti Baptista Egy-
házkerület részéről Papp Szabolcs
egyházkerületi alelnök, a rákos-
csabai gyülekezet részéről ifj.
László Gábor vezető lelkipásztor,
a helyi pünkösdi gyülekezet ré-
széről Cartoletti Norbert lelkipász-
tor, és Sülysáp város nevében
Horinka László polgármester. A
gyülekezetet köszöntötte két ko-
rábbi lelkipásztora is, akik még az
előző imaházban szolgálhattak:
Lukács Gyula és Nagy Sándor test-
vérek. Az ünnepi istentisztelet
szeretetvendégséggel zárult.

Szívbéli kívánságunk, hogy
amiképpen az imaház Isten akara-
tából felépülhetett, ugyanúgy és
ugyanazon akaratból erősödjön
meg a gyülekezet, és hirdesse
mind a ház, mind a gyülekezet Is-
ten dicsőségét Sülysáp városában.
Az imaházmegnyitásról a Tápió+
Tv Magazin című műsorában
megjelenő híradás megtekinthető
az alábbi linken: https://www.
youtube.com/watch?v=6_O-
mXJPQmI.

Kelédi Márton

(Folytatás az előző oldalról)A 2016 Baptista Művésze díj
kitüntetettje Pannonhalmi Zsu-
zsanna keramikusművész

Pannonhalmi Zsuzsa Ferecnzy
Noémi-díjas magyar keramikus, ér-
demes művész, a Wartha Vince Ke-
rámiaművészeti Alapítvány elnöke,
a folyamatosan működő Hódmező-
vásárhelyi Nemzetközi Kerámia
Központ vezetője. 1996 óta a Ma-
gyar Keramikusok Társaságának
elnöke. Nagyszámú köztéri szobrai
és templomokat, imaházakat gaz-
dagító munkái közismertek.

Bakonyvári M. Ágnes művészet-
történész így jellemzi: 

„Pannonhalmi Zsuzsa vala-
mennyi művével arra tesz kísérle-
tet, hogy világképi igénnyel értel-
mezze a valóságot, az emberi életet.
Ennek jegyében motívumvilágában
érzékenyen reagál a legkisebb em-
beri közösséget jellemző szokások-
ra, hagyományokra, táji, tárgyi je-
lekre, de a világegyetem egészében
érvényesülő törvényszerűségekre
is. Érzékeny élményként közvetíti
az emberi lét tér és idő általi meg-
határozottságát. Ezért törekszik al-
kotásaival a tér értelmezésére, és
készít a térképzésre, a tértagolásra,
a térszervezésre alkalmas morális,
illetve építészeti műveket. Ennek a
törekvésnek jellegzetes megnyilvá-
nulásaként gyakran találkozni
munkáin az oszlop motívumával,
vagy magának az oszlopnak önálló
kompozícióként való megjeleníté-
sével.”

Pannonhalmi Zsuzsannára jel-
lemző az óriási technikai, régészeti,
néprajzi, restaurátori, történelmi,
művészettörténeti tudás, amely be-
épül művészeti munkájába, és je-
lentősen gazdagítja azt.

Több évtizedes kiemelkedő al-
kotói, valamint hazai és nemzetkö-

zi oktatói munkásságának elisme-
réseként adományozzuk Pannon-
halmi Zsuzsanna keramikusnak a
2016 Baptista Művésze díjat.

A 2016 Fiatal Baptista Művésze
díj kitüntetettje Tóka Ágoston or-
gonaművész

Tóka Ágoston Junior Prima dí-
jas orgonaművész.

Pálúr János, Ruppert István és
Fassang László tanítványaként szer-
zett kitüntetéses minősítéssel orgo-
naművészi diplomát. Az orgona
mellett zongorát Prunyi Ilonánál,
csembalót és barokk kamarazenét
Spányi Miklósnál tanult.

Már szakközépiskolásként szá-
mos díjat nyert az országos orgona-,
csembaló- és kamarazenei verse-
nyeken. 

Már egyetemi tanulmányai alatt
is több nemzetközi versenyen sze-
repelt eredményesen. Több mester-
kurzuson vett részt világhírű pro-
fesszorok vezetésével, valamint
Németországban, Franciaország-
ban, Hollandiában és az Amerikai
Egyesült Államokban is járt tanul-
mányúton.

2010 óta a neves orgonaművész,
Beharka Pál utódaként az Újpesti
Baptista Gyülekezet orgonistája.
Rendszeresen fellép szólistaként,
orgona- és zongorakísérőként, va-
lamint barokk zenei együttesekben
continuo-játékosként.

Az egyházi, ökumenikus és ma-
gyar kulturális élet sok-sok területén
való kiemelkedő és magával ragadó
játéktudásának, mindig szolgálat-
kész lelkületének elismeréseként
adományozzuk Tóka Ágoston or-
gonaművésznek a 2016 Fiatal Bap-
tista Művésze díjat.

Baptista Sajtószolgálat

Papp János, Pannonhalmi Zsuzsanna, Tóka Ágoston, Háló Gyula
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2016. október 9-én hálaadó ünnepi
istentiszteletet tartottunk Miskolcon a
Belvárosi Baptista Gyülekezetben.
Vendégünk Papp Dániel berettyóújfa-
lui lelkipásztor volt, akit gyülekezeté-
ből el is kísértek néhányan. Szolgálata
az Ézsaiás 38,9–20 bibliai igerészből
hangzott el, s ehhez kapcsolódóan a
bizonyságokban is hallhattunk szemé-
lyes gyógyulást átélt megtapasztalá-
sokról.

Hálaadásra sok okunk lehet
„Hálás vagyok, hiszen megfogal-

mazhatom, kifejezhetem és megoszt-
hatom hálaérzetemet azért a nagysze-
rű isteni ajándékért, amelyet így neve-
zünk: Élet. Örök élet.” (Tisza Attila)

De hálásak lehetünk Isten jelenlété-
ért is, ahogyan Tiszáné Gabriella is meg-
fogalmazta a Nem feledkezik meg rólam
című írásában (lásd a szélső hasáb-
ban). Nem mindig élünk át nagy ka-
tarzisokat, olykor elég, ha csak tovább-
lépünk, haladunk a célunk felé, és em-
lékezünk arra, amit Isten ígért nekünk
(5Móz 31,6). Mindig hálás vagyok Is-
ten jelenlétéért. Isten jelenlétét a hét-
köznapokban is megtapasztalhatjuk,
akár egy házicsoport vagy más kisebb
összejövetel kapcsán is. Ezért is adha-
tunk hálát, ahogyan ezt tette Jobbágy
Márta is bizonyságában: „Ahogy kö-
zeledett a hálaadó istentisztelet napja,
egyre többet gondolkodtam azon,
hogy miért is vagyok hálás. Elkezdtem
visszapörgetni magamban az utóbbi
néhány hónap eseményeit. Rádöbben-
tem, hogy rengeteg hálaokot felsorol-
hatok, sok mindent megköszönhetek
az Úr Jézus Krisztusnak. Mindezek
között egyvalami lett igazán hangsú-
lyossá bennem: a hívő közösség. Hálás
vagyok Istennek, hogy hívő családban
nőhettem fel, hogy már kisgyermek-
ként megismerhettem őt, és megta-
pasztalhattam a hívő családi légkört,
lelki közösséget. Aztán köszönöm az
Úrnak, hogy megajándékozott hívő

barátnőkkel, akikkel együtt imádkoz-
hatok, és megélhetjük a közös imád-
ság erejét, hatalmát. Olyan jó egy-egy
ilyen imádság alkalmával megélni,
hogy az Úr felszabadít a vállaimat ép-
pen nyomó tehertől.

Hála van a szívemben az ifjúság
közösségéért, hogy tanulhatunk egy-
más életéből, épülhetünk egymás hite
által. Hálás vagyok a házicsoport kö-
zösségéért, hogy a hétköznapok forga-
tagában van egy este, amikor hívő
testvérekkel közösségben csendesed-
hetek el és figyelhetek az Úr Jézus
Krisztusra. Nem utolsósorban hálás a
szívem a gyülekezetünk közösségéért,
hogy van gyülekezet, van ez az ima-
ház, ahova vasárnaponként eljöhetek.
Köszönöm az Úrnak, hogy nincs
olyan betegségem, nincs olyan külső
tényező, ami megakadályozna abban,
hogy az istentiszteleteken részt ve-
gyek és betöltekezhessem az Úr Jézus
Krisztussal.”

Volt, akit Isten bátorított is, így tet-
te ezt többek között Tóth Boglárkával,
aki elmondta: „Hálás vagyok azért,
hogy az utóbbi időben Isten bátorít és
tanít olyan dolgokat, amelyek eddig
nehezen mentek és féltem tőlük. Mos-
tanában viszont olyan üzeneteket kap-
tam az Úrtól, amelyek pozitívan hat-
nak rám és megváltoztatják a hozzáál-
lásomat. Egy ilyen ige ez is: »Ne félj,
mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én
vagyok Istened; megerősítlek, sőt megse-
gítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.«
(Ézs 41,10)”

Mindannyian megtapasztalhattuk
már, hogy milyen érzés az, ha Isten
megáld minket valamivel, és még na-
gyobb öröm az, ha ebből az áldásból
mást is részesíthetünk. Ezt és az ezzel
kapcsolatos tapasztalatát osztotta meg
velünk Molnár István gyülekezetveze-
tő is: „Hálaadás ismét? Az őszi hála-
adó ünnepélyünkön megoszthattuk
egymással, mit köszönünk Istenünk-
nek ebben az évben. Én is elmondtam
az egyik hálaokom, a gazdag termést,
és hogy sokaknak szerezhettem örö-
met szétosztva a gyümölcs egy részét.
Este beszélgettünk arról, hogy a múlt
évben is említettem ezt az áldást, és ez
több gondolatot ébresztett bennem a
témával kapcsolatban. Milyen furcsa,
hogy hálaadó ünnepélyeink többsége
(főleg városon) csaknem teljesen elsza-
kadt az eredetétől, hogy az aratás után
hálát adjunk az Úrtól kapott szép ter-
mésért, gondviseléséért. Miért is? Mert
bemegyünk a boltba, és megvesszük,
amit akarunk. Vagy ha valami lefa-
gyott (pl. a barack), majd veszünk im-

A hálaadás különböző színei

Néhány nappal a hálaadóna-
punk előtt a péntek délutáni for-
gatagban hazafelé tartottam. A
fejem még le nem zárt ügyekkel
volt tele, azt számolgattam, me-
lyik ügy várhat és melyikre kell
még időt szánnom, amikor haza-
érek. Gyorsan átgondoltam a
hétvégi teendőket, hogyan osz-
szam a napok kevéske óráit.
Ahogyan bandukoltam, még az
eső is eleredt. Álldogáltam a
megállóban, de a villamos seho-
gyan sem akart megérkezni, idő-
közben a várakozó tömeg egyre
csak növekedett. Tényleg min-
den talpalatnyi hely feltöltődött
várakozókkal. Percről percre
nyomasztóbbá vált a légkör.

Egyszer csak arra gondoltam,
hogy nem kell nekem itt ácsorog-
nom, sétálhatok is néhány meg -
állónyit, és elindultam a Körúton
hazafelé. Ahogyan megálltam a
zebránál várva a zöld jelzést, a
felhők mögül hirtelen kibukkant
a nap, és csodálatos szivárványt
láttam kirajzolódni az égen. Csak
5-10 méterre voltam a megálló-
ban várakozóktól, de láthattam
azt, amit ők nem, mert elindul-
tam a célom felé.

Nagyon kicsi változás volt,
azonban csak innen vált szá-
momra láthatóvá Isten szövetsé-
gének jele, amely mindig meleg-
séggel és biztatással tölti meg a
lelkem. Ha ott maradok, ahol ko-
rábban voltam, és nem teszek
semmit, nem láthattam volna.
Így azonban megértettem ezt a
kedves, ismételt üzenetet: nem
hagy magamra, és megerősíti
szövetségét velem, lehet bár bo-
rongós, fáradt, szomorkás a han-
gulatom, nem vagyok egyedül. 

Tiszáné Gabriella 

nem feledkezik
meg rólam
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„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

PESTERZSÉBET: Hosszan tartó
betegség után 2016. június 17-én a
csepeli temetőben nagy részvét mel-
lett kísértük utolsó útjára Kovács
Zoltánné Bereczki Szilviát. Nem
sokkal hatvanadik bemerítési évfor-
dulója előtt, 74. életévében ment át
Urához az örökkévalóságba. Hűsé-
ges és szolgálatkész tagja volt a gyü-
lekezetnek. Temetésén Nemeshegyi
Zoltán lelkipásztor szolgált.

w Eminent 2000 GrandTheatre
dobgépes, analóg szintetizátorral
kombinált, kétmanuálos és lábbasz-
szusos elektromos orgona gyári szé-
kével, kottatartójával, részletes gép-
könyvvel eladó. Néhány éve nincs
használatban, előtte tökéletesen
működött, minden billentyű szól.
Érd.: 06/20-7739393.

H i r d e t é S

w November 20-án, vasárnap
9–12 óráig női konferenciát tarta-
nak a pesterzsébeti imaházban (Bu-
dapest XX. ker., Ady Endre u. 58.,
Ady Endre – János u. sarok). Elő-
adója Budai Evódia, címe Mária és
Márta. A konferencián kapható lesz
Budai Evódia 2017-es keresztény
női kalendáriuma. 

PROGRAMAJÁNLÓ

portot. Az Istenünktől való függőséget
iktatta ki a modern világ, és vele
együtt sajnos az ez irányú szívbeli há-
laadást is.

Szabad-e hasonló dolgokért hálát
mondani, mint tavaly? Ha valaki át-
esett tavaly is és most is egy-egy műté-
ten, és sikerült, visszafoghatjuk-e,
hogy ne akarjon hálát adni újra? Ha
valaki kapott tavaly is és most is fize-
tésemelést vagy előléptetést, hasznos,
ha ismét hálás érte? Ha jó termést kap-
tam az Úrtól tavaly is és most is, gond,
ha ezt megosztom és így fejezem ki há-
lámat? Persze hogy nem, mert mind-
három friss, élő és őszinte. Szerintem
az az igazi gond, ha nincs bennem
semmi hálaérzet, be vagyok sava-
nyodva, mert nem látom meg Isten jó-
ságát az életemben. Aztán illemből va-
lamit előkotrok, hogy mégse maradjak
ki. Ez gond. Az adás öröme. Ha valaki
úgy ad valamit a másiknak, legyen az
akár testvér, hogy vár cserébe valamit,
vagy el akar érni egy bizonyos célt az
adott személyen keresztül, nem lesz
öröme. Az egy ajándék, ha valaki tisz-
ta, felszabadult szívvel tud elfogadni
és tud adni is. Örülök, hogy ez az aján-
dék kegyelemből az enyém is lehet. A
»kegyelmi számlánkat« se tudjuk soha
kiegyenlíteni, bár sajnos vannak, akik
még Istent is ki akarják fizetni. De le-
hetünk hálásak, és ezt kifejezhetjük
úgy embertársaink felé, mint Istenünk
felé, és ez kedves neki. Gyakoroljuk
magunkat benne!”

A hálaadó istentiszteleten nemcsak
felnőttek, hanem gyerekek is szót kap-
hattak. Nagy Odett testvérével, Ivett-tel
versben fejezte ki mindazt, amiért már
egy gyermeki szív is hálás lehet. A
verssorokban felcsendültek a növé-
nyek, állatok, emberek és nem utolsó-

sorban Isten és az ő ajándékai mint
hálaokok.

„A hálaadó istentiszteleten elhang-
zott szó, bizonyságtétel, ének, igehir-
detés mind-mind a szívemhez beszélt,
és közben dicsértem az Urat szereteté-
ért, kegyelméért – mondta özv. Szűk
Zoltánné Adrienn. – Hálás vagyok az
igéért, amely nekem szólt, és hiszem,
hogy Isten készítette nekem ajándékul.
Hála tölti be a szívem, hogy Isten is-
meri szívemet, és én is őt, és remény-
ségemet ő teljesíti be. Továbbá hálás
vagyok azért, hogy nincsenek hiába-
való pillanatok, mert mindenben, ami
történik velem, megérinthet Isten” –
zárta gondolatait Adrienn.

A fenti sorok is azt mutatják, hogy
mennyi okunk lehet a hálára. Egyetér-
tek, és bennem is az fogalmazódik
meg évről évre, amit Molnár István
testvér is említett, hogy nem az a gond,
ha valaki évről évre ugyan azért a do-
logért hálás, sőt! Az a probléma, ha va-
laki úgy látja az életét, hogy egy év le-
forgása alatt nem történt semmi olyan
esemény vele, amiért hálát adhatna.
Talán azért, mert nem történt semmi
komolyabb probléma sem! Hiszen ha
történt volna, valószínűleg jobban fel-
tűnne, hogy már önmagában az is
nagy dolog, amikor minden rendben
megy, egészségesek vagyunk, élünk,
mozgunk és még folytathatnám a sort,
ami mind Istent dicséri! Jó, ha észre-
vesszük, hogy az élet „apró” és valójá-
ban nem is apró dolgai is Isten ajándé-
kai, például az egészség, esetenként
gyógyulás stb. Jobb, ha nem várjuk
meg azokat a problémákat, amelyek
elmúlása után hálát tudunk adni, ha-
nem előre meglátjuk az Istentől kapott
élet mindennapos ajándékait!

Nagy Krisztina
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„Interaktív zenei barangolásra”
szólt a Baptista Művészeti Napok
meghívója, ahol a záróesten a Baptista
Központi Énekkar szolgálata tette
nem mindennapivá az eseményt.

Háló Gyula lelkipásztor, közössé-
günk kommunikációs igazgatója be-
vezetőjében a „művészeti hetek” jelen-
tőségéről beszélt, ami bemutatkozás
azok felé, akik a baptisták által művelt
kultúrát nem vagy alig ismerik.

Oláh Gábor karnagy elmondta,
hogy az este folyamán Isten dicsőítésé-
nek bemutatására kerül sor több „hal-
leluja”-kórusmű segítségével. A szó je-
lentése: „Dicsérjétek az Urat”. Viadana
Örvendező zsoltára az ujjongó istenma-
gasztalás bevezetője volt: „Áldjuk az
Úr nevét!” Telemann 117. zsoltárában Is-
ten irgalmasságának és igazságának
feltárása után a szólamok olykor páro-
sával, máskor egyenként mondták a
halleluját, míg Erlebach Hallelujájában
az egyes csoportok váltották egymást
Isten dicséretében. Händel Hallelujája a
Messiás oratóriumból – mint hallottuk
– a menny fátyolát vonta félre egy pil-
lanatra, hogy Isten dicsőségét, min-
denhatóságát szemléljük.

A barokk zene után a klasszikus vi-
lágban folytattuk barangolásunkat, és
Mozart Exultate Jubilate – Halleluja
hangversenyáriáját hallottuk Kiss Ró-
zsa igen míves előadásában Tóth Sámu-
el zongorakíséretével. A másik Mo-
zart-művet a kórus énekelte: Alleluja –
áldjuk az Úr nevét! Más zenei eszközök,
de ugyanaz a hódolat, dicséret annak,
Aki a mennyben lakozik, és mégis az
alázatosoknak is bizodalma.

A „Kegyelmed végtelen, Uram”
kezdetű ének hallelujarészlete – mai
szerző – Révész László feldolgozásában
hangzott el. A feszes szerkesztésű mű-
ben a középső szólamok más ritmus-
ban éneklik, mint a szoprán és basz-
szus, ez adja belső melegségét, mely
mégis a méltóság kifejezése. Thompson
Hallelujája igen gazdag dinamikával,

tempóváltásokkal
bizonyította Isten
dicséretének azt a
módját, amely a
csendes megszóla-
lástól az elragadta-
tottságig jellemez-
heti a hívő embert.
Bortnyanszkij „Bol-
dogok, kik újjálet-
tek” énekét Ráduly
Emil dolgozta fel, a
hallelujákban fe-
jezte ki a boldogsá-
got és örömöt, ami

az újjászületett embert eltölti. Ráduly
Emil másik éneke a szent Istenhez ve-
zetett a csend útján: „Az óceánpart ne-
ve: Csend...” (Illés csendje hasonló!!!)
A Jn 3,16 Gábriel általi megzenésítése
Isten mentő szeretetét mondta el min-
den jelenlévőnek: „mind, ki hiszen
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”

A hálaadás hangjait szólaltatta
meg Sodestrom „Hűséged végtelen”
szerzeménye, amely igen népszerű
ének több keresztény gyülekezetben
is. Bliss műve, a „Ha Isten békéje lakja
szívemet”, a nyugalmat, Istenre ha-
gyatkozást árasztja a hallgatókra és az
énekesekre: „Az Úrban jó nekem”.
Ezután a kitörő örvendezés zenéje,
éneke hangolta szívünket: „Mily üd-
vös tudnom: Jézus enyém!” Jobbágy
Bence feldolgozásában Crosby Fanny
több mint százéves szövegével, Knapp
dallamával.

Ezután köszönte meg az énekkar
és a közreműködők – Kiss Rózsa
(ének), Schönek Anna (fuvola), Szomor
Anikó (fuvola), Tóth Sámuel (zongora),
Oláh Gábor karnagy – szolgálatát Há-
ló Gyula. Beszélt arról a művészi szín-
vonalról, amit a Központi Énekkar im-
már közel hatvan éve képvisel egyhá-
zunkban. Hogy milyen érték, nem kell
bizonygatni, hiszen igény van szolgá-
latára a gyülekezetektől a széles öku-
menéig, sőt azon kívül is. „Hálásak va-
gyunk érte Istennek” – mondta. 

Oláh Gábor szólt arról az elhívás-
ról, amely arra kötelezi, hogy Isten fe-
lé a legjobbat, a legszebbet adja, hiszen
neki tartozik, tartozunk mindnyájan
elszámolással.

Ezután valóban interaktív lett az
éneklés, Tóka Szabolcs „Jézusért élek
egészen” feldolgozását a kórus és a
közönség együtt énekelte felváltva,
ahogy a karmester vezényelte. Min-
denki részese lett az énekkarnak, lel-
kesen énekelt együtt Isten dicsőségére.                                                                                          

Kiss Emil   

„Interaktív zenei barangolás”

A HónAP igéje
„Mivel látsz engem, hiszel: bol-

dogok, akik nem látnak, és hisznek.”
(Jn 20,29)

A HónAP gondolAtA
Amikor az ember először ta-

lálkozik Krisztussal, először ta-
pasztal meg valamit őbelőle, ez
olyan meghatározó esemény,
amelyet ideális esetben örök élet-
re szóló elköteleződés követ. 

És mert az Úr élő, személyes
kapcsolatra törekszik velünk,
sokszor és sokféle módját adja,
hogy megtapasztalható legyen:
egyéni elcsendesedéseinkben,
közösségi alkalmakon, az úrva-
csorában, zarándokúton, zenei
dicséretében, egymás szereteté-
ben, imádságban, az Ige tanul-
mányozásában. 

De ugyanígy egy kirándulá-
son a természetet szemlélve, hit-
mélyítő konferencián ülve, vagy
egy baráti beszélgetésben is meg-
élhetjük jelenlétének valóságát. 

Egy fontos feltétele van an-
nak, hogy ez újra és újra megtör-
ténhessen velünk: a nyitott szív.
Minél fogékonyabbak vagyunk
erre, akár komfortzónánk elha-
gyásával is, és igazán mélyen
vágyjuk az Úr Jézussal való szo-
ros kapcsolódást, annál inkább
meg fogjuk tapasztalni őt. 

A HónAP kérdéSei
Él-e még bennünk az Úrral

való első találkozásunk emléke? 
Mikor éltük át legutóbb az ő

jelenlétét? 
Hogyan történt? 
Mesélünk ezekről másoknak,

ezáltal is életben tartva megta-
pasztalásainkat? 

Szabadok vagyunk-e arra,
hogy ő bárhogyan, bármikor je-
lenlétébe vonhasson?

A HónAP imájA
Urunk, áldj meg bennünket je-

lenléted teljességével a neked tetsző
módon, mi pedig odaszánjuk ma-
gunkat erre. 

Ámen. 

2016 az értékek éve
novemberi témája: 
értékünk: krisztus 
megtapasztalása


