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Az Országgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy november 12-ét a 
szociális munka napjává nyilvánítja, ez munkaszüneti nap az
ágazatban dolgozóknak. Ehhez kapcsolódva minden évben a 
Magyarországi Baptista Egyház is díjazza a fenntartásában dolgozó, 
kiemelkedő munkát végző professzionális és laikus szociális segítőket. 
A résztvevőket Mészáros Kornél, az újpesti gyülekezet lelkipásztora, 
imádsággal köszöntötte. Az ünnepségen jelen voltak a gyülekezet 
tagjai, a szociális szakma és az egyház képviselői. Ezt követően Varga 
László Ottó igehirdetése következett. A lelkipásztor prédikációjában 
elmondta, Isten a segítő munkát a legmagasabbra helyezi, mert az 
Atyának tetszik, ha valaki lehajol a másik emberhez.  
A díjátadót Serafin József, a Módszertani Központ vezetője nyitotta 
meg. Megnyitó beszédében az ágazatban dolgozókat 
„szeretetművészeknek” nevezte, hiszen annyira összetett és érzékeny 
tevékenységet végeznek, mint a művészek. Csizi Péter szociális 
ügyekért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében méltatta a 
szociális szakmában dolgozókat: a terepmunka erősíti és elmélyíti a 
szakmai tapasztalatokat. 
A díjazottak Révész Zsigmond-díjat (2 fő), Balogh Lajos-plakettet (5 
fő) Beharka Pál-plakettet (1 fő) és Szolgálat a társadalomban 
okleveleket (19 fő) vehettek át. 
A laudációkat Opauszki György, a Filadelfia Integrált Szociális 
Intézmény intézményvezetője olvasta fel, a díjakat Varga László Ottó 
főtitkár és Kiss Péter, operatív igazgató adta át. 
A díjak átadását az egyik kitüntetett, Sipos Nikoletta bizonyságtétele 
és Miavecz Stella két éneke gazdagította. Stella Pécsen, a Baptista 
Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások 
Intézményében dolgozik, fejlesztő foglalkoztatás 
keretében.  (https://www.facebook.com/miavecz) 
Az ünnepséghez egy kis kiállítás is kapcsolódott: az alkotásokat 
intézményeinkhez tartozó idősek készítették. 
  

A Szociális Munka Napján a kiemelkedő munkát 
végzőket díjaztuk
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Fotók: Jobbágy Csanád
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Jak 4:17: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” Ez a 
mottó vezérli Gyarakiné Bayer Andrea és Gyaraki József testvéreink 
jótékonysági munkáját. József, 9 gyerekes család 3. tagjaként 
személyesen tapasztalta meg gyerekként a családjuknak nyújtott 
segítséget és támogatást, ezért felnőttként is egyértelmű volt számára, 
hogy a jótékonyság kiemelt szerepet kapjon az életében. A REGIO 
JÁTÉK-ot 1990-ben budapesti székhellyel alapították meg, üzletüket 
pedig Pécsett, tíz alkalmazottal. Ma már mintegy 450-en dolgoznak az 
országszerte 42 játékáruházzal rendelkező hálózatban. A cég alapítása 
óta kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy közvetlenül vagy közvetve, 
termékeikkel és különböző aktivitásaik révén előmozdítsák a gyermekek 
egészségét és szociális fejlődését a sport, a művészetek és a tudományok 
területén, és hogy gyerekek az evangéliummal minél fiatalabb korban 
találkozzanak. Ehhez nyújtanak támogatást az ezzel foglalkozó 
szervezeteknek és programoknak. A teljesség igénye nélkül ezek közé 
tartozik a Nagycsaládosok Egyesülete, a Budafok-Tétényi Család- és 
Gyermekjóléti Központ, a Debreceni Gyermekklinika, a Nem adom fel! 
Alapítvány, a Szívünk Napja, a Kölyök Körök Országos Futóverseny, a 
Rákospalotai Diáksakkverseny és számos egyéb helyi, önkormányzati, 
iskolai, diák és gyermek sportrendezvény vagy művészeti verseny az 
ország minden pontján. A missziós szervezetek között József a 
kuratórium felügyelő bizottsági tagjaként támogatja a Word of Life – 
Élet Szava alapítvány szolgálatát. Feleségével együtt pedig az Isten Háza 
alapítványt, immár több évtizede, évi tízmillió forintos nagyságrendben. 
Az egyik legismertebb állandó együttműködő partnerük a Baptista 
Szeretetszolgálat. Közös munkájuk több mint 10 éves múltra tekint 
vissza. 

Díjazottjaink

Révész Zsigmond-díj

Gyaraki József és Gyarakiné Bayer Andrea
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Örömmel csatlakoztak belföldi és nemzetközi baptista programokhoz, 
a prevenció, a bűnmegelőzés és a hátrányos helyzetű gyermekek 
megsegítése érdekében. Nemzetközi szinten Kárpátalján, Szerbiában, 
és Dél-Szudánban is számíthattak a támogatásukra.  
József, 2017-ben a magyar játékkereskedelem folyamatos fejlesztése és 
a hazai gyártók piacképességének fenntartása érdekében végzett több 
évtizedes munkája elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült.  
Szívből gratulálunk mindkettőjüknek! 

A Gyaraki házaspár és Kiss Péter az MBE operatív igazgatója 
(Fotó: Jobbágy Csanád)
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Balogh Lajo
Faragó Kornélia 

  (Baptista Tevékeny Szeretet Misszió)
Faragó Kornélia a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni 
Szociális Szolgáltató Központjának intézményvezetője, szociális 
szakember. Elhivatottsága, lojalitása a szakma és a szervezet iránt 
kiemelkedő. Feladatait a legkörültekintőbben, alázattal, nagyfokú 
szakmaisággal végzi. A szervezetben jelentkező kihívások 
megoldása esetén elsőként lehet rá számítani. Figyeli és látja a 
körülötte zajló folyamatokat, szükségleteket és azok megoldására 
törekszik. Készséggel, mindenféle érdek nélkül segíti munkatársai, 
vezetőtársai munkáját a jelentkező kihívások megoldásában. 
Szerénysége mellett kiváló vezetői kvalitásai teszik a dolgozók 
számára is elfogadottá, példaképpé. Bármilyen feladatban, 
kihívásban számítani lehet áldozatos munkájára. A szakmáját jól 
ismerő munkatárs, hiszen a „ranglétrát” végigjárva megismerte a 
munkaköröket, feladatokat, így azt kompetensen, tapasztalatokra 
alapozva tudja segíteni a mindennapokban. Nemcsak a vezetői 
feladatokat látja el, hanem lehetőség és szükség esetén 
személyesen is részt vesz az ellátásban. Évtizedes szakmai 
tapasztalata és kedves személyisége a szociális szakma értéke. 
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához! 

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Faragó Kornélia, Kiss Péter az MBE 
operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)



os-plakett
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Szentesiné Belák Mária  
 (Sorsfordító Szolgáltató Központ)

Szentesiné Belák Mária 1992 óta dolgozik szociális területen, először 
Kaskantyún, majd hosszú évekig a Filadelfia Integrált Szociális 
Intézményben segítette a pszichiátriai betegek mindennapjait, a 
közösségi alapellátás területén. Néhány éve a Sorsfordító Szolgáltató 
Központ közösségi alapellátása keretében végzi a feladatát. Mindezek 
mellett házi betegápolást is végez. Marcsi közvetlensége, nyitottsága, 
szakmai tapasztalata, türelme, kedvessége sok-sok kliens számára 
ajándék a mindennapokban. A munkahelyi team aktív és meghatározó 
tagja. Az elmúlt 30 évben számtalan esetben volt szüksége kimagasló 
helyzetfelismerésre, problémamegoldó készségre, türelemre, szakmai 
alázatra. Marcsi mindezek birtokában, minden nap elhivatottan, erejét 
nem kímélve segíti mind kollégáit, mind klienseit. Hivatásként éli meg a
segítségnyújtást, kompromisszumképessége, türelme, segítőkészsége 
példa értékű minden kollégája számára. Ez év őszétől nyugdíj mellett 
folytatja a szolgálatát a szervezetünknél. Ezt a döntését mindannyian 
nagy örömmel vettük tudomásul. Számos teendője mellett Marcsi azt is 
fontosnak tartja, hogy lakóhelyén, Kaskantyún, aktívan alakítsa a 
kulturális életet. Az ő nevéhez kötődik a nagy sikerű, 2022-es, 
hagyományteremtő céllal szervezett citerás találkozó. Szívből 
gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájához!

Varga László  Ottó az MBE főtitkára, Szentesiné Belák Mária, Kiss Péter az MBE 
operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)
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Szilágyi Zsuzsanna  
 (Menedék Alapítvány)

Szilágyi Zsuzsanna, Isten vezetésére hallgatva, 2013. január elsejétől 
dolgozik a Menedék Alapítványnál, majd jogfolytonossággal 2018-tól a 
Baptista Menedék Szolgálatnál. Legfontosabb feladatának az ellátottak 
segítését tartja. A családokat és édesanyákat segítő Menedék 
Mamásotthon intézményvezetőjeként végzi szolgálatát. Hittel és 
reménységgel, ezzel együtt következetes és kiszámítható stabilitással 
vezeti az intézmény szakmai – missziós munkáját, intézi az ellátottak 
ügyes-bajos dolgait és irányítja, mentorálja, lelkigondozza a munkatársi 
csapat tagjait. Nagy hangsúlyt helyez munkatársai lelki egészségének 
támogatására, az évek során többféle innovatív programot vezetett be
ennek érdekében, melyek eredményesnek bizonyultak. A kisgyermekes 
családok segítésében hosszú távban gondolkodik, személyre szabottan 
keresi az ellátottak Mamásotthonból való továbblépésének lehetőségét, 
támogatja az önálló életvitel elérését. Szívügye az intézményen belüli 
evangéliumi programok szervezése: áhítatok, gyermekfoglalkozások, 
bibliaolvasás, táborozások, egyéni gyülekezeti kísérés és személyes lelki 
munka segítik, hogy a lakók megismerjék Istent, és Krisztus követőjévé 
legyenek. Rendkívül fegyelmezett, céltudatos és elkötelezett személyiség, 
munkatársai szeretik, megbecsülik, követendő példaképként tekintenek 
rá. Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkájára!

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Szilágyi Zsuzsanna, Kiss Péter az MBE operatív 
igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)



Szlovák Zoltánné Hegedűs Zsuzsanna, tősgyökeres kiskőrösi családból 
származik. Már kisgyermekként is szeretett másoknak segíteni, általános 
iskolai tanulmányai után pedig tudatosan választott szakmát. 
Ápolónőként végzett és dolgozott Kiskunhalason, majd ezt követően egy 
bölcsődében helyezkedett el. 1987-ben férjhez ment, házasságukból 3 
gyermekük született. 2004-ben megszűnt a bölcsődei munkaviszonya. 
Ekkor kezdett el ápolóként dolgozni a Filadelfia Idősek Otthonában. Nagy 
változás volt ez a bölcsődei munkához képest, de Zsuzsi jól 
alkalmazkodott. Az idős embereken való segítés, életük szebbé, 
könnyebbé tétele lett munkájának mozgatórugója. Szívből jövő 
hivatástudattal végezte feladatait 16 éven át. Az idősek nagyon szerették 
és ragaszkodtak hozzá, mert mindig volt egy kedves szava mindenkihez, 
mosolygott az emberekre akkor is, ha fájdalmas időszakokon ment 
keresztül. Mindig Istentől kérte, és kapta is az erőt. Nagyon sok szép, 
kedves emléke van az idősekkel folytatott beszélgetéseiből. Nyugdíjba 
vonulását követően aktív nagymamaként éli mindennapjait. Két 4 éves 
ikerlány és egy 6 hónapos kislány unoka aranyozzák be a napjait. Az 
otthonba rendszeresen visszajár látogatóként, hiszen édesanyja ott él. 
Szívből gratulálunk, Isten áldását és óvó szeretetét kívánjuk további 
életére is!

Szlovák Zoltánné  
 (Filadelfia Idősek Otthona)

Szlovák Zoltánné
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Zupkóné Juhász Bernadett 
  (Nyitott Ajtó Baptista Központ)

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Zupkóné Juhász Bernadett, Kiss Péter az 
MBE operatív igazgatója (Fotó: Jobbágy Csanád)

Zupkóné Juhász Bernadett a Nyitott Ajtó Baptista Központ 
munkatársa. Már több mint egy évtizede hűségesen vezeti 
Edelény és kistérségében a magas színvonalú házi 
segítségnyújtó szolgáltatást, valamint koordinálja a szociális 
étkeztetést. Szakmai tudása kiemelkedő, jól bánik az 
emberekkel, precíz a munkavégzésben. Problémamegoldó 
készsége gyakran segít átlendíteni az irodát a nehézségek 
időszakán. A munka megszervezése és a munkavállalók 
összefogása komoly kihívások elé állítják, mivel a legnagyobb 
térségben lévő dolgozók és ellátottak gondjait, problémáit 
igyekszik nap, mint nap megoldani. Sosem panaszkodik, de 
nem rest segítséget kérni. Mélyen hívő katolikus, aki a 
hétköznapokban és a munkában is megéli a hitét, mindezt 
szerényen és alázatosan. A legnehezebb időszakokban is 
kitartott a szervezet és az igazság mellett. Szavára hallgatnak a 
munkatársak, türelme és jókedve ösztönző és motiváló. Kiváló 
munkatárs, vezető és édesanya. Szívből gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk munkájához!
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Beharka Pál plakett

A Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény, ápolási-
gondozási és egészségügyi, valamint mentálhigiénés tevékenységet 
végez Pest megye négy településén. Sipos Nikoletta sok éve munkatársa 
az idősek otthona és szenvedélybetegek otthona és rehabilitációs 
intézményeit magában foglaló integrált intézménynek. Mentálhigiénés 
vezetőként majd igazgatóként kezdettől fogva a szakmai irányítás 
meghatározó személyisége. Munkáját kiemelkedően, lelkiismeretesen, 
hivatástudattal végzi a nem mindig könnyű helyzetekben és 
körülmények között. Az intézmények lakóira, a hozzátartozókra és 
munkatársaira való odafigyelés mellett gondot fordít a szomszédos 
települések szociális intézményeivel és a polgármesterekkel való jó 
viszonyra is. Rendszeresen szervez közös programokat, amelyek 
segítik, hogy az intézmények lakói a tágabb közösség tagjainak 
érezhessék magukat. Hívő emberként, az aszódi gyülekezet tagjaként, 
fontosnak tartja, hogy a hit, a lélek gondozása, ápolása szervesen 
kapcsolódjon a szakmai munkához. Felismerte, hogy vezetőként 
komoly befolyása van arra, hogy az intézményekben a hitéleti 
programok, istentiszteleti, közösségi alkalmak és a lelkigondozói 
munka erősödjön, megszilárduljon. Rendszeres és aktív résztvevője a 
szociális módszertani központ által szervezett eseményeknek, ezáltal is 
segítve a különféle hátterű szociális szakemberek találkozását és 
együttműködését. Sok áldást kívánunk a további munkádra!

Sipos Nikoletta 
  (Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény)

Varga László Ottó az MBE főtitkára, Sipos Nikoletta, Kiss Péter az MBE 
operatív igazgatója (fotó: Jobbágy Csanád)
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Szolgálat a Társadalomban oklevél 

Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet 

Néhány évvel ezelőtt egy Donyeckből származó fiatal ukrán házaspár 
csatlakozott a Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezethez. A háború 
kitörését követően számtalan telefonhívást kaptak, a gyülekezet pedig 
egy szívvel fogadta a menekülteket. Az imatermet és az ifjúsági 
termeket átalakították hálóhelyiséggé. A gyülekezet tagjai, barátai és a 
környezetükben élő, nem hívő emberek ismeretlenül jöttek el, és 
hoztak ételt, ruhát, pénzt. A 60 fős gyülekezet hamar ráébredt, hogy 
nem tudják ezt a szolgálatot ilyen intenzitással, hosszú távon végezni. 
Így kialakítottak egy folyamatosan bővülő, 20 gyülekezetből álló kis
hálózatot. A munka eredményképpen az imaháznál kb. 80 fő aludt 
hosszabb-rövidebb ideig. Rajtuk keresztül 130-150 fő kapott személyes 
segítséget, telefonon keresztül pedig több mint 100 ember. 40-50 főt 
sikerült kollégiumokban elhelyezni. A menekültek áradata május 
folyamán jelentősen visszaesett, mivel a távoli régiók a front miatt
átjárhatatlanok lettek. A szolgálat célja jelenleg az Ukrajnában élő 
gyülekezetek és a magyarországi menekültek anyagi támogatása. 
Nyáron a gyülekezet segített néhány családnak Donyeckből 
kimenekülni, ami jelentős költséggel és közvetlen életveszéllyel járt, 
de Istennek hála sikeresen zárult. A menekültmissziót az egész
gyülekezet együtt végzi, egy kis csoport koordinálásával. A munka 
alapja és kiindulópontja Boldyriev Denys és Karina, akiket éjjel-nappal 
hívtak és akik nélkülözhetetlenek tolmácsként.  

A Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet ukrajnai 
menekülteket segítő vezetői csoportja
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Kiss Péter az MBE operatív igazgatója, és a gyülekezet 
képviselői (Fotó: Jobbágy Csanád)
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A menekültmisszió motorjai Seres Győző lelkipásztor, felesége, Erika 
és Kelemen János gyülekezetvezető voltak: folyamatosan fogadták és 
segítettek ellátni a menekülteket. János így vall a munkájukról:
„Minden, amit ebben tehettünk, öröm volt és kiváltság. Istentől 
kapott ajándék. Nem tudok arról mesélni, hogy mit tettünk, csak 
arról, hogy miket tett az Isten a szemünk láttára.” Gratulálunk és sok 
áldást kívánunk munkátokra!



Az Érd-Parkvárosi Baptista Gyülekezet ukrajnai 
menekülteket segítő csoportja 
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Az Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet ukrajnai menekülteket segítő 
csapata az elmúlt hónapokban példamutatóan, kitartással, és jézusi 
szeretettel fordult a háborús krízis miatt bajba jutott embertársai 
felé. Külső segítők és adományozók bevonásával, a gyülekezeti tagok 
kitartó imádságával és alkalmi segítségével a csoport tagjai önkéntes 
alapon, a mai napig erőn felül részt vesznek a segítő munkában. 
Fáradozásuk nyomán létrejött egy adományraktár, szálláshely, 
konyha, tisztálkodási és mosási lehetőség, ahol a menekültek 
néhány órát, napot eltöltve megpihenhetnek, majd 
továbbutazhatnak rokonaikhoz, barátaikhoz, vagy a gyülekezet 
kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatai révén további segítséget, 
támogatókat találhatnak. A menekültek fogadásán kívül a gyülekezet 
rendszeresen szállít 1-2 tonnányi élelmiszeradományokat 
Kárpátaljára, baptista és református gyülekezeteknek, civil 
szervezeteknek. Megszervezik a főzést, takarítást, mosást, 
gondoskodnak arról, hogy mindig minden készen álljon a hozzájuk 
érkezők fogadására. Kiterjedt kapcsolataik révén sok külföldi 
gyülekezetet ismernek, ez megkönnyítette és megkönnyíti az 
utaztatást. Elvégzik a szükséges beszerzéseket, biztosítják a 
megbízható gazdasági-pénzügyi hátteret, koordinálják az egész 
szolgálatot, kapcsolatokat építenek a romániai partnerekkel, a városi 
vezetőkkel és más felekezetekkel. Az elmúlt hónapok munkáját 
számokban is kifejezve, 2022. február 27-től a mai napig 24 órában 
rendelkezésre állnak. Az általuk szervezett vagy biztosított 
vendégéjszakák száma majdnem 5000. 877 fő fordult meg náluk, és 
körülbelül 50 millió forint adomány felett sáfárkodtak. 



A csoport képviselői (Fotó: Jobbágy Csanád)

A csoport tagjai név szerint:  
Ábrahám Ágnes 
Baranyi Péter 
Beth Hafer 
Bőjte Judit 
Budavári Boglárka 
Cathy Thomson 
Emma Viktoria Walker 
Farkas Kata 
Fórizs Panna 
Fórizs Gyula Zsolt 
Gyökeres Erika 
György Attila 
Horváth István 
Megyeri Éva 

Gratulálunk és sok áldást kívánunk munkátokra! 
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Hálaadadás minden helyzetben!

November vége nem csak az Egyesült Államokban fontos ünnep. 
Szerte a világon, sok gyülekezetben az őszi időszak a hálaadó 
ünnepek ideje. Emlékszem gyermekkoromból    hálaadó 
vasárnapokra, melyek már megkezdődtek október folyamán és a 
hálaadónapi „oltárokra”, melyek főleg a vidéki gyülekezetekben, de 
a városiakban is tartalmazták a mindennapi kenyér és az élő ige, 
tehát a Biblia mellett a föld különféle terményeit. Ennek az 
időszaknak egy szelete, de talán a legmarkánsabb része november 
negyedik csütörtöke, ami idén, 2022-ben november 24-re esik. Ezt 
követi az u.n. „black friday”, amely napok a tengerentúlon szinte a 
karácsonnyal vetekszenek, már ami az ilyenkor szokásos családi 
összejövetelek fontosságát és a kiadások, ajándékvásárlások 
mennyiségét illeti. Miközben, úgy tűnik, hogy a Thanksgiving 
vacsora elengedhetetlen kellékének számít az óriási sült pulyka, 
sok otthonban sajnos nem számít elengedhetetlennek a hálás szív. 
A következőkben a Hálaadás történelmi hátterét és bibliai lényegét 
járjuk körbe. 
  
Sokan úgy vélik, hogy a Thanksgiving kialakulása az USA-ból 
eredeztethető. Részben igaz, hiszen a reformációt követő 
évszázad(ok)ban sok protestáns vallásüldözött érkezett az 
újvilágba, ahol a kihajózott puritánok megmenekülését és új 
életkezdését jelezte egy 1621-ben megtartott hálaünnep. A hívő 
telepesek hálát adtak Istennek a megérkezésük után, mert az első 
évet túlélték. Ebben benne volt a hála a sokszor viszontagságos, de 
mégis végeredményben biztonságos, több hónapig is eltartó 
hajóútért, az első év vetéséért és aratásáért, vagyis a föld javaiért, 
valamint az akkor még tényleg vadnyugati körülmények – 
indiántámadások, préri megművelése, vadállatok – között való 
túlélésért; tehát összefoglalva a Gondviselésért. 
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A Thanksgiving rövid története 



Ennek jeleként az egyik elsőként alapított települést el is nevezték 
Providence-nek. Roger Williams, akit keresztyén hite miatt 
száműztek a Massachusetts-öbölbeli kolóniáról, a várost Isten 
mérhetetlen gondoskodásáról nevezte el. Összességében a fent 
vázoltak jelentik az ünnep konkrét forrását az USA-ban. Ennek 
kapcsán rendelt el a hálaadónapot (Thanksgiving) Abraham Lincoln 
elnök 1863 november végén, amely az Európából Amerikába érkezett 
elődökre is emlékezik. Távolról szemlélve úgy tűnik, hogy a Hálaadás 
egy kifejezetten amerikai ünnep, ugyanakkor miközben 
természetesen megvannak kinti sajátosságai az öreg kontinensen és 
Magyarországon is megfigyelhetők a hálás emlékezés korábbról eredő 
szokásai, gyakorlatai. 
Jézus egyszer meggyógyított 10 leprást. A történetről beszámol 
Lukács evangéliuma is (17. rész 11-19 versek). Megdöbbentő és 
tanulságos, hogy közülük csupán egy jött vissza megköszönni azt a 
lényegében új életet, amit kapott! A másik 9 távolmaradását szóvá is 
teszi a Mester.
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Pedig kora társadalmában kitaszítottként, számkivetettként élni 
egyenlő volt az élő-halott állapottal. Ebben a történetben 
találkozunk a hálátlanság problematikájával. Sajnos nem áll távol ez 
egyikőnktől sem. Valójában sokszor voltunk mi is az életünk során a 
9 között. Mit mutat az életünk? Szívükben a hála üres, vagy 
túlcsordulna? Legtöbbször nyilván valahol a kettő között, ez az 
életszerű, mégis az a megszokott kényelmes élet mely a nyugati 
civilizáció jellemzőjévé vált a 21. század elejére, nem kedvez a 
hálaadás gyakorlatának. Nehéz örülni és észrevenni az élet apró 
csodáit, hát még lassítani, esetleg megállni és felnézni – hálát adva a 
Teremtőnek, mindezekért. De leginkább Érte, Magáért! 
Miért és mikor adjunk, adhatunk hálát? Egyrészt a hálaadás bibliai 
parancs, (ahogy láthatjuk az 1Thesszalonika 5:18-ban), de 
idézhetnénk az Efezus 5:20-at is: „…adjatok hálát Istennek, az 
Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében” 
(kiemelés tőlem). A Hálaadás nem csak egy nap lehet az életünkben. 
Ennél több: olyan életforma és szemléletmód, amely mindenkor 
jellemző a hívő emberre. Annak kapcsán, hogy miért mondjunk 
köszönetet, talán hajlamosak vagyunk főleg a fizikai áldásokért 
hálásnak lenni, azokat meglátni – amikről egyébként beszél az Ige – 
de vajon meglátjuk Isten azon jótéteményeit, amik a lelki javak 
kategóriájába tartoznak? Merthogy ezek mérhetetlenül fontosabbak 
az örökkévalóság fényében! Helyesen világít rá erre Pál az Efezus 1:3-
ban: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott 
minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.” 
(kiemelés tőlem). A testi és lelki dimenzió hálaadásunkba való 
integrálása kulcskérdés. Mindkettő!  
Még egy dolog a végére. Tapasztalhatjuk, hogy van különbség a 
hálaérzet és a hálaadás között. Az utóbbit akkor is lehet tenni, ha az 
előbbi még hiányzik. 

18



És az is megtörténik gyakran, hogy az előbbi – az érzések – 
„felzárkóznak”, megjelennek idővel a helyes, biblikus 
gyakorlatot folytató életében. „Aki sírva indul, mikor 
vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza” (Zsolt 
126:6). Fontos igazság ez. Adja meg az Úr, hogy átélt valóság 
legyen sokunk életében a hála – Istennek!

Tóth Krisztián (VIK - BP) 
iskolalelkész, hitéleti munkatárs
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
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