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Kedves Olvasó!
2022. július 23-án végre összegyűlhetünk a Puskás Arénában!

N

agy szeretettel hívunk mindenkit az Ez
az a nap! hálaadó és dicsőítő alkalomra
július 23-án a Puskás Arénába! Várunk
minden hívőt és Istent keresőt, hogy
együtt ünnepeljük Mindenható Atyánkat.
Csatlakozz hozzánk ezen a napon te is, hogy közösen
megtapasztalhassuk Isten szeretetét, és közelebb
léphessünk őhozzá a dicsőítés és az imádság által!
Bátorítunk, hogy ne egyedül érkezz, hanem hívd el
barátaidat és ismerőseidet, mert hisszük, hogy Isten
megszólítja őket is ezen a napon!
Óriási erő volt évről évre abban, amikor az Ez az
a nap! rendezvényeken a telt házas Budapest Aréna alkalmi gyülekezete az Úrhoz kiáltott. Együtt, egy
szívvel kértük Isten áldását országunkra. Ez fog megtörténni július 23-án még nagyobb formában, amikor
az új Puskás Arénában, a nemzet stadionjában gyűlünk össze. Felemelő érzés lesz átélni az összetartozásunkat azokban az órákban, nem nézve, ki milyen
felekezeti háttérből, az ország mely szegletéből vagy
éppen a határon túlról érkezik-e, hiszen szívünk eg�gyé forr a dicsőítésben.
Hisszük, hogy a zene híd lehet hívők és keresők,
generációk, kultúrák és nemzetek között. A modern
dicsőítő zene, amely mély tartalommal bír, megérinti
azokat, akik nyitott szívvel hallgatják és befogadják
üzenetét. Ezért erre a napra dicsőítő zenészek sokaságát hívtuk meg országhatáron innen és túl, hogy az
ő vezetésükkel közelebb kerülhessünk Teremtőnkhöz.

A zene mellett, mint ahogy azt már a korábbi
Ez az a nap!-okon megszokhattátok, számos igei
üzenet, bátorítás hangzik majd el, és lelkészekkel,
egyházvezetőkkel közösen imádkozunk. Együtt, egy
szívvel emeljük fel szívünket és hangunkat az Úrhoz, könyörögve népünk megtéréséért, a családokért,
a Kárpát-medencei hívők egységéért és Európa megújulásáért.
Várjuk tehát július 23-án mindazokat, akik szeretnének együtt ünnepelni keresztény testvéreikkel,
és megélni az összetartozás örömét. Várjuk a Puskás Arénába azokat, akik tartalmas programra, színvonalas zenei élményre, lelki feltöltődésre vágynak!
Várjuk az elfáradtakat, akik felfrissülésre vágynak.
Várunk egész gyülekezeti közösségeket, imacsoportokat, ifjúsági csoportokat. Várjuk a kicsiket, nagyokat és még nagyobbakat! Várunk TÉGED, aki ezeket
a sorokat olvasod, mert érted történik mindez! Gyere, és találkozz a Mindenható Istennel, ünnepeld és
dicsőítsd őt velünk és keresztény testvéreink sokaságával az egész Kárpát-medencéből!
Találkozzunk július 23-án a Puskás Arénában!

László Viktor
alapító-főszervező
Ez az a nap!

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40,30–31

1

FONTOS
TUDNIVALÓK:
- EGYÉNI JEGYEK 4000 FT-TÓL,
5 FŐ FELETT JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK
- A 2020-AS RENDEZVÉNYRE
MEGVÁSÁROLT JEGYEK ÉRVÉNYESEK
- INGYENES UTAZÁS BUSZOKKAL,
KÜLÖNVONATOKKAL
- CSOPORTSZERVEZŐK JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK!
- LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES SZOLGÁLATRA

EZ AZ A NAP! 2022
PUSKÁS ARÉNA
JÚLIUS 23.

- AJÁNDÉK MAGYARÁZATOS
JÉZUS-BIBLIA MINDEN
RÉSZTVEVŐ SZÁMÁRA
- A RENDEZVÉNY OLTÁSI IGAZOLVÁNY
ÉS TESZT NÉLKÜL LÁTOGATHATÓ
- A LELÁTÓ FEDETT, AZ ESEMÉNYT
ROSSZ IDŐ ESETÉN IS MEGTARTJUK
- KAPUNYITÁS 12 ÓRAKOR,
A PROGRAM 14 ÓRÁTÓL 22 ÓRÁIG TART

4

EZ AZ A NAP! MAGAZIN / 2022. TAVASZ

FELADATUNK,
HOGY MINDIG,
MINDEN HELYZETBEN
HIRDESSÜK AZ ÖRÖMHÍRT
AZ EZ AZ A NAP! 2021-ES ÉVE
Az Ez az a nap! csapatával Isten akaratát és a szolgálati lehetőségeket keresve
2021-ben is igyekeztünk elérni az embereket Jézus Krisztus megváltó örömüzenetével.
Hálásak vagyunk, hogy Isten a terveink és földi elképzeléseink felett áll, és mindig
mutat új utat, amerre és ahogyan szolgálni tudjuk őt. Örülünk neki, hogy bár a tavalyi
évben kevesebb személyes dicsőítő alkalmat tudtunk létrehozni, mégis találhattunk
több olyan lehetőséget, amely által sokakhoz juttathattuk el az evangéliumot.
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A

2021-es
szolgálataink közül kiemelkedik
a tavasszal az egészségügyben
dolgozók
megsegítésére létrehozott Mozdulj! elnevezésű hálózat,
amelybe országszerte 50 kórház
kapcsolódott be. Az önkéntesekből álló ima- és segítőcsoportok aktívan tudtak lelki támaszt
és apró kedvességeket nyújtani
a rendkívül megterhelt egeszségügyi munkásoknak.
Hálásak vagyunk, hogy hos�szú kihagyás, imádságok és reményteli várakozás után július
24-én végre újra összegyűlhettünk személyesen, hogy Istenünket magasztaljuk! Az ország
egyik legszebb helyszínét, a Budai
Vár oldalában lévő Várkert Bazárt
választottuk ehhez az ünnepi alkalomhoz, hogy méltóképpen dicsérhessük Jézus Krisztus megváltó és szabadító kegyelmét.

Az est során a korábbi Ez az a
nap!-okhoz hasonlóan dicsőítő
énekek, imádságok, bizonyságtételek és igei gondolatok segítségével kerültünk közelebb Isten
jelenlétéhez. Ezt követően a nyár
végén Szombathelyen tartottunk
Reménység Estét, ahol a város Fő
terén szólhatott a remény üzenete több ezer ember előtt.
Él a vágy bennünk, hogy minden lehetőséget megragadjunk
a szolgálatra, ami 2021-ben elsősorban online felületeken való
megjelenést jelentett. Ide tartozik a bő egy évvel ezelőtt indult internetes magazinunk, ahol
naponta olvashatók keresztény
zenei hírek és lelki üzenetek. Készítettünk egy online kottatárat
is, amellyel a dicsőítésben szolgálókat szeretnénk segíteni, hogy
egy helyen legyenek összegyűjtve
a hazai előadók saját dalai, valamint a nemzetközi szerzők ma-

gyarra fordított énekei. Márciusban, áprilisban és decemberben
online Reménység Estével jelentkeztünk, emellett kiadtunk több
albumot az esték legszebb dalaiból, melyek az összes online zenei
platformon elérhetők. Folyamatosan szól a dicséret online rádiónkban, valamint elindítottunk egy
0-24 órás YouTube-adást is.
A háttérben lelkesen és reményekkel telve továbbra is készítettük elő a stadionos vízió megvalósulását, amely 2022. július 23-án
végre létre fog jönni. Kérünk, hordozzátok továbbra is imádságban
az Ez az a nap! misszióját!

A következő oldalakon részletesebben is bemutatjuk az elmúlt
év legfőbb eseméyeit.
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ISTEN DICSŐSÉGE
ZENGETT
A BUDAI VÁR FELŐL
2021. július 24-én a budai Várkert Bazárban gyűltünk
össze, és dicsőítettük közösen Istenünket.

A

2021-es Ez az a nap!
Prazsák Laci egy különösen aktuális új dalával kezdődött, amely
a Lukács 10,19 alapján
az Istenbe vetett hit és bizalom
erejét vallja, és az Atya betegségektől, vírusoktól megőrző kegyelmét. A bevezető ének után
Csiszér Lacival kiegészülve folytatódott a győztesek győztesének dicsőítése.
Az első zenei blokk után
László Viktor visszaemlékezett
a legutóbbi személyes találkozóra, a 2019–20-as Roadshow-ra,
amely során 23 városba jutottunk
el szerte a Kárpát-medencében
Isten örömüzenetét hirdetve és
hívogatva az embereket a Puskás Arénába. Hangsúlyozta, hogy
2022. július 23-án végre megvalósulhat ez az alkalom, ahova
minden korábban megvásárolt
jegy továbbra is érvényes. Ennek
a turnénak volt az egyik állomása
Ungvár, ahol a főszervező, Sipos
József lépett a következő percekben a színpadra. A kárpátaljai református lelkész a magvető
példázata alapján hirdette Isten
igéjét.

Noel Richards rövid videóüzenete után a bajai Karneol együttes
vezetésével folytathattuk Isten
imádatát. Különösen erőteljessé
tették a dalokat a számok között
elhangzó bizonyságtételek Isten
megtartó és gyógyító kegyelméről. Az est következő fellépője
a hitét egyre gyakrabban megvalló Molnár Ferenc Caramel volt, aki
ismert popdalai mellett zsoltárfeldolgozásokat is előadott. Caramel
elmondta, hogy ajándékként tekint minden olyan alkalomra, amikor Istennek énekelhet. Bizonyságot tett arról is, hogy milyen
fontos, hogy elmélkedjünk, keressük kérdéseinkre a válaszokat,
mert ő is így talált rá Istenre.
A következő percekben beszámoltunk azokról a szolgálatokról, amelyekben az Ez az a nap!
az elmúlt időszakban tevékenykedett. Kiemelkedtek ezek közül
az 50 városban, az egészségügyben dolgozók megsegítésére létrejött Mozdulj! ima- és segítőcsoportok. Ide tartoztak a Reménység
Esték, valamint megújult online
rádiónk, és nemrég indult internetes zenei és hitéleti magazinunk
is. Egy új szolgálati terület be-
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jelentésére is sor került: elindult
az Ez az a nap! Kottatár, azzal
a céllal, hogy olyan adatbázist hoz
létre, ahol naprakész információk találhatók a gyülekezetekben
énekelt keresztény dicsőítő dalokról, segítve ezzel a dicsőítésvezetők szolgálatát.
Mészáros Kálmán és Gurzó
János igei üzenetei után Pintér
Béla és csapata lépett a színpadra, hogy az est hátralévő részében
segítsen bennünket Isten jelenlétére tekinteni és magasztalni őt
jótetteiért.
Nagyon hálásak vagyunk,
hogy végre ismét találkozhattunk,

és együtt imádkozhattunk és dicsőíthettünk! Köszönjük, hogy
elfogadtátok meghívásunkat és
eljöttetek, nélkületek nem jöhetett volna létre ez az esemény!
Hálásak vagyunk minden fellépőért, bizonyságtevőért, igei gondolatokat közvetítőért. Köszönjük
önkénteseinknek, a technikai csapatnak, a várkapitányság munkatársainak és mindenkinek a munkáját, aki segített ennek a napnak
a lebonyolításában.

A Budai Vár árnyékában
került sor a rendezvényre

7

Pintér Béla vezetésével sokan
közelebb kerültek Istenhez

Mészáros Kálmán
hirdette Isten igéjét

A Várkert Bazár méltó
helyszíne volt a dicsőítésnek

Caramel a Roadshow után
újra vallást tett hitéről

Jézus volt
a középpontban
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MOZDULJ! – FELHÍVÁS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA
A Covid-19-járvány rendkívüli terheket jelent sokunk számára, de különösképpen sújtja
orvosainkat, ápolóinkat és minden további egészségügyi dolgozót. Fontosnak tartjuk, hogy
ne csak elméleti, hanem gyakorlati módon nyújtsunk segítséget azzal, hogy – az imádság
és böjt mellett – egyéb módon is szolgáljunk. 2021 tavaszán úgy éreztük, hogy elérkezett
a cselekvés ideje, amikor lehetőségeinkhez mérten konkrét tettekkel is szolgálhatjuk
a kórházi dolgozókat. Ezért jött létre Mozdulj! elnevezésű kezdeményezésünk. Hálás
a szívünk, hogy a kórházi dolgozók megsegítésére indított akciónk sok helyen célba ért,
és több tucat ima- és segítőcsoport jött létre országszerte.
Az egyik ilyen csapat vezetőjével, a kisvárdai Lengyel Tímeával beszélgettünk.
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Adományozás
a kisvárdai kórházban

H

ogyan alakult meg a
kisvárdai csoport? Hogyan jutott el ilyen sok
emberhez?
Amikor megláttam
a kezdeményezést, azonnal éreztem, hogy ez az! Ezt kell csinálni
ebben a nehéz helyzetben! Tettekkel is a mellé a küzdelem mellé
állni, amelybe a pandémia miatt
kerültünk. Van egy alapítványunk
(Segítő Kéz az Elesetteknek Alapítvány), ami a szívem-lelkem.
Többször, sokféleképpen segítünk, támogatunk. Ám a Mozdulj!
kezdeményezés minden álmomat
felülmúlta! Ahogyan elkezdtem
a csoportot létrehozni, egyik perc
ről a másikra csatlakoztak, mellém
álltak a helyiek. Kisvárdán és környékén csodálatos emberek élnek!
Milyen egyedi felajánlások érkeznek a Mozdulj! Kisvárda Facebook-csoport tagjaitól?
Jöttek gazdák, akik több mint
500 liter gyümölcslevet hoztak
a termésükből. Volt, aki a nővérkéket fuvarozta a munkába. Tud-

tunk vinni vérnyomásmérőket,
pulzusmérőket nagylelkű cégek
és magánemberek felajánlásaiból.
Nagyon sokan meleg ételt, gyümölcsöket, süteményeket hoznak.
Tanárok korrepetálást vállalnak
a dolgozók gyerekeinek. Volt, aki
édesanyjával poháralátéteket horgolt, ők a kezük munkájával kedveskedtek. Még az óvodásaink is
kiveszik a részüket a segítségben
azzal, hogy szép, színes papírvirágokat készítettek a nővérpultokra.
Milyen visszajelzések érkeznek a kórházi dolgozók részéről?
Hogyan fogadják a felajánlásokat?
Mindenért hálásak! Csupán
az jólesik nekik, hogy érzik, men�nyien szeretjük, becsüljük őket.
Megmozdultak az emberek! Mindennek nagyon örülnek, legyen
az kézkrém a fertőtlenítőtől már
elgyötört kezeikre, vagy a fodrászok felajánlása, akik ingyen
hajmosást, frizurát készítenek.
Az összes kedvesség, ajándék,
szolgáltatás hálás szívekre talál!

Az orvosok, ápolók mellett másoknak is jut a kedvességekből?
Igen! Varrónők kis nyuszikat
és macikat készítettek – ezzel
gondoltunk a járvány idején megszületett gyerekekre is, így ezek
a „kis barátok” várták őket születésük után. A takarítóknak is, udvari
munkásoknak, mosodai dolgozóknak, betegszállítóknak is juttattunk adományokat. Mindannyian
nagyszerű munkát végeznek!
Téged személyesen mi hajt
abban, hogy összefogj egy ilyen
kezdeményezést?
Amit szeretnél, hogy az emberek cselekedjenek veled, te is
akképpen tegyél! Ez a titok, és
próbálom e szerint élni az életem.
Mottóm: „Érezzék egy kézfogásról
rólad, jót akarsz, és te is tiszta jó
vagy. Egy pillantásuk elhitesse
véled, jó dologért élsz, érdemes
élned.” Mindezek mellett nálam
a legfontosabb a hit, a mosoly és
a kedves szavak. Jó lenne, ha ezek
is olyan gyorsasággal terjednének,
mint a segítő kezek!
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SZOMBATHELY
FŐTERÉN SZÓLT
A REMÉNY ÜZENETE

Az Ez az a nap! Reménység Esték rendezvénysorozatunk 2021. augusztus 22-én
Szombathelyre érkezett, ahol a város főterén szólhatott Isten dicsőítése Gyárfás István,
Caramel és Pintér Béla vezetésével.

A

program Gyárfás István
és barátai fellépésével
kezdődött, akik lendületes és mély tartalmú dalok segítségével
kezdték bevezetni az egybegyűlteket Isten jelenlétébe.
A következő percekben a helyiek által jól ismert Melega Júlia
lépett színpadra, aki a pünkösdkor megjelent, Szentlélekről szóló
dalát adta elő. Őt Molnár Ferenc
Caramel követte a színpadon,
aki popdalok mellett zsoltárfeldolgozásokat is hozott magával.
Az énekes elmondta, hogy mindig nagy megtiszteltetés számára, amikor Istenről énekelhet.

Caramel a dalok között mesélt hitre jutásáról és az énekei mögött
meghúzódó lelki üzenetekről is.
Pintér Béla vezetésével fejeződött
be ezen a napon az Úr magasztalása. A főteret betöltő közönség
egy emberként énekelte Istennek
a jól ismert dicsőítő dalokat.
A zenés dicsőítés mellett
fontos része volt a programnak
a tanúságtétel, az igei üzenet és
imádság is. Tóthné Wiktora Viktória a koronavírusból való felépülésének csodálatos történetét
mesélte el bizonyságot téve Isten
gondoskodó szeretetéről. Gájer
László katolikus pap az evangélium örömüzenetét hirdette az egy-

begyűlteknek Krisztus kegyelmének elfogadására biztatva. A közös
imádságban helyi katolikus, református, evangélikus és szabadkeresztény lelki vezetők együtt léptek színpadra és szólították meg
Mennyei Atyánkat.
Hálás a szívünk, hogy a 2019es Ez az a nap! Roadshow után
ismét eljuthattunk Szombathelyre a remény üzenetét és Isten
kegyelmét hirdetve. Köszönjük
mindenkinek, aki csatlakozott
hozzánk ezen az estén!

Gyárfás István

Molnár Ferenc Caramel

Pintér Béla
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EZ AZ A NAP! 2022
MEGHÍVOTT ELŐADÓK ÉS
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
A július 23-i Ez az a nap!-ra elfogadták meghívásunkat a hazai és nemzetközi keresztény
zenei élet közismert képviselői, hogy együtt magasztaljuk Mennyei Atyánkat a Puskás
Arénában.

E

zen az ünnepi alkalmon
vezetni fog bennünket
Isten imádatában a Bethel Music és Michael W.
Smith az Egyesült Államokból, akiknek régi és új énekeit világszerte ismerik és szeretik.
Ausztráliából érkezik a Planetshakers, kiknek vidám, energikus
dalait már többször hallhattuk
korábbi rendezvényeinken. Nem
hiányozhat a színpadról Martin
Smith, az egykori Delirious? zenekar frontembere sem, aki mellett
szintén az Egyesült Királyságból érkezik Tim Hughes és a Gas
Street Music, Graham Kendrick,
valamint a modern gospel képviseletében a London Community
Gospel Choir és Noel Robinson.
Moldovából érkezik hozzánk a Not
An Idol. Akik régóta figyelemmel
kísérik az Ez az a nap! életét, tudhatják, hogy személyes barátunk
és a stadion vízió inspirálója Noel
Richards, így természetesen ő is
ott lesz a Puskás Arénában.
A külföldi előadók mellett
a hazai keresztény könnyűzene színe-java is tiszteletét teszi
a stadionban. Együtt énekelhetünk

majd olyan ismert dicsőítőkkel,
akik végigkísérték az Ez az a nap!
elmúlt két évtizedét, így ott lesz közöttünk Pintér Béla, Csiszér László
és Prazsák László is. Közösen fogja Istent magasztalni Mező Misi
Gável Andrással és Gellérttel, és
nem hiányozhat majd a DicsSuli Band, a PZM (Pünkösdi Zenei
Misszió), a Keresztkérdés, Hanna
és a Golgota Dicsőítés Hellinger
Andrással és Helénával. Tiszteletét teszi a népi hangzást modern
hangszereléssel vegyítő Új Forrás
és a szimfonikus nagyzenekari
elemeket és a visszafogott elektronikát ötvöző Hidden Kingdom.
A határon túli magyarság képviseletében velünk lesz a felvidéki
Crux és a kárpátaljai Amaro Del,
valamint Dobner Illés az Egyesült Királyságból. Hallhatjuk majd
a hitét egyre többször megvalló
népszerű énekest, Caramelt is, és
különös színfoltja lesz a napnak
a Hermons, az első magyar keresztény együttes. A hazai fellépőkön
kívül a környező országok nemzeteit is képviselni fogja egy-egy
előadó.
Napjainkban mindennél jobban szükségünk van a békéért

való könyörgésre, az egységre,
az egymással való közösségre és
a szeretetre ebben a zűrzavaros
világban. A nemzet stadionjában
megvalósuló ima- és dicsőítő
napnak ezért fontos része lesz
a közös imádság, az igei üzenetek
átadása, valamint az evangélium hirdetése és megtérésre való
buzdítás, melyet Mike Sámueltől
fogunk hallani.
A rendezvényre az ország
számos pontjáról indulnak különvonatok és buszok, melyek ös�szefogásához csoportszervezők
jelentkezését várjuk! Az ingyenes utazás feltétele a vonatok
esetében megvásárolt belépőjegy
és előzetes regisztráció, a buszoknál pedig 50 fős vagy annál
nagyobb létszámú csoport megléte. Részletek és regisztráció a
www.ezazanap.hu/utazas oldalon, valamint Facebook-csoportjainkban, amelyek linkjei szintén
a fenti oldalon találhatók. A vonatok reggel indulnak és fél 12 körül
érkeznek Budapestre, az esemény
után körülbelül este fél 12-kor indulnak vissza a vidéki városokba.
Minden résztvevő az alkalom
végén díszkötetes Jézus-Bibliát kap ajándékba. Kapunyitás 12
órakor, a program 14 órától 22
óráig tart. A rendezvény oltási
igazolvány és teszt nélkül is látogatható. A Puskás Aréna lelátója fedett, védett az esőtől, így
az esemény rossz idő esetén
is megtartásra kerül. Az elmúlt
években megvásárolt jegyek
ugyanazokkal a feltételekkel,
ugyanarra a helyekre érvényesek
július 23-án!
Minden további információért keresd a www.ezazanap.hu
honlapot.

EZAZAZANAP.HU/UTAZAS
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A JÉZUS
BIBLIA
A Jézus-Biblia – amelyet a Puskás Arénában fogunk kiosztani minden résztvevőnek –
egy olyan egyedi kiadású Biblia, melynek fő célja, hogy Jézus személyére mutasson
rá a Szentírás első lapjaitól kezdve egészen az utolsó fejezetekig.

A Biblia
minden fejezete
Jézusra mutat

A

július 23-i ima- és
dicsőítő napra egy nagyon különleges ajándékkal készülünk: mindenkinek egy egyedi
kiadású, erre az alkalomra készült
úgynevezett Jézus Bibliát fogunk
ajándékozni. Ennek a Bibliának
a különlegessége, hogy a Szent
írás szövege mellett olyan egyedi
bevezetéseket, cikkeket és jegyzeteket tartalmaz, melyek egysé-

gesen Jézus személyére összpontosítanak, végigvezetve az olvasót
azon, hogy Jézus hogyan főszereplője az egész Bibliának, ezáltal
még inkább rámutatva egyetlen
reménységünkre.
Amikor Augustus római császár uralkodása alatt Júdeában
egy fiatal lány életet adott egy
gyermeknek, ez az örökkévalóság
terjedelmes történetében csupán
egy rövid fejezet volt, de az a lány
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Az első lapok a
Jézus Bibliában

karjaiban az alkotót tartotta. Mielőtt Jézust letették volna a jászolba, Ő már lerakta az univerzum
alapjait. Mielőtt Jézus halálakor
kettéhasadt volna a kárpit, Ő már
kettéválasztotta a tengert. Mielőtt
Jézus járt volna a Gecsemáné-kertben, Ő már sétált az édenkertben.
Mielőtt Jézus ígéretet tett volna
a tanítványoknak, Ő már ígéretet
tett Ábrahámnak. Jézus ott van
a Teremtés könyvében ugyanúgy,
mint a többi mózesi könyvben
vagy a prófétákban és a zsoltárokban. Jézus ott van az evangéliumok
mellett a Római levélben és a Jelenések könyvében is. Nem volt egy
pillanat sem előtte, és nem lesz
a jövőben sem egyetlen pillanat
nélküle. Ilyen értelemben nincs
Krisztus előtt vagy után.
Ezért készítette el a Jézus-Bibliát az amerikai Passion mozgalom.
Hatvanhat könyv, egy történet

egyetlen névről. Ebben a magyarázatos Bibliában Jézus szavai
piros betűvel vannak kiemelve,
több mint ezer rövid jegyzet és
hosszabb cikk szerepel olyan
szerzőktől, mint Louie Giglio, Max
Lucado, John Piper, Ravi Zacharias
és Randy Alcorn. A Jézus-Biblia
egy gazdag és mély tanulmányozó Biblia, amit bárki olvashat és
a szívébe fogadhat.

Hisszük, hogy ez az új kiadású Biblia nagy segítség lesz sokak
számára annak a megértésében,
hogy hogyan kapcsolódnak a Biblia könyvei egy nagy történetként
egymáshoz, melyek egységesen
Isten fiára, Jézusra, a megváltónkra mutatnak. Mielőtt a világ létrejött volna, Jézus beleírt téged is
az Ő történetébe. Ezt fedezheted
fel te is a Jézus-Bibliában!

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb
minden kétélű kardnál, mélyre hatol,
az elme és a lélek, az ízületek és
a velők szétválásáig, és megítéli a szív
gondolatait és szándékait.
Zsidók 4,12
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ELINDULT AZ

EZ AZ A NAP!
KOTTATÁR!
Örömmel adunk hírt róla, hogy elindítottuk kottatárunkat, ahol keresztény dicsőítő énekek
dalszövegeit, akkordjait, kottáit találhatjátok meg.

A

z Ez az a nap! Kottatárral célunk egy olyan
adatbázist létrehozni,
ahol naprakész infor
mációk találhatók a
gyülekezetekben énekelt keresztény dicsőítő dalokról, segítve ezzel a dicsőítésvezetők szolgálatát. Az oldalon már most nagy
mennyiségű régi és új dal talál-

ható, amelyeket folyamatosan
egészítünk ki újabb és újabb
dicsőítő énekekkel. Bátorítunk,
hogy keresd fel az új honlapot,
böngéssz a dalok között, szólj
hozzá a fórumban, és ha vannak
saját dalaid vagy fordításaid, akkor töltsd fel azokat is!
A kottatár a kotta.ezazanap.hu
címen érhető el.
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MEGÚJULT
WEBSHOPUNK!
Nézz körül megújult webshopunkban, ahol saját TITD márkájú ruházatunk mellett
számos más keresztény ajándéktárgyat is találhatsz (táskák, neszesszerek, bögrék,
jegyzetfüzetek, naptárak, vászonképek, CD- és DVD-lemezek).
Kattints a shop.ezazanap.hu oldalra!
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INTERJÚ
LÁSZLÓ VIKTORRAL
„Nemcsak egy színpadot, hanem egy hatalmas oltárt építünk a stadionban.”

A

Puskás Arénában meg
rendezésre kerülő ese
ményen a hazai és
nemzetközi
dicsőítő
együttesek széles köre
lép színpadra. A zenei szolgálatok
mellett fontos része lesz a napnak
a közös imádság és az evangelizáció is. Az Ez az a nap! túlmutat
önmagán: ráirányítja a fókuszunkat arra, hogy Jézussal való kapcsolatunk, a benne való bizalmunk
a megoldás a jövő minden kérdésére ezekben a nehéz időkben.
László Viktorral beszélgettünk
az előttünk álló ima- és dicsőítő
napról.

Mit várhatunk az idei Ez az
a nap!-tól? Miben lesz különlegesebb, mint az eddigi rendezvények?

Az egyik legkülönlegesebb
a július 23-i alkalomban az, hogy
egyáltalán létrejöhet: a világjárvány miatt két évet halasztanunk kellett, de most végre
megszervezhetjük a húsz éves
jubileumi rendezvényünket. Két
évtizede formálódott ki néhányunk szívében, hogy – bár nagyon szép, hogy mindenkinek
van saját gyülekezete vagy jár
templomba – mi lenne, ha lenne egy olyan nap, amikor félreteszünk minden megszokást és
együtt dicsőítjük Istent, imádkozunk az országunkért és hirdetjük az evangéliumot. Ez volt
az alapfelvetés, ami azóta egyre
nagyobbá nőtte ki magát.

Az idei alkalmat nem az eddig megszokott Papp László
Sportarénában rendezzük meg,
hanem a négyszer-ötször annyi
embert befogadni képes Puskás
Arénában, Közép-Kelet Európa
legújabb, legszebb stadionjában.
A nyolcórás programba idén is
sokakra hatással levő nemzetközi és hazai dicsőítő csapatok érkeznek, többek között
a Bethel Music, a Planetshakers,
Michael W. Smith és Martin
Smith. Együtt énekelhet majd
a közönség olyan ismert magyar dicsőítőkkel is, akik végig
kísérték az Ez az a nap! elmúlt
két évtizedét, így ott lesz Pintér
Béla, Csiszér László és Prazsák
László is. Fellépnek Caramel és

László Viktor
Ez az a nap!
alapító-főszervező

Mező Misi mellett még sokan
mások. Különleges színfoltja
lesz a napnak az 1965-ben alakult Hermons, az első magyarországi keresztény együttes.
Az a célunk, hogy mindenki számára legyenek kedves percek,
órák ezen az estén. Nemcsak
egy színpadot, hanem egy hatalmas oltárt építünk a stadionban,
ahol Istennek szeretnénk a hálaáldozatunkat bemutatni.
Ahogy említetted, a Puskás
Aréna lesz az idei helyszín.
Mire számítasz, meg fog telni
a stadion?
Ez mindannyiunkon múlik.
Arra kérünk minden olvasót,
hogy hozzák el bátran a családtagjaikat, barátaikat, legyenek
akár keresztények, akár még
nem hívők, így fog megtelni
a stadion. A Puskás Aréna nem
lesz visszatérő helyszín, csak az
idei jubileumi eseményt szervezzük ide, így nem érdemes
lemaradni róla. Nekünk 22 év
munkája van abban, hogy be
mertük vállalni ezt a helyszínt,
de valóban szükség van rátok
is: a meghívásaitokra és persze
az imáitokra.

Két éve online formában
már megszerveztük itt az Ez
az a nap!-ot, de akkor megrendítő volt, hogy üres nézőtér
előtt játszottak a zenekarok
a járványhelyzet miatt. Most van
a lehetőség arra, hogy mindan�nyian ott legyünk! Ebben a stadionban nem volt még hasonló
rendezvény, ez lesz az első alkalom, hogy felemelhetjük Jézus
nevét itt. Úgy gondolom a Jézussal való kapcsolatunk, a benne való bizalmunk a megoldás
a jövő minden kérdésére ezekben a nehéz időkben.
A mai magyar társadalom
sokak szerint széthúzó, az Ez
az a nap!-ra mintha mégis ös�szegyűlnének a legkülönbözőbb
helyekről, hogy Isten nevét felemeljék. Az eddigi visszajelzések
alapján milyen a fogadtatása az
eseménynek?
Nagyon jó a visszhangja,
ami az elmúlt évtizedek gyümölcse: bizalommal és elfogadással tekintenek az egyházak
az Ez az a nap!-ra. Óriási dolog,
hogy a magyarországi gyülekezetek vezetői együtt imádkoznak a színpadon. Ahogy Jézus
mondja János evangéliumában,

arról ismerjen meg a világ minket, hogy szeretjük egymást.
Ez az egység a keresztényeknek
is igénye, és sokkal nagyobb bizonyság, mintha külön lövészárkokból kritizáljuk egymást.
Az Ez az a nap! egyik nagy
erőssége, hogy a dicsőítés és lelki üzenetek alkalmat adnak arra,
hogy Istennel találkozzunk. Hogyan érdemes a szívünket-lelkünket készíteni az eseményre?
Mi azt kérjük, hogy imádkozzatok együtt és külön-külön
is a belső szobátokban az Ez az
a nap!-ért. Elég nehéz akadálypályán jutottunk el idáig. A vírus,
majd a mostani szörnyű háborús helyzet eltereli a fókuszt,
sokakban van félelem. Fontos,
hogy ezekben az időkben együtt
menjünk az Úr elé és imádkozzunk békéért, helyreállásért.
Az idei alkalom evangelizációs is
lesz, vagyis megtérésre hívunk
majd embereket, így hozhattok
olyan ismerősöket is, akik még
nem ismerik Istent.
Mit érdemes tudnia annak,
aki messzebbről érkezik, akár
vidékről, akár a határon túlról?
Lesznek szervezett utazások?
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Bízunk benne, hogy az egész
Kárpát-medence megmozdul.
Vidéki közösségek, gyülekezetek ingyenesen igényelhetnek
buszt, ami oda-vissza utat biztosít Budapestre. Ezzel kapcsolatban minden infót megtaláltok
az ezazanap.hu oldalon. További
jó hír, hogy hat különvonat indul
az ország hat nagyvárosából és
21 települést érintve fog eljutni Budapestre, a 14 órai kezdés
előtt, az esemény végén pedig
hazaviszi őket.
Most a közös szervezés ideje
van: tegye bele mindenki, amit
tud, így fog a stadion népes sereget fogadni. Várjuk csoportszervezők jelentkezését, akik
egy-egy gyülekezetből, vagy településről érkezők utazását tudnák összefogni. Ehhez hasonlóra nem volt példa a járvány előtt
sem, hogy ebben a régióban egy
ekkora stadion megtelik Isten

dicséretével és útkereső emberekkel. A határon túlról is érkeznek magyarok, az a vágyunk,
hogy a történelmi Magyarország
együtt dicsőítsen és egy szívvel
tudjunk imádkozni.
Hány önkéntes fog közreműködni? Hogyan tud jelentkezni
az, aki még szívesen segítene?
Több száz önkéntes áldozatos munkájára lesz szükségünk
július 23-án és az azt megelőző
napokban, hetekben. Honlapunkon keresztül várjuk azoknak
a jelentkezését, akik szívesen
segítenének a rendezvény lebonyolításában akár önkéntesként, akár csoportszervezőként.
Mit lehet tudni a Jézus Bibliáról, melyet a stadionban fogtok
szétosztani?
Minden résztvevő az esemény végén egy gyönyörű
keménykötésű, magyarázatos
Bibliával térhet haza, amelyet

ajándékba adunk mindenkinek.
Ennek a Szentírásnak a különlegessége, hogy Jézus szavai piros
betűvel vannak szedve, valamint
teológusok által írt tanulmányokon keresztül mutat rá, hogy
Jézus a teremtéstől a Jelenések
könyvéig jelen van Isten üdvtörténetében. Ez egy zenés Biblia
is: a könyvek mondanivalójához
igazodva QR-kóddal egy-egy dicsőítő dalra mutat rá egy adott
Spotify link az Ez az a nap!on eddig fellépő zenekaroktól,
a Hillsongtól Pintér Bélán át
a Rend Collective-ig. Mindezzel
az a célunk, hogy Jézust még
jobban megismerjük. Ha Jézus
személye nagyobb az életünkben, bátrabban hirdetjük az
evangéliumot.
Mi a személyes motivációd
abban, hogy már két évtizede
szervezed ezeket az alkalmakat?
Nem keresztény családba
születtem, fiatal üzletember-

ként és fotográfusként, 24 évesen fogadtam be Jézust a szívembe. Fontos volt számomra,
hogy ne csak én üdvözüljek, hanem azon gondolkodtam, hogy
az a csekély 90 százalék, aki nem
hisz körülöttem, hogyan fogja
megismerni az evangéliumot –
hisz maguktól annyira nem
szoktak bemenni a templomba
és megtérni az emberek. Úgy érzem, elhívást kaptam arra, hogy
a zenén keresztül hirdessük az
örömhírt, így alakult ki az Ez az
a nap! missziója bennem.
Már az első Ez az a nap!ra 2000-ben több, mint 20 ezer

ember jött el, így vettünk egy
nagy levegőt és munka, család,
minden más mellett fókuszba
helyeztük ezt a missziót évről évre. Sokféle helyszín adott
már otthont rendezvényeinknek
a Hősök terétől a Kisstadionig,
a Margitszigettől a Tabánig.
2010-től 2019-ig pedig a Papp
László Sportaréna volt a helyszín. Évről évre az volt a motivációm, hogy az a több tízezer ember, aki eljön ide, más emberként
menjen haza, és nagyobb tűzzel
tudja hirdetni az evangéliumot.
Tapasztalják meg az egységet,
az összetartást, azt, hogy való-

jában milyen sokan élünk Istenért – így sokkal könnyebb lesz
a hétköznapokban is a hitünket
felvállalni. Bátorít, amikor csillogó szemekkel találkozom a rendezvényen, akkor szinte egyből
megszületik bennem a döntés,
hogy legyen jövőre is Ez az a
nap! Ha ez most az új Puskás
Arénában hatványozott mértékben meg tud történni, akkor ez
felejthetetlen nap lesz mindenki
életében!
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MEGJELENT

PRAZSÁK LACI

LEGÚJABB LEMEZE

Prazsák Lászlóval beszélgettünk a tavaly megjelent, reneszánsz stílusban
felcsendülő albumáról. Interjúnkban visszatekintettünk a Várkert Bazárban megrendezett
Ez az a nap!-ra, és kérdeztük arról is, hogyan tekint előre ebben a bizonytalan helyzetben.

Prazsák Laci
a Várkert Bazárban
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A

tavalyi nyár elején készült el új, Lukács 10,19
névre keresztelt albumod. Hogyan született
a címadó dal?
A Lukács 10,19 még a járvány
kitörése előtt született, hiszem,
hogy isteni inspiráció alapján.
A szüleimet látogattuk meg egy
hétvégén a családommal, és
a hazafelé vezető út előtt, pakolás
közben felderengett bennem a dal
első sora: „Lukács 10,19 világosan
mondja, skorpiót és kígyót tapostok a porba…” Már a dallammal
együtt énekeltem, és éreztem,
hogy az Úr akar valamit ezzel
az igével. Kikerestem a Bibliából
ezt a szakaszt, de közben már
indultunk hazafelé. Vezetés közben jegyzeteltem, és a telefonomra énekeltem az újabb sorokat.
A dal írásnak ez a nehezebb szakasza, mert általában az szokott
történni, hogy a kezdeti inspiráló
után jön a munkás rész, amikor
a megadott dallamra és rímkép
letre kell ráilleszteni a többi vers
szakot. Ez többé-kevésbé sikerült,
mire hazaértünk. Így lett kész
az első versszak, aztán otthon később megírtam a második vers�szakot is.
Milyen üzenetet hordoz ez az
ének ebben a mostani, bizonytalan helyzetben?
A dal a Lukács 10,19 megzenésítése, arról szól, hogy az ellenségnek minden erején, így a be
tegségeken is hatalmat kaptak
a hívők, így az ének arra bátorít,
hogy éljünk ezzel a hatalommal,
mivel automatikusan nem működik! Egyben számomra személyes
üzenet is volt a dal, mivel – ahogy
már mondtam – a járvány kitörése
előtt kaptam. Amikor az első hírek
eljutottak hozzánk Kínából, akkor
már tudtam, hogy nem véletlenül
adta az Úr ezt az üzenetet. A vírus
pár hónap múlva engem is megtámadott, de hála Istennek és az élő
Igének, amelyet a dalon keresztül
kaptam, egy éjszaka alatt meggyógyultam! Hiszem, hogyha mások
is megragadják Isten szavát, akkor
ők is meggyógyulhatnak, hiszen
az Ézsaiás 53,4–5 azt mondja,

hogy betegségeinket Ő (Jézus)
viselte, és fájdalmainkat hordozta.
Sok zenei stílust körüljártál már eddigi kiadványaidon, de
ez most teljesen új. Hogyan jött
az ötlet egy ilyen jellegű album
megjelentetésére?
Miután megírtam ezt a dalt, és
láttam, hogy reneszánsz stílusban született, ez is megerősített
abban, hogy Isten adta, mivel eddig soha nem írtam hasonlót. Később azon kezdtem gondolkodni,
hogy mi lenne, ha készítenék egy
lemezt ebben a stílusban. Régebben volt már egy szolgálatom
Vizsolyban, ahol a barátaimmal
reneszánsz dalokat játszottunk,
ezen kívül áthangszereltünk pár
éneket, amelyek illettek ebbe
a vonulatba. Így született meg ez
az album.
Hol kapható vagy hallgatható
meg a lemez?
A lemez az ismert keresztény
boltokban már kapható, és természetesen az online térben is elérhető az ismert platformokon.
Hogyan tekintesz vissza
a Vár
kert Bazárban megtartott
Ez az a nap!-ra?
Nagyon örülök, hogy újra élőben találkozhattunk a testvérekkel, és együtt dicsőíthettük
az Urat egy ilyen gyönyörű he-

lyen. Ráadásul 2000-ben, amikor
az első Ez az a nap! rendezvényt
készítettük elő, elhangzott egy
prófécia az akkor romokban álló
Budai Park előtt, hogy lesz itt még
zenei rendezvény, ami Istent fogja
dicsőíteni. Jó részt venni egy olyan
alkalmon, amelyet az Úr 21 évvel
ezelőtt előre kijelentett.
Hogyan tekintesz előre ebben
a bizonytalan, de talán reményekkel teli időszakban?
Bízom abban, hogy az Úr rövid
időn belül meglátogatja a nemzetünket, és a „beérett gabona
learatásra” kerül. Sokan fogják
megismerni Jézust mint Urat,
megbánják a bűneiket, megváltoztatják az életüket és a gondolkodásmódjukat. Több évtizedes
szolgálatom alatt mindig ezért
dolgoztam, és hiszem, hogy beteljesedik Jóel próféciája: „Azután
kitöltöm majd lelkemet minden
emberre. Fiaitok és leányaitok
prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” (Jóel 3,1).
Szeretném kiemelni, hogy az ige
azt mondja, minden emberre kiönti az Úr a Lelkét, tehát ebben
a magyarok is benne vannak! Azért
imádkozom, hogy sok honfitársunk
tudjon Jézus mellett dönteni ezekben a sorsdöntő napokban.

Azután kitöltöm majd lelkemet minden
emberre. Fiaitok és leányaitok
prófétálni fognak, véneitek álmokat
álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
Jóel 3,1
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4 MÓD, AHOGY
A DICSŐÍTŐ DALOK
ERŐSÍTIK A HITEDET
A dicsőítő énekek a keresztény tapasztalat középpontjában állnak. Nem számít,
hogy régi himnuszokról vagy a Hillsong legújabb slágeréről beszélünk, a zene szerves
része a hívő ember életének.

A

keresztények életében
gyakran a Biblia olvasása és az imádság kapja
a legmagasabb prio
ritást, ha arról van
szó, hogy közelebb kerüljünk
Istenhez. Ezzel nem ellenkezünk, hiszen mindkét dolog nagyon fontos. De mindannyian
tudjuk, hogy többféle módon is
erősíthetjük hitünket. Ilyen lehet a közösség, a tanítványság,
az evangelizáció, a szeretetszolgálat, és ide tartozik a dicsőítő
zene is. Mindannyian egy kicsit

másképp vagyunk felépítve. Vannak, akik szeretnek nagyszerű
beszédet hallgatni, mások a videókat és a képi illusztrációkat élvezik, míg mások a közösségen keresztül kapcsolódnak a legjobban.
Hogyan erősíthetik a dicsőítő dalok a hitünket? Nézzük meg!
A DICSŐÍTŐ DALOK MÁS SZINTRE
JUTTATNAK
Ez nem azt jelenti, hogy a dicsőítő énekek mélyebbek, mint
a kereszténység más aspektusai,

hanem azt, hogy maga a zene
másképp hat ránk. A tudósok már
évek óta tisztában vannak azzal,
hogy a zene milyen hatással van
az agyunkra. Akár megváltoztatja
a hangulatunkat, akár segít koncentrálni, vagy akár csökkenti
a vérnyomásunkat, a zene egyértelműen hatással van az emberi
szervezetre.
De hogyan tevődik ez a spirituális oldalra? A dicsőítő énekek
képesek úgy elérni minket, ahogyan egyetlen prédikáció vagy
tanítás sem. Fontos elmondani,

Az Ez az a nap! rendezvények
fontos eleme a közös dicsőítés

Dicsőítés Pintér Béla
vezetésével
a Várkert Bazárban

hogy a dal hangjai nem szó szerint visznek közelebb Krisztushoz,
hanem a zene miatt nyitottabbak
vagyunk a dal üzenetére.
A DICSŐÍTŐ DALOK IGAZSÁGOT
TARTALMAZNAK
Lehet, hogy ezt a pontot túlságosan is nyilvánvalónak találod, de
a legjobb dicsőítő dalok azok, amelyek tiszta igazságot tartalmaznak.
Egy megnyugtató dallam vagy egy
fülbemászó ritmus képes magával
ragadni; azonban egy dicsőítő dal,
amely mögött nincs abszolút igazság, értéktelen. Bármilyen nagyszerű is egy dicsőítő ének zeneileg,
a szövegben rejlik az erő.
Bizonyos értelemben a dicső
ítő zene célja az, hogy a Biblia
igazságát énekelve közvetítse.
Számos olyan dal is van, amely
egyenesen a Szentírásból származik. Az olyan zenekarok, mint
a Shane and Shane és a Third
Day csak néhány, amelyek olyan
dicsőítő dalokat adtak ki, amelyek
erősen a Bibliából merítenek. Ha
a Szentírást használod alapként
a dicsőítő énekedhez, az jó módja
annak, hogy az üzeneted a lényegre tapintó maradjon.

A DICSŐÍTŐ DALOK ÖSSZEHOZZÁK AZ EMBEREKET

A DICSŐÍTŐ DALOK SZÓLNAK
HOZZÁNK

Ha voltál már olyan konferencián,
ahol különösen erős dicsőítést
tartottak, akkor tudod, hogy egy
egyszerű dalszöveg képes egy
egész arénát egy gondolat köré
gyűjteni. Van valami a dicsőítő
dalokban, ami még erőteljesebbé
teszi őket nagy csoportban. Amikor teremnyi ember adja át magát
egy dal üzenetének és kapcsolódik
a Lélekbe, az hatalmas.
Matt Redman a Times Squareen forgatott pár éve. Bár a helyszín nem hagyományos, a videó
megmutatja, hogy vegyes csoportban is milyen ereje van a közös énekeknek.
Gondolj bele, milyen csodálatos, hogy egy dal, amelyet a Spotifyon vagy Apple Musicon hallgatsz hallgatsz, segíthet egy 2000
kilométerre lévő embernek újra
kapcsolatba kerülni Istennel! Természetesen nem maga a zene az,
amelyben az erő rejlik, hanem az
üzenetben rejlő igazság és az előadás őszintesége képes megváltoztatni életeket. A zene egyetemes
nyelv, amely még erőteljesebbé
válik, ha Istent dicsőítjük vele.

Sajnos a dicsőítő alkalmakon sokszor előfordul, hogy alig figyelünk
oda az énekekben leírt szavakra.
A refrének gyakran megmaradnak
bennünk, de a versszakokra nehezen emlékszünk. Amikor azonban
megpróbáltatáson megyünk keresztül, eszünkbe juthat egy régi
dalszöveg, és teljesen új értelmet
adhat egy éneknek.
Ezt a hatást a Szentírás olvasásakor is megtapasztaljuk.
Hónapokig tartó szenvedés után
egy-egy nehézségen átesve ráakadunk egy igeversre, amely
úgy tűnik, mintha nekünk íródott
volna. Fontos megjegyezni, hogy
a dalszövegeket nem szabad
a Szentírással egyenlővé tenni, de
mindkettő képes időről időre meglepni minket.
Mindenkinek megvan a maga
módja arra, hogy közelebb kerüljön
Istenhez, és megerősödjön a hite.
A dicsőítő énekek csak egy módját
jelentik annak, hogy Isten megszólítson minket, de ezt erőteljesen
megteheti ezen keresztül is.

EZÉRT HA VALAKI
KRISZTUSBAN VAN,
ÚJ TEREMTÉS AZ:
A RÉGI ELMÚLT, ÉS ÍME:
ÚJ JÖTT LÉTRE.
2Korinthus 5,17

30

EZ AZ A NAP! MAGAZIN / 2022. TAVASZ

FOLYAMATOS
ÉLŐ DICSŐÍTÉS
YOUTUBE-ON

E

lindult az Ez az a nap! TV,
ahol a nap 24 órájában vetítjük a korábbi rendezvényeinken elhangzott leg
szebb dicsőítő dalokat.
Magasztald velünk Istenünket
te is egész nap decemberben indult új kezdeményezésünk, az Ez
az a nap! TV segítségével! A folyamatos YouTube élő adásban az
elmúlt évek során tartott alkalmaink dalai közül válogatunk.

Ezek közé tartoznak többek
között a Budapest Arénában rendezett Ez az a nap!-ok, a karácsonyi rendezvényeink, az ország határain is átnyúló Roadshow, vagy
az online Reménység Esték.
Bízunk benne, hogy sok áldást fognak jelenteni számodra is
ezeknek az énekeknek az újra hallgatása! Keresd az Ez az a nap!
YouTube csatornáján!
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EGY HELYEN A MAGYAR
ELŐADÓK LEGSZEBB
DALAI SPOTIFY-ON

E

gyre több hazai keresztény zene hallgatható
Spotify-on, ezért elérkezettnek éreztük az időt
arra, hogy a készítsünk
egy-egy „Best of” lejátszási listát a magyar előadók legszebb
dalaival.
A Spotify egyre népszerűbbé
válásával nagy örömünkre egyre
több hazai keresztény előadó dönt
úgy, hogy dalait ezen a platformon
is elérhetővé teszi. Lejátszási listáinkban azokat az előadókat vettük sorba, akiknek már több dala,
albuma érhető el a zenelejátszó
felületen, így volt miből válogatnunk. Bízunk benne, hogy a jövő-

ben még több minőségi kortárs
keresztény könnyűzene és dicsőítő ének kerül fel Spotify-ra és
a többi online szolgáltatóhoz is!
A listák összeállításánál különös figyelmet szenteltünk arra,
hogy az adott előadó minél szélesebb repertoárja kapjon helyet,
így válogattunk régi és új énekek
közül egyaránt, szem előtt tartva,
hogy melyek az előadó legismertebb és legszebb dalai. Természetesen aki már fellépett valamelyik
Ez az a nap!-os rendezvényen, az
ott elhangzott dalokat is betettük
a listába.
Jelenleg az alábbi énekeseknek, dalszerzőknek, zenekarok-

nak érhető el az Ez az a nap!-os
Best of lejátszási listája: Andelic
Jonathan, Ararat Worship Collective, Crux, Csiszér László, DicsSuli, Dobner Illés és Évi, Eucharist,
Friderika, Gréta, Golgota Dicsőítés,
Hanna Projekt, Heléna, Keresztkérdés, Pajor Tamás & Ámen, Pintér Béla, Prazsák László, PZM, Révész Dániel, Szabó Balázs, Unless,
Új Forrás.
Természetesen továbbra is
hallgathatók tematikus listáink,
amelyeket folyamatosan frissítünk új megjelenésekkel és a Spotify-ra újonannan felkerülő régebbi dalokkal.
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LELKI SZÍVERŐSÍTŐ

10 MÓDJA ANNAK,
HOGY MEGHALLJUK
ISTEN HANGJÁT

Gyakran akkor kiáltunk Istenhez, kérve, hogy szóljon hozzánk, amikor aggódunk,
szorongunk vagy túlterheltek vagyunk. Isten hangját keressük útmutatásért, amikor
szükségünk van valamire. Íme 10 módszer meghallani és felismerni Isten hangját.

I

sten szól az emberekhez. De
túl gyakran elmulasztják meghallani üzeneteit, mert csak
alkalmanként keresik az Ő útmutatását – általában akkor,
amikor válsághelyzetben vannak,
vagy fontos döntés előtt állnak.
Ilyenkor aztán, összezavarodnak
és frusztrálttá válnak, amikor nem
hallják világosan, hogy mit kellene
tenniük.
Nem kell hogy így legyen. Isten
azt akarja, hogy mindenki tisztán
hallja a hangját és a nekünk szóló
üzeneteit. A kulcs az, hogy felejtsük el az Istenhallás formuláit és
trükkjeit, és helyette arra összpontosítsunk, hogy olyan kapcsolatot
alakítsunk ki vele, amely képessé
tesz arra, hogy rendszeresen halljuk az Ő szavát. Minél közelebb kerülsz Istenhez, annál jobban élvezheted a beszélgetéseket vele, és
annál jobban fogja Isten használni
ezeket a kommunikációkat arra,
hogy azzá a személyiséggé alakítson, akivé Ő szeretné, hogy válj.
Íme 10 módszer arra, ahogyan
meghallhatod és felismerheted
Isten hangját.

1. ISMERD FEL, HOGY ISTEN A
VELE VALÓ SZOROS BARÁTSÁGRA
TEREMTETT TÉGED!
Úgy hallod meg legjobban Isten
hangját, ha barátságban vagy
vele. Isten azt szeretné, ha szabadon és intelligensen értenéd meg
az Ő akaratát, miközben rend
szeres beszélgetéseket folytatsz
vele. Isten akarata az, hogy személyesen veled legyen, és pillanatról pillanatra beszéljen veled,
életed során a mindennapjaidban.
Így egyre jobban megérted őt, és
egyre inkább olyan leszel, mint az
Ő fia, Jézus.
2. GONDOLD ÁT, HOGY MILYEN
INDÍTÉKBÓL AKARSZ HALLANI
ISTENTŐL!
Őszintén gondolkodj el azon, hogy
miért akarsz hallani Istentől.
Azért, mert valóban nyitott vagy
arra, amit mondani akar, és elkötelezett vagy az iránt, hogy az Ő
útmutatását tettekre váltsd, és
beteljesítsd az Ő céljait, még akkor is, ha ez kihívást jelent? Vagy

önző okból, például azért, hogy
igaznak érezd magad? Valld meg,
és bánj meg minden rossz indítékot. Kérd Istent, hogy adjon neked
nyitottságot arra, hogy meghalld,
és hűségesen válaszolj arra, amit
mondani akar neked.
3. LEGYEN A CÉLOD TÖBB, MINT
ISTEN MEGHALLÁSA!
Bár fontos, hogy halljunk Istentől, nem szabad, hogy ez legyen
a végső célunk. Ehelyett az legyen
a fő célod, hogy lelkileg érett emberré válj, aki szoros kapcsolatban
van Istennel. Csak így fogod tisztán és helyesen meghallani, amit
Ő mondani akar neked.
4. TUDD, HOGY FONTOS VAGY
ISTENNEK, DE LÉGY ALÁZATOS!
Bízz abban, hogy Isten hajlandó ugyanolyan erőteljesen szólni
hozzád, mint a Bibliában szereplő emberekhez, mert ugyanolyan
nagyra értékel téged is. Ne engedd azonban, hogy a büszkeség
bekússzon a lelkedbe, mert aláza-
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tosnak kell maradnod ahhoz, hogy
hűségesen fogadhasd, és válaszolj azokra az üzenetekre, amelyeket Isten tartogat számodra.
5. NE PRÓBÁLD KÉNYSZERÍTENI
ISTENT, HOGY MONDJON NEKED
VALAMIT!
Nem számít, hogy mennyire szeretnél hallani Istentől, vagy hogy
milyen keményen próbálod meggyőzni, hogy beszéljen hozzád,
csak akkor fogod hallani Isten
hangját, amikor Ő úgy dönt, hogy
kommunikál veled. Koncentrálj
arra, hogy tiszteletteljes kapcsolatot alakíts ki vele, és várd meg
az Ő időzítését, hogy üzeneteket
juttasson el hozzád. Ugyanakkor,
ha Isten úgy dönt, hogy nem ad
neked konkrét útmutatást valamiről, amiért imádkoztál, és az
a Biblia erkölcsi elvein belül van,
akkor bátran mehetsz előre, és
hozhatod meg a saját döntésedet
arról, hogy mit tegyél.
6. ISMERD FEL, HOGY ISTEN SOKFÉLE FORMÁBAN KOMMUNIKÁL,
DE LEGGYAKRABBAN AZ ELMÉN
KERESZTÜL!
Isten sokféle módot választhat,
hogy kommunikáljon veled, aszerint, hogy az adott időben és körülmények között mi a legjobb.
Előfordulhat, hogy üzenetét drámai módon hallod meg, például
angyalok, látomások vagy csodás
események által. De gyakrabban
fogod hallani, hogy Isten a gondolataidon keresztül szól hozzád,
és olyan hétköznapi gyakorlatokat
használ, mint a Biblia olvasása,
a csendes imádkozás, a körülményekből való tanulás, vagy más
keresztények tanácsának meghallgatása. Isten szükség esetén radikális eszközöket is bevet,
hogy felhívja a figyelmedet, de az
Ő célja az, hogy olyan szoros kapcsolatban legyél vele, hogy mindig
észrevedd, amikor csak szól hozzád. Isten általában az emberek
által csendes hangnak nevezett
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Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden
kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és
a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig,
és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Zsidók 4,12

módon szól, hogy bátorítsa azokat, akiket szeret, hogy úgy döntsenek, továbbra is szorosan vele
járnak az életben.
7. ÚJÍTSD MEG AZ ELMÉDET!
Mivel Isten gyakran az elméden keresztül szól hozzád, és azt
akarja, hogy kifejleszd azt a képességet, hogy úgy hozz döntéseket, ahogy Jézus tenné, ezért nagyon fontos, hogy kövesd a Biblia

Róma 12,2-ben megfogalmazott
sürgetését: „és ne igazodjatok e
világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző
és tökéletes”. Ahogy minden nap
meghívod a Szentlelket, hogy újítsa meg elmédet, Ő meg fogja tisztítani azt az olyan szennyeződésektől és rendetlenségektől, mint
a hamis hiedelmek és hozzáállások, az egészségtelen érzések és

a téves tervek. Aztán a Szentlélek
mindezeket olyan igaz gondolatokkal helyettesíti, amelyek Isten
szándékait tükrözik.
8. HÍVD MEG AZ ÉLŐ IGÉT,
HOGY SEGÍTSEN NEKED, AMIKOR
AZ ÍROTT SZÓT OLVASOD!
Isten igéje élő, teremtő erő – maga
Jézus –, és aktívan munkálkodik,
amikor imádságban olvassuk Isten írott szavát, a Bibliát. Amikor
a Szentírást olvasod, kérd Jézust,
hogy a könyv szavai elevenedjenek meg számodra, és váljanak
csatornává, amelyen keresztül
gondolatait, hitét és szeretetét
küldi a lelkedbe. Ezután összpontosíts arra, amit Ő küld neked, és
igazodj hozzá, hogy az elkezdje
átalakítani az életedet.
9. ISMERD FEL ISTEN HANGJÁT
MINDENEK FELETT!
Tapasztalat útján megtanulhatod
felismerni Isten hangját, amikor
szól, és magabiztosan reagálni
arra, amit mond. Amikor visszatérő gondolatok merülnek fel, imádkozz, hogy megkülönböztesd, vajon Istentől származnak-e. Tartsd
észben, hogy Isten soha nem fog
olyan üzenetet küldeni neked,
amely ellentmond a Biblia alapelveinek. Emellett Isten hangja
a tekintély súlyát hordozza magá-
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ban, és a béke, a bizalom, az öröm,
az észszerűség és a jóakarat szellemét fejezi ki. Ha úgy gondolod,
hogy Isten szól hozzád, kérd, hogy
erősítse meg ezt, amikor a Bibliát
tanulmányozod és elmélkedsz rajta, amikor figyelmes vagy a körülményekre, amelyekkel találkozol,
vagy amikor a Szentlélek benyomásait tapasztalod az elmédben.
10. RENDSZERESEN SZÁNJ IDŐT
ARRA, HOGY FIGYELJ ISTEN
ÜZENETEIRE!
Váljon szokásoddá, hogy szándékosan és várakozóan figyelsz
arra, amit Isten mondani akar ne-

ked. Sokkal fontosabb, hogy olyan
emberré válj, aki rendszeresen
hallgatja Istent, mint az, hogy állandóan kérd Istentől, hogy adjon
neked útmutatást.
Szánj ma egy kis időt arra,
hogy elkezdj figyelni Isten hangjára, és meghallgasd ígéreteit és
terveit veled kapcsolatban! Vezess lelki naplót, hogy emlékezz
azokra a dolgokra, amelyeket Ő
kelt életre benned!
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DALOK

A REMÉNYSÉG ESTÉKRŐL
ÉS A STADIONBÓL

A

Reménység Esték a
visszajelzések alapján
nagyon sokatoknak jelentettek lelki megerősödést és bátorítást a
járványhelyzet alatt határainkon
innen és túl. Hálásak vagyunk,
hogy hétről hétre velünk tartottatok, hogy együtt dicsőítsük Men�nyei Atyánkat ebben a nehéz időszakban is. A legtöbbször az A38
Hajóról jelentkező közvetítések
során a fellépő dicsőítésvezetők
igyekeztek olyan dalokat választani, amelyek a remény üzenetét
hirdetik és rámutatnak arra, hogy
megváltó Istenünk méltó a dicséretre minden élethelyzetben.
Az estékről két általános válogatásalbumot adtunk ki, teret
adva a fellépők széles körének. Így

megtalálható Pintér Béla, a Hanna Projekt, a Golgota Dicsőítés
(Heléna és Hellinger Andris), az
Agapé Worship, az MPE Kármel,
a Karneol, Gréta, Gável András
és Gellért, Mike Sámuel, Prazsák
László, Csiszér László, Bódi Norbert és Evódia (OIM), Révész Dániel, Lakatos Péter, Caramel, Mező
Misi és Andrej Grozdanov egy-két
dala a lemezeken.
Pintér Béla rendszeresen velünk volt az online Reménység
Estéken, ezért a harmadik korong
kizárólag az ő dalaira fókuszál.
Nagyon sok szívhez szóló dallam
hangzott el tőle az esték során,
közülük bőven tudtunk válogatni.
A negyedik lemez pedig egy feltörekvő újabb csapat, az Agapé Worship dalait tartalmazza.

A Reménység Estéken készült
felvételek mellett egy csokorba
szedtük a Puskás Arénából online megtartott 20 éves jubileumi
Ez az a nap! Stadion 2020 dalait
is. A felvételen Pintér Béla,
Csiszér Laci, Prazsák Laci, Hanna,
Caramel, Mező Misi, Gável András
és Gellért, valamint a PZM és az
Unless énekei találhatók.
Valamennyi album elérhető az ismert online zenelejátszó
platformokon (Spotify, YouTube,
Apple Music, Deezer, Tidal, iTunes
Store, Bandcamp), keresd a kedvenceden „Reménység Esték” és
„Stadion 2020” néven, és hallgasd
újra a dalokat! Természetesen rádiónkban is rendszeresen játszuk
a felvételeket.
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Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent szentélyében,
dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel,
dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva,
dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral,
dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az Urat!
Dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok 150
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Gréta a 2019-es
Ez az a nap!-on

GRÉTA:

ISTENT SZERETNÉM BEMUTATNI
ZENEI KÖNTÖSBEN
Fridvalszki Grétát jól ismerhetjük Ez az a nap!-os
rendezvényekről, a Dics-Suliból vagy A Dal című
tehetségkutató műsorból, ahol énekeivel sokunkat vezetett már be Isten jelenlétébe. A dicsőítésvezetővel személyes életéről, a zenéléshez való
viszonyáról és aktuális projektjeiről beszélgettünk.
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G

réta jelenleg énekesekkel foglalkozik, illetve a
Mai Ige alapítvány egyik
munkatársa. Ezen kívül
a gyülekezetének di
csőítő csapatát igyekszik erősíteni, segíteni, valamint dolgozik
a következő saját lemezén.
Hogyan és miért kezdtél el
énekelni?
Gyerekkoromban nagyon szerettem dicsőítő dalokat dudorászni, ami közben mindig éreztem
Isten jelenlétét és békességét.
Mégis, sosem gondoltam volna,
hogy egyszer a színpadon fogok
állni, mert nagyon izgulós, lámpalázas típusnak éreztem magam.
Azonban 14 éves koromban Isten
embereken és a belső hangján keresztül noszogatni kezdett, hogy
ott a helyem az Ő szolgálatában.
Ahogy dicsőítettem őt a szobámban, egyik pillanatról a másikra
született bennem a meggyőződés,
hogy el kell indulnom ezen az úton.
És nem bántam meg. Csodálatos
ajándék az embereknek énekelni
neki és róla. Életátformáló ereje
van, és én is változom, ahogy átadom magam neki a dicsőítésben.
Mikor írtad az első dalodat, és
hogyan fogadta a családod?
Nem is emlékszem pontosan,
melyik volt az első dalom, de azt
hiszem, nem volt nagy hatása,
mert elfogott az az érzés, hogy
valami „nagyot” énekeljek, és ez
nem jó motiváció a dalszerzéshez.
Mára már teljesen más lett az indítékom. Üzenetet szeretnék átadni, nem zenét vagy szép éneklést. Istent szeretném bemutatni
zenei köntösben.

Milyen előadók vannak rád
hatással? Miért pont ők a kedvenceid?
Gyerekkoromtól
kezdve
Hillsong-dalokat hallgattam, részben azért, mert a legtöbb gyülekezeti fordítás az ő dalaikból készült,
de mindemellett nagyon erőteljes
énekeik vannak. Később, ahogy
tágult a keresztény könnyűzenei paletta, a Planetshakers lett
az egyik kedvencem, mert nagyon
szeretem a dinamikus dalokat,
amiből nekik sok van. Ezen kívül
sok más csapat van rám hatással,
mostanában leginkább az Elevation Worship, akik szintén magas
színvonalon és erővel telve játszanak nagyon mély üzenetű és
hiteles dicsőítő dalokat. Nagyon
szeretem Kari Jobe-ot is, aki kedvességet, nyugalmat, Isten békességét árasztja a dalaiból.
Hogyan születik meg benned
egy új dal?
Különböző módokon. Ritkábban történik az, hogy leülök, és
kiírok magamból aktuális érzéseket. Általában forognak bennem
a témák, mindig leírok néhány
mondatot, amit úgy kikiáltanék
magamból a világnak, és talán bátoríthatja, elgondolkodtathatja az
embereket. Aztán rímeket faragok
belőlük, ezeket a dallam születésekor még formálhatom. Próbálok
folyamatosan kapcsolatban lenni
közben Istennel, hogy ne az én
gondolataim legyenek meg, hanem az övé. Azok mindig sokkal
jobban behatolnak az emberek
szívébe, mint az én elképzeléseim. Nem egyszerű, de nagyon izgalmas és egyben felelősségteljes

feladat Isten szívét átadni az embereknek.
Van valamilyen fő üzeneted,
amelyet a dalaid által közvetíteni
szeretnél?
Fő üzeneteim általában a körül forognak, hogy Isten létezik,
ismeri és szereti az embert, és
segíteni akar, hogy olyan életet
tudjunk élni, amilyet Ő tervezett
számunkra. Csodálatosat. Meg
szeretne gyógyítani, célt akar adni,
és az a vágya, hogy élvezzük az
életet vele itt a földön és majd a
mennyben is.
Mit élvezel legjobban a zenélésben?
Nagyon élvezem, ha a zenészek ügyesek és lelkesek. Nagyon
szeretek jó üzeneteket kiénekelni magamból, és felszabadulni a
zene lüktetésére, de legjobban azt
élvezem, hogy érzem Isten támogató jelenlétét közben, ha rá figyelek, és nem a hibákra stb.
Hogyan született a Veled oly
csodás című albumod? Mi inspirálta, mi a mondanivalója?
A lemez több év dalait öleli
fel. Leginkább arra mutat, hogy
Istennél van megoldás és válasz mindenre – a betegségekre,
a kapcsolatokra, a céltalanságra,
a munkahelyválasztásra stb. Csak
őt kell keresni, és sokkal jobb lesz
az ember élete.
Egyik nagyon szép dal a gyűjteményből a Te vagy a gyógyító.
Mesélnél ennek az éneknek a születéséről és az üzenetéről?
A Te vagy a gyógyító című dal
pár évvel ezelőtt született egy karácsonyi időszakban, amikor is beteg voltam. Semmi komoly bajom

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején:
én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.
Zsoltárok 50,15

39

40

EZ AZ A NAP! MAGAZIN / 2022. TAVASZ

nem volt, de annyira épp elég zavaró volt, hogy írjak róla egy dalt.
Pontosabban én nem terveztem
írni róla, de az éjszaka közepén
már annyira idegesítően köhögtem, hogy úgy éreztem, jobb, ha
nekiállok. Eltelt 1-2 óra és „nagy”
szenvedéseim közepette a dal fő
része megszületett; a köhögés
alábbhagyott, és békében elaludtam. Nem mondhatnám, hogy ez
volt a legideálisabb körülmény az
írásra, de hát nem mindig mi választjuk ezt. Amikor a rá következő napokban elővettem a dalt,
mélyen megérintett, hogy ez Istennek a vágya, hogy egészségesek legyünk, és meggyógyuljunk.
Potyogtak a könnyeim, ahogy
a buszon utazva énekelgettem,
annyira átéreztem a dal üzenetét.
Isten a Bibliából hozott nekem példát a 12 éve vérfolyással
küszködő asszonyról, ahogy Jézus
ruhájának a szegélyét megérintette a tömegben, azzal a hittel,

hogy meggyógyul. Meg is történt
(Lukács 8,43). Csodálatos! Úgy érzem, Isten ugyanezt kéri tőlünk ma
is e dalban, hogy törjünk át hittel
a kétségeink falán, és bízzunk Benne, hogy Ő képes a gyógyításra!
Lehet, hogy káosz van a világban;
emberek halnak meg, járványok
pusztítanak, de Isten mégis arra
kér minket, hogy ne féljünk, csak
kövessük őt. Lehet, nem értjük, miért történnek dolgok körülöttünk,
de az Isten jóságában való bizalom
mindig képes tovább vinni egy természetfeletti békességbe.
Ami engem illet, azóta szinte
zavar, ha betegséggel küzdő embereket látok, mert tudom, hogy
Jézus megszerezte a kereszten az
egészséget! Ezért, amikor csak tehetem, imádkozom az emberekért,
hogy meggyógyuljanak, a többi pedig Isten dolga. Hiszem, hogy Ő az
első számú főorvos, a gyógyító, aki
a testet alkotta. És aki benne bízik,
nem szégyenül meg!

Összeállt mögötted egy csapat is, akikkel együtt viszitek
a szóló projekted. Kik ők, hogyan
csatlakoztak az együtteshez?
Igen, alakulunk. Egyik oszlopos tagja a bátyám, aki basszusgitáros; talán ő az egyik legnagyobb
támogatóm ebben a projektben.
Ő hozta az egyik nagyon kedves
és lelkes gitáros barátját, aki nem
játszott még keresztény zenekarban, de az egyik legnagyobb rajongója a csapatnak. Van egy zseniális dobosunk, aki szintén annyira
lelkes és inspiráló, hogy élvezet
vele játszani. Ő pedig beajánlotta
egy szintén nagyon ügyes gitáros
haverját, aki váltotta egy korábbi
gitáros barátomat. Zongoristánk
még nincsen fixen, csak beugrósként, de eljön ennek is az ideje.
Milyen kihívásokkal találkozol
hívő zenészként?
Nem egyszerű betörni, és ismertté válni a zeneiparban, de
hiszek abban, hogy Isten intézi

Részlet a Te vagy
a gyógyító című klipből
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a szálakat a háttérben, és tudja az
időzítéseket, kit mikor kell előtérbe helyeznie. Én nem döngetem
az ajtókat, hiszem, hogy mindent
idejében cselekszik az életemben.
Igyekszem figyelni, és felkészülni,
és Ő majd nyitja a lehetőségeket.
Jézus is sokat készült rá, hogy aztán felforgathassa a világot három és fél év alatt.
Hogyan válaszolsz azokra a
kritikákra, amelyek szerint a modern zenének nincs helye az egyházban?
Istent nem a zenénk stílusa
érdekli, hanem a szívünk állapota,
és hozzáállása. Teljesen mindegy,

hogy milyen zenét játszunk, ha azzal el lehet érni az embereket, hogy
elgondolkodjanak, és közelebb kerüljenek Istenhez, akkor az a zene
jó eszköz volt Isten kezében. Lehet
nagyon szép orgonamuzsikát játszani a templomokban, és közben
emberek ezrei maradhatnak nagyon távol Istentől. Úgy gondolom,
hogy leginkább az számít, hogy ki
adja elő, milyen szívvel, és milyen
üzenetet hordoz a mondanivalója. Egyébként a Biblia nem beszél
arról, hogy milyen zenét kell játszanunk, csak annyit mond, hogy
ügyesen játszatok hangszereiteken, és Istent dicsőítsétek vele.

Mit üzennél azoknak, akik
most indulnak el a keresztény
könnyűzenei színtéren?
Kezdjetek el dalt írni, keresni
Istent, és kérdezni őt, mit üzen
a világnak! Fejlesszétek magatokat zeneileg, és építsetek jó
kapcsolatokat, a többit bízzátok
Istenre! Ő adni fogja a lehetőségeket és a támogatókat a megfelelő időben.
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OLVASD MAGAZINUNKAT
ONLINE IS!

N

aponta frissülő internetes kiadványunkban
elsősorban a hazai és
külföldi keresztény zenei élet híreit gyűjtjük
össze. Emellett kiemelt hangsúlyt
fektetünk alapítványunk életének bemutatására és szerteágazó
szolgálatunk nyomon követésére.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy lelki
írások, bátorító és buzdító üzenetek is helyet kapjanak.
Szeretnénk minél több zene
kart és előadót megszólítani in-

terjúinkban, köztük bemutatkozási lehetőséget biztosítani új és
kevésbé ismert művészeknek is.
Figyelemmel kísérjük a magyar
dicsőítők mellett a nemzetközi
keresztény zenei színtér eseményeit is, beszámolva a legfontosabb újdonságokról.
Böngészd a magazin oldalait, olvasd cikkeinket és interjúinkat, hallgasd a belinkelt zenéket,
nézd meg a legújabb videóklipeket! Küldj hírt te magad is, vagy
jelentkezz, ha zenekarod van, és

szeretnéd, ha írnánk rólatok!
Tedd a honlapot kedvenceid közé,
oszd meg írásainkat közösségimédia-oldalaidon, és küldd el magazinunk linkjét barátaidnak is!
Szeretettel várunk minden javaslatot és kritikát is, amely által jobbá tehetjük az oldalt. Várjuk fiatal
írópalánták jelentkezését is, akik
szívesen tennének hozzá a magazin értékeihez.
A magazin elérhetősége:
magazin.ezazanap.hu.
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EZ AZ A NAP! RÁDIÓ

CSAK RÓLA SZÓL!

A

z Ez az a nap! Rádióban
a nap 24 órájában szól
a legjobb keresztény
könnyűzene, modern
gospel és dicsőítés.
A dalok összeállításakor különösen figyelünk arra, hogy az Ez az

a nap!-okon megismert hazai és
külföldi előadók hangsúlyosan
szerepeljenek, de mellettük helyet
adunk még kevésbe ismert együtteseknek is.
Hangolódj rá tematikus műsorainkra, amikor egy-egy órában

kizárólag friss hazai zenék, régi
kedvencek, esetleg csak dicsőítő
dalok szólnak!
Töltsd le Android és iPhone készülékedre alkalmazásunkat, vagy
hallgasd a rádiót weben keresztül:
radio.ezazanap.hu.
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5 KÉRDÉS, AMELY SEGÍT
MEGÉRTENI ISTEN AKARATÁT
AZ ÉLETEDRE VONATKOZÓAN
Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát az életünkre vonatkozóan? Egyszerű,
de mélyreható kérdés, amelyet a tizenévesek és fiatal felnőttek mellett az idősödő
korosztály is rendszeresen feltesz magában.

H

ova menjek továbbtanulni? Milyen szakmát
válasszak? Ki legyen a
házastársam? Milyen
munkát vállaljak? Hol
éljek? Milyen gyülekezetbe járjak?
Hogyan neveljem a gyerekeimet?
Mikor menjek nyugdíjba? Gyakran (és tévesen) sok ilyen döntést
a saját megérzéseink vagy logikus
következtetéseink alapján hozunk
meg. Menj hozzá ahhoz a személyhez, aki boldoggá tesz. Menj
abba az iskolába, amelyet helyesnek érzel. Fogadd el azt a munkát,
amelyik a legjobban fizet. Élj olyan
helyen, ahol a legkényelmesebb,
vagy a legjobb befektetés. Járj
abba az egyházba, amelyik a legmodernebb szolgálatokat kínálja.
Menj nyugdíjba a lehető leghamarabb.
Istennek van akarata az egész
világra és mindannyiunk számára
külön-külön is. Mindannyian szeretnénk megismerni Isten akaratát. Talán arra vágyunk, hogy aktív
szerepet játsszunk az Ő küldetésében. Talán félünk attól, hogy
elrontjuk az életünket. Az igazság
az, hogy mindenkinek, aki azt állítja, hogy követi Istent, vagy kapcsolatban áll vele, meg kell értenie

Isten akarata megismerésének
titkát.
Mindannyiunknak szabad aka
ratunk van a döntések meghozatalára, és mégis, Isten konkrétan
mindegyikünkhöz szól, és vezet
minket a terveiben, ha hajlandóak
vagyunk hallgatni rá és követni őt.
Isten akarata az áldás, az elhívás,
a bizalom, az engedelmesség és
a kaland gyönyörű keverékét foglalja magában mindenki számára,
aki hisz abban, amit Ő mond magáról és rólunk.
Íme öt kérdés, amely segít
megérteni Isten akaratát az életedre vonatkozóan, és azt meg is
tenni.
1. MI ISTEN AKARATA MINDENKI
SZÁMÁRA?
Jézus a Máté 22,37–40-ben két
egyszerű paranccsal magyarázta
el tanítványainak Isten akaratát:
szeressétek Istent és szeressétek
az embereket. Ez Isten akarata.
Jézus halála előtt fogalmazta meg
ezeket a kijelentéseket: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én
parancsolataimat” (János 14,15).
Isten akarata az, hogy engedel-

meskedjünk az Ő szavának; az engedelmességgel az Ő akaratában
maradunk. A János 15-ben Jézus
azt mondja, hogy ha benne maradunk, Ő is bennünk marad, életünk
gyümölcsözővé és termékennyé
válik (János 15,5). Isten arra hív
minket, hogy az Ő kegyelme (Galata 1,6) és szabadsága (Galata 5,13)
alatt éljünk, azáltal, hogy először
őt szeretjük, és utána az embertársainkat is.
Isten akarata megadja nekünk a szabadságot, hogy olyan
döntéseket hozzunk, amelyek
össz
hangban vannak kinyilvánított igazságával. Hozzá kell-e
menned egy hitetlenhez? Nem,
mert Isten már megtiltotta (2Kor
6,14). Viszonyt kellene folytatnod,
és elhagynod a házastársadat?
Nem, mert Isten már elmagyarázta, hogy az intimitásnak kizárólag
a házasságban van a helye (2Móz
20,14). Pletykálnod kellene valakiről? Nem, mert Isten már kijelentette, hogy a pletyka bűn (2Kor
12,20). Az olyan körülmények,
mint a kényelem, a szerelem, az
árulás vagy az anyagi nehézségek,
soha nem határozhatják meg az
álláspontunkat semmilyen bűnnel kapcsolatban, mert Isten már
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világosan kimondta, hogy mi a
bűn, és Ő nem változtatja meg
a véleményét ezzel kapcsolatban
(Zsid 13,8).
Isten akarata mindig is az volt,
hogy vele kapcsolatban éljünk.
Azért teremtette a földet és a rajta élő embereket, hogy tükrözzék
az Ő dicsőségét. A bűn megszakítja ezt a célt, Jézus halála azonban
újra lehetővé tette az Istennel való
kapcsolatot. Azért élünk, hogy Őt
dicsőítsük. Ezért minden bűn akadályozza ezt a célt, és kisiklatja
Isten által tervezett életünk pályáját.
Pál így magyarázza Isten akaratát: „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda magatokat élő,
szent, Istennek tetsző áldozatul,
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az,

ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,1–2).
2. MI ISTEN AKARATA SZÁMODRA
KONKRÉTAN?
Lehet, hogy tisztában vagy azzal, hogy Isten akarata az, hogy
keresztényhez menj feleségül,
járj közösségbe, és tanítsd a
gyerekeidet róla, de lehet, hogy
ennél pontosabb kérdéseid is
vannak. Ki a „megfelelő” személy
számodra? Melyik gyülekezet a
„megfelelő”? Milyen iskoláztatás
a legjobb?
Íme a jó hír: ha először Istent
keresed, akkor a döntéseid a „helyes” döntések lesznek. Minden
Istent követő döntés olyan út,
amely közelebb visz Istenhez.
Amint egyénileg elfogadjuk
Krisztust, és követjük őt, Isten
hatalmas ajándékot ad nekünk:
a Szentlelket (Lk 11,13). A Szentlélek közbenjár, meggyőz, irányít,

ösztönöz, értelmez, vigasztal, vezet és megerősíti a döntéseket.
Amikor a Szentírást olvassuk és
imádkozunk, elkezdjük felismerni,
milyen érzés a Szentlélek késztetése. Fel fogjuk ismerni a hangját.
Bölcsességünk lesz ahhoz, hogy
szabadságunkat ennek megfelelően használjuk.
Pál elmagyarázza a keresztényeknek, hogy azért van szabadságunk Krisztust követni, mert
Isten bennünk él, és irányít minket. A Krisztusban való szabadság
soha nem tagadja a bűnt, hanem
lehetővé teszi a hívők számára,
hogy a Szentlélek sugallata szerint hozzanak döntéseket. Isten
különböző emberekhez különböző
módon szólhat ugyanarról. Ahelyett, hogy megítélnénk másokat
a szabadságuk miatt, a kegyelem
azt diktálja, hogy ragaszkodjunk
ahhoz, amire a Szentlélek egyénileg vezet bennünket, hogy tegyük,
vagy ne tegyük.
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3. HOGYAN BEFOLYÁSOLJA
SZABAD AKARATUNKAT
AZ ISTEN AKARATÁNAK VALÓ
ENGEDELMESSÉG?
A szabad akarat kifejezés Krisztusban soha nem kell, hogy szorongást okozzon nekünk. A depresszió,
a döntésképtelenség, az aggodalom, az önutálat és a félelem
az ördög, nem pedig az Úr tulajdonságai. Ha szorongást tapasztalsz egy döntéshozatal miatt,
vagy nem bízol Isten sugallatában,
menj az Úrhoz imádságban, és
valld meg neki ezt! Kérd a Szentlelket, hogy vigasztaljon meg, és
tegye világossá az Ő akaratát. Beszélj a negatív érzéseidről. A Lélek
ereje megadja neked a képességet, hogy legyőzd a csüggedést és
a csalárd gondolatokat, amelyeket
az ellenség rád zúdít.
Ha szabad akarattal választunk társat, karriert vagy lehetőséget, az még nem garantálja,
hogy az életünk problémamentes
lesz. Bukott világban élünk, amelyet az ördög irányít, aki ott kószál,
és megpróbál felemészteni minket (1Pt 5,7). Nehéz és nemkívánatos dolgok történhetnek veled
attól még, hogy Isten akarata szerint élsz. De minden tapasztalat,
akár megpróbáltatásnak, akár áldásnak érzed, lehetőség arra, hogy
Istent dicsőítsd az életeddel.
A problémák – vagy akár a hibák is – Isten kegyelmét mutatják. Nem kell nyomást gyakorolnunk magunkra, hogy a „helyes”
döntést hozzuk meg, amikor két,
Krisztust tisztelő lehetőség közül
kell választanunk. Isten megadja
nekünk a választás szabadságát,
és elkísér bennünket, amikor előre haladunk. Csak akkor kerülünk
bajba, ha nem imádkozunk Isten
akaratáért, vagy nem vagyunk
hajlandók megvárni, hogy szóljon
hozzánk.
4. HONNAN TUDJUK MEGMONDANI, HOGY MI ISTEN AKARATA?
Amikor az imádatban és engedelmességben élünk, akkor meg
fogjuk élni Isten vezetését. Bölcs
tanácsot fogunk adni. Kreatívak

leszünk a feladatainkban. Isten
a megfelelő pillanatban szavakat
ad emberekhez és helyzetekhez.
Nem kell majd megértenünk mindent, amit teszünk – csak tudni
fogjuk, hogy meg kell tennünk.
Az életünk természetfeletti kedvességet, kegyelmet, bölcsességet
és kreativitást fog ölteni. Ez Isten
bennünk. Nem önmagunk.
Az 1Kir 19,11–13-ban Isten
szelíd hangon szól Illéshez. A 2Móz
33:11-ben: „Az Úr pedig színről
színre beszélt Mózessel, ahogy az
egyik ember beszél a másikkal”.
Ábrahám alkudozik Istennel Szodoma és Gomorra miatt. Gedeon
vitatkozik Istennel a hadsereg
vezetésére kapott megbízatásáról. Ezékiás panaszkodik Istennek
a betegsége igazságtalansága
miatt. Az egész Szentírás során
hétköznapi emberek őszintén
és nyíltan beszélnek Istenhez,
és Isten válaszol nekik. Sőt, Istent
meghatják népe imái. És kiigazítja a népére vonatkozó utasításait
„az Ő kedvéért” (2Kir 20,1–6). Amikor az Ő akaratát keressük, akkor
nyíltan beszélhetünk vele, és így
meghallhatjuk hangját.
Isten megerősítéssel, szeretettel és türelemmel beszél. Az
ördög vádol, elítél és lekicsinyít.
Bármikor, amikor elkezded magadat ostorozni egy gondolat miatt,
az ördög a csüggedés és a pusztulás felé lök téged. Isten megváltó. Ő hamuból fejdíszt készít (Ézs
61,3). Életre kelti a halottakat.
A rossz döntéseid egyáltalán nem
borítják ki őt; ezek újabb lehetőséget jelentenek számára, hogy
bebizonyítsa neked a szeretetét.
5. MI VAN, HA ISTEN
AKARATÁNAK LÁTSZÓLAG
NINCS ÉRTELME?
Isten akaratának soha nincs értelme a világ logikája szerint. A
Mózesről, Józsuéről, Gedeonról,
Sámuelről, Dávidról, Salamonról, Eszterről, Illésről, Elizeusról
és Jónásról szóló történeteknek
logikailag nincs értelme. Vicces
gyerekmeséknek tűnnek, csakhogy minden csodatörténetnek
van témája és célja: megváltást és

üdvösséget hoz Isten népe számára.
Jézus parancsainak, hogy szeressétek ellenségeiteket (Mt 5,43),
fordítsátok oda a másik orcátokat
(Mt 5,38) és haljatok meg önmagatoknak (Lk 9,23), nincs értelme
a világ szemében. Ha Isten logikus
módszereket használna a világ
megmentésére, miért hinné bárki
is, hogy Ő mindenható Isten? Miért lenne egyáltalán szükségünk
egy istenre?
Isten szereti a hétköznapi embereket arra használni, hogy rendkívüli dolgokat érjenek el, mert
a folyamat során ezek az emberek
és mások is kapcsolatba kerülnek
vele.
SZÓVAL… HOGYAN HOZZUNK
DÖNTÉSEKET?
Olvassuk a Szentírást, és imádkozzunk (Jakab 1,5). Legyünk engedelmesek és hűségesek. Ha
eleget olvasod és engedelmeskedsz Isten szavainak, akkor felismered a szavait, amikor hallod
őket, és megismered az akaratát,
mert Isten a Biblia könyveiben kijelentette azt. Közölte azt 40 írón
keresztül, akik 1500 év alatt írtak
különböző kultúrákból és nemzetekből.
Isten üzenete következetes:
azt akarja, hogy szeresd és szolgáld őt. Minden olyan döntés,
amely lehetővé teszi ezt anélkül,
hogy veszélyeztetné az Igének
való engedelmességet, jó döntés.
Természetesen imádkozz érte!
De amikor a szíved először Istent
keresi (Mt 6,32), akkor a szíved Isten akaratát fogja keresni, és bátorságod lesz azt megtenni.
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LEMEZAJÁNLÓ
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az alábbi külföldi
és magyar keresztény könnyűzenei albumokat

Bethel Music: Homecoming
A 16 dalból álló, erőteljes kiadvány megtestesíti mindazt,
amit a csapat képvisel, és ez az első alkalom, hogy a teljes
kollektíva közösen szerepel egy albumon. A 2021 júliusában, három éjszakán keresztül rögzített Homecoming
a szeretet kiáradása és a Bethel Music által az elmúlt
húsz év alatt felépített közösség bizonysága.

„A homecoming (hazatérés) szónak nagy súlya van – és nagyon is valóságos módon MINDENKI a hazatérés időszakát
éli” – mondta el Christian Ostrom, a Bethel Music kreatív
igazgatója. „Az elmúlt időszakban nem láttuk egymás arcát,
nem gyűltünk össze nyilvánosan, nem voltunk együtt gyülekezeti családunkkal. Az otthon nagyon szükséges része
az életünknek, és mindannyian éreztük a hiányát. Ez az
album a kezdete annak, hogy visszatérjünk a Bethel Music
miértjéhez, a kezdete annak, hogy lépésről lépésre haladjunk afelé, aki tárt karokkal vár minket.”

Hillsong Worship:
These Same Skies
„Krisztus egyháza – az Ő földi teste – ma is ugyanezen
égbolt alatt létezik” – mondta el Ligertwood, a csapat
dicsőítésvezetője. „És – bár óceánok és zárt határok
választják el – a Hillsong Worship küldetése ugyanezen
égbolt alatt folytatódik. Egy szívben és lélekben, egységes
küldetésben és célban dicsőíteni az Úr Jézus Krisztus nevét, építeni az Ő egyházát, és szolgálni az Ő gyülekezeteit
új énekekkel.”
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Zsongom:
Csillagjáró
Megzenésített istenes versek, könnyűzenei és népies elemekkel tarkított református énekfeldolgozások és saját
dalok is szerepelnek a Zsongom repertoárjában. Életünk
útján völgyek és magaslatok váltakoznak, amíg eljutunk
kitűzött célunkig – ezt fejezi ki a lemez címadó dala,
a Csillagjáró. Az ötéves Zsongom együttes első lemeze
a személyiség érési folyamatát, az útkeresést, a felnőtté
válást és az Istenbe vetett hit érlelődését mutatja be.

Révész Dániel:
Lépést tartok
A tinédzser kora óta zenei szolgálatokban aktív dalszerző néhány éve indította el egyéni projektjét, amelynek
gyümölcse az immáron harmadik szóló albuma. A Lépést
tartok 5 szokásos hangszerelésű saját szerzeményt,
illetve 5 remixdalt tartalmaz. A többek között az Istennel
való kapcsolat megéléséről, Isten nagyságáról, győztes
mivoltáról, valamint a neki szánt dicsőítésről szóló szerzemények igazi, modern köntösben csendülnek fel.

Lackfi János:
Hej, Sionról fúj a szél…
A Harmat Kiadó gondozásában jelent meg Lackfi János
kötete, amelyhez mellékletként egy CD is tartozik.
A lemezen jól ismert népi dallamokat hallhatunk bibliai
szövegekkel. Mostantól a legszebb és legismertebb népdalaink dallamára és ritmusára énekelhetjük a Biblia ősi
zsoltárainak üzenetét. Ahogy a szerző fogalmaz:
a hagyomány két hatalmas folyója torkollik itt egymásba.

Keressétek fel Spotify-fiókunkat, ahol a fentiek mellett sok más új dal is megtalálható a „Magyar
keresztény újdonságok” elnevezésű lejátszási listánkban!
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EGYEDÜL ISTENNEL

HOGYAN LÉPJÜNK BE
AZ Ő JELENLÉTÉBE?
A minket körülvevő világ folyamatosan arra kényszerít bennünket, hogy elfoglaltak
legyünk. Hogyan élvezhetnénk igazán Isten jelenlétét, amikor nem tudunk leállni
a közösségi médián megjelenő like-ok számolgatásával? Bemutatunk néhány gyakorlati
módszert arra, hogyan lehetünk egyedül Istennel.

A

z okostelefonjainkkal
könnyen
elérhetjük,
hogy a 40 órás munkahetet meghosszab
bítsuk az amúgy is
korlátozott szabadidőnkkel. A
streamingszolgáltatók, a közösségi média és ezer más figyelem-elterelő tényező lehetővé teszi,
hogy soha ne kelljen igazán unatkoznunk. Ilyen környezetben élve
nehéz időt szakítani arra, hogy
egyedül legyünk Istennel. Még ha
korán kelünk is, vagy ébresztőt
állítunk be a csendes időnkhöz,
a mai technológia annyira leköti a figyelmünket, hogy nehezen
tudunk az Úrra koncentrálni. Íme
néhány gyakorlati módszer arra,
hogyan lehetünk egyedül Istennel.
TERVEZZ MINŐSÉGI IDŐT
AZ ÚRRAL!
Az első lépés az Istennel való
egyedülléthez, hogy időt szánsz
csak őrá. Hasonlóan életed bármely más kapcsolatához, a legjobb módja annak, hogy több időt
tölts valakivel, természetesen az,
ha helyet biztosítasz számára a
napirendedben. Lemérheted, hogy
mennyire veszed komolyan az
Úrral való kapcsolatodat az alapján, hogy mennyire vagy hajlandó
feláldozni más tevékenységeket
azért, hogy élvezhesd a vele töl-

tött időt. Nem panaszkodhatunk
komolyan arra, hogy nincs időnk
a napi áhítatokra, amikor képesek
vagyunk naprakészek maradni
kedvenc sorozatainkkal és az esti
hírekkel.
Hogyan néz ki, amikor időt
szakítunk rá? A legfontosabb
a csendes idővel kapcsolatban,
hogy olyan időpontot határozzunk meg, amely a legjobban
megfelel a napirendünknek.
A legtöbb hívő szereti a napot
bibliaolvasással és imádsággal kezdeni, mivel ez adja meg
a megfelelő perspektívát, mielőtt kimennek a világba. Mások
túlságosan zsúfoltnak találják
a reggelt, és inkább egy reményteljes igével fejezik be a napot. Attól függően, hogy milyen
a napirended, talán még a nap
közepén is szakíthatsz egy kis
időt arra, hogy az Ő jelenlétében
legyél. Törekedj a következetességre, hiszen minden egyes megvalósított csendesség egy lépéssel közelebb visz a pozitív szokás
kialakításához.
Ne félj elmondani a szobatársadnak, a családodnak stb. sem,
hogy mikor szeretnél csendes időt
tartani. Remélhetőleg ez kevesebb zavaró tényezőhöz fog vezetni, mivel az környezetedben élő
emberek felismerik, hogy a nap bizonyos időszakaiban egyedüllétre

van szükséged. Ha időt szakítottál
az Úrra, akkor valószínűleg azon is
el kell gondolkodnod, hogyan fogod ezt az időt tölteni. Beszéljünk
erről bővebben!
LÉGY CSENDES, AMIKOR
EGYEDÜL VAGY ISTENNEL
Nem számít, mennyire vagy lelkileg érett, valószínűleg volt már
legalább egy olyan alkalom az életedben, amikor az Istennel töltött
csendes időd teljesen felületesnek tűnt. Olvastad a Szentírást,
imádkoztál, időt töltöttél az igén
való elmélkedéssel, de valami hiányzott. Ez több okból is elkeserítő lehet, leginkább azért, mert így
a napi áhítatainkat időpocsékolásnak tarthatjuk.
Néha hagyjuk, hogy a mindennapi életünk tényezői megzavarják azt, amit Isten próbál közölni
velünk igéjén keresztül. Talán
egy testvérünk orvosi diagnózist
kapott, ami váratlanul ért, vagy
túlságosan a munkahelyi prezentációdra koncentrálsz. A gyerekek
elkaptak egy gyomorrontást, elfogyott a tej, a párod elfelejtette
elküldeni a közüzemi számlát.
Annyi minden felbukkanhat váratlanul. Bármi legyen is az, elvonja a figyelmedet Isten jelenlétében
töltött idődről.
A kulcs az, hogy csendben legyél. A Zsoltárok 46,11 ezt mondja:
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„Csendesedjetek el, és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten!”
Sokat írtak már arról, hogy
mit is jelent valójában ez a mondat, de ha megnézzük ennek
a fejezetnek az első verseit, akkor azt az emlékeztetőt látjuk,
hogy bármi káosz törjön is ki körülöttünk, Isten irányít. Nem számít, mi nyugtalanít bennünket,
mert van egy Isten, aki uralkodik
a teremtés és az emberek felett.
Próbáljuk meg elengedni a napi
gondokat, és egyszerűen csak pihenjünk az Ő jelenlétében.
Az élet időnként nehéz. Vannak napok, amikor annyira elfoglaltak vagyunk, hogy a fejünk
forog, és vannak napok, amikor
a szívünk túl megterhelt ahhoz,
hogy bármi örömre hasonlítót is
kifejezzünk. Amikor az Úr elé járulunk, minden figyelmünket annak
a pillanatnak kell szentelnünk.
A csendes idő meghívás arra, hogy
kizárjuk a világ többi részét, és
egyszerűen csak elidőzzünk Isten
szeretetében.

EGYEDÜL LENNI ISTENNEL A NAP
FOLYAMÁN

VÁLTOZZ MEG AZ ISTENNEL
EGYEDÜL TÖLTÖTT IDŐD ÁLTAL!

Napi áhítataink fontos részét képezik az Istennel töltött időnek, de
nem felejthetjük el, hogy Ő a nap
24 órájában Úr, nem csak a templomban töltött néhány órában vagy
a csendes idődben. Ezért nagyon
fontos, hogy bevonjuk őt az egész
napunkba. Talán csak egyszer beszélgetsz a házastársaddal vagy
a gyerekeiddel néhány percig, majd
a nap hátralévő részében rádiócsendet tartasz? Ha nem, akkor
miért tennénk ezt Istennel? Amikor
munkába vezetsz, amikor vacsorát
készítesz, vagy amikor sorban állsz
a bankban, van időd.
Manapság a napirendünkben
lévő üres helyeket jellemzően
a hírfolyam gyors ellenőrzésével
töltjük ki, de mi lenne, ha ezt az
időt imádkozásra szánnánk? Jó
esély van rá, hogy a csendes időd
óta láttál valamit a hírekben, vagy
hallottál egy kérést egy barátodtól, amire ráférne az imádság.
Használd ki a napod holtidejét
azzal, hogy imádkozol a látott
szükségletekért!

Amikor Istennel találkozunk, a világegyetem teremtőjével töltünk
időt. Minden földön járó élőlénynél magasabb rendű lénnyel, aki
bölcsebb a legjobb filozófusoknál
és tudósoknál, és szeretetteljesebb minden képzelhetőnél. Egy
ilyen találkozásnak maradandó
hatással kell lennie.
Hogyan változtat meg bennünket az Istennel kettesben
töltött idő? Kedvesebbnek, bölcsebbnek és kevésbé stresszesnek érezzük magunkat? Miután
időt szakítottunk arra, hogy Isten
igéjéből olvassunk, gondoljuk át,
mit akar mondani a Szentíráson
keresztül. Amikor imádkozunk,
szánjunk időt arra, hogy megpihenjünk, és hagyjuk, hogy a kényelmetlen csend elidőzzön. Ez
idő alatt talán egy bölcsességgel
teli szót kapsz az Úrtól.
Miután időt töltöttél az Úrral,
próbáld meg úgy élni a napod hátralévő részét, hogy tükrözze azt
a békét, bölcsességet és szeretetet, ami a vele való együttlétből
fakad.
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Bethel Music
Művészet és szenvedélyes dicsőítés.
Ez a két kifejezés szorosan összefonódik az amerikai Bethel Music életében.
A kaliforniai Redding városban található Bethel Gyülekezetből induló társaság néhány év alatt hatalmas tömegeket ért el különleges szerzeményeivel,
amelyek közül már többet magyar
nyelven mi is énekelünk. A díjnyertes
dalszerzőkből, énekesekből és zenészekből álló együttes több missziós
társaságnál, ők egy igazi család.

A

Bethel Music-ot 2009-ben Brian Johnson
és felesége, Jenn alapította. A házaspár
a Bethel Dicsőítő Iskola működésének
felügyelete mellett rendszeresen utazott,
hogy világszerte dicsőítéssel kapcsolatos
konferenciákat tartsanak. Brian kötelezettségein túl
kezdett el foglalkozni a lemezek kiadásával, így most
a Bethel saját kiadójánál teljes egészében ő felel
az albumok megjelenéséért. A projekt elindítása előtt
már számos saját dallal és élő felvétellel rendelkeztek – illetve a tagok közül többeknek szóló lemeze is
megjelent, de a csapat először a 2011-es Be Lifted
High kiadásánál állt össze. A rajta található dalok Isten szeretetének kinyilatkoztatásáról szólnak, amely
képes megváltoztatnia az embereket, és közelebb
hozni őket a megtéréshez. „Ez az, ami átalakítja
a nemzeteket, régiókat és városokat” – vallják a dalszerzők.
Az egy évvel később napvilágot látó The Loft
Sessions élő felvételei több éjszakai dicsőítő istentisztelet során lettek rögzítve egy felújított, rusztikus
padlástérben. A családok és barátok részvételével
készült anyagnál a modern dallamok keverednek
az akusztikus hatással, mely a helyszín mellett megadja a dalok különlegességét. Ebben az évben még
egy albumot készített a Bethel Music For The Sake
Of The World címen, amely eredeti dicsőítő dalokat
tartalmaz a Bethel Gyülekezet vezető zenészeitől.
Ahogy ők fogalmaztak: „Ez a szív kiáltása, és egy

nyilatkozat a széles körben ismert, szenvedélyes és
intim istentiszteletről.”
2013-ban megjelent az együttes első instrumentális lemeze a sokat mondó Without Words címen;
szerzeményei a korábban kiadott albumokon már
megtalálhatóak. Az összeállítás különlegessége mindenképpen a hangzásvilágban van, hiszen a zenészek
próbálták kitolni kreativitásuk határát, így minden
dalnak egyedi hangszeres története van; már-már
filmes atmoszféraként hat a lejátszás.
A reddingtoni csapat megalakulása után négy
évvel készítette el első stúdiólemezét a Tidest. Mind
a dalszerzést, a grafikát, a dallistát és a marketingtevékenységet is az együttest támogató közösség
tagjai látták el, amelynek száma ekkora már több
mint ötven fő volt. A családdá formálódott Bethel
Music tagjai megismerték egymás erősségeit és
gyengeségeit, és mély barátságok születtek, amelyek megkönnyítették a közös munkát. „Az album
himnuszai megszólítják az időtlenség és a frissesség Istenét, és újraélesztik az Ő jelenlétét és a terveit.” – olvasható a leírásában. Ugyanakkor a dalok a
harcokról is szólnak, de ott egy emlékeztető is: Isten
mindig kézben tartja az irányítást. Ezzel a kiadással
az együttes kinőtte magát a gyülekezeti dicsőítőcsapat státuszból, és már globális szinten is kezdték
őket megismerni és követni. A Tidesnak az élő felvételes változata egy évvel később jelent meg Tides
Live címen.

A Bethel Music
a 2015-ös Ez az a nap!-on

A 2014-ben kiadott You Make Me Brave érdekességét az adja, hogy a Bethel női konferenciáján rögzítették, és nem csak dalokat, hanem egy-egy spontán
pillanatot, ütős gondolatot is tartalmaz a különleges
alkalomról. A címadó dal a bátorság, a hit és a győzelem üzenetét hordozza magában, amelyet Jézusban
találunk meg. A Bethel 2015-ben elindította az Artist
Collective nevű projektjét, amelybe a saját gyülekezeti
csapatuk mellett egyre több helyi művészt vont be. Néhány hónapon belül csatlakozott hozzájuk Cory Asbury
dalszerző-dicsőítésvezető, és a többször Grammy-díjra jelölt Leeland zenekar tagjai is, akik a Bethel szárnyai
alatt adták ki 2016-os nagylemezüket.
A csapat soron következő, We Will Not Be Shaken
című anyagát Redding északi, hegyvidékes részén
vették fel, amely egyedülálló látványt és hangzást
biztosít. A 11 szerzeményes összeállításon több új
zenész-művész is bemutatkozik saját alkotásával.
A hangfelvétel mellett lélegzetelállító látványt rögzítettek, amely egyfajta krónikaként is szolgál az egész
estés dicsőítő istentiszteletről. Ennek során látni,
ahogy a közösség bekapcsolódik az imádatba, közben pedig néhányan történetüket is elmesélik.
A 2016-ban napvilágot látó Have It All című albumukat a hétvégi, gyülekezeti istentiszteletek során
rögzítették, és mondhatni, ez hozta meg számukra
az igazi zenei elismertséget. A kiadást jelölték több
zenei díjra is, amelyek közül a No Longer Slaves megnyerte a Dove Awards-on az Év dicsőítő dala címet.
Ami ennél is többet jelent, hogy mély és őszinte imádatba vezetik a hallgatókat, amely a valódi hitről tesz
bizonyságot, és szól az Atyáról, aki a kezeivel formál
minket, miközben az élet teljességébe vezet.
A Bethel Music – mint zenei közeg – inspiratívnak számít, hiszen a szárnyai alatt dolgozó zenészek
számos szólóprojektet megvalósítottak, de emellett
minden évben új dicsőítő albumot is készítettek közösen, amelyek legtöbbjét a reddingtoni gyülekezet
alkalmain élőben rögzítettek. Így jelent meg 2017ben a Starlight, azzal a fő üzenettel, hogy bár olyanok
vagyunk, mint az univerzumban elhelyezett csillagok,
de semmilyen távolság nem választ el minket Istentől, és 2018-ban a Moments: Mighty Sound címet
kapó album, amely emlékeztet arra, hogy minden
nap meg kell állnunk, hogy időt töltsünk Istennel, és
engedni, hogy utat készítsen számunkra.
A három évvel ezelőtt megszületett Victory című
lemezt a Bibliából ismert Jósafát király móbiak feletti
győzelmének története ihlette, ahol a király a hívőkkel

Isten segítségében bízva, és teljesen rá hagyatkozva
szerzett győzelmet az ellenség felett. A kiadást követően a Bethel dicsőítő csapata turnéra indult, és be
utazta az egész Egyesült Államokat, emellett nemcsak ott, hanem több európai ország keresztény zenei
toplistáját is vezette a győzelemről szóló albummal.
Az elmúlt két évben négy lemezt – köztük két stúdióban készültet és két élő felvételeset – adott ki a Bethel. A Peace és a Peace Vol II. különleges hangzású,
nyugalmat sugárzó összeállítása, amelyet Isten igéje
ihletett, és a gyógyulással, békével kapcsolatos bibliai
igazságokra épít.
Nem túlzást azt állítani a Bethel Music a kortárs
keresztény közeg legismertebb dicsőítő csapata. Alkotásaik által mély és tiszta istenimádatot hoznak
gyülekezeteinkbe és otthonainkban, amely által nem
csak közelebb kerülünk az Atyához, hanem minden
egyes alkalommal egy kicsit többet és többet megismerünk az Ő tervéből, és arról, ahogyan rólunk mint
szeretett teremtményeiről gondolkodik. Ezért nem is
véletlen, hogy annyi embert megérint a dalok tiszta
üzenete, és válik egyre népszerűbbé a csapat. Mára
már több milliónyi megtekintésnél jár a videóik és
dalaik letöltése, és ami számunkra külön öröm, hogy
több szerzeményüket már magyarul is énekelhetjük,
úgy mint például a Raise A Hallelujah-t (Szóljon halleluja), a King of My Heart (Szívem királya), vagy éppen
a Reckless Love-ot (Vakmerő Szerelmed).
A Bethel Music célja, hogy olyan dalokat írjon,
amelyek kifejezik, hogy valójában ki Isten, és mi kik
vagyunk benne. Szeretnék látni, ahogy a generációjuk találkozik Istennel, és tagjai tanítvánnyá válnak.
Ugyanakkor komoly vágyuk, hogy a zene összekapcsoljon sok embert, és közösen alkossanak valami
frisset és ötleteset. „Isten jelenléte a zenében képes
megváltoztatni az emberek gondolkozásmódját, és
megtalálni azt, hogy mi a szerepük ezen a Földön.
Úgy érzem, hatalmas felelősséget kaptunk a zene által, hogy rögzítsük azt, amit Isten mondott és csinált.
Ezért hajlandóak vagyunk arra, hogy belevágjunk, és
megpróbáljuk a különböző hangokat és stílusokat” –
nyilatkozta Brian Johnson. A csapat tagjai igyekeznek
bevinni Isten jelenlétét nem csak a dicsőítésbe és
a misszióba, hanem családjaikba és barátaik közé
is. Számukra ezek a dalok az imádásról szólnak, és
instrukciók a dicsőítéshez, amelyek elbeszélik nemcsak azt, hogy mit tett Isten, hanem azt is, hogy most
mit tesz. Ezért is nagy öröm a Bethel Music-nak, hogy
a tehetségük és a szívük által dicsőíthetik Istent.
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Michael W. Smith
Michael W. Smith a keresztény zenei
és dicsőítő élet egyik legmeghatározóbb alakja. Sokmillió eladott albumán
túl három Grammy-díjat és 45 Dove-díjat tudhat magáénak. Számos magyarul is jól ismert dal fűződik a nevéhez.
Énekei által sokan kerültek közelebb
Istenhez, és megtapasztalhatták
az Ő szeretetét, kegyelmét és erejét.
Szerzeményeit bátran nevezhetjük
sorsfordító daloknak, amelyek mindmind az áttörés magjait ültetik el
a szívünkbe, és megnyitják az utat
Isten országa felé.

M

ichael Whitaker Smith a nyugat-virginiai
Kenovában született, egy olajfinomító munkás és egy vendéglátós fiaként.
Tízévesen lett hívő keresztény, és tinédzserkorát egy hívőtársakból álló támogató csoport körül töltötte, akik gyakran gyűltek össze
zenét alkotni. A csoport a középiskola után feloszlott,
Smith pedig az alkohol és a drogok felé fordult. Közben átvészelt néhány félévet a főiskolán, és elkezdte
csiszolni dalszerzői képességeit, ami 1978-ban felkeltette egy dalszerző cég érdeklődését. Nashville-be
költözött, ahol helyi zenekarokkal játszott. Még mindig
erősen drogozott, és egészen 1979 októberéig folytatta a szerhasználatot, amikor összeomlott, és újra
Krisztushoz fordult. Másnap meghallgatásra jelentkezett egy új CCM-együtteshez, a Higher Groundhoz
billentyűsként. Megkapta a lehetőséget, és elkezdte
megtisztítani magát, miközben a zenekarral turnézott.
Smith 1981-ben szerződött a Meadowgreen Musichoz, és a következő években olyan művészeknek
írt gospelslágereket, mint Sandi Patty, Kathy Troccoli,
Bill Gaither és Amy Grant. 1982-ben kezdett turnézni
Grant billentyűseként; majd egy évvel később megjelentette első szólóalbumát The Michael W. Smith
Project címmel, és ő lett az előzenekara. Smith debütáló albuma Grammy-jelölést hozott a legjobb
gospelelőadás kategóriában, és a második, Michael
W. Smith 2. című albumának megjelenése után már
főelőadóként turnézott. Ezt követően zenei irányt

váltott, és rockosabb zenét kezdett felvenni, hogy
a fiatalabb közönséget is elérje. Néhány új anyaga
lassan betört a mainstream közönséghez.
A 90-es években Michael W. Smith bekerült
a popvilág elitjébe. 1993-ban koncertjein többen
voltak, mint Michael Jackson fellépésein. A Go West
Young Man című albumról származó Place in This
World című ballada hatékony hidat képezett Smith
keresztény gyökerei és mainstream törekvései között: a pop kislemezlistán a top tízbe került, a kísérő albumot pedig platina státuszba emelte. Ez némi
vitát váltott ki vallásosabb rajongói körében, akik
attól tartottak, hogy eladta magát a jövedelmezőbb
világi piacnak, de Smith másképp látta a dolgokat, azt
hangsúlyozva, hogy csak az üzenetét próbálta eljuttatni a szélesebb közönséghez. Ekkoriban alapított
egy fiataloknak szóló klubot is Nashville-ben. A klub
helyet biztosított a tizenéveseknek, ahol biztonságos,
pozitív és bátorító környezetben találkozhattak.
A keresztény könnyűzene óriási változáson ment
át a kétezres évek elejétől. Leáldozott a sztárok ideje,
és egyre népszerűbb lett a dicsőítés. Ahol nincsenek
sztárok, csak esetleg ismert együttesek, énekesek.
Ott máshova irányul a dicsőség. Smith jól ráérzett
erre a váltásra, mert ekkor jelent meg a Worship című
albuma, és a fellépésein is sok imádó éneket kezdett
játszani.
„A Worship lemez különleges volt számomra.
A floridai Lakelandben élőben rögzített felvételtől

a 9/11-i megjelenésig – azon a napon, amikor nemzetünket megtámadták. Láttam, hogy Isten úgy használja azokat a dalokat és azt a zenét, ahogyan azt
álmomban sem gondoltam volna. Végül ez lett karrierem legnagyobb példányszámban eladott lemeze.
Azt hiszem, az a nagy dolog, hogy kevésbé törődsz
azzal, hogy sikeres legyél, csak a pillanatban akarsz
élni, és csak egy csatornája akarsz lenni annak, amit
Isten akar tenni az emberekért szerte a világon. Egy
emberekkel teli terem vezetése… legyen az 100, 1000
vagy 20 000 ember, amikor teljes szívvel válaszolnak,
az nagyon lehengerlő. Nehéz ezt szavakba önteni,
de minden szinten csodálatos.” – emlékezett vissza
a Worship kiadására Michael 20 évvel később.
A Worship és a Worship Again után 2004-ben
megjelent a Healing Rain, Smith első új stúdióalbuma az ezredforduló óta. A Stand 2006 novemberében
érkezett, majd 2007 őszén egy ünnepi album, az It’s
a Wonderful Christmas. Smith harmadik élő dicsőítő albuma, az A New Hallelujah, amelyet a texasi
Houstonban található Lakewood Churchben rögzítettek 2008-ban jelent meg, majd két évvel később,
2010-ben érkezett egy újabb stúdióalbum, a Wonder.
A következő évben jött a Glory, 2014-ben pedig három albumot is ki adott: Hymns, Sovereign és The
Spirit of Christmas.
2015-ben mellékszerepet kapott a Don Piper
könyve alapján készült 90 Minutes of Heaven című
filmben. A film zenéjét is ő és fia, Tyler Smith írta.

A Cracker Barrel Hymns II: Shine on Us című kiadványa 2016 elején jelent meg. A Wonder óta első pop
albuma, az A Million Lights 2018. február 16-án jelent meg, majd egy héttel később a Surrounded című
meglepetés élő dicsőítő és imádó album. Ugyanebben
az évben Smith elindított egy gyermekkönyvsorozatot, és ehhez társult első gyermekalbuma, a Lullaby.
A termékeny művész 2019 februárjában tért vis�sza következő élő albumával, az Awaken című koronggal, valamint a Still című, inspiráló improvizatív
zenei anyaggal, amely 2020-ban érkezett. 2021-ben,
a szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulójára Smith kiadta a Worship Forever című albumát,
a 2001-es Worship újragondolását.
Több mint 20 éves karrierje során Michaelnek alkalma volt nemzeti vezetőknek és elnököknek énekelni, részt venni közösségi összejöveteleken, megemlékezéseken, tanúságot tenni sok százezer ember
előtt a világ számos országában, és munkája még
nem ért véget.
„Számomra a zene volt mindig is az, amiben
a kreatív energiáimat meg tudtam élni. A zene a legerőteljesebb nyelv ezen a földön. Átalakíthatja az
életed minden területét, különösen lelki értelemben.
A zene segít az embereknek abban, hogy megtaláljak,
miért is vannak. Ez az én célom is a zenéléssel.”
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Planetshakers
Egy konferenciára összeálló dicső
ítő csoport volt az alapja az ausztrál
Planetshakersnek, amely mostanra
világszerte ismert együttessé vált.
Az immáron második generációval
működő zenekar mögött több mint
harminc nemzetközileg is terjesztett
album van, amelynek dalai közül
néhányat már magyar nyelven is
énekelhetünk.

A

2000-es évek előtt indult el Melbourne városában egy mozgalom, amelynek vezetői
Isten tervét követve megszólították a városuk, a kontinensük, majd a többi földrész
lakóit. Mindehhez dalaikat használták fel
eszközként, amelyek az életről és a Mindenható
hatalmáról tesznek tanúbizonyságot. Az ausztrál
csapat tagjai vallják, hogy Isten királysága tele van
örömmel és élettel, így ők ezt próbálják bemutatni
a dicsőítésük által. „Az elsődleges vágyunk az, hogy
az emberek megtalálják azt a gyógyulást, áttörést és
gondoskodást, amelyre szükségük van, amikor személyesen, életüket megváltoztatva találkoznak Jézussal” – vall célkitűzéséről a Planetshakers.
Amíg a Planetshakers megalakulása elején saját
szerzeményeit stúdióban rögzítette, addig az elmúlt
években legfrissebb dalait élőben vette fel a Planetshakers City Churchben, vagy pedig az általuk szervezett konferenciákon. Az így készült anyagok tele
vannak tűzzel, lelkesedéssel és örömmel, amelyekkel
minél több nemzetet szeretnének elérni. „Egy olyan
világban élünk, amelyben az emberek a boldogságot
keresik, miközben hatalmat adnak a sötétségnek, a
depressziónak és a nehézségeknek. Dicsérettel akarunk áttörni ezeken, hogy az emberek megtapasztalják a teljes szabadságot Krisztusban.” – nyilatkozta
a csapat egyik zenésze üzenetükkel kapcsolatban.

Bár minden évben új dalokkal és albumokkal jelentkeznek – köztük karácsonyi összeállításokkal is –, ez
csak pozitívan hat a változatosságra és a kiadások
minőségére. Zenéjükben követik a legfrissebb irányvonalakat, üzenetük mindig megújul és aktuális, a tagok személyes hitvallásai pedig igazán hitelessé teszi
a szolgálatukat.
Legutóbbi nagylemezük a 2021-ben megjelent
Revival, amelyről az alábbiakat mesélte el Samantha
Evans, a Planetshakers egyik alapítója és dicsőítésvezetője: „Az ébredés nagyon fontos üzenet ebben az
időben, mert nagyon sok ember szenved veszteséget
szerte a világon. Emlékeztetnünk és bátorítanunk kell
őket, hogy továbbra is forduljanak Istenhez, hogy Ő
közben járjon, miközben mi imádjuk Őt, hiszen az Ő
útja magasabb a miénknél. Az a legnagyobb reményem, hogy az egyház világszerte megtapasztalja feltámadt Megváltónk, Jézus szabadító erejét.”
Bár a csapat zenéjével minden földrészen, szinte
minden korosztályt megszólított és irányba állított
az évek alatt, mégis volt ennek egy továbbfejlődése, amelynek köszönhetően 2016-ban megalakult
a Planetboom, az ausztrál gyülekezet ifjúsági dicsőítő
csapata. A fiatalokból álló együttes főként a tinédzser
korosztály felé szolgál, nekik szervez egyre népszerűbb
és ismertebb programokat és ezáltal egyre több emberhez jut el üzenetük világszerte. Ők is saját dalokkal

dolgoznak, amelyek csokrából már több nagylemezük
is megjelent, a legutóbbi 2022 januárban You, Me, The
Church, That’s Us címen. A két gyülekezeti dicsőítő
csapat nemcsak kiegészíti egymást, hanem jól együtt
is tudnak dolgozni, támogatják a másikat, így tovább
erősítve a szolgálatukat.
A Planetshakerst modern, vidám, pörgős, ugyanakkor hiteles istenimádó dalai tették népszerűvé
hazánkban is. Az ausztrál együttes már többször

fellépett az Ez az a nap! rendezvények keretében,
és a velük való személyes találkozás – a baratságos
légkör mellett – mindig megerősití, hogy egy irányba
haladunk, és egy közös cél mozgat minket: Isten valódi szeretét, és szabadításának üzenetét megosztani
az emberekkel.
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Martin Smith
A Delirious? frontembereként
megismert Martin Smith a brit dicsőítő
csapat feloszlása után szólókarrierbe
kezdett, hogy ilyen módon
folytassa szolgálatát, és használja
Istentől kapott talentumait. Az ötvenes
éveinek elején járó énekes-dalszerző
bár már 30 éve aktívan jelen van
a keresztény zenei életben, még mindig
tud olyat mutatni és letenni az asztalra,
ami után az emberek nemcsak a kitűnő
zenészt, hanem a példaképet is
meglátják benne.

A

világszerte sokak által ismert és szeretett
Delirious? 2009-ben, 17 évnyi közös munka után feloszlott. Az általuk képviselt
hittel és üzenettel több mint 40 országban – köztük Új-Zélandon, az USA-ban,
Argentínában és Európa számos nagyvárosában –
barátságosan közeledtek az emberek felé. Emellett
egy színpadra léphettek Bon Jovival és Bryan Adamsszel; fellépéseik alatt pedig olyan arénákat töltöttek
meg, mint a brit Wembley Stadion, vagy éppen a cardiffi Millenium Stadion. Búcsúturnéjuk során Budapestre is ellátogattak 2008 decemberében.
Martin a Delirious? feloszlása utáni időszakban
több időt töltött a családjával; új dalokat írt; segített
elkészíteni barátjának, Tim Hughes-nak Love Shine
Throught című lemezét; könyvet írt; valamint beállt
a néhány éve alakult brightoni Szent Péter gyülekezet
szolgálói közé. Érzése szerint ezek az évek egyfajta
tesztként is szolgáltak számára, hogy mennyire tud
bízni Istenben, az ővele kapcsolatos terveiben és az Ő
gondoskodásában. A Delirious? feloszlása utáni évek
elég időt adtak arra, hogy megpihenve kicsit visszagondoljon a turnékkal eltöltött időszakra, és az akkori
életvitelére. Ezzel kapcsolatban jelent meg 2011-ben
első személyes könyve a Delirious: My Journey with
the Band, a Growing Family, and an Army of Historymakers. A több mint 220 oldalas műben Martin leírja
dicsőítésvezetőként szerzett tapasztalatait és azt,
hogy egy keresztény számára milyen veszélyeket rejt

a zenei ipar; beszél családi életéről és az apai kihívásokról, emellett pedig próbál egyfajta útmutatást és
buzdítást nyújtani az embereknek, hogy ne csak nézők, hanem Isten cselekvő harcosai legyenek.
Három évvel később, 2012-ben bejelentette, hogy
saját nevén indított projekttel tér vissza a zenei életbe. Új csapatának fiatal tagjaira a gyülekezetében figyelt fel, akiket már korábbról ismert. Az azóta felnőtt
emberek tehetségüket használva szolgáltak, amelyet
látva Martin felkérte őket a közös munkára. Az előadó
szerint nemcsak ő, hanem családja is nagyon élvezte ezt az időszakot. A gyerekeket is inspirálta, hogy
a felvételek a házi stúdióban készültek, így az otthonuk tele volt kreatív és őrült fiatalokkal; a felesége
pedig egyfajta háttérproducerként érezte magát, és
sokszor szeretettel látta vendégül a többi zenészt.
„Megalakult egy közösség, amely nem arról szólt,
hogy készítsünk egy tökéletes kiadást. Mi mind egy
sebezhető helyre tettük magunkat abban a reményben, hogy sikerülni fog, és hiteles lesz” – mondta
a dalszerző a kezdetekről.
Martin első szóló kislemeze 2012 márciusában
jelent meg God’s Great Dance Floor Movement One
címen. Az alternatív rock stílusban megszólaló dicsőítést a következő pár hónapban ugyanezzel a címmel
három másik EP követte, amelyek az elsőhöz hasonlóan négy-négy új dalt tartalmaztak. 2013 áprilisában
jelent meg első szóló nagylemeze – a God’s Great Dance Floor Step 01. Ezen az albumon tíz dal kapott helyet;

nyolc régebbi mű – amelyek megtalálhatóak a korábbi
kislemezeken, illetve két új szerzemény – a Shepherd
Boy, és a Jesus of Nazareth. Utóbbit jóbarátjával, Chris
Tomlinnal írta, de szóló karrierje alatt születtek olyan
dalok is, amelyek Tim Hughes közreműködésével valósultak meg – ilyen például a God is Coming.
A kislemezek kiadásában gazdag időszakot, albummegjelenéseket tekintve néhány csendesebb év
következett az énekes életében, ám sokkal aktívabb
volt külföldi szolgálatokat és fellépéseket tekintve.
Martin gyakran járta Európát, és közte szinte évente
megfordult hazánkban is az Ez az a nap! rendezvényeken. Később aztán újabb felvételeket rögzített,
és folytatásként 2019-ben (Iron Lung) és 2020-ben
(Exalt) is megjelent egy-egy stúdióalbuma, amelyek
a klasszikus dicsőítés irányát vették fel. Talán kevésbé váltak ismertté, de ez semmit nem von le az
énekes minőségi munkájából és szívből jövő, Istent
imádó dalainak értékéből.
2022 februárjában megjelent a legfrissebb szerzeményeiből álló Dancing In The Fire album, amely
jól ötvözi a Delirious? korát idéző alternatív vonalat,
a himnusszá váló dicsőítő dalokat, és a Martintól
már megszokott lazaságot és modern stílusjegyeket.
A lemez születése az elmúlt időszak történéseire vezethető vissza, hiszen a Covid-helyzet komoly hatással volt az énekesre. Mindig félig tele volt a bőröndje,
szinte folyamatosan utazott, koncertezett, de a járvány miatt ez megváltozott, és identitásválságba keveredett, meg kellett kérdeznie ki vagyok én?
„Ezeknek a daloknak a kontextusa az volt, hogy
többet voltam otthon, és hihetetlenül hálás voltam
a családomért. De a bizonytalanság, a szorongás,
a félelem érzéséből is írtam. Minden munkámat törölték. Volt sok könny és sok pánik – mindaz, amit
keresztényként nem szabad érezned. Viszont jó,
ha felismerjük, hogy bőr és csont vagyunk, porból
származunk és porrá leszünk. Minél többet tudok
a helyemen maradni, annál nagyobb az Istenről szóló kinyilatkoztatásom, és ezen a helyen szeretnék
maradni. Ő az, aki elképesztő, mindenható, én csak
egy srác vagyok Littlehamptonból. Annyira kedves ez
az album a szívemnek, mert ennek a megírása saját
magam, az emberi mivoltom, szomorúságom és örömöm kinyilatkoztatása volt. Felemelő, és azt hiszem,
hallani is lehet ezekben a dalokban a hálaadást. Remélem, hogy most már őszintébbek, közvetlenebbek
a dalok. Talán magabiztosabb leszel abban, aki vagy,
és biztosabb leszel abban, amit mondani akarsz. Határozottan kevésbé aggódom amiatt, hogy mit gondolnak az emberek, így ez lehetővé teszi számomra
a kísérletezést és a bátorságot” – osztotta meg gondolatait a dalszerző a megjelenés után a közösségi
oldalán. A dalok hallgatása közben pedig tovább
erősödnek bennünk azok a jellemvonások – hiteles,
szenvedélyes, őszinte, emberi – ahogyan eddig is ismertük Martin Smith-et.
Martin 1994-ben vette feleségül Anna Thatchert,
akivel azóta is boldog házasságban él. A brit dalszerző a Delirious? évei alatt nagyon sokat turnézott,

és sokszor volt távol a családjától. A nehézségek és
a megpróbáltatások ellenére azonban felesége mindvégig hűségesen támogatta, és ha tehette, akkor
a férjével tartott missziója során. A házaspárnak hat
gyermeke – két fiú és négy lány – és egy unokája van,
és az angliai partoknál, Brighton városában élnek.
A családapaként is példaértékű férfi zenei karrierjével párhuzamosan egy másik figyelemreméltó
misszióért is felel. Martin 2008-ban a feleségével
megalapította a Compassion Art nevű zenei projektet. A zenészek összefogásából és közös dalaiból készült munkának a célja, hogy a szegény emberek életminőségén javítsanak. Ennek érdekében az elkészült
lemezek teljes bevételét jótékonyságra fordítják.
A projekt megvalósításához eddig olyan előadók
csatlakoztak, mint Matt Redman, Michael W. Smith,
Israel Houghton vagy éppen Darlene Zschech.
Az egykori frontemberrel rengeteg interjút készítettek, amelyekben sokszor előkerült a dalírás, a zenekari és a családi élet, és az, hogy tulajdonképpen mi
is a célja, vágya a földi életben. Ezekre a kérdésekre
az alábbi módon válaszolt: ,,Mindössze annyit akarok,
hogy hatással legyek valakire. Imádkozom azért, hogy
Isten felhasználja a zenémet, hogy emlékeztesse
az embereket az Ő kegyelmére – amely a szegényekért és a megtörtekért van, és a királyságának az
eljövetelére.”
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Tim Hughes
Tim Hughes – születési nevén
Timothy Llewellyn Hughes – zenész
Nagy-Britanniából, aki boldog
családapaként, sikeres
dalszövegíróként és nem mellesleg
lelkészként éli meg sűrű, de annál
áldásosabb napjait.

T

im hívő családban nőtt fel; édesapja anglikán lelkész, így nem csoda, hogy ő is ebben
az egyházban kezdte meg szolgálatát, miután tinédzserként megtért. Zenei pályafutása 1997-ben indult, amikor a Soul Survivor
nevű fesztiválon lépett fel mint dicsőítésvezető. Tim
később Matt Redman helyét vette át a Soul Survivor
Watford Gyülekezetben, mint dicsőítőpásztor.
Az ő kiadásukban jelent meg az énekes első,
Reward című albuma is, amelynek megformálásában
Matt Redman volt a segítségükre. A 11 dalt tartalmazó lemezt a dalszerző életerősnek nevezte, friss,
bizalmas imádás szövegeit tárja a hallgatók elé. Tim
később, 2005-től a London központjában található
Holy Trinity Brompton nevű anglikán egyház igazgatója lett, egy évvel később pedig Al Gordonnal összefogva megalapította a Worship Central nevű nemzetközi dicsőítő szervezetet.
A 2006-os megalakulás óta ennek az iskolának
az eseményein több mint 75 000 ember vett részt
Kaliforniától egészen Hongkongig a világ összes tájáról. A dicsőítésvezetőknek, zenészeknek és hívőknek rendezett összejöveteleken felekezettől és nemzettől függetlenül egységbe kerülnek az emberek, és
együtt emelik fel Jézus nevét.
,,Azt hiszem, az egyháznak kétségtelenül szüksége van arra, hogy elfogadja a kreativitást, a szenvedélyt és a hitelességet, ami létrejöhet az imádatban.
Ez csak akkor fog megtörténni, ha képezzük a veze-

tőket. Nagyban kell gondolkodnunk. Meg kell változnunk, fejleszteni és bátorítani kell ezt az utat, és azt
is, ami azon túl van. Ha ezt tesszük, akkor úgy gondolom, hogy ez lesz a kulcsa az egyháznak a társadalom
megváltozásához” – nyilatkozta a zenész egy interjúban, amikor a Worship Centralról kérdezték.
Az énekes legismertebb lemeze a Here I Am To
Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak
a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak hazánkban, hanem szerte a világon ismernek, és rengeteg nyelven éneklik. Ezzel az előadó elnyerte a GMA
Dove Awards két díját is: 2003-ban Az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig Az év dicsőítő dala
címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall
című albumával jelentkezett, amelyen olyan ismert,
már-már slágernek mondható művek szerepelnek,
mint a Beautiful One, a Comsuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Saviour. Ennek
a korognak a producereként azt a Nathan Nockels-t
választotta, aki Matt Redman Facedown című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség,
hogy a dalokat Nashville-ben és Prágában vették fel.
2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back
című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítő
dal. Egy gyülekezeti taggal beszélgetve gondolkozott el azon a zenész, hogy a kereszthalálról men�nyi szerzemény van, de arról kevesebb, hogy Jézus él.
„Ez csodálatos igazság, el kell énekelnünk és megün-

Tim Hughes már
2012-ben is járt nálunk

nepelnünk, hogy Jézus él – ez különbözteti meg
a Happy Dayt a többi, hozzá hasonló szerzeménytől.” Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G
(Delirious?) valamint az énekes-dalszerző Brooke
Fraser is.
A 2011-ben publikált Love Shine Through című
szólólemezének rögzítésekor Martin Smith produceri munkája mellett közreműködött a Jesus Culture
egész csapata – Kim Walker-Smith-szel együtt, valamint a Rend Collective Experiment néhány zenésze
is. Tim eddigi utolsó nagylemeze hat évvel ezelőtt
jelent meg Pocketful of Faith néven, az azóta eltelt
idő „csendessége” pedig nem véletlen, hiszen közben
elvégezte az anglikán egyház teológiai főiskoláját, és
papként beiktatták. Jelenleg a birminghami St Luke’s
Gas Street vezető lelkésze.
„Izgatottak voltunk a feleségemmel, hogy egy
olyan helyre hívtak, ahol, miközben építjük a közösséget, látjuk az embereket tanítványként, és azt,
ahogyan a vezetők mozgásba lendülnek. Megpróbálunk befektetni a városba, hogy meglássuk itt is Isten
királyságát. Igazán izgalmas lehetőség, olyan mintha
hazajönnék.”
Tim Hughes zenei és lelkészi szolgálata mellett az
írói pályán is kamatoztatja talentumait. Eddig három
könyvet adott ki dicsőítéssel kapcsolatos témakörben:
Passion for Your Name (2003), Holding Nothing Back
(2007), valamint Al Gordon közreműködésével Worship

Central (2011). Emellett a CompassionArt nevű brit jótékonysági szervezet egyik segítő tagja is. Az énekes
2004-ben vette feleségül Rachelt, akivel négy közös
gyermeket nevelnek együtt. A férfi nemcsak társnak
és a legjobb barátjának tartja a hölgyet, hanem a dalszerzésben egyik legfőbb támogatójának is.
,,Olyan időben élünk, amikor magas az egyházakban a tét. Rengeteg a közönyösség, ami befolyásolja
a mi generációnkat. Szükségünk van az egyházra,
hogy felemelkedjünk, szenvedélyesek legyünk Istentől, és elkötelezzük magunkat az életben, hogy éljünk.
Elkezdjük az evangéliumot, a jó hírt, a nem rokonszenvest szeretni, ellátni a szegényeket és a gyengéket. Szóval tényleg hatalmas lépések kellenek. Úgy
vélem, a dalok kifejező válaszok arra, hogy ki Isten.
Remélem, hogy ezek ösztönzik az embereket, hogy
legyenek Istentől lelkesek – hogy ilyen állapotban
szolgálják őt –, és hogy igazán kapcsolatba tudjanak
lépni az emberekkel.”
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Noel Richards
Több mint 40 éve aktívan jelen van
a keresztény zenei világban, de
lelkesedése most is töretlen, és
mindig képes újat mutatni
alkotásaiban. A walesi születésű
dicsőítésvezető játszott már
stadionokban, bárokban,
templomokban, katedrálisokban,
koncerttermekben, vagy éppen
utcasarkon is; ám számára sosem
a helyszín, hanem a szolgáló szíve és
a megszólítható emberek számítottak.

N

oel Richards tinédzser volt, amikor befogadta Jézust a szívébe, és egész életét
Isten szolgálatába állította. Akkoriban
a gyülekezetük fiatal pásztora – John
Glass – nagy hatással volt rá, aki megtanította őt énekelni, gitározni, és bevezette a dicsőítésbe,mint szolgálati formába. Azóta is példaképként
tekint Graham Kendrickre, akit tinédzserként látott
először élőben zenélni, majd megadatott számára az
is, hogy különböző rendezvényeken vele együtt szolgálhatott emberek tízezrei felé.
Noel először csak a helyi közösségükben állt színpadra, majd később megismerkedett a Youth for Christ
(Fiatalok Krisztusért) nevű szervezettel, akikkel evangelizációk során bontotta ki Istentől kapott tehetségét,
és vált végül teljes munkaidejű szolgálóvá.
„Az iskola befejezése után három évig egy tervező irodában dolgoztam, de hihetetlenül unalmasnak
találtam. Ezután valami érdekesebb dolgot szerettem volna csinálni, így gyógyszerészeti termékeket
forgalmaztam szupermarketeknek, emellett pedig
minden szabadidőmet koncertezéssel töltöttem.
A napi munkám egyszerűen a számlák kifizetése miatt kellett. Aztán amikor meghívtak a Youth for Christ
szervezethez, hogy teljes munkaidőben dolgozzak
velük, azonnal igent mondtam. Ez volt a lehetőség,
amire vártam!” – emlékezett vissza erre az időszakra a zenész.

Ekkoriban ismerkedett meg a szintén dicsőítésben színpadra álló Triciával, akivel 1978-ban fogadtak örök hűséget egymásnak. Noelt szolgálata során
gyakran elkíséri felesége is, aki nemcsak útitársa, hanem sokszor énektársa is a koncertek során. A házaspár mindig is aktívan részt vett a keresztény zenei
mozgalmakban, és több jól ismert dicsőítő dal megszületésében is közreműködtek, ezek közül az egyik
legismertebb az All Heaven Declares.
A brit dicsőítésvezetőnek van egy kis zenekara,
akikkel 1980-ban kezdett el együtt zenélni, és bár az
eltelt évtizedek alatt voltak tagcserék, még mindig
egy jól és sikeresen működő formációról beszélhetünk. A csapat 36 országban játszott már, és nemcsak
Közép-Európát járta be, hanem zenélt többek között
Brazíliában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és
a Dél-afrikai Köztársaságban is.
Noel 1986 óta készít albumokat, amelyből eddig
összesen 18 nagylemez jelent meg. Ezek között találunk élő felvételes kiadást, válogatást a legjobb dalaiból, és a legsikeresebb, több mint félmillió példányban
elkelt Warriort is, amelyen olyan világszerte ismert dicsőítő dalok kaptak helyet, mint a I Could Sing Of Your
Love Forever, vagy éppen a We Want to See Jesus Lifted High. Legutolsó, szintén saját, akusztikus számokkal feltöltött korongja Quiet My Soul címen jelent meg
2017-ben, amelyet szintén felesége közreműködésével rögzítettek, és immáron The Emigres csapatnéven.

Noel Richards
a 2019-es Roadshow-n

Noel szóló karrierje mellett – Wayne Drain és
Brian Houston mellett – tagja még egy másik, The
Hudson Taylors névre hallgató formációnak is. Ők
fennállásuk óta két nagylemezt adtak ki, és többször
turnéztak is közösen.
Legnagyobb kültéri fellépése a ’97-es Champion
of the World nevű rendezvény volt a londoni Wembley
Stadionban, amelyet a valaha volt egyik legnagyobb
kortárs keresztény zenei rendezvénynek tituláltak,
és 45 ezer ember előtt játszott zenekarával. Emellett
említhetjük a 2007-es berlini olimpiai stadionos koncertjét is, és ebbe a sorba illeszkedik a 2022-es Ez az
a nap! is a Puskás Arénában.
„Az általam írt dalok legfőképpen az evangélium
üzenetéről szólnak. Fogalmam sem volt, hogy tudok
olyan dalokat írni, amelyeket a gyülekezetek énekelni
fognak. Mivel az egyházi dicsőítésben a dalok nagy
részét John Wesley-nek és kortársainak köszönhetjük, én őszintén azt hittem, hogy halottnak kell lenni
ahhoz, hogy „himnusz-író” legyek! Néha külön időt
szánok az írásra, de ez frusztráló is lehet, amikor várom, hogy az inspiráció szikrája felpattanjon. Sok dal
hirtelen születik, és csak rohanok, hogy gyorsan rögzítsem, amíg emlékszem. Ennek ellenére a himnuszszerű dalok, mint a He Has Risen vagy a Come Lord
Jesus, elkészítése hosszabb időt vesz igénybe. Trish
részt vesz az összes dalban, egyeseknél a dallamban vagy a szövegben is közreműködik. Néha együtt

inspirálódunk, máskor jön egy ötletem, és ő hangtáblaként működik. Ha egy alkotás sikeresen átmegy
a Tricia-teszten, akkor tovább viszem.” – osztotta
meg a dalírással kapcsolatos gondolatait Noel.
A házaspár 2010-ben Spanyolországba, Mallorca
szigetére költözött, és jelenleg is ott élnek. Családjukat tekintve két gyermekük és 4 unokájuk született. „Nincs különösebb hobbim vagy érdeklődésem
a munkán, családon és barátokon kívül. Kiváltságos
helyzetben vagyok, hogy a hobbimat – zenélést – űzhetem, és fizetnek érte.”
Noel Richards már több alkalommal fellépett Magyarországon az Ez az a nap! rendezvényeinek keretén belül, és mindig nagy örömmel veszi meghívásunkat. Szívügyének érzi az evangélium üzenetének
megosztását Közép-Európában, így nagy lelkesedéssel várja, amikor a régióban énekelhet Istenről.
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Graham Kendrick
Graham Kendrick egyike a világ
legismertebb keresztény dalszerzőinek
és dicsőítésvezetőinek. Sok
évtizedes pályafutása alapján
nyugodtan nevezhetjük
műfajteremtőnek, hiszen napjaink
zenei dicsőítő stílusának egyik legfőbb
kialakítója. Alapítója a Felvonulás
Jézusért világmozgalomnak is,
amelybe milliók kapcsolódtak be
a ’80-as évektől 2000-ig. Felvételei,
dalai öt kontinens szinte valamennyi
egyházában ismertek, használatosak.
Megnyerő személyisége, hiteles
keresztény élete miatt sok zenész
példaképe.

G

raham Kendrick a modern dicsőítő zene
egyik atyja, akinek dalai tele vannak költői,
bibliai igazsággal, amelyek olyan istenképet formálnak, amely generációkra volt hatással. Ő az angol dicsőítő/dalszerző hagyomány egyik úttörője, akinek hatására döntötte el
az ifjú Noel Richards, hogy ő is ezt az utat fogja járni.
Aztán jött Matt Redman, Tim Hughes és a többiek.
Az amerikai Integrity kiadó volt akkoriban világszerte a legnagyobb dicsőítő zenekiadó. Milliós példányszámban eladott Hosanna! Music sorozatuk
révén jutottak el a föld minden részére az új énekek. Éppen tervezték a következő albumot, amikor
Graham náluk járt. Meghallgatták, és olyan történt,
mint addig soha: az új albumon az énekek nagy része
egy előadótól, Grahamtől került fel.
Graham nemcsak új színt hozott a dicsőítés palettájára, hanem – lelkészével együtt – mozgalmat is
elindított. Általuk született meg a March for Jesus,
amikor a hívők kiléptek a templomok falai közül, és
éneklős felvonulást tartottak városuk utcáin. A kezdeti 15 ezerről, hamar 70 ezressé duzzadt a londoni felvonulás, és az ötletet milliók vették át szerte
a világon. Graham ekkoriban kimondottan olyan énekeket szerzett, amelyeket az ilyen felvonulásokon jól
lehetett énekelni. 2000-ben volt az utolsó felvonulás, és ekkor, a budapestin startolt az Ez az a nap!,
amikor a várt kétezer helyett 25 ezren vonultunk végig a Parlamenttől a Tabánig.

Kendrick több mint 30 éve a keresztény zene élvonalában van. Több száz dalt írt és rögzített, amelyek közül sok világszerte ismert lett, köztük a Shine
Jesus Shine, a Knowing You, a The Servant King és az
Amazing Love. Graham az Egyesült Királyságban él,
de rendszeresen részt vesz nemzetközi turnékon,
fesztiválokon, konferenciákon és továbbképzéseken
mint dicsőítésvezető és előadó.
Aktív szószólója a Compassion International jótékonysági szervezetnek, arra bátorítva a közönséget világszerte, hogy a dicsőítést életformaként éljék
meg, és az Istennel való igazi bensőséges kapcsolatot pedig úgy, hogy Jézus akaratának megfelelően
részt vegyenek az elesettek felé való szolgálatban.
A Compassion több mint 24 országban működik, és
több mint egymillió gyermek támogatását segíti elő.
„A dicsőítő életmód nem csak arról szól, hogy találkozunk Istennel és jól érezzük magunkat a jelenlétében. Küldetésünk van, el vagyunk hívva arra, hogy
kilépjünk és szolgáljunk mások felé, segítsük embertársainkat, bármilyen szükségben is vannak.” – foglalta össze gondolatait a dicsőítő életmódról Graham
egy interjúban.

Graham Kendrick
2014-ben Budapesten
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London
Community
Gospel Choir
Az LCGC fellépésein a különleges
hangzás – a funky-s, swinges, R’n’B-s
gospel – tradicionális előadásmóddal
és sajátosan pezsdítő koreográfiával
ötvöződik. Számtalan jelzőt
használhatnánk az LCGC hangzásának
és látványának leírására: profi,
energikus, inspiráló, lélekkel teli.

A

z LCGC 1982-ben alakult, és a mai napig
ők a szigetország legaktívabb és legismertebb gospelkórusa. Sokoldalú, stílusban és
előadásmódban is rendkívüli változatosságot mutató, sok nemzetiségű csapatról beszélhetünk, amely katartikus koncertélményt
nyújt.
Az „Anglia legjobb hangjai” tizenkét lemezzel
és több száz koncerttel büszkélkedhetnek. Sztárok
tucatjával léptek már fel, és a hagyományos koncerthelyszíneken túl felejthetetlen élményt képesek
nyújtani bármilyen helyszínen: legyen az egy templomban, börtönben, vagy épp temetésen, színházban, klubokban, konferenciákon és privát partikon.
A leghíresebb fellépéseik közé sorolhatjuk a Live8-on
való részvételüket Glastonburyben vagy a Wembley
Stadionban az FA-kupa döntőn, de koncerteztek már

Royal Albert Hallban is, és rendszeresen fellépnek
a Glastonbury fesztiválon, valamint a londoni olimpia
záróeseményén is hallhattuk őket. A kórus dolgozott már együtt Paul McCartney-val, Brian May-jel,
Madonnával, Georg Michaellel, Stinggel, Kylie-lal, Tina
Turnerrel és Luther Vandross-szal.
Több alkalommal jártak már Budapesten, mindannyiszor felejthetetlen élményt nyújtottak a nagyérdeműnek. Telt házas koncertet adtak a Müpában,
a Millenárison és 2010-ben az Arénát is megtöltötték. 2016-ban a Kongresszusi Központban, 2017-ben
pedig az Akvárium Klubban koncerteztek. A London
Community Gospel Choir–t hallgatni fantasztikus
élmény. Energikus gospel – mind zeneileg, mind lelki értelemben és koreográfiailag is ízig-vérig hiteles
forrásból!
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Noel Robinson
Noel Robinson dicsőítésvezető, zenei
lelkész, dalszerző és producer,
akinek az a vágya, hogy Krisztus teste
felemelkedjen az imádatban,
a közbenjárásban és az egységben.
Noel a brit gospelhangzás és
-kifejezésmód egyik úttörőjévé vált,
és számos fiatal művészre és zenészre
van hatással az Egyesült Királyságban
és Európában.

N

oel több mint 20 éve foglalkozik dicsőítő
szolgálattal, és az imádat különböző kifejezésmódjait ötvöző képessége lehetővé
tette számára, hogy a világ számos rendezvényén és konferenciáján legyen ott,
és vezesse a jelenlévőket a dicsőítésben.
Nevéhez fűződik a The Kingdom Worship Movement nevű szolgálat megalapítása, amely a mai generáció dicsőítőinek képzését és felkészítését tűzte ki célul, hogy kulcsokat adjon a prófétai imádat

felszabadításához szerte a világon. A The Renewal
elnevezésű rendezvénysorozaton mintegy 20 000
ember vett részt a Brit-szigeteken, amely a megújulás és a helyreállítás üzenetét viszi az egyház
és a világ felé. Noel szívügye, hogy egységet lásson
Krisztus testében, és hisz abban, hogy az egyháznak ez az egysége lesz a megújulás kulcsfontosságú
eleme.
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Caramel
Caramelt nem kell bemutatnunk a magyar közönségnek. 2004-ben nyerte meg a Megasztárt,
és azóta számtalan különböző műsorban tűnt fel
a nagyközönség számára. Az ország egyik legsikeresebb énekeseként nem tartotta titokban,
hogy átadta Istennek az életét, és azóta teljes
mértékben neki él.
Dalaiban és zsoltárfeldolgozásaiban már többször megjelent a hit, készülő új – nyolcadik –
nagylemeze pedig gospelalbum lesz. Caramel
nagy inspiráció sok ember számára, ezért örülünk, hogy egyre több olyan eseményen is fellép,
ahol Jézus neve van a középpontban.

„Számomra a hit a legfontosabb. Azért, mert
minden, ami értékes, ami jó, és ami rossz, az nekem a Jóistentől jön. Azt látom a mai világban,
hogy folyamatosan formálódik az értékrendünk. A hit nem ilyen. A hitben az értékek örök
értékek.”

Csiszér László
Csiszér László évtizedek óta meghatározó alakja a hazai keresztény dicsőítő életnek. Ő az, aki
éneklésével azt tanítja nekünk, hogy a dicsőítés
vidám foglalatosság. Dalai az egész Kárpát-medencét behálózzák.

„1995-ben Isten elvezetett Rómába, egy evangelizációs iskolába, ahol megértettem az egyház
feladatát: tanúságot kell tennünk a feltámadt
és megdicsőült Jézus Krisztusról. Azóta ezért
élek, egyedül Őt akarom szolgálni. Célom, hogy
minden ember találkozzon Vele, megismerje Őt,
és az Ő szeretetét. Vízióm, hogy a magyar nép
olyan nemzet legyen, ahol minden egyes ember
a napját Istennel kezdi, Vele folytatja és Vele is
fejezi be. Szeretném, ha minden magyar tartozna egy közösséghez, és a Szentlélek által vezetett imádságos életet élne. A zene számomra
ebben eszköz. Hiszem, hogy meg fogom látni, amint Isten országa nagyhatalommal eljön
az életünkbe.”
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Pintér Béla
Pintér Béla a hazai keresztény könnyűzene
legismertebb előadójának számít 30 nagysikerű lemezzel a háta mögött. Évtizedek óta dalol
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Különleges érzéke van arra, hogy ötvözze a könnyedséget és a komolyságot. Fülbemászó dallamait
– amelyekhez elgondolkoztató szövegek társulnak – ismerjük határainkon innen és túl.
Az Ez az a nap! rendezvényeknek kezdetektől
fogva aktív szereplője. Énekei mindig pozitív
kicsengésűek, amelyeket a legfiatalabbaktól
a legidősebbekig mindenki örömmel hallgat.
Mint dalszerző, énekes és dicsőítésvezető az
egész Kárpát-medencére hatással van.

„A dicséretem és imádatom fő mozgatórugója
az a tudat, hogy Isten gyermeke vagyok. Nem
győzök hálát adni azért, hogy megismerhettem,
és Jézusban fia lehetek. Erről a felszabadító
csodáról írom a dalaimat.”

Mező Misi
Mező Misi a hazai zenei élet egyik jelentős alakja, akit a Magna Cum Laude frontembereként
ismert és szeretett meg az ország. Misi néhány
évvel ezelőtt döntött Isten követése mellett, és
azóta szólóénekesként gyakran ad elő keresztény dalokat, dicséreteket.

„A hit számomra életformát jelent. Egy olyan
embernek, aki bűnös életből jött, felemelő érzés,
hogy Isten szabadító és megtartó kegyelmét
is megélve járhatja az országot és beszélhet
a hitéről, bizonyságot tehet, és megmutathatja
a fiataloknak, hogy nem késtek le semmiről,
Isten várja őket. Isten minden bűnt egyformán
megbocsát, de neked kell megtenned az első lépést a golgotai kereszt felé, mert helyetted ezt
senki nem teszi meg. Irányt kell mutatni nekik ebben a felgyorsult világban, ahol rengeteg
információ veszi körül őket, és tanácstalanok
abban, hogy mit kell kiszűrni belőle.”
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Prazsák László
Prazsák László fontos szereplője a hazai keresztény zenei életnek, és szerves része az Ez
az a nap! mozgalomnak a kezdetek óta. Dalai,
Istent dicsőítő szíve és élete az egész ország
számára ismert és példaértékű.
Laci az énekes léviták egyik mai szellemi utóda.
Sok, széles körben ismert dicsőítő ének szerzője, számtalan dicsőítő alkalom szervezője és
vezetője, de legfőképpen abban követője Dávid
egykori énekeseinek, hogy ugyanaz a lelkület él
benne: az ő számára is életforma a dicsőítés,
nem csupán feladat, elfoglaltság, vagy foglalkozás.
Az Imádság Háza Gyülekezet egyik vezetőjeként
évek óta fáradozik azon, hogy a hazai dicsőítő
együtteseket segítse, tanítsa, képezze, vezesse – és segítségükkel elindítsa Budapesten a 24
órás, folyamatos dicsőítést.

Gável András és Gellért
Gável András és Gellért két és fél évtizede aktív
szereplője a hazai keresztény könnyűzenének.
A fivérek 1997-ben hozták létre a Testvérek
nevű együttest, amelyet később Gável Testvérekre, majd Eucharistra kereszteltek át.

„Nagyon szeretünk énekelni Istennek. Hisszük,
hogy a neki szóló dicséret kedves áldozat előtte.
Tudjuk, hogy ehhez az egész életünk odaszánása szükséges. Így lesznek tiszták a hangok…
Örülünk, amikor ebbe a dicsőítésbe másokat
is bevonhatunk. Jó megtapasztalni a Jézushoz
való tartozás harmóniáját.”
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PZM
A PZM, azaz a Pünkösdi Zenei Misszió a Magyar
Pünkösdi Egyház misszióága, amelynek dicsőítő
csapata olyan fiatalokból áll, akiknek életében
Isten imádása és a zene nagyon fontos helyet
tölt be. A hétköznapokban más és más munkát
végeznek, különböző habitussal rendelkeznek,
azonban az Úr iránti szeretet és ennek a zenén
keresztüli kifejezése összeköti őket. Céljuk, hogy
minél több fiatal tapasztalja meg Isten és a zene
életet átformáló erejét.
Az együttes gitárosa, Gurzó János így vall a dicsőítésről: „A dicsőítés alatt, a zenén keresztül
kimutathatom Isten felé az érzéseimet, a hálámat. Olyan gondolatokat, amelyeket szavakkal
nem, csak dallamokkal lehet kifejezni. A dicsőítés alatt falak omlanak le, az Úr közel jön, bátorít és helyreállít. Abban a pillanatban mindennél
erősebben érzem, hogy Isten szeret.”

Dics-Suli Band
Évről évre Debrecen ad otthont a Nyári Dicsőítő Iskolának, ahol egy héten keresztül folyik
a dicsőítő zenészek és énekesek képzése és
Isten imádata. A Dics-Sulinak köszönhetően sok
hazai szerzemény és külföldi fordítás terjedt el
országszerte, áldást és megerősítést jelentve sokaknak. A Lakatos Péter vezette csapat
az ország legismertebb dicsőítésvezetőiből áll,
de a hangsúly nem őrajtuk van, hanem mindig
felfelé, Mennyei Atyánkra tekintenek.

„Hiszünk a magyarországi ébredésben, várunk
egy egész nemzetre kiható szellemi megújulást.
Úgy gondoljuk, hogy ebben része lesz a valódi,
szellemi és Isten iránt elkötelezett dicsőítésnek
és imádásnak is. Éppen ezért szeretnénk tanulni az Úrtól és egymástól, képezni dicsőítő szolgálók újabb és újabb generációit, hogy a magunk
részét ebben a mennyei tervben betöltsük.”
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Új Forrás
Az Új Forrás zenekar bibliai világnézetet magáénak valló együttes, zenei stílusuk az úgynevezett etno-gospel. Dalaikat a zenekar alapítója
és vezetője, Pálhegyi Dávid szerzi. Isteni magasztalásaikhoz magyaros jellegű örömzenét
hangszerelnek.

„Az élet forrása Jézus Krisztusban és az Ő beszédében van. Újra felfedezni, befogadni, továbbadni az általa kijelentett többezer éves
igazságokat – ez adja létezésünk, az Új Forrás
együttes munkájának értelmét. Hasonló lelkesedéssel tölt el minket, hogy a magyar zene ősi
forrásaiból meríthetünk, felfedezhetjük népzenei kincseinket, dallamvilágunkat és beépíthetjük a mai élő zene világába. Nem titkolt célunk,
hogy a magyar embereket a vérükben elevenen
élő zenén keresztül segítsük abban, hogy megismerjék és befogadják az örömhírt, a halált legyőző, örökkévaló életet, a feltámadást, aki nem
más, mint a názáreti Jézus Krisztus.”

Golgota Dicsőítés
A budapesti Golgota Gyülekezet zenei csapata
évtizedek óta hűségesen szolgálja Istent imádó
énekeken keresztül. A közösség jelenlegi dicsőítésvezetője Hellinger András, aki gyakran Helénával együtt magasztalja Mennyei Atyánkat.
Hellinger András a Golgota Budapest dicsőítésvezetője – fiatal, energikus énekes és zenész,
aki gyakran a közönség énekhangját segítségül
hívva tölti ki a nézőteret gyönyörű hangokkal.
Egy korábbi koncertjéről felvétel is készült, Egy
hangon címmel jelent meg.
Heléna 2011-ben vette fel első dalait, majd
2016-ban kiadta első nagylemezét Láthatatlan címmel. 2017 óta saját zenekarral dolgozik
a dalírástól a színpadi produkció megvalósításáig. Dalszövegeinek témái a hit, az élet kihívásai, a szerelem és az ember általános vágya
a boldogságra.
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Hidden Kingdom
A Hidden Kingdom név mögött ifj. Balogh Ferenc
zeneszerző-producer, több sikeres produkció alkotója, társszerzője áll. A szimfonikus nagyzenekari hangzást és a visszafogott elektronikát
ötvöző Hidden Kingdom a szerző valóság és
a képzelet határán egyensúlyozó, atmoszférikus, spirituális műveinek gyűjteménye, zenei
műhelye és produkciója. Koncertjei elmaradhatatlan része a háttérvetítés, fényjáték, amellyel
összművészeti audiovizuális élményt nyújt hallgatóságának.

„A célom mindig is az volt, hogy segítsek az embereknek a dalaimmal kicsit felülemelkedni hétköznapi problémáikon, és ráirányítani a figyelmüket az olyan evidenciáknak tűnő csodákra,
mint a létezés. E naivnak tűnő gondolat, remélem, sokakhoz eljut majd a zenéim nyelvén.”

Dobner Illés
Dobner Illés hosszú évekig a budapesti Golgota Gyülekezet dicsőítésvezetője és a magyarországi keresztény zenei élet fontos tagja volt.
Feleségével, Évivel 2014 óta az Egyesült Királyságban szolgálnak, de időről időre hazalátogatnak, és ezen alkalmak során gyakran hallhatjuk
őket zenélni különböző rendezvényeken
Illés hazai évei alatt számos zenei formációban
megfordult és írt dalokat különböző előadók
számára. 2010-ben saját albumot adott ki Állomások címmel. 2014-ben Városi vándor néven
jelentetett meg újabb kiadványt hasonlóan erőteljes dalokkal.
A házaspár külföldre költözése után továbbra
is aktívan zenél, eleinte Aviel néven jelentettek
meg több dalt, majd 2020-ban a Körberajzol
című kislemez látott napvilágot a szerzőpáros
Dobner Illés és Évi előadásában.
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Crux
A felvidéki Crux zenekar dalaival Jézust helyezi a középpontba, az Ő evangéliumát hirdeti, és
ezáltal közelebb hozza az emberekhez Isten
királyságát. 2015-ben Emmánuel című szerzeményüket Ez az a dal! díjjal értékeltük.

„Célunk, hogy a dalaink és a zenénk által megérintsük az emberek szívét, közelebb hozva
hozzájuk a keresztény lelkiséget. Saját dalokat
írunk, amelyekkel szeretnénk megmutatni a világnak az élő és irgalmas Istent, akivel bármikor kapcsolatba léphetünk, akinek fontosak vagyunk, aki előtt feltárhatjuk lelkünk legmélyebb
érzéseit. Bár az évek során többször változott
a zenekar felállása, nagyon fontos számunkra,
hogy mi magunk is egy keresztény közösséget
alkossunk. Hiszünk benne, hogy mindannyian
hatékony eszközei lehetünk Istennek, és ezáltal
építhetjük Isten országát az emberek szívében.”

Hermons
Az első magyar keresztény könnyűzenei együttes, a Hermons alapítója Győri János Sámuel.
A Szikra-életműdíjjal kitüntetett evangélikus lelkész így emlékezik vissza a kezdetekre:

„1964-ben az NDK-ba, egy ifjúsági táborba mentünk ki, ahol indulószerű énekeket adtunk elő.
Ott egy lelkésztől kaptam egy olcsó NDK-s gitárt,
amit hazahozhattam. Miután az első tudatos
Isten felé való fordulásom kamaszkoromban
megtörténhetett, a korábbi tangóharmonika
helyett gitáron kezdtem el játszani. 1965-ben
meg is alakítottuk a Hermons névre keresztelt
zenekarunkat. A nagyanyánk adta ezt a nevet a
Hermon hegyére asszociálva. Mi fricskának szántuk felé, hogy őt kérjük fel a névadásra, de ő komolyan vette. A Hermon harmatja üdít – mondja
a Biblia. Az persze más kérdés, hogy üdítő volt-e
a zenénk. A megalakulásunk évében, adventben
már két dalt is játszottunk a templomban.”
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Mike Sámuel
Mike Sámuel a Kecskeméti Baptista Gyülekezet
lelkipásztora. A kecskeméti szolgálat mellett
gyakori igehirdető és előadó más gyülekezetekben és konferenciákon is. A zenés istendicséret
fiatal kora óta közel áll szívéhez, a keresztény
könnyűzenét figyelemmel kísérők már a 90es években megismerhették a Mike Duó egyik
tagjaként. Jelenleg elsősorban lelkipásztorként
ismerjük, de időről időre láthatjuk gitárral is
a színpadon.
Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól igehirdetéseiben. Saját belső
világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és
Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi népnyelv
fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi.

Amaro Del
A kárpátaljai Munkácsról származó Amaro Del
autentikus cigányzenéjével igazán különleges
színfolt a dicsőítő együttesek palettáján. A zenekar célja, hogy a roma társadalomban népszerűvé tegyék a kereszténységet, eljuttatva az
örömhírt minél többekhez.
Az együttes énekes-gitárosa, Jankovszky Ruszlán így vall a zenéhez fűződő viszonyáról: „A zene
nagyon fontos számomra. Ahogyan a bánatot,
úgy az örömöt is a dalaimban tudom megélni, zenével mondom el. De ami a legfontosabb:
számomra a zene a legalkalmasabb módja annak, hogy kifejezzem Isten iránt érzett hálámat.
A zene Isten alkotása, ajándéka, mert nagyon
megérinti az ember lelkét és elérzékenyít. Ugyanígy másokhoz is nagyon sok mindent el tudok
juttatni a zene által. Mindennek akkor van ereje,
ha el is hisszük azt, amit énekelünk.”
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Keresztkérdés
A stílus a nagy létszámú hip-hop, soul és funky alapokra építkező, közérthető élő popzene
képzett és virtuóz zenészekkel, sok szintivel.
A Kübler Dani vezette Keresztkérdés dalai,
hangzása néhol r&b-be hajlik, általában domináns, dallamos, vokális refrének törik meg
a versszakok rapjeinek hangulatát, hallgathatóvá téve így a zenét mindenki számára. Ennek
ellenére a zene mindvégig autentikus marad,
hogy hitelesen megállja a helyét bármilyen hiphop rendezvényen. Szövegileg hasonló a helyzet, az együtes filozófijája és életfelfogása dominánsan jelen van, mégis mindenki számára
érthetőek, hallgathatóak és élvezhetőek a szövegek.

„Amit én megismertem a műfaj lényegéről, az
az, hogy mondd el őszintén azt, amit gondolsz.
Ha ez az alapelv megvan, akkor én elmondhatom ezzel a műfajjal azt is, hogy a problémákra
van megoldás, és az Istenünk nagyobb, mint az
összes problémánk.”

Not An Idol
Krisztus-központú üzenet, amely a Szentíráson
alapul, és minőségi hangzásban testesül meg.
A kisinyovi Not An Idol román (és orosz) nyelven
hirdeti Isten örömüzenetét Kelet-Európában.
A zenekart az Ézsaiás 42,8 inspirálta: „Én vagyok
az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet
másnak, sem dicséretemet a bálványoknak”.

„Amikor megértettük, hogy hivatásunk van, akkor sorra nyíltak az ajtók és lehetőségek arra,
hogy valami igazán jót tegyünk. Számunkra ez
a művészetek, a zene és a dalszövegek általi szolgálatot jelenti. Istenről akarunk beszélni,
üzenetünk van. Ez a Not An Idol zenekar. Nem
rólunk van szó, hanem Istenről, mégpedig egy
olyan Istenről, aki méltó a dicséretre. Az a vágyunk, hogy mindenki neki énekeljen, szenvedéllyel, új énekkel.”
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Hanna
Hanna mindig őszintén énekel Istenről és az
életről. Zenekarával együtt fő célja az, hogy
az élet valódi értelme, Isten és az Ő szeretetének mindent elsöprő ereje az emberek szívében
teret kapjon.
2019-ben látott napvilágot első nagylemeze,
a Multikolor, melyet így jellemez: „Az elmúlt évek
dalírásainak gyűjteménye. Minden dal egy-egy
megélt élethelyzetet, eseményt foglal magába. Olyan jó Őt dicsérni és neki énekelni. Ahogy
a dalokat összegyűjtöttem és rendszereztem,
újra megbizonyosodtam róla, hogy mennyire
sokszínű a mi Teremtő Istenünk. Mindig úgy
hajol le hozzánk és emel fel minket, ahogyan
az nekünk épp a legtökéletesebb. Nála van
a kulcs lelkünk legsötétebb sarkaihoz is, hiszen
jól ismer minket. Szóljon ez az album az örömteli
pillanatokról, a háláról, a harcokról, a bukásokról,
az újrakezdésről, az imádatról, a megtérésről,
a csodáról, a bizalomról. A sokszínű Istenünkről.”

Várunk a stadionban!
- Egyéni jegyek 4000 Ft-tól, 5 fő felett jelentős
csoportos kedvezmények;
- a 2020-as rendezvényre megvásárolt jegyek
érvényesek;
- ingyenes utazás buszokkal, különvonatokkal
50 fő feletti csoportoknak;
- várjuk csoportszervezők jelentkezését;
- lehetőség önkéntes szolgálatra;
- ajándék magyarázatos Jézus-Biblia minden
résztvevő számára;
- a rendezvény oltási igazolvány és teszt nélkül
látogatható;
- a Puskás Aréna lelátója fedett, védett az
esőtől, így az eseményt rossz idő esetén is
megtartjuk;
- kapunyitás 12 órakor, a program 14 órától 22
óráig tart.
Minden további információ megtalálható
a www.ezazanap.hu honlapon.
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GYÖNYÖRKÖDJ
AZ ÚRBAN,
ÉS MEGADJA
SZÍVED KÉRÉSEIT!
Zsoltárok 37,4
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ISTEN ARRA
FORMÁLT TÉGED,
HOGY ŐT SZOLGÁLD
Találd meg, mit szeretsz csinálni
– azt, amihez Isten szívet adott neked –,
és aztán tedd az Ő dicsőségére!

I

sten minden teremtményt
ezen a bolygón különleges
tulajdonsággal ajándékozott
meg. Egyes állatok futnak, mások ugrálnak, úsznak, földbe
ássák magukat, vagy éppen repülnek. Mindegyiknek különleges
szerepe van az alapján, ahogyan
Isten formálta őket. Ugyanez igaz
az emberekre is. Mindannyiunkat
egyedülálló módon arra formált,
hogy bizonyos dolgokat tegyünk.
Mielőtt az építészek bármilyen új épületet terveznek, először
megkérdezik: Mi lesz a célja? Hogyan fogják használni? A tervezett funkció mindig meghatározza
az épület formáját. Mielőtt Isten
megteremtett volna téged, eldöntötte, milyen szerepet szán neked
a Földön. Pontosan megtervezte,
hogyan akarja, hogy szolgáld őt,
és aztán megformált téged ezekre a feladatokra. Azért vagy olyan,
amilyen vagy, mert meghatározott szolgálatra lettél teremtve.
A Biblia azt mondja: „Mert az
Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint
éljünk.” (Ef 2,10). Isten kézzel készített műalkotása vagy. Nem
egy futószalagos termék, amelyet
gondolkodás nélkül, tömegesen

gyártanak. Egyedi tervezésű, eredeti remekmű vagy.
Isten soha semmit sem pazarol el. Nem adna neked képességeket, érdeklődési köröket,
tehetségeket, ajándékokat, személyiséget és élettapasztalatokat, ha nem szándékozna azokat
az Ő dicsőségére használni. Ha
azonosítod és megérted ezeket
a tényezőket, felfedezheted Isten
akaratát az életedre vonatkozóan. A Biblia azt mondja, hogy csodálatosan összetett vagy (Zsolt
139,14). Sok különböző tényező
kombinációja.
BONTSD KI LELKI AJÁNDÉKAIDAT
ISTEN SZOLGÁLATÁRA!
Isten minden hívőnek lelki ajándékokat ad, amelyeket a szolgálatban használhatnak. Ezek
különleges, Isten által felhatalmazott képességek az Ő országának
építésére, amelyeket csak a hívők kapnak. A Biblia azt mondja:
„A nem lelki ember pedig nem
fogadja el Isten Lelkének dolgait,
mert ezeket bolondságnak tekinti,
sőt megismerni sem képes: mert
csak lelki módon lehet azokat
megítélni.” (1Kor 2,14).
A lelki ajándékokat nem lehet
kiérdemelni – ezért hívják őket

ajándékoknak! Isten kegyelmé
nek kifejeződései számodra.
Mivel Isten szereti a változatosságot, és azt akarja, hogy különlegesek legyünk, nem ad egyetlen
ajándékot sem mindenkinek. Továbbá egyetlen ember sem kapja meg az összes ajándékot. Ha
mindet megkapnád, akkor nem
lenne szükséged senki másra,
és ez meghiúsítaná Isten egyik
célját: megtanítani minket arra,
hogy egymásra támaszkodjunk.
A lelki ajándékaidat nem a saját
hasznodra adta, hanem mások
javára, ahogyan más emberek is
kaptak ajándékokat a te hasznodra.
Néha a lelki ajándékokat túlhangsúlyozzák, és ezzel elhanyagolják azokat a tényezőket,
amelyeket Isten arra használ,
hogy szolgálatra formáljon téged.
Az ajándékaid Isten szolgálatodra
vonatkozó akaratának egy részét
tárják fel, de nem az egészet. Sokkal többről van szó.
FIGYELJ A SZÍVEDRE ISTEN SZOLGÁLATÁBAN!
A Biblia a szív kifejezést a vágyak,
remények, ambíciók, álmok és
vonzalmak kötegére használja,
amelyekkel rendelkezel. A szíved
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jelenti minden motivációd forrását – azt, amit szívesen csinálsz,
és ami a legjobban érdekel. Még
ma is így használjuk a szót, amikor azt mondjuk: „Teljes szívemből szeretlek”.
Ami a szívedben van, az vagy
valójában, nem pedig az, aminek
mások gondolnak, vagy amire
a körülmények kényszerítenek.
A szíved az igazi éned. Ez határozza meg, hogy miért mondod azt,
amit mondasz, miért érzel úgy,
ahogyan érzel, és miért cselekszel
úgy, ahogyan cselekszel.
Istennek célja volt azzal, hogy
ezeket a veled született vágyakat
adta neked. Az érzelmi szívverésed a második kulcs ahhoz, hogy
megértsd a szolgálatra való alakodat. Ne hagyd figyelmen kívül
az érdeklődési köreidet – gondold
át, hogyan használhatnád fel őket
Isten dicsőségére.

A Biblia többször is azt mondja, hogy teljes szívedből szolgálj az Úrnak (5Móz 10,12). Isten
azt akarja, hogy szenvedélyesen
szolgáld őt, nem pedig kötelességtudóan. Az emberek ritkán
jeleskednek olyan feladatokban,
amelyeket nem szívesen végeznek, vagy amelyek iránt nem éreznek szenvedélyt. Isten azt akarja,
hogy a természetes érdeklődésedet használd arra, hogy őt és másokat szolgálj.
Honnan tudod, hogy mikor
szolgálod Istent szívből? Az első
árulkodó jel a lelkesedés. Amikor
azt csinálod, amit szeretsz, senkinek sem kell motiválnia, vagy ellenőrizni téged. Pusztán az élvezet
kedvéért teszed. Nincs szükséged
jutalomra, tapsra vagy haszonra,
mert szeretsz így szolgálni. Ennek az ellenkezője is igaz: ha nem

szívügyed az, amit csinálsz, kön�nyen elbátortalanodsz.
Az Istent szívből való szolgálat
második jellemzője a hatékonyság. Amikor azt teszed, amit Isten
úgy ültetett beléd, hogy szereted
csinálni, akkor jó leszel benne.
A szenvedély hajt a tökéletességre. Ha nem érdekel egy feladat, nem valószínű, hogy kiválóan
fogsz teljesíteni benne. Másfelől,
a legnagyobb teljesítményt bármely területen azok érik el, akik
szenvedélyből teszik, nem pedig
kötelességből vagy haszonszerzésből.
Találd meg, mit szeretsz csinálni – azt, amihez Isten szívet
adott neked -, és aztán tedd az
Ő dicsőségére!
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CSATLAKOZZ

FACEBOOK

KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ!

F

acebook-oldalunkon az
Ez az a nap!-ot érintő
minden aktuális hírt és
fontos tudnivalót megtalálhattok. Ezenkívül
rendszeresen feltesszük rendezvényeink fotógalériáit és videóit
is, valamint igyekszünk időnként
élőben is bejelentkezni. Mindezek
mellett idővonalunkon minden
nap közzéteszünk reggeli áhítatot,
valamint bátorító üzeneteket.
Amennyiben szeretnétek közelebbről követni alapítványunk

életét, és részesei lenni közösségünknek, akkor csatlakozzatok az
Ez az a nap! baráti kör nevű Facebook-csoportunkhoz. Itt exkluzív
információkat is megosztunk veletek, és hívunk benneteket, hogy
ti is legyetek aktív tagok hozzászólások, kérdések, bizonyságok
megosztásával.
Kérjük, hogy ezeken felül
jelöld be az Ez az a nap! 2022
Puskás
Aréna
eseménynél,
hogy ott leszel, és hívd meg rá
barátaidat is!

Kérünk titeket, testvéreink,
intsétek a tétlenkedőket,
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek
mindenkihez.
1Thesszalonika 5,14
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KÖVESD

INSTAGRAM
ÉS TIKTOK

OLDALUNKAT!

Nem hiányozhatunk az Instagramról sem, ahol posztokban
és sztorikban rendszeresen megosztunk igei üzeneteket,
valamint hírt adunk rendezvényeinkről és az Ez az a nap!
életéről. Úgyszintén megtaláltok bennünket TikTokon is.
Kövessetek Instán és Tiktokon is!
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ISTEN SOHA NEM
CSALÓDIK BENNED!
Isten nem a bűneink alapján azonosít minket. Tudnunk kell, hogy Ő átölel bennünket,
függetlenül az elbukásunk súlyosságától.

S

okunk számára úgy tűnik, mintha reflektorfény
világítana a hibáinkra és
gyengeségeinkre. Tisztában vagyunk azzal, hogy
miben maradunk alul, és gyakran
ezekre fókuszálunk. Feltételezzük, hogy Isten biztosan elégedetlen, amiért úgy tűnik, még mindig nem tudjuk elég jól csinálni
a dolgokat. Úgy gondoljuk, hogy Ő
ugyanúgy a hibáinkra összpontosít, mint mi. A valóság azonban az,
hogy ez a nézőpont nem illik sem
a kereszténység tanításához, sem
ahhoz az Istenhez, akit követünk.
Isten gyűlöli a bűnt. Azért utálja, mert nem tud azonosulni azzal, ami ellentétes az igazsággal,
a szépséggel, az Ő szerető akaratával és védelmező természetével.
De Isten bűn elleni gyűlölete csak

egy része a képnek. A másik része természetesen az Ő páratlan
szeretete irántunk, amely annyira buzgó és mindent átfogó, hogy
nem tehetett mást, mint hogy
Jézus Krisztus által utat mutatott
számunkra, hogy kiszabadulhassunk a bűn rabságából.
Lehet, úgy gondoljuk, ismerjük
Jézus halálának értelmét, és a legtöbben elfogadtuk ezt a személyes
életünkre nézve, de az igazi próba
a bűnre adott válaszunkkal jön el.
Ha annak csúfságával foglalkozunk, és szorongva és szégyenkezve hajtjuk le a fejünket, akkor
valószínűleg nem gyökerezett meg
bennünk az az igazság, hogy sokkal többek vagyunk a hibáinknál.
Amikor úgy érezzük, hogy meg
kell büntetnünk magunkat bűneink miatt, valójában leértékeljük

Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és
ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Galata 5,1

Jézus áldozatát – sőt, saját magunkba vetjük reményünket, hogy
megváltsuk magunkat, vagy befejezzük az Ő engesztelő áldozatát.
A Szentírás azt mondja, hogy hit
nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
Adjuk át magunkat annak a hitnek,
hogy a feladatot Jézus elvégezte.
Emlékeznünk kell erre a valóságra, és meg kell tanulnunk egyre mélyebb szinten hinni benne.
Semmi sem ad erre olyan lehetőséget, mint a hibáink tudatosítása.
Ahelyett, hogy hibáinkat arra használnánk, hogy megbüntessük magunkat, talán inkább tekinthetjük
őket meghívásnak arra, hogy ne
csak gyakoroljuk hitünket, hanem
megragadjuk Isten intenzív szeretetét.
Isten nem a bűneink alapján
azonosít minket. Emberi szemmel
nézve ez olyan, mintha Ő fordítva
látná a dolgokat – míg mi talán
a hibáinkat, addig Isten a nekünk
adott ajándékokat nagyítja fel. Őt
nem félemlítik meg a gyengeségeink, mint ahogyan azt mi oly gyakran tesszük. Ő úgy látja, hogy azok
ereje már összetöretett a kereszt
által.
Amikor bűntudatot érzünk, és
úgy érzékeljük, hogy Isten szigorúan rámutat a hibáinkra, talán felismerhetjük, hogy valójában csak
a saját hangunk vagy az ellenség
hangja az. Ehelyett választhatjuk,
hogy az Ő halkabb hangjára figyelünk, amely gyengéden ismételgeti:
„Nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus
Jézusban vannak” (Róm 8,1).
Ez azt jelenti, hogy el kell néznünk a bűneinket? Egyáltalán nem.
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Veled van Istened, az Úr, Ő erős, és
megsegít. Repesve örül neked, megújít
szeretetével, ujjongva örül neked.
Zofóniás 3,17

Amikor hibákat látunk az életünkben, azokat vegyük komolyan, és
vigyük az egyetlen Isten elé, aki
képes megbocsátani, segíteni, tanítani és az Ő hasonlatosságára
nevelni bennünket. Hiszen „Ha
megvalljuk bűneinket, hű és igaz
Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn 1,9).
Tudnunk kell, hogy Isten átölel
minket, függetlenül a bűn súlyosságától, hogy ne szégyenünkben
hátráljunk meg, hanem vigasztalódva jöjjünk hozzá. Meg kell értenünk, hogy Isten nem a bűnök
alapján határoz meg bennünket, és
ezért nekünk sem szabadna. Isten
nem csalódik benned. Távol áll tőle.

A lelkünket megviselik a magunkra rakott terhek. Gyakran
kiszáradunk az önkritikától és az
ítélkezéstől. Félelemmel és szégyennel vesszük körül magunkat
– azzal a gondolattal, hogy rossz
emberek vagyunk, amíg meg nem
változunk. De ez a hozzáállás egyszerűen nem hatékony.
A szégyenben való maradás
megrekedést eredményez. És ezt
Isten is tudja. Ezért úgy dönt, hogy
azzal motivál minket, hogy megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk
valójában, és tudatosítja bennünk
az Ő feltétel nélküli jóságát. Tudja, hogy csak a kegyelmes szeretet hoz nekünk gyógyulást, és azt
a képességet, hogy szeressük ön-

magunkat. Ez adja aztán az erőt,
hogy elengedjük az önmarcangolást, és reménykedve haladjunk
előre.
Van egy értékes és felszabadító igazság, amelyet Isten mélyen
legbelül szeretne, hogy befogadjunk. Ez pedig az, hogy gyönyörűek
vagyunk; és Ő elégedett velünk.
Legyünk hajlandóak elfogadni
ezt az üzenetet.
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BEMUTATKOZIK AZ

EZ AZ A NAP!

Az Ez az a nap! egy felekezetközi keresztény mozgalom, amely 2000 óta olyan zenés
dicsőítő rendezvényeket szervez, ahol hazai és külföldi együttesek vezetésével Istent
dicsőítjük, imádkozunk, és közösségben vagyunk testvéreinkkel.

Dicsőítés
a Budapest Arénában

F

ontos számunkra, hogy
minden évben legyen
egy nap, amikor összejövünk Jézus nevében
hálaadással, és imádkozunk népünk megtéréséért és
az egyházért. Rendezvényeinkre
– amelyeken több százezren vettek részt az egész Kárpát-medencéből, a színpadokon pedig
több mint 30 nemzet képviseltette
magát – immár húsz éve várjuk az
érdeklődőket határainkon belülről
és túlról. Célunk, hogy mélyebben

elkötelezzük magunkat Isten mellett, és ezáltal hatással legyünk
a környezetünkre. Szeretnénk
megerősíteni testvéreinket, hogy
életükkel tegyenek bizonyságot
Isten szeretetéről. Minden eseményünkön elhangzik az evangélium
zenében, énekben, buzdításban,
tanításban és tanúságtételben.
Az elmúlt két évtized során
több tucat nagy rendezvényt
szerveztünk, ahol igyekeztünk
mindig Jézust a középpontba helyezni. A kétezres évek elején sza-
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Gyülekezés a 2015-ös
Ez az a nap! előtt

badtéri összejövetelekkel indultunk – összegyűltünk a Tabánban,
a Margitszigeten, a Kisstadionban,
a Népstadion-kertben és a Hősök
terén is. Voltak felvonulásaink
Budapest utcáin, és néhány vidéki városban is tartottunk Road
show-t. A 2007 és 2009 közötti
években a Westend tetőteraszon
rendeztünk többnapos Soul &
Gospel Fesztiválokat. A 2010-es
években beköltöztünk a Papp
László Budapest Arénába, ahol
a telt házas dicsőítéseken a hazai
és külföldi keresztény könnyű
zenei élet sok jelentős képviselője
megfordult. Mindezzel párhuzamosan kisebb klubkoncerteket és
karácsonyi alkalmakat is kezdtünk szervezni, valamint országhatárainkon túlra is eljutottunk
koncertturnéink során.
Mindig igyekeztünk olyan
előadókat hívni, akik zeneileg magas színvonalat képviselnek, de
a fellépők kiválasztásánál ennél is
sokkal fontosabb szempont volt,
hogy szívük égjen Krisztusért.
Szeretnénk ugyanis, hogy rendezvényeink túlmutassanak egy világi bulinál, és olyan összejövetelek

lehessenek, ahol Teremtőnket
imádjuk, és hirdetjük az örömüzenetet olyanoknak, akik még nem
találkoztak személyesen Jézussal.
A közelmúlt megváltozott viszonyaihoz alkalmazkodva 2020
tavaszától elindítottuk az online
Reménység Estéket, amelyekbe
hétről hétre több százezren kapcsolódtak be, a világ minden pontjáról reményt és bátorítást kapva a próbák idején. 2021-ben az
egészségügyben dolgozók aktív
megsegítéséért létrehoztuk Mozdulj! kezdeményezésünket, mely
során országszerte 50 kórháznak,

egészségügyi intézménynek tudtunk segítséget nyújtani. Emellett
az elmúlt évben megújítottuk rádiónkat, elindítottuk online magazinunkat és kottatárunkat.
Víziónk és vágyunk az, hogy
egy napon Magyarország legnagyobb stadionjában, a Puskás
Arénában gyűlhessünk össze és
dicsőíthessük Istenünket. Bízunk
benne, hogy ez 2022. július 23-án
megvalósulhat. Addig is kérünk,
kísérd figyelemmel életünket és
szolgálatainkat, melyekről minden
fontos információt megtalálhatsz
a www.ezazanap.hu honlapon.

Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt,
vigadozzunk és örüljünk ezen!
Zsoltárok 118,24
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VILÁGOSSÁGOM
ÉS SEGÍTSÉGEM AZ ÚR,
KITŐL FÉLNÉK?
ÉLETEMNEK EREJE AZ ÚR,
KITŐL RETTEGNÉK?
Zsoltárok 27,1

