
Kedves Kecskeméti Baptista Gyülekezet! Kedves Szolgatestvér! 

Idén másodjára kerül megrendezésre a Baptista Művészeti Napok rendezvénysorozat, 
amelyhez való csatlakozásra hívunk és várunk. A meghívó mellé csatolva küldjük a listát 
azokról a lehetséges művészeti programokról, amelyekhez befogadó gyülekezetet keresünk. 
Amennyiben találsz a listán olyan programot, amelynek a gyülekezeted otthont adna, akkor a 
megjelölt elérhetőségeken jelentkezz! 

Meghívás a Baptista Művészeti Napok 2017. november 11-19. 
országos missziós rendezvénysorozathoz való csatlakozásra 

Kik közül és hogyan választhat gyülekezetünk, iskolánk előadót, kiállítót, fellépőt, stb.?  
Idén közel ötvenen várnak arra, hogy a gyülekezetek, iskolák meghívják őket nagyszerű 
programjukkal egy-egy fotókiállításra, író-olvasó találkozóra, zenés gyermek- és felnőtt 
színházi előadásra, klasszikus és jazz koncertre, könyvbemutatóra, művészettörténeti 
előadásra, tárlatra, egyházi népénekek dalestre, művészeti vetélkedőre, úti beszámolóra 
bibliai tájakról  stb. a rendezvénysorozat keretében. Az eddigi művészeti felajánlások – amik 
közül választhatunk meghívandó programot – megtekinthetők a comeniushaz.hu vagy a 
Comenius Ház Facebook oldalán.  Ünnep nyitórendezvény: November 11-én, a sorozat 
nyitányaként az Újpesti Baptista Imaházban ad hangversenyt a 60. születésnapját ünneplő 
Baptista Központi Énekkar az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti 
Baptista Iskola kórusával közösen. Az est folyamán adják át a Comenius Ház által alapított 
baptista művészeti díjakat.  Mi a célja a baptista művészeti napoknak? Az evangélium 
gazdagságát, közösségünk művészeti értékeit megmutassuk és közvetítsük minél többek 
számára lakóhelyünkön vagy akár más helyszíneken is a művészet eszközeivel is. 

Mit és kiket hívjunk meg ezekben a napokban? Olyan művészeti programot, amelynek 
otthont adhat gyülekezetünk vagy intézményünk, vagy amelynek helyet tudunk szervezni és 
biztosítani községünkben és városunkban. Használjuk ki ezeket a napokat az evangélium 
megosztására, Isten országa terjedésére, Krisztus dicsőségére. 

Kiknek a csatlakozását várjuk? Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, 
iskolákat, művészeti csoportokat (kórus, zenekar, társulat stb.) és személyeket, akik készek 
arra, hogy a rendezvénysorozat időszakában minél több helyen gazdagítsuk környezetünket 
azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. 

Mivel lehet csatlakozni? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti 
foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, 
előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális 
programmal, melyek a közösségünkben meglévő értékekre épülnek. 

 Jelentkezés és regisztráció a comeniushaz@baptist.hu email címen történik. A 
jelentkezéssel együtt várjuk a gyülekezet vagy iskola által rendezett program plakátját, 
amelyen kérjük feltüntetni a Baptista Művészeti Napok logóját. 
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