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A mi Megtartónk, Jézus Krisztus eltörölte a halált,
világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot.
(2Tim 1:10, Károli ford.)

Élet és halhatatlanság
fenti kijelentés Jézus Krisztust
a világtörténelem legnagyobb
személyének nyilvánítja ki.
Nincs senki más, akirõl ezt a csodálatos igazságot elmondhatnánk.
Az evangélium által teljesen világos választ kapunk azokra a kérdésekre, melyek évszázadokon, évezredeken át homályban voltak.
A halálról, a feltámadásról, a síron
túli életrõl nagyon sok bizonytalanság volt az emberekben. Az ókor
filozófusai csak a sötétben tapogatóztak, amikor errõl beszéltek.
A filozófusok ma is ott tapogatóznak. Még a prédikátor sem tud vigasztalót vagy bátorítót mondani a Prédikátor könyvében, tanítása errõl a
témáról homályos. Az ószövetségi
próféták üzenete is csupán egy
kicsiny, pislákoló fényforrás ebben a
homályban. Van néhány szilárd
bizonyságtétel az Ószövetségben a
feltámadásról, de ezek száma kevés.
Jézus Krisztus hozta világosságra az
életet és a halhatatlanságot. Vége a
bizonytalanságnak, találgatásnak,
feltételezésnek.
Az evangélium azt a Krisztust mutatja be, aki hozzánk hasonló lett mindenben, de nem vétkezett. Kereszthalálával éppen azt gyõzte le, ami a
halált okozta: a bûnt. Értünk, mindnyájunkért megtapasztalta a halált
is, de nem maradt a holtak birodalmában, nem maradt a sírban. Feltámadott és él!
Feltámadásával teljes a megváltás: van gyõzelem a bûn és a halál
felett. Van bizonyosság arról, hogy
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Valaki visszajött abból a másik világból. A feltámadásról és az örök életrõl szóló üzenetet áthelyezte a világosságba. Mi már ebben a világosságban élhetünk.
Jézus Krisztus nem csupán áthelyezte a homályból a világosságba
a feltámadásról szóló tanítást, hanem
egy Könyvbõl egy Személybe helyezte át, az Õ személyébe. Mert azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet”
(Jn 11:25) és „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6).
Már említettük, habár homályosan, de mégis ott volt a feltámadásról és a halhatatlanságról szóló tanítás és bizonyságtétel az ószövetségi
iratokban. Ezért a zsidók többsége
hitte a feltámadást és az örök életet.
Sokan, különösen a farizeusok, görcsösen ragaszkodtak az Írás betûjéhez, és nem ismerték fel azt, Akirõl
szólt az Írás: Jézus Krisztust.
Jézus azt tanította, hogy az élet
nem az Írásokban van, hanem az Õ
személyében. Ezt mondta hallgatóinak: „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert
azt gondoljátok, hogy azokban van az
örök életetek: pedig azok rólam tesznek
bizonyságot, és mégsem akartok hozzám
jönni, hogy életetek legyen” (Jn 5:39-40).
Ez nagy váltásnak számított abban
az idõben, és annak számít ma is.
Sajnos, ahogyan akkor is voltak,
ma is vannak, akik azt hiszik, hogy
az élet és az üdvösség egy vallás gyakorlásában van; szertartásokban vagy
egy felekezethez való tartozásban.
Nem így van! Az élet és az üdvösség
egy Személyben van, éspedig Jézus

Krisztusban. Ezért kell Benne hinni, Hozzá jönni és Õt követni. „Örök
életet adott nékünk az Isten, és ez az élet
az õ Fiában van.” (1Jn 5:11)
Jézus Krisztus a homályból a világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot, egy Könyvbõl az Õ
személyébe helyezte át a feltámadásról és az örök életrõl szóló bizonyosságot, de ennél még többet is tett: a
jövõbõl a jelenbe helyezte át a feltámadást, az örök életet és a halhatatlanságot. Azt mondta Mártának: „Aki
hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki
csak él és hisz énbennem, soha meg nem
hal” (Jn 11:25-26). Márta hitte, hogy
majd egyszer, a feltámadáskor, az
utolsó napon feltámad az õ testvére.
Erre Jézus kijelentette, hogy aki Õbenne hisz, annak már itt és most örök
élete van, és halhatatlan!
Jegyezzük meg: ezt a bátor kijelentést Jézus a halála elõtt tette. Halála és feltámadása azt az örömteljes
bizonyosságot adja minden benne
hívõnek, hogy nekünk már most örök
életünk van. Nemcsak majd lesz, miután meghalunk, vagy miután visszajön az Úr Jézus értünk, hanem már
most van örök életünk. A fizikai halál
nem változtathat már ezen a tényen,
csak közelebb visz Megváltónkhoz,
haza érkezünk az Úrhoz.
A feltámadásról, örök életrõl és
halhatatlanságról szóló tanítást Jézus
Krisztus a homályból a világosságra
hozta át, a szent iratokból az Õ személyébe, és a jövõbõl a jelenbe helyezte át. „Akié a Fiú, azé az élet.” (1Jn
5:12)
Borzási Gyula

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
A címoldal fotói: Borzási Gyula
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„Uram, újíts meg bennünket!”

(Zsolt 80:20)

Péntek esti ünnepi istentisztelet
Már messzirõl feltûnt a ballai imaház impozáns, hívogató épülete. Elõtte nem lehetett parkoló helyet
találni. A fúvósok elõzetes szolgálata rendkívüli alkalmat hirdetett meg. Hamar megtelt a nagy terem.
Az erkélyeket is igénybe kellett venni.
orzási István elnök testvér rosan. Három körzet lelkipásztor
imája volt a nyitány. A közös- nélkül marad. A táj kész az aratásra.
éneket Mike József
lp. Munkásokra van szükség. Az Úr
mondta be és vezette, a kíséretben újítson meg a misszióra. Segítséget
szerepet kapott az új klasszikus kért a bõségben élõ gyülekezetekorgona is. A helyi nyugdíjas lp, tõl. Lássák meg a szükséget. Végül a
Király Tibor az Ézs 55, 10-13-at Bír 1,1-4-et olvasta.
Budai Lajos, a Zilahi missziókerület
olvasta fel. Köszöntötte a megérkezetteket. Köztük Anthony Pecket, elnöke megemlítette a 40 gyülekezeaz Európai Baptista Föderáció fõtit- tet és misszióállomást, 3570 tagot, A küldötteket a ballai fiatalok fogadták
kárát, baptista közösségünk orszá- 1392 hozzátartozót, akikkel számolgos vezetõit. Kongresszusunk cím nak. Fúvószenekari, nõi, regionális
gondolata: Uram újíts meg bennünket. ifjúsági találkozóik voltak. A soktól
Az Úr igéje által cselekszik. Követ- Isten sokat kér számon. A gyakorkezménye: öröm, békesség, ujjon- laton még van mit változtatni.
gás, nagy változás. Majd Veress Efraim Javasolta diakónusok avatását, több
hazai CD kiadását. Buzdított a
és Gergely Pál lp.-ok imádkoztak.
A helyi énekkar erõs, telt hangú gyermek vállalási hitre. Sürgette az
szólamokat, jól összecsiszolt hangokat élõ istentiszteletek tartását. Imádszólaltatott meg többször is. Vezé- kozást kért az üres körzetekért. Ézs
42, 6-8-at idézte. Minden tevékenynyelte ifj. Király György.
ségünk legyen szabadító szolgálat.
A négy missziókerületünk volt
Kovács Gyula, a Nagyváradi
elnökeinek beszámolója
missziókerület elnöke: 3666 tagot,
Bálint Pál lp. a legfiatalabb (4 1936 hozzátartózót említett. A múlt A fúvósok szolgálata rendkívüli alkalmat
hirdetett – a karvezetõ Kiss Imre volt.
éves) missziókerület helyzetét ismer- évben 160 fehér ruhás vallotta meg
tette. Nyolc körzet tartozik oda, hitét. 25 lelkipásztoruk van. Isten
plusz a Gyalu-i roma gyülekezet. rendelt Aradra is, mindkét gyüleÉvenként missziókerületi hálaadó kezetbe lelkipásztort. Üres a Váradünnepélyen, ifjak és gyermekeknek Betlehemi gyülekezet. Sajnálattal és
közös táborozásán vehettek részt. fájó szívvel tudatta, hogy az Arad
Nõknek találkozókat szerveztek. belvárosi közösségbõl néhány
Taglétszámban csökkenés történt az család, Nagyszalontáról 18 tag
utóbbi négy év alatt. Jelenleg szakadt ki Boros Gyula vezetésével.
minden körzetben van lelkipásztor, A missziókerület vezetõségébe tartode nyugdíjba vonulások esedékesek. zik Albert István Zsolt lp. is titkárA szónokok, az énekkar, a küldöttek és a
Harmonikus együttmunkálkodás- ként. Sok gyülekezetben nem volt helybeli gyülekezet tagjai a kongresszus
nak örvendtek. Idézte a Zsolt 122, bemerítés. Ez kell fájjon nekünk. megnyitó összejövetelén.
6-9-et. Ha békességben élünk, Álljunk az Úr elé, hogy megismerfelismerjük Istenünk vezetését, sok jük okát. Tagjaink ne menjenek el
erõt takaríthatunk meg.
közülünk. Neh 2,17-18-el zárta.
Borzási Gyula, a Brassói misszióAnthony Peck testvér jó zenész is,
kerület elnöke szóvá tette, hogy a a Feltámadt hõs, ó dics neked címû
székelyföldi magyarság tömbben él, karéneket õ vezényelte dinamiküldetésünk van feléjük. 1037 tag, kusan.
Ionel Tutac, román fõtitkár
774 hozzátartozó, 72 gyülekezet és
misszióállomás él ott. A kis méretû üdvözletet hozott a román baptista
gyülekezetek jellemzõk. Egyik- testvérek részérõl. Mottótok nagyon
másik küszködik a fent maradásért. szép és fontos – mondotta. Isten
16 teljes idejû lelki munkásuk van, felemeli gyülekezetét, bár az ateisták A megnyitó ünnepi istentisztelet szónokai:
akik közt nagy mozgás észlelhetõ. másként várták, mondták. Milyen Borzási István, Ionel Tutac, Anthony Peck
Három új végzõst avatnak fel hama- legyen a jövõ gyülekezete: csatahajó, és a házigazda Király Tibor lelkipásztor.
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halászhajó, esetleg luxushajó.
Különbözõ célok, szerkezet, utasok
jellemzik azokat. Legyen egész családokat megmentõ. A személyzetnek
fegyelmezettnek kell lennie. A világ
örvényei fölött úszik. Gyõzelmünk
csak Jézus nevében van. A kegyelmi
idõ lejár. Milyen legyen a szövetségünk? Mindennek megvan az ideje:
a kirándulásnak, halászatnak és a
harcnak is.
Anthony Peck igehírdetése álljon
elõttünk rövidítetten és mégis úgy,
ahogy elmondta.
Szeretném megköszönni az
énekkarnak, hogy vállalták az
ismeretlen angol vendég vezetését.
Hálás vagyok az Úrnak Vékás
Zoltán, Ionel Tutac testvérért és
másokért, akiket kelet Európából
megismerhettem. Az európai baptista család üdvözletét hozom. Az 35
különbözõ nyelvet beszél, 57
tagszövetséget alkot. Isten Lelkének
csodája, hogy még mindig együtt
vagyunk. Közel kelet is hozzánk
tartozik. Ázsia középsõ területein is
nagyon nehéz hívõnek lenni.
Felolvastatta az 1Kor 1,18-31-et.
Egész életünkben komolyan igyekszünk nem látszani bolondnak,
hanem intelligensnek. A bolondokat
nem vesszük komolyan. A kereszt, a
legfontosabb jelvényünk: az erõtelenség, a halál, az ítélet, a gyalázatnak jele. Bolondságnak tûnik.
A helyreállás, a megújulás a keresztnél kezdõdik. Csak egy éve voltam
Izmírben, régebb a Szmirna nevet
viselte, és Sámsonban is, Török-

országban. Ha ott evangéliumi
hívõnek vallod magad, munkahelyed úszott. Így a tagjaik 80 %-a
munkanélküli. Õket 24 órás rendõri
ellenõrzés alatt tartják. Mégis szaporodnak, sokasodnak. A légy hû
mindhalálig felhívás még ma is érvényes. Imaházuk tetején jól látható
egy kereszt. Sok minaret veszi körül
épületüket.
Bagdadban, Irakban van egy
baptista gyülekezetünk. Ott megsokasodtak a terrorista támadások
ellenük. Mégis minden vasárnap
több mint 200-an jönnek össze igét
hallgatni. Imádkozzatok értünkkérik, hogy ott maradhassanak.
Nem sokan vagytok bölcsek, nemesek. Isten a bolondokat a gyengéket
választotta ki, hogy megszégyenítse
az erõseket. A kereszt helyén terem
a gyõzelem. Oda van írva: úgy
szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta... Ott új élet,
szabadság fakad Krisztusból. Istennek hatalma, bölcsessége a kereszt,
az evangélium. Hisszük-e, vagy elveszítettük bizodalmunkat?
Ó Uram, újíts meg minket az
evangéliumba vetett hitben. Nyomás
nehezedik ránk, hogy ne tegyünk
bizonyságot a világban a keresztyén
értékekrõl. Az európai baptista
szövetségek kisebbségben vannak,
akárcsak az örmények. Õk a legrégebbi keresztyén nemzet Európában, akik sokat szenvedtek. Ma
142 baptista gyülekezetük van 4600
taggal. Néhány örmény ember látást
kapott, és elkezdték hirdetni újra a

keresztet. Sokat imádkoznak, a teológia hallgatókat minden héten
kiküldik prédikálni, gyülekezetet
plántálni. Az evangélium szerint
élnek. Országotokban is üldözték a
hívõket. Izraelben, Palesztinában is
van baptista gyülekezet. Õket is
üldözik a szélsõségesek. Megmaradtak mégis hitükben. Misszióznak,
bizonyságot tesznek.
Ahogy megújítást kérünk, összpontosítsunk Krisztus keresztjére, és
annak hirdetésére. Tegyük örömmel, anélkül, hogy bocsánatot kérnénk azért.
Észtországban a kongresszusokat
ifjak tengerbe merítésével fejezik be,
bár hideg a víz. Jézus velünk van
minden nap a világ végéig. Uram,
újíts meg minket!
Aztán közösen és átéléssel énekeltük el: Messzi hegytetõn fent áll
egy régi kereszt címû énekünket.
Borzási István, elnök tv. buzdított imára: Gáza a filiszteusokhoz
tartozott. De Izrael visszavette megújulása után. Majd Király Tibor,
helyi lp. köszönte a szolgálatokat.
Közölte, hogy mindenkit várnak
vacsorára és reggelire. Szállásról is
gondoskodtak.
Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma, énekeltük közösen. Záróimát Anthony Peck, európai fõtitkár
mondott. Lassan átmentünk az
étterembe. Ott sürögtek-forogtak a
ballai gyermekek, fiatalok és a
konyhán a testvérnõk serénykedtek.
Munkájuknak kellemes eredménye
volt.

A Választókongresszus 2. napja, a választás
A borús idõ nem akadályozhatta meg egybegyülekezésünket. Hosszú,
bejelentkezési asztalnál.
ezdõ imát Módi Miklós lp. Isten a minta a vezetésben az irányímondott, igét dr. Buzle tásban. Szükségünk van az Úrra fiDániel tv. olvasott az imára gyelni. Így lesz békességünk. Legyen a
buzdításhoz: az Ézs 48,14-17-et. Jó megválasztottaknak és a választóknekünk együtt lenni- mondta, hogy nak békessége, amikor innen eltáfigyeljünk az Úrra, örvendjünk vozunk.
elõtte. Tegyünk félre minden önigazságot, elõre gyártott emberi
bölcsességet.
Módi Miklós lp. szerint nagyon
könnyen lehet egyik vagy másik
ember mellé állni. Gyûljünk az Úr
mellé. Lássuk Isten jelenlétébõl,
hogy kit kell beválasztanunk a
szövetség vezetõségébe. Isten a
leghatalmasabb, aki a kezében tartja Módi Miklós lp. (balról) és Dr. Buzle Dániel
ezt a napot. Nála van a megoldás. vezetett áhítatot szombat reggel.
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fogyni nem akaró sor kígyózott a
A közös énekek jól illeszkedtek az
alkalomhoz. Azokat Borzási Dávid
és Szilágyi András kísérte.
Borzási István, elnök testvér imája
után szeretettel köszöntötte a
kongresszust és a résztvevõket. Napi
jegyzõnek Dr. Giorgiov Adrián tv.-t
választottuk.
Az elnöki jelentésbõl kiderült,
hogy a nagyszalontai körzet eseményei eléggé kimerítõk, megterhelõk
voltak. Boros Gyula tv.-t hitelvi elhajlása miatt elõbb az elnökség függesztette fel. Háromszor találkoztak
a gyülekezettel. Egy hónapi gondolkodási idõ után meg kellett fosztani
a lp. tisztségtõl. A Tanács nem
3

A Választókongresszus 2. napja
Folytatás az elõzõ oldalról

közösítette ki, csak fenyítette. Õk
saját döntésük alapján léptek ki, és
alapítottak új gyülekezetet. Mi is
felelõsek vagyunk a hitelvi elhajlásokért. Megújulásért kell imádkoznunk a lp-ok életében, istentiszteleteinken, szolgálatainkban. Baj a
baptista név ócsárlása. A 100 létszámnál nagyobb gyülekezetek
rendszeresen kellene támogassák a
kisebbeket. Szívesen átadja az elnökséget egy alkalmasabb személynek.
Dr. Kovács József, fõtitkár tv.
betegsége miatt nem írhatta meg a

Az szövetség tanácsának tagjai a beiktatási
üdvözletet hallgatják.
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beszámolóját. (A kongresszusi füzet
számára a statisztikát Budai Lajos
fõtitkárhelyettes testvér készítette.)
A 9096 tagunk 255 gyülekezetben
vagy misszió állomásban, 69 körzetben tevékenykedik, amibõl 6 üres.
Hálásak vagyunk az eredményekért, de ki kell küszöbölnünk a
hiányosságokat.
A Kolozsvári teológiai befektetés
nem haladt elõre a többszöri próbálkozás ellenére sem. Csak 2012
tavaszától várható elõrelépés.
A szalárdi öregotthont fel kellett
újítani, meg kellett vásárolni. Egy
jelentõs európai pályázatot nyertek
meg. Sajnos a kölcsönzött vételárat
nem tudtuk megadni, csak 50%
alatt. Haladékot kaptunk, de meg
kell adnunk. Elkészítettük a belsõ
rendszabályt. A gyülekezetek imádkozzanak egymásért.
Érdeklõdésünk lassan ébred a
külmisszióra. Országunk körüli
szórvány magyarságra összpontosítunk. Két család Szerbiában volt
többször is: Baricsán és Tóth tv.-ék.
Munkájuk nyomán több megtérésre

és bemerítésre került sor. Épület
javítási munkálatokban is részt
veszünk. Szeretnénk Kárpátaljára is
lelki munkásokat küldeni. Emeljük
legalább egy lejre tagonként a külmissziós adakozást évente. A gyülekezetek nem lehetnek autonómok
egymás kárára – mondotta, majd
megköszönte a szolgálati lehetõséget.
Kovács Gyula, gazdasági alelnök
megköszönte a 2010-es adakozást.
Nem küldte be mindenki a tagsági
járulékot. Mínusszal zártuk az évet.
Még tartozunk 157.000 euróval a
Filadelfia öregotthon árába. Az Ebaptifon beszélgetõ csoport már 5
éves. Megmaradt 70.000 lej a szerzõdés újításkor. A szövetség székházát belül az udvaron tatarozták.
A frontot is szeretnék tetszetõssé tenni. A mûködési engedélyek kicserélése még nem fejezõdött be. Ne halogassuk azt. Köszönte a testvérek
bizalmát.
Szekrényes Pál lp, a pénzügyi
ellenõrök szóvivõje nyilatkozott a
megállapított rendrõl. Felhívták a
figyelmet, miként kell betartani az
ország idõszerû törvényeit.
Továbbra is küldjünk bizalommal
minél jelentõsebb pénzösszegeket a
szövetséghez.
Dr. Kiss J. V. és Raina Ottó lp. tv.
dicsérte a nagyváradi és gyalui roma
gyülekezet példás adakozását.

A választásokat Király Tibor
napi elnök vezette.
A 197 küldött határozóképes
testületet alkotott. 100%-an ratifikáltuk az új tanács összetételét.
Dr. Simon József testvér már az
elsõ fordulóban megkapta az elnökségéhez szükséges titkos szavazatokat. Dr. Kovács József testvér is
a fõtitkársághoz. Szintén ifj. Budai
Lajos testvér is a titkár helyettesi
tisztséghez.
Hasonlóan alakult Dr. Borzási
István, Veress Efraim, Dr. KissJuhász Vilmos és Szûcs Sándor
testvérek alelnöki megbízása is.
Nyílt szavazással, teljes egyetértéssel
lett pénzügyi ellenõr: Ifj. Fazakas
Miklós, Nagy György és Szekrényes
Pál tv.
A szavazatok számlálásával párhuzamosan hozzászólásokra került
sor.
Ifj. Veress Ernõ lp. egy statisztikát
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készített az 50 tagnál nagyobb gyülekezetekrõl visszamenõleg 12 évre.
A kis gyülekezetek misszióját hatékonyabbnak találta. Támogassunk
laikus munkásokat, hadd plántáljanak gyülekezeteket – javasolta.
Látás váltásra van szükség. Ha jól
mûködik a belmisszió, jól fok
mûködni a külmisszió is.

Anthony Peck EBF-fõtitkár így
búcsúzott:
Nagyon jól érzem magam köztetek.
Vigyétek köszöntésünket gyülekezeteitekhez. Különös kihívásokkal kell
szembe néznünk. Tanácskozásainkkor tapasztaljuk az egységet és erõs
baptista identitásunkat. Az istentiszteletek különböznek, de az alapvetõ
dolgok egyeznek. Imádkozzunk
minden héten egy tagszövetségért.
A honlapunkon megkapjátok. Értetek is van feltüntetve egy ilyen hét.
Elsõ és állandó témánk a baptista
egység. Osztódás által is szaporodunk. Olykor lényegtelen kérdés
miatt. Az alapvetõ dolgok összekötnek. A második kihívás a misszió és
evangelizálás, mert sodor az elvilágiasodás. Az evangélium nem változik. Változtatni kell a bemutatásán. Újabb és újabb módokat kell
találnunk. Ki kell mennünk az
emberek közé az igével. Etnikai
gyülekezetek jönnek létre a
menekülések miatt. Gyülekezetek
alakultak burmaiakból Norvégiában. Sajátos kulturális háttérrel
rendelkeznek. Az egész világból
érkezhetnek csoportok Európába.
Felfrissülést és problémákat hoznak
magukkal.
A harmadik célunk a vallásszabadság. A baptista hívõk kezdettõl fogva mindenkinek kérték ezt a
lelkiismereti szabadsággal. Több felé
hiányzik a megadása. Azerbajdzsánban két pásztort börtönbe zártak.
Türkmenisztánban nagyon nehéz
evangéliuminak lenni, Törökországban, közel-keleten hasonlóképpen. E miatt közülük sokan
kivándorolnak. Vannak szakembereink, akik mindezzel foglalkoznak,
segíteni próbálnak.
A másik témánk az ember kereskedelem: gyermekek, lányok, fiatal
asszonyok eladása prostitúcióra.
Van tervünk a helyzet javítására.
Megelõzéssel is foglalkozunk.
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Beilleszkedésre segítjük a kikerült
áldozatoknak.
Végül célunk a keresztyén értékek védelmezése, mint a házasság,
családi élet. Egy férfi és egy nõ
között, ami Európában másoknál
kérdésessé vált. Ezekkel foglalkozunk a szövetségünkben. Kérjük,
imádkozzatok értünk. Azért tartozunk össze, mert Jézus Krisztushoz
tartozunk.
Király Tibor lp. szerint is az
istentiszteletek végén mondhatjuk:
Az Úr közel. Ezt Mike Béla testvér is
javasolta egykor.
Dr. Pardi Attila tv. örömmel
újságolta, hogy hétfõn kezdõdnek a
munkálatok a szalárdi öregotthonban. Remélik, hogy õszig tetõ alá
kerül, télig helyére kerülnek a nyílás
zárók. Már megérkezett az elsõ
finanszírozási összeg a pályázat
révén. Imádkozzunk, hogy balesetmentesen, jól történjen minden.
Kovács Gyula lp. közölte, hogy az
adó 2%-át át lehet utaltatni május
közepéig alapítványoknak, gyülekezeteknek, a szövetségnek.
Borzási Gyula lp. tudatta, hogy
ebben az évben a Hargita tábor 20
éves lesz. Sok áldásos eseményre
került sor ott. Imádkozzunk értük,
bátorítsunk személyeket az igénybevételére. Házasokat is jó körülmények között fogadhatnak.
Az imaházakat is úgy kell építeni,
hogy kerekes székkel be lehessen
azokba jutni. Az illemhelyeket is így
kellene terveznünk.
Kovács József, megválasztott fõtitkár
a továbbiakban az 1Tim 5,17-et
olvasta Király Tibor, Bándi Sándor
már bekövetkezett, és ebben az

Az új elnök testvér köszönti a Kongresszust.

évben Bálint Pál és dr. Vass Gergely
lp. nyugdíjba vonulásához. Megköszönte szolgálatukat. Életetek
végéig tartson erõtök – kívánta.
Hasonló helyzetbe került Kovács
Gyula volt gazdasági alelnökünk is,
aki 18 éven át szolgált a szövetségnél
(ezt Borzási István lp. mondta).

Az új tanács beiktatása
Bándi Sándor nyugdíjas lp. a
Péld 11,11/a-t olvasta a szövetségünk új vezetõségének beiktatá-

A küldöttek a Kongresszus 2. napján.
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A Választókongresszus 2. napja
Folytatás az 5. oldalról

sához. Köszöntötte a Józsefeket
névnapjuk alkalmából. Felszólított
vezetõink szeretésére, támogatására. Dr. Vass Gergely lp. pedig
egy igecsokrot olvasott fel: 5Móz
32,3-4; 2Móz 34,6/c-7; Róm 16,27;
Júd 24-25; Mk 14,38; Kol 4, 17/b;
1Kor 16,13-14; Zsid 13,17. Majd
imádkozott értük.

Az elnök testvér köszöntõje
Dr. Simon József megválasztott
elnök záradékul az 1Tim 4, 16-ot
olvasta. Álljon itt székfoglaló beszédének rövidített visszaadása. Isten
embereket hív el. Vele már többször
megtörtént, hogy tiltakozott. De
nehéz az ösztöke ellen rugódozni.
Rábízta az Úrra és a testvérekre.
Isten felelõsséget bíz ránk, értéket.
Elsõ tevékenységi terület a
bizonyságtétel. Megõrizni annak
tisztaságát. Alkalmazni tanítását az
életünkre. Az Úr adjon ehhez
kegyelmet és hitet. Az igét hirdetni
kell.
Szeretne vigyázni a közösségre,
az emberekre, a hallgatókra.
Legyen köztünk, jó, egészséges,
keresztyén közösség. Feltétele az
egymás iránti õszinteség. Beszéljünk
az emberek elõtt, és nem a háta
mögött. Elsõ sorban négyszemközt
intézzük dolgainkat és nem a
világhálón elindított írásokkal.
Vigyázni szeretne magára is:
életére, egészségére, képességeire.
Más esetben, amikor nincs más
megoldás, fel kell áldoznunk
magunkat. Az Úr Jézus ezt vállalta.
De amikor meg lehet osztani a
terhet, akkor tegyük.
A kongresszus befejezése
Élõ láncban énekelt utolsó
énekünk az Áldott legyen a frigy
címû volt.
Záró imát Kovács Gyula lp. mondott. Következett a nagyon finom
ebéd elfogyasztása, rövid testvéri
üzenetek váltása, kisebb adminisztratív tevékenységek lebonyolítása.
Istennek köszönjük a tapasztalt
áldásokat, a ballaiaknak a kedves és
gondos vendéglátást. Vezesse és
használja az Úr kedve szerint
szövetségünk új vezetõségét és egész
közösségünket is!
DR. VASS GERGELY
6

A szövetségi tanács tagjai az EBF-fõtitkárával: (elsõ sorban, balról jobbra) Borzási István,
Simon József, Anthony Peck, Kovács József, (második sorban) Kiss Zoltán, Borzási Pál,
Borzási Gyula, Veress Efraim, Budai Lajos, (mögöttük) Deák Zsolt, Giorgiov Adrián,
Kovács Gyula és ifj. Veress Ernõ, (a hátsó sorban) Kelemen J. Sándor, Szûcs Sándor,
Kis-Juhász Vilmos és Albert István Zsolt.

A küldöttek a Kongresszus 2. napján az elnök és fõtitkár beszámolóját hallgatva.

A ballai énekkar szolgálat közben a Kongresszus péntek esti ünnepélyes megnyitóján.
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TUDÓSÍTÁSOK

Közösségápoló napok a Hargita Keresztyén Központban
anuár 31 – február 2.: Gyönyörû
havas táj fogadott a táborban a
félév-közi, téli vakáció elsõ napjaiban. Közösségápoló napokon vettünk
részt, amit a székelyföldi lelkipásztorok és lelkimunkások családjai
számára szerveztek meg. A találkozó
jeligéje ez volt: „Maradj meg abban,
amit tanultál, és amirõl megbizonyosodtál” (2Tim 3:14).
Élõ buzdítást kaptunk az imádkozásra (Gyõrfi Tóbiás és Sallai
Jakab), jó tanítást arról, hogyan
legyünk hûségesek a szenvedésben,
a szolgálatban és a Szentírás tiszteletében (ifj. Veress Ernõ); lélekerõsítõ
igehirdetéseket hallgattunk az állhatatosságról és a reményteljes kitar-

J

tásról (Boros Róbert és Simon András).
A fórumbeszélgetésen Borzási Gyula
testvér moderálásával választ kaptunk
olyan gyakorlati kérdésekre, mint:
Mit jelent a hûség? Milyen veszélyek
támadják? Mibõl merítünk erõt?
Hogyan nézzünk szembe a tévtanításokkal?
Változatos programjuk volt a
gyerekeknek is. A tanítók felváltva
foglalkoztak velük (délelõtt Kis
Erzsike, Tóth Adél és Sallai Mária,
délután Gedõ Enikõ), volt egy-egy
bibliai lecke, érdekes kézimunka és
sok játék. Áldott imaközösségben is
volt részünk. Délután külön csoportokban beszélgettek a férfiak, a nõk
és a fiatalok. Megosztottuk egymás-

sal személyes és közösségi imatémáinkat, majd imádkoztunk egymásért.
A szabadidõben a férjek és a fiúk
futballoztak, a feleségek és a lányok
kézimunkáztak (köszönet Szabó
Rebekának), a gyerekek pedig játszottak. Különleges élmény volt
együtt szánkózni gyerekeinkkel a
gyönyörû hóban.
Felfrissülve és új erõvel jöttünk
haza, készen állva a további munkára.
Köszönjük a tábor személyzetének
és támogatóinknak, hogy lehetõvé
tették számunkra ezt az alkalmat.
Hála és dicsõség az Úrnak mindenért!
SALLAI JAKABNÉ MÁRIA
Nyárádszereda

Lányok, asszonyok konferenciája Zilahon
ányok, asszonyok konferenciája
volt november 20-án Zilahon.
Sokan eljöttek sok helyrõl, hogy a
Kapcsolatok témában hallgassanak
üzeneteteket. Az áhítaton minden
korosztály felé igei gondolatokat
kaptunk, hálát adtunk, könyörögtünk.
A miértek és hogyanok, az álmodozások az egyedülállók (és nem csak)
letennivalója, békességben élni mindenkivel, és a gondolataink rendben
tartása is legyen fontos (Fil 4,8).
Dr. Berszán Lídia elõadása
Kapcsolatok – a nõk erõssége a Ruth
története alapján szólt. Olyan volt ez
az elõadás a lelkünknek, mint egy

L
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alapos orvosi kivizsgálás. Naómi
példa számunkra: gondviselést keres
úgy, hogy gondot visel, Ruth pedig
vállalja a kockázatot: a ragaszkodástól
a hitig járja be az utat és bekapcsolódik a tiszta vonalba, amely
Krisztusig vezet Boáz által.
Majd Lisztes Piroska Kapcsolataink
– családi körben címû elõadását
hallgattuk meg. Sok családi élményt
osztott meg velünk lányai megszólaltatásával.
Voltak szemináriumok és „Kreatív
délután” is, amikor kipróbálhattuk
kézügyességünket. A Betlehem-i
drámacsoport is szolgált, ami elgon-

dolkodtatott, ugyanakkor magunkra
is ismerhettünk benne. Hallhattunk
bizonyságtevéseket, bátorításokat.
Aki pontos volt, az jutalmazva lett,
ezért sikerült idejében kezdeni
minden foglalkozást.
„Viszlát jövõre, ha Isten megengedi!” – mondta Budai Evódia
zárószavaiban, aki házigazda és
ennek a konferenciának egyik fõszervezõje volt. Segítsen az Úr, hogy
mindazt, amit hallottunk, alkalmazni is tudjuk a magunk helyén.
KISS JUDIT, Kraszna
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V IRÁGVASÁRNAP

A Király könnyei
Emberi szempontból virágvasárnap a legkiemelkedõbb pont Jézus Krisztus földi életében...
Lázár feltámasztásától folyamatosan nõtt a népszerûsége, de a személyével szemben táplált
ellenszenv is. Tanítványainak csoportja felduzzadt. Türelmetlenül várják a Király színrelépését.
Ujjongó örömmel nyugtázzák, hogy a várva-várt pillanat elérkezett, és igyekeznek megünnepelni
az eseményt. Jézus pedig – a korábbi alkalmaktól eltérõen – fogadja a királynak járó hódolatot,
éljenzést, énekszót. Eddig elvetette a felbuzdult tömeg ilyen irányú kezdeményezését: eltûnt,
félrevonult és tiltakozott az ellen, hogy királlyá tegyék. Most, felismerve az isteni idõzítést, õ
maga kezdeményezi a szamárhátas bevonulást Dávid városába, mert ez is benne van Isten üdvtervében. Célja az, hogy végsõ állásfoglalásra késztesse Jeruzsálemet. Egy korábbi mondásából kiderül, hogy tudatosan készült erre a fontos eseményre:

„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád
küldettek, hányszor akartam összegyûjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de
nem akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem,
míg el nem jön az az idõ, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!” (Lk 13,34-35)
z idõ eljött. A tanítványok
üdvrivalgásától hangos az
Olajfák hegyének lejtõje:
„Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!”
(Luk 19,38) És Jézus nem utasítja
rendre õket, hanem azt mondja: „ha
ezek elhallgatnak, a kövek fognak
kiáltani.“ (19,40) De a Királyt nem
tudja magával ragadni az ünnepi
lelkesedés, sõt a Kidrón völgyébe
ereszkedõ út egyik fordulójánál,
váratlanul nagyon furcsa dolgot
tesz: SÍR...
Amikor közelebb ért, és meglátta
a várost, megsiratta, s így szólt: „Bár
felismerted volna ezen a napon te is a
békességre vezetõ utat! De most már el
van rejtve a szemeid elõl. Mert jönnek
majd reád napok, amikor ellenségeid
sáncot húznak körülötted, körülzárnak,
és mindenfelõl szorongatnak; földre
tipornak téged és fiaidat, akik benned

A

laknak, és nem hagynak belõled követ
kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” (19,41-44)

Vajon miért sír a Király? Mirõl szólnak könnyei?
Isten Fia elõre néz, és a pillanatnyi öröm-ünnepen túl látja a szomorú jövõt...
Itt nem a Jézusra váró golgotai
keresztre kell gondolni. Õ tudatában van ugyan annak, hogy miután
elutasítják, szörnyû gyötrelmek közt
kell meghalnia, mégsem maga miatt
sír. Néhány nappal késõbb, még a
Golgotára vezetõ úton sem siratja
magát, sõt másokat is lebeszél errõl:
„Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket
sirassátok!” (23,28)
A Király Jeruzsálemet siratja,
népe fiai és lányai fölött ejt elõre fájó

könnyeket. Nem az önzés, hanem az
együttérzõ szánalom könnyei ezek.
Hisz már most látja, mi lesz
elutasításuk, téves döntéseik átkos
következménye.

Milyen tévedéseket vet Jeruzsálem szemére a könnyezõ Király?
Azt, hogy nem ismerte fel Isten
közeledését, felé tett lépéseit.
A szellemi vakság három területét
említi Jézus Jeruzsálemmel kapcsolatban:
1. Nem ismerte fel meglátogatása
idejét (19,44), és ezért elszalasztotta
azt. A mi életünkben is vannak
rendkívüli idõpontok, alkalmak,
amikor Isten meglátogat, hogy
különös módon szólhasson hozzánk.
Felismerjük-e Isten közeledését
körülményeink változása mögött?
Engedjük-e, hogy az Úr felé tereljék

Virágvasárnapot ábrázoló díszes evangéliumi iniciálé a 6. századból, az olaszországi Rossano székesegyházának könyvtárából
(Scala, Firenze – The Lion Bibliai enciklopédia)

8

SZERETET

• 2011. ÁPRILIS

H ÚSVÉT
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figyelmünket életünk forduló pontjai? Isteni meglátogatásra utalhatnak a kellemes vagy kellemetlen
események, a családi örömök vagy
problémák, az anyagi fellendülés
vagy válság, nyereség vagy veszteség, gyógyulás vagy betegség. Semmi
sem történik véletlenül az életünkben. Ne várjunk drámai megrázkódtatásokra ahhoz, hogy végre Isten
felé forduljunk.
2. Jeruzsálem nem ismerte fel a
követeket sem, akik hozzá küldettek
(13,34), és ezért elutasította õket.
Így jártak hajdan a próféták, és ez
vár a végsõ idõkben elküldött Fiúra
is. Pedig általuk maga Isten látogatta meg népét, életadó beszédével.
Az ÚR hozzánk is küld embereket jól meghatározott céllal, üzenettel. Közülük némelyek lehet mit sem
tudnak errõl, de mi felismerhetjük
bennük Isten küldöttét, és vehetjük
a mennyei adást. Legtöbben azonban tudatosan mondják: Krisztusért
járva követségben, mintha Isten kérne
általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel! (2Kor 5, 20) Ha nem
fogadjuk õket, Isten haragja marad
rajtunk.
3. Az elõbb említett két tévedés
miatt Jeruzsálem nem ismerte fel a
békességre vezetõ utat (19,41) sem, és
ezért el lett rejtve szemei elõl.
A „Béke Városában” ma is elég
puskaporos a levegõ, de hála
azokért, akik úgy élnek ott, hogy
felismerték Jézus Krisztusban a
Béke Fejedelmét, a mennyei
Atyához vezetõ Utat, akikre Isten
rábízhatta a békéltetés szolgálatát és
igéjét (2Kor 5, 18-19).
Ez Isten terve velünk is ebben a
háborgó világban: megbékélés és
békéltetés... Fontos, hogy bûneinkkel,

gondjainkkal, nyomorúságainkkal
kapcsolatban megértsük, elfogadjuk
és tovább adjuk Isten Krisztusban
adott megoldását.
A fent vázolt hármas tévedés
miatt a zsidók saját királyukat
ismerték félre, vetették el, tagadták
és feszítették meg. A feje fölé
helyezett felíráson ez a vád állt: EZ A
ZSIDÓK KIRÁLYA. (23,38) – amit
a fõpapok így próbáltak korrigálni:
õ mondotta: A zsidók királya vagyok
(Jn 19,21).
A szembefordulás ott kezdõdött,
hogy nem akartak ráhangolódni az
Õ akartára: Hányszor akartam összegyûjteni gyermekeidet, mint a tyúk a
csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! –
panaszolja a Király, aki nem
alkalmaz önkényt, hanem azt várja,
hogy önként szolgáljuk Õt. Akaratát
megtagadni ma is végzetes, pusztulásba vezetõ döntés, amely fölött
Õ csak sírni tud...

Vajon életünket látva, örvendezhet-e fölöttünk a Király?!
Bárcsak rajtunk is beteljesedne
az, amit Isten Izráelnek ígért
Zofóniás próféta által:
Ujjongj, Sion leánya! Kiálts
örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj
teljes szívbõl, Jeruzsálem leánya!
Elveszi rólad az Úr az ítéletet,
eltávolítja ellenségedet. Veled van az
Úr, Izráel Királya: nem kell többé
veszedelemtõl félned. Azon a napon így
biztatják Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne
csüggedj el! Veled van Istened, az Úr,
õ erõs, és megsegít. Boldogan örül
neked, megújít szeretetével, ujjongva
örül neked. (Zof 3,14-17)
Rajtunk áll.
MIKE JÓZSEF, Belényes

HIRDETÉS
Én még zörgetek címmel megjelent Mucsi B. János újabb
kötete. A közel 200 oldalas és mintegy 80 verset tartalmazó
könyvet a Szûcs Family Kiadó gondozta, elõszót hozzá most
is Kun-Szabó Andrea írt, ugyancsak õ volt a szakmai lektor
és Bálint Noémi, a míves borítót, valamint a belsõ
illusztrációkat Szûcs Máté Enikõ készítette. A verskedvelõk
a kiadványt a Szövetség szilágyballai választókongresszusán
vehették elõször kézbe. Továbbá kapható-megrendelhetõ a
a Szeretet szerkesztõségében, ára 15 lej.
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Feltámadott
Elõször féltek,
majd kimondatlan
kérdésekkel küszködtek.
Nem találták az asszonyok,
helyén volt minden,
a keszkenõ, a lepel
szépen felgöngyölítve.
A kertészt is kérdõre vonták,
de nem tudtak meg
semmi többet,
csak ennyit:
feltámadott!
Felfoghatatlan hír,
senki nem látott
semmi különöset,
a katonák egyike
mégis mesélt valamit,
valami földöntúlit:
Fény? Angyal?
Égi küldött?
Aztán ájulás, kábulat.
Az ocsúdás
könyörtelenebb volt,
mint gondolták:
a barlang üres,
feltámadott!
Fenyegették, lefizették:
Ne beszéljetek!
Mondjátok az igazat!
Ellopták, hát láttátok!
Nem, nem,
tõlünk nem lophat
senki semmit!
Egy az igazság:
azért nincs ott,
mert feltámadott!
Akár a mennydörgés
nyári viharban,
e szó úgy zengett.
Mint aki kísértetet lát,
úgy didergett a fõtanács.
Csak ezt a szót
ismételgették a katonák:
feltámadott!
Csak ezt a szót fogadták,
hogy nem õrizték jól
a sírbarlangot.
Ezt a szót zúgta az utca zaja,
vitte szél szárnya,
s ezernyi reménykedõ vágya:
feltámadott!
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BEMERÍTÉSEK
Marosvásárhely – Nagy hálával emlékezünk
2011. január 16-ra, amikor újra megmozdult a
víz Marosvásárhelyen, a magyar baptista imaház
bemerítõ medencéjében. Két férfitestvér vállalta
a Krisztus iránti engedelmességet és a bizonyságtételt a bemerítésben is. Az ünnepi alkalmon
Iacob Berghean pünkösdista lelkipásztor igei
üzenettel szolgált, örömre buzdította a
gyülekezetet az ApCsel 8,35-39 alapján. id.
Veres Ernõ testvér igehirdetéssel szolgált a 2Móz
40,1-7 alapján, amelyben elhangzott, hogy a
gyülekezetbe, az Isten sátorába való bejutáshoz
elõbb járni kell az oltárnál (a kereszt), és a
medencénél (a bemerítés). A bemerítést a helyi
lelkipásztor végezte, majd a kézrátétellel való
imádkozást közösen Veres testvérrel. Örömünket fokozta, hogy az általa intézett felhívásra még
két személy jelezte, hogy õk is szeretnék vállalni
a megtérésükrõl való bizonyságtételt a bemerítésben is. Az ünnepélyünkön a helyi énekkar és
zenekar is szolgált.

A közös ebéd után a délutáni alkalmon Veres Ernõ testvér
igehirdetése (Jn 3,1-8), az újjászületés fontosságáról, és annak
bizonyítékairól szólt. Szeretõ Atyánk felé szálljon minden
dicséret és hála! Imádkozunk még sok ilyen alkalomért, hogy
az aratók örömével örvendezzünk. (K.J.S.)
A képen (balról jobbra) Veres Ernõ, Dósa Péter, Katona
Csaba, Kelemen J. Sándor

Magyarlónán is megmozdult a
víz! Ez volt az elsõ bemerítési ünnepély a 2009-ben megnyitott új imaházban. Nem csoda hát, ha érzelemdúsabb volt az ünneplés. Ez
örömteljes napon – 2010. december
12-én – négy fehérruhás tett vallást
Jézusról a bemerítés vizében:
Hindrich Debóra, Nagy Beáta,
Péter Salomé és Péter Abigail.
Alkalmi
igehirdetéssel
Bándi
Sándor, egrespataki lelkipásztor
szolgált a Mt 3. alapján. A bemerítést
a helybeli lelkipásztor, Borzási Pál
végezte. A közösen elfogyasztott
finom ebéd után ismét összegyûltünk az új imaházban, amikor a

szilágysomlyói, tordai, szilágyballai és magyarlónai fiatalok építõ szolgálatai
következtek. Majd a 2Pt 3,11-18 alapján hallgattunk adventi jellegû aktuális
igehirdetést, ugyancsak Bándi Sándor testvér részérõl. Hálásak vagyunk
Istennek a szívekben kikelt igemagért, és imádkozunk, hogy az Úr tartsa
meg az elindultakat a keskeny úton. (Borzási Pál)

Biharfélegyháza – A félegyházi romákhoz is eljutott az evangélium. Sokan megszívlelték Isten hívó szavát, és
megbánva bûneiket elindultak a Krisztus követésében. 2010. augusztus 8-án 11 személy öltötte magára a fehér
ruhát, és részesült bemerítésben. Az ezt megelõzõ héten evangelizáló alkalmakat tartottunk, majd a bemerítésre
a roma telepen felállított sátorban került sor. A népes hallgatóság elõtt Kõszegi Dániel testvér hirdette az igét, a
bemerítést Fazakas György végezte, az új tagokért Papp László és Fazakas György imádkoztak. A gyülekezetnek
14 tagja van, a munka oroszlánrészét Balogh Sándor és Juhász Sándor testvérek végzik (a nevezett két testvér a
bihari gyülekezet tagja). Imádkozzunk az új tagok hitbeli megerõsödéséért, és új megtérõkért! (FGY)
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EMLÉKEZÉS

Bokor Barnabás

(1911 – 1966)

Április volt, most 45 éve, épp nagypéntek, amikor az Úr haza szólította. Az idei esztendõ
azért is jeles, mert 100 éve, hogy született. A nagyváradi gyülekezet drága emlékezetû
lelkipásztora volt, a Hitközség elnöke, a bukaresti Baptista Teológiai Szeminárium tanára.
okor Barnabás 1911. február 7-én
született a Bihar megyei Székelyhídon. Édesapja Bokor József,
édesanyja Molnár Teréz református
vallásúak voltak. Három fiúgyermekük volt. Az édesanya szorgoskodó
munkáját a gyermeknevelés magasztos feladatában az édesapa imádkozó élete támogatta. Abban az idõben
a székelyhídi baptista gyülekezetben
lelkes munka folyt, ahol Szabó Károly
testvér igehirdetései és az ifjúság szolgálatai sok hallgató figyelmét kötötték le.
Így történt, hogy a református
Bokor család Barnabás fia is, más
fiatal társaságában, járogatni kezdett
a gyülekezetbe. Ennek az lett a gyümölcse, hogy nagyon fiatalon, 1926.
augusztus 29-én eljegyezte magát
Krisztussal, s Molnár Károly által
bemerítkezett.
A szülõfaluja református iskolájában elsajátított betûvetés után
tanulmányait Nagyváradon, majd a
kolozsvári református gimnáziumban folytatta. Szorgalmáért a kollégium igazgatójától ajándékba egy
Bibliát kapott, melybõl a késõbbi
lelkipásztor három évtizeden át –
haláláig hirdette Isten üzenetét. Jó
hangja volt, és ezért a zenei pálya
felé tájékozódott, és egy évig a budapesti Zeneakadémián folytatta tanulmányait.
Viszont 1933-ban beíratkozott a
bukaresti Baptista Szemináriumba,
ahol együtt tanult Dénes Ferenccel
és Szilágyi Antallal. 1936-ban felavatták a bukaresti magyar baptista
gyülekezet lelkipásztorává, majd
1937. június 1-én elfogadta a kolozsvári magyar baptista gyülekezet
meghívását a lelkipásztori szolgálat
betöltésére. Ugyanebben az évben
megnõsült, a székelyhídi Lakatos
Juliannát vette feleségül. Házasságukat Isten egy fiúgyermekkel áldotta meg, aki szintén a Barnabás
nevet viseli.
1938-ban megválasztották a
nagyváradi Hitközség titkárává,
majd késõbb az Erdélyi Magyar

B
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Baptista Konvenció titkári tisztségét
is betöltötte. 1940-tõl 1966-ban bekövetkezett haláláig, 26 éven át volt
a nagyváradi gyülekezet lelkipásztora.
Idõközben volt a Hitközség elnöke,
a Romániai Baptista Unió alelnöke,
a Szeminárium tanára is.

A szolgálatban
Bokor Barnabás lelkipásztorként
legfontosabb feladatának tartotta a
családlátogatást. „Azért van szükség
családlátogatásra” – írta egyik beszámolójában –, „mert a sátán nem
alszik. Próbálkozik családi életeket
tönkre tenni. Többet vitatkozunk
egymással, mint térdeinken imádkoznánk egymásért. A családi problémák megoldásában a lelkipásztor
személyesen kell segítséget adjon.”
Fontosnak tartotta a gyermeknevelést és az ifjúság irányítását. „Az
evangélium terjesztése érdekében
fontos, hogy Istennek adjuk életünk,
munkánk legjavát, legnagyobb
igyekezettel” – mondta egy alkalommal.
A
nagyváradi
protenstáns
egyházak többször is tartottak közös
evangélizációs alkalmakat, melyeken a baptista gyülekezet örömmel
vett részt lelkipásztorával az élen.
A lelkipásztori szolgálaton kívül
Bokor Barnabás több lapnak volt a
társ és fõszerkesztõje is: SZERETET,
ÜDVÜZENET, BÉKEHÍRNÖK, KÜRT,
IGAZSÁG TANÚJA, IFJÚSÁGI ÉLET,
TESTVÉRI SZÓ. Néhány cím nyomtatásban megjelent írásaiból: AZ
APOSTOLI TANÁCS, AMIM VAN, AZT
ADOM, A VASÁRNAPI KIRÁLY, MENYNYEI SZÓZAT és A PÁSZTOROK.
Az „Újjászületés” címû írása könyv
formájában is megjelent, ami a
megtérésre hívó evangélizációs
beszédek gyûjteménye.
A negyvenes évek városi vezetõsége éppen úgy a nagy felkészültségû, széles látókörû és mégis
csöndes, alázatos állampolgárt
tisztelte személyében, akárcsak az
egyházi vezetõt, akinek tanácsait
készséggel meghallgatták.

Bokor testvér munkásságáról a
kortársak, gyülekezeti tagok, munkatársak is elismeréssel nyílatkoztak.
A költõ-prédikátor Dénes Ferenc
ötvenedik születésnapjára ÖTVEN ÉV
EMLÉKÉRE c. költeményében így írt:
„És harsogta az Igét buzgalommal.
Emberi szívek gyógyultak tõle,
Könnyeket csalt és könnyeket törölt,
Ha csengõ hangján kigyúlt az IGE.
Ott állt a vártán vészben, viharban,
Pásztori szívvel, hírnöki szóval,
Isten népének áldására vált,
Mert ellátta azt sok-sok lelki jóval.”
Egy gyülekezeti tag szerint
„Bokor testvér egyszerûsége és
közvetlensége magára vonta a
testvérek figyelmét és szeretetét.”
Szilágyi Antal lelkipásztor emlékébõl
idézet: „Imádkozó szívvel, sok-sok
munkával épültek közöttünk a
kapcsolatok, amelyeket az tett
hasznossá, hogy teljes volt a
közöttünk lévõ szeretet és egymás
iránt való megbecsülés. Zsisku
Lajos, a volt tanítvány örökítette
meg: „Bokor testvér katedrai
szolgálata lenyûgözõ volt. Elõtte
nem volt nemzetiségi különbség”.
Megyesi József, az utód hálatelt
szívvel vallja: „A hit szárnyaival
indultak elõdeink a munkára. Jézus
Krisztus nevében munkálkodott
Bokor Barnabás is közöttünk. ...
Bokor testvér 1960-tól sokat
betegeskedett, de élete legnagyobb
megpróbáltatásai elhordozása közben sem szünt meg bízni és remélni.
Tudott tûrni és tudott hálát adni.
1966. április 9-én nagypénteken,
hosszú szenvedés után átadta lelkét
Megváltójának, és a mennyei hazába
költözött.
Összeállította: ANTAL FERENC
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Beszámoló a 2010-es esztendõrõl
Kedves testvéreink és barátaink!
Habár a világban nagy zûrzavar
uralkodik a gazdasági válság miatt,
mi megtapasztaltuk, hogy az Úr Jézus
minden viharnak parancsolni tud,
minden hullámot le tud csendesíteni. Isten igéje, az örömhír, aminek
a hírdetésével követõit megbízta,
ezekben a nehéz idõkben is reménységet és vigasztalást tud adni az elkeseredett embereknek.
A munkanélküliség, a növekvõ
árak, a csökkenõ fizetések, az emberi
nyomorúságok, mind térdre kényszerítik a hívõ embert. Amit tehetünk, megtesszük az emberekért, de
megfigyeltük, hogy sajnos, nagyon
gyakran csak az áldásra éhesek az
emberek. Az Úr Jézus parancsa,
hogy „Ti adjatok nekik”, és ez óriási
hitkérdés a számunkra, mert azt
jelenti, hogy mindent az õ kezébe
kell tennünk, hogy használja céljai
érdekében.
A válság nem kerüli el gyülekezeteinket, pásztorainkat sem. Az itt
szolgáló lelkimunkások a gyülekezetektõl nem kapnak juttatást, mivel a
gyülekezetek ezt nem engedhetik
meg maguknak. Tehát ki a nyugdíjából, ki a polgári foglalkozása
mellett végzi a lélekmentés szolgálatát. Egy átlagos nyugdíj, vagy
fizetés 100-120 dollár havonta és 3
év alatt az üzemanyagtól kezdve az
élelmiszerig éppen a duplájára
emelkedett mindennek az ára.
Emberileg nézve elkeserítõ a helyzet. Engedelmeskedni az elhívásnak, de olyan áron, hogy a családodtól veszed el és teszed az oltárra.
Mégsem kérdés, hogy csináljuk,
vagy inkább otthon üljünk. Lelkesít
bennünket az, hogy az Úr Jézus
kezében a két hal és az öt kenyér is
elég volt sok ezer ember számára.
Ezért letesszük képességeinket, tehetségünket, korlátainkat, pénzünket, idõnket, családunkat és életünket az Úr Jézus kezébe, használjon belátása szerint országa építésében.
A következõ történetek, nem a
mi jó kapcsolatainkról, vagy a saját
tehetségünkrõl, hanem az Úr Jézus
áldásairól beszélnek.
2010-ben dr. László Imrét és
Klárát, az IMB misszionáriusait, a
Kárpátaljai
Magyar
Baptista
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Közösség (KMBK) lelkipásztorai
megbízták, hogy karolják fel és
koordinálják a gáti cigányok közötti
missziót. Az Úr megáldotta fáradozásaikat és megszületett a Gáti
Roma Reménység Baptista Gyülekezet. Heti rendszerességgel vannak
gyerekalkalmak, nõi bibliaórák, házi
közösségek és vasárnapi bibliaóra.
Isten gondoskodott arról is hogy
elhívjon erre a szolgálatra egy
helyben lakó lelkimunkást is.
Tóth Róbert, aki Magyarországon
tanult az Élet Szava bibliaiskolában,
feleségével együtt elõször csak besegített, most pedig már pásztorolja és
lelkigondozza az egyre növekvõ
közösséget.
Az IMB segítségével sikerült
venni egy telket a leendõ roma
központ számára. Úgy tervezik, ha
az Úr lehetõvé teszi, akkor tavasszal
hozzá látnak egy 9x8 méteres épület
felhúzásához. Az ingatlant szeretnék
minél szélesebb körben hasznosítani, így nem csak a gyülekezet
számára biztosít majd helyet, hanem
a különbözõ oktatás, írás-olvasás
tanítás, munkatárs képzés helye is
lenne. Ha valaki szeretné, hogy
számára is gyümölcsöt teremjen ez a
szolgálat, László Imre testvért
kérdezze, hogy miben segíthetne
címe: emerylaszlo@gmail.com
Gáton van egy magyar baptista
gyülekezet is, amit Szikszai Kálmán
testvér pásztorol. A gáti magyar
gyülekezet is megtapasztalta az Úr
Jézus gondviselését, hiszen testvérek
anyagi segitségével sikerült az
imaház belsõ részét felújítaniuk és a
nyílászárókat kicserélniük.
Az elmúlt évben Guton is
történtek változások. A testvéri segítségnek köszönhetõen a gyülekezeti
terem gyönyörûen fel lett újítva és
ki lett bõvítve. A guti testvérek már
régen imádkoztak ezért a lehetõségért,
hiszen már régen kinõtték az
imatermet. A munkálatokat Cidor
Lajos lelkipásztor testvér vezette.
Sajnos, testvérünk ezek után a
magyar missziót itthagyva úgy
érezte, hogy vissza kell költöznie
szülõvárosába Técsõre. Szomorúak
voltunk, hogy egy szolgatárssal
megfogyatkoztunk a munkamezõn,
de tudjuk, hogy a gyülekezetek Ura
kezében tart mindent. A guti

gyülekezetben ideiglenesen Nehra
Bálint (KMBK vezetõ) lelkipásztor
szolgál és a gyülekezet lelkipásztorért imádkozik. A guti gyülekezet
fiataljai minden évben táborokat
szerveznek, amely nagy áldást jelent
minden gyülekezet számára. Szántó
Ottó és Aranka testvéreink pedig egy
csendeshétvégét szerveztek a nõk
számára, ami ugyancsak áldással
szolgált a gyülekezetek nõtestvérei
felé.
Ungváron Nehra Bálint szolgálata
által lendült fel a magyar baptista
misszió, jelenleg õ pásztorolja a kis
közösséget. Csak néhány éve indult
el ott újra a magyar baptista misszió
és tapasztaljuk, hogy az Úr Jézusnak
terve van azzal a gyülekezettel.
Az erdélyi szövetség segítségével
ebben az évben Kelemen S. Sándor
lelkipásztor és felesége fog érkezni
oda. Õk a Szentlélek vezetésében
megnyugodva vállalták, hogy
néhány évre átköltöznek Ukrajnába, Ungvárra. Reményeink szerint
szolgálatuk nemcsak az ungvári
gyülekezetre, hanem a környezõ
magyarlakta településekre is kiterjed majd.
Beregújfaluban is tapasztaljuk
Istenünk gondviselését. Az elmúlt
évben Kígyósról kiváltak a beregújfalui testvérek azzal a szándékkal,
hogy településükön is gyülekezeti
alkalmakat, vasárnapi istentiszteleteket tarthassanak. Szeretnék a helyi
baptista missziót fellendíteni. Tavaly
dr. László Imre pásztorolta a kis
csoportot, jelenleg pedig ifj. Bakos
Imre lelkimunkás jár ki hetente és
hirdeti az örömhírt az ott élõ
testvérek és barátkozók számára.
Reményeink szerint, hamarosan
gyülekezeti terem is rendelkezésére
fog állni a kis közösségnek.
Zápszonyban Nagy-Kasza Dániel
és felesége Lona végzi a lélekmentés
szolgálatát. Három éve még csak hat
tagja volt a gyülekezetnek, most
tizenhárom van. Minden évben a
Szentlélek hitre és megtérésre segít
embereket. Az elmúlt évben egy
fiatal lány és egy anyuka vallotta
meg hitét a vízbemerülés által is.
A kis gyülekezet megújult, felfrissült
és reménységgel könyörög az
Úrhoz, hogy a családtagok is kegyelmet
kapjanak és megtérhessenek. 
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KETTÕS

GYÉMÁNTMENYEGZÕ

Nem mindennapi ünnepre gyûltünk össze Magyarlónán 2010. december 27-én, hiszen egyszerre két
házaspár ünnepelt gyémántmenyegzõt a gyülekezetben: Péter Gáspár és Ilona, valamint Székely Albert
és Ilona. Bár ez önmagában is meglehetõsen különlegessé tette az ünnepet, ehhez még hozzájárult az is,
hogy mindkét férfitestvér évtizedek óta felavatott
gyülekezeti vénként forgolódott az Úr népe között,
mely szolgálatot még a közelmúltban is aktívan betöltöttek. E kivételes ünnepen Péter István, sarmasági
lelkipásztor szolgált alkalmi igehirdetéssel, az 1Mózes
48,8-22 alapján.
Ez áldott ünnepen tudomást vehettünk arról is, hogy
Péter Gáspár és Ilona testvéreinket 4 gyermekkel, 10
unokával és 4 dédunokával, míg Székely Albert és
Ilona testvéreket 7 gyerekkel (kik közül egy meghalt),
8 unokával, és 2 dédunokával áldotta meg az Úr. A
magyarlónai gyülekezet továbbra is Isten áldását
kívánja kedves testvéreink életére, kapcsolatára és az
egész családra.
A zsoltárossal együtt mondjuk mi is: „Áldunk titeket,
akik az Úr házából valók vagytok” (Zsoltárok 118,26).
A fotón baloldalt állnak Péter Gáspár és Ilona,
jobboldalt Székely Ilona és Albert. (Borzási Pál)

HIRDETÉS
Szerelem, randevú és házasság a címe a tiniknek és fiataloknak
szóló levelezõ sorozatnak, amelyet ingyenesen megkaphatnak. Ezekben
olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint Mi az igazi szerelem? Miért
várj a házasságkötésig? Hogyan tapasztaljuk meg Isten szeretetét?
Hogyan válassz bölcsen? Kérjük, hogy a köv. emailcímre írjanak:
gyek.romania@gmail.com, vagy hívják a következõ telefonszámok
egyikét: 0269-22 99 94 / 0369-40 52 55, de akár írhatnak is
postacímünkre: AMEC Levelezõ Postaládaklub, Calea Turnisorului,
Nr.90, Sibiu 550048. Örömmel postázom a Gyermek Evangélizációs
Közösség által kiadott sorozat elsõ leckéjét, és szeretettel válaszolok a
hozzánk címzett kérdésekre, Virág Angéla, a Nagyszebeni Gyermek
Evangélizációs Közösségtõl



Az evangélium gyõzelemre jutott
egy fiatal pár életében is, akik csak
néhány hónapja látogatják a gyülekezetet, úgyhogy az Úr ebben az
évben is tovább fogja szaporítani a
gyülekezetet. A gyülekezetben az elmúlt évben is gyerektáborok voltak.
Több angol nyelvû hetet szerveztek,
amit 40-60 gyerek látogatott.
Nagy-Kasza Dániel és felesége
Lona második gyermeküket várják
és munkatársakért könyörögnek.
A zápszonyi gyülekezet mellett a
rafajnaújfalui gyülekezetet, a kisdobronyi házi közösséget és a nemrég indult nagybégányi házi közösséget is õk pásztorolják.
Itt kell megemlítenünk, hogy a
zápszonyi gyülekezet milyen nagy
kihívás elõtt áll ebben az évben.
Szeretnék az imaház tetõszerkezetét
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lecserélni, mert annyira elöregedett
és tönkrement, hogy már életveszélyessé vált. A múltban már a hó
súlya alatt majdhogynem összeomlott, de az akkor meg lett állítva
ideiglenes megoldással. Pénzhiány
miatt ez az ideiglenes állapot áll fenn
ma is, de ez azt eredményezte, hogy
a súlyelosztás megváltozásával a
falak repedezni kezdtek. A gyülekezet számára megoldhatatlan lenne
ez a kérdés, ezért örömmel és
hálával vesznek minden segítséget.
Kérjük a segíteni szándékozókat,
hogy keressék és kérdezzék NagyKasza Dániel testvért (emailcíme:
nkaszad@gmail.com ).
A cikk olvasója egy kis betekintést nyerhetett abba, hogy mit végez
az Úr Kárpátalján. Írhatnánk még
más áldásokról, szolgálatokról és

szükségekrõl is. Megemlíthetnénk
még megújult református házi
közösségeket, ahova szolgálni hívnak bennünket. Nyitott ajtókról, új
lehetõségekrõl, tervekrõl és álmokról beszélhetnénk. Amit viszont nem
szabad szó nélkül hagyni, hogy
valami történik itt. Az Úr felkarolta
ezt a kis nyájat és gondozza. Örök
hála, tisztelet és imádat legyen övé!
Köszönjük testvéreink minden
segítségét, imáját és odafigyelését.
Az Úr tegye termékennyé életünket
és hasznossá országa építésében.
Üdvözlettel Kárpátaljáról!
u.i.: Testvéreink betekintést nyerhetnek az itt zajló szolgálatokba és
eseményekbe a következõ honlapon:
http://karpataljaibaptista.info/
NAGY-KASZA DÁNIEL, (2011. február 25.)
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Január 25-én költözött haza Megváltójához Silimon
Anna testvérnõnk 80 esztendõs korában. A gyászistentiszteletre január 27-én került sor Mezõörményesen. Isten igéjét magyar nyelven Kelemen
Sándor hirdette (Kol 1:3-11), román nyelven Nelu
Morar testvér (2Kor 5:1-5). A temetõkertben ismét
magyar nyelven Kelemen Sándor szolt a gyászolókhoz
és vigasztalt a 2Tim 4:7-8 igeversekkel, a helyi összevont
énekkar is szolgált. Testvérnõnk hosszú éveken át a
mezõörményesi gyülekezetnek volt tagja, betegen
került a gyerekéhez Marosvásárhelyre, ott érte a
hazahívó szó. Az Úr töltse ki az ûrt a hozzátartozók
szívében amit elköltözött testvérnõnk hagyott hátra.
Kelemen S. Sándor

Id. Szabó Sándor (1921-2010)
temetése december 12-én volt
Kémeren. A gyászistentiszteleten
Pardi Félix lelkipásztor hirdette az
igét a Jer 12:5 alapján. …December
10-én kaptuk a hírt, hogy szeretett
dédnagytatánk a mennyei otthonba
költözött. Nagy létszámú családot hagyott hátra: 8
gyereket, 19 unokát és 13 dédunokát. Legelsõ
dédunokájaként ismerhettem életének egy rövid
szakaszát, melyben érezhettem Istenünk hatalmas
szeretetét, amellyel megajándékozta õt és általa minket.
Nem volt tökéletes, viszont Istennek odaszánta életét,
aki felhasználta õt a család és a gyülekezet életében.
Idejét és pénzét mindig nagylelkûen ajánlotta fel
gyermekeinek, unokáinak. Álomban többször is
betekintést nyert a menyországba, ahová annyira
vágyott, nagy átéléssel beszélt minderrõl. Ezek mellett
rengeteget mesélt háborús élméyeirõl. Hálás vagyok
Istennek, hogy ilyen példás életû dédnagytatára
emlékezhetek vissza. Az elválás fájdalmas, de tudjuk azt,
hogy a legjobb helyen van, és egyszer viszontlátjuk
egymást.
Élete végén leírta, hogyan vezette õt Isten lépésrõl
lépésre. Önéletrajzából következzen néhány idézet.
1948-ban, hat és fél év után kerültem haza a frontról és
fogságból. Ekkor még szüleim éltek és arra kértek, hogy
menjek el velük az imaházba. Ellenkezés nélkül
megfogadtam, meg is keresztelkedtem még abban az
évben. 1949. június 1-én kötöttem házasságot Gál
Eszterrel. Alig volt egy kis nyugodt életünk, mert ’5560-ban bejött a kollektív rendszer és normára kellett
dolgoznunk. Feleségemmel együtt még vályogot is
csináltunk, mégis nehezen jött ki a mindennapi kenyér
és ruházat. A vezetõségben azt mondták, ha az emberek
egyharmada elmenne a községbõl, a többinek jobban
menne a sora. Nagy gondban voltunk, pár éve jöttem
haza, és újra menjek el a háztól? Két sógorom el is ment
Váradra, engem is hívtak. Végül engem is rávettek. Azt
mondtam, télen ott leszek, de nyáron haza jövök. Igen,
de másképp lett a dolog, és ott maradtam.
Szombatonként jöttünk haza, kellett hozni az élelmet a
családnak. Így ment ez tizenhat éven keresztül. Isten
megáldott egy tiszta szívû, szeretetteljes, istenfélõ
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társsal. Minden fáradtságon, nyomorúságon túl
tudtunk nézni, mert az Úr Jézusban megtaláltunk
mindent, „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál” (Róm 8:28). Kocsis Anita, Paptamási
Hadadnádasdon 2010. augusztus 8-án kísértük utolsó
útjára Kaszta Eszter testvérnõt, akit 81 évvel ajándékozott meg a mindenható Isten. A háznál igét hirdetett a helyi református lelkipásztor Tatár János,
valamint a gyülekezet volt lelkipásztora Fekete Csaba a
62. Zsoltár 1-2. verse alapján. A temetõkertben igét
hirdetettek Simon Adrián és Módi Miklós lelkipásztorok. Eszter testvérnõ sok területen próbált maximálisan tevékenykedni, utolsó nagy vágya volt az „Adina
levelei” c. traktátus újranyomtatása és terjesztése. Isten
vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. (F.Cs.)
Ippen január 1-én temetük Borzási Klára testvérnõt,
akit 82 évvel ajándékozott meg az Úr. Testvérnõnk sokáig
szolgált a gyülekezetben mint gyerektanító, 31 évet élt
özvegyen, ez idõ alatt is hûségesen és kitartóan szolgált
az Úrnak. A háznál igét hirdetett Felete Csaba lp. és
Borzási István lelkipásztor a Lk 2,36-38 versek alapján.
A temetõkertben Borzási Pál lp. hirdete Isten igéjét az
ApCsel 9,36-43 versek alapján. Az igazak emléke áldott!
(F.Cs.)
Beretyószéplakon január 12-én temetük Bereczki
Erzsébet testvérnõt, akit 88 évesen hívott haza az Úr.
Testvérnõnk élõ reménységgel várta elköltözésének
idejét. A széplaki kápolnánál igét hirdetett Fekete
Csaba lelkipásztor (Róm 5,12-21), a gyülekezet
fúvóskara is szolgált. Ezt követõen Kémeren, a
temetõkertben Pardi Félix lp. hirdetett igét (Jel 14,13),
valamint a gyülekezet énekkara is szolgált. Kívánjuk,
hogy az Úr vigasztalja a gyászoló családot. (F.Cs.)
Isten akaratában megnyugodva gyûltünk össze
Magyarlónán 2010. december 15-én, hogy Jakab
Katalin testvérnõnket utolsó útjára kísérjük, aki 86
esztendõt kapott az Úrtól ajándékba. Bár testvérnõnk
az utolsó három és fél évet megbetegedés miatt teljesen
ágyhoz kötve töltötte, azt mégis krisztusi türelemmel
viselte és üdvbizonyossággal a szívében várta az érte
jövõ Megváltót. Ugyanakkor hálás szívvel örvendett
annak a példás gondozásnak, amelyben részesült.
A temetési istentiszteleten Borzási Pál helybeli lelkipásztor (1Péter 1,3-12), valamint Cornel Vereº, kolozsvári román baptista lelkipásztor (Jel 22,12-15) hirdette
Isten vigasztaló Igéjét. A sírkertben a helybeli lelkipásztor a 2Tim 2,8 alapján tett bizonyságot Krisztus feltámadásáról és annak jelentõségérõl.
Az Úr vigasztalja meg a hátra maradt gyászoló
gyermekeket és az egész kiterjedt családot azzal a
vigasztalással, amelyet csupán Õ adhat, és amely
képes reménységet adni bármilyen szomorúság
közepette. (B.P.)
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Türelemmel viselt hosszas betegsége után, 68 éves korában, az Úrhoz
költözött Tóth Mihályné (született
László Mária), temetése 2010.
november 4-én volt Nagyváradon.
László Mária és József egyedüli
gyermekeként született 1942. június
25-én Nagyváradon, iskolai éveit
Nagyszalontán végezte. 1966-ban
fogadta el az Úr Jézust, és Szilágyi Dezsõ szalontai
lelkipásztor által bemerítkezett (az akkori elnyomó
politikai rendszer évente csak egy alkalommal
engedélyezte a bemerítéseket a gyülekezetekben, így
titokban, éjjel, a családi háznál történt meg az
alámerítkezés). Szüleivel együtt a szalontai baptista
gyülekezetben tevékenykedett. 1971-ben Nagyváradra
költöztek, tagjai lettek az itteni gyülekezet. 1964-ben
kötött házasságot, és mint három gyermek szeretõ
édesanyja 46 évet élt boldog házasságban.
Emléke úgy marad meg számunkra, mint aki
mindenkit mindig õszinte lelkülettel tudott szeretni. Ez
sugárzott egész lényébõl, és az õ állandó kedves
mosolyával ezt éreztette könyezetével. Nyugodt, békés
lelkiállapotát õrizte meg az utolsó perceiben is, így
lépett át az örökkévalóságba.
A temetésre nagyon sokan eljöttek. Az evangélizációs
jellegû gyász-istentiszteleten, a kápolnánál, magyar
nyelven Giorgiov Adrián lelkipásztor, román nyelven
Simon József lelkipásztor hirdette az igét, a sírnál
Megyesi József ny. lp. szolgált. Az énekkart és a
közösénekeket Bokor Barnabás és Borbély Ferenc
karmesterek vezették, a fúvószenekart ifj. Kerezsi
József. Vigasztaló számunkra az a tudat, hogy az elválás
csak egy rövid idõszakra szól, „mert a lélek él és
találkozunk”. (A gyászoló család.)
Nagy részvét mellett január 23án, egy nagyon hideg, de napsütéses
vasárnap délután temettük id. Eszes
Imre testvért (85) Biharszentjánoson. Felavatott diakónusa és
hosszú idõn át elöljárója volt a
gyülekezetnek. Végzetes betegségét,
a krónikus leukémiát és C hepatitiszt
2009 tavaszán diagnosztizálták, de korára való
tekintettel nem vállalta be a kemoterápiás kezelést.
Látszólag egészségesen élte még le a majdnem két évet.
Az év elejei imahéten csütörtök estig minden alkalommal ott volt a gyülekezetben. Két heti szenvedés
után tért Urához és Megváltójához.
A gyászszertartást Papp Dezsõ körzeti lelkipásztor
vezette, majd igét hirdetett Simon József (Róm 8:11)

lelkipásztor Nagyváradról. A nekrológot az elhunyt
kisebbik fia, Eszes Zoltán olvasta fel, aki a Csömörcinkotai baptista gyülekezet lelkipásztora (Mo.), Sáfri
János (Pécel) a Fényt hagyni magunk után c. Mécs László
verset mondta el. A kápolnánál záró imát Fazakas
György diószegi lelkipásztor mondott. A sírnál Bányai
János lelkipásztor imádkozott, a feltámadás reménységérõl Giorgiov Adrián lelkipásztor szólt (Jel 22:17).
Id. Eszes Imre 1925. december 22-én született
Szilágybagoson, egy kilenc gyermekes hívõ családba.
Testvérei közül ketten kicsi korukban meghaltak, két
vak testvére – Béla és József – megérte az idõs kort. 13
évesen kezdett el dolgozni. 17 évesen tért meg és
részesült hitvalló keresztségben Szabó László által.
19 éves volt, amikor a 2. világháború végén leventeként
besorozták, a front elõl sok ezer társával együtt a
nyugati határ felé menekítették õket. 1945 húsvétján
orosz fogságba estek, de még ugyanazon év szeptember
10-én az orosz határtól szabadon engedték és épségben
tért haza.
1950-ben házasságot kötött Budai Irmával. Öt
gyermekük született, akiket Isten ajándékaként
fogadtak: Irma, Borbála, Imre, Margit és Zoltán.
A bagosi gyülekezetben karvezetõ és igehirdetõi
szolgálatot végzett, az ébredésben lelki élete megújult.
A gyermekek iskoláztatása végett 1968 tavaszán
Biharszentjánosra költöztek, ahol hozzájárultak a kis
baptista gyülekezet fellendítéséhez. 1976-ban avatták
diakónussá. Feleségével 53 évet élt hûséges
házasságban, 2003. május 15-tõl immár özvegyen.
Szorgalmas, erõs, határozott ember volt, idõs
korában is szerette az éneklést, bizonyságtétellel mindvégig gyakran és szívesen szolgált. „A maga idejében
hûségesen szolgálta népét, ezt írja az Ige Dávid királyról.
Édesapánk ideje itt lejárt. Legyen az õ emléke áldott
közöttünk” – ekként hangzott a nekrológ záradéka.
„A sor rajtunk van, a magunk idejében szolgáljuk mi is
Jézust õszintén és teljes szívvel.” (Sz. L.)
Nagyváradon 2010. december 6-án adtuk át az
anyaföldnek Kajtor Lajos testvér porsátorát, akinek az
Úr 81 évet adott. A gyászistentiszteleten Giorgiov
Adrián lelkipásztor mondott vigasztaló igei üzenetet.
A Jób 8:9 és 19:25-27 alapján kiemelte az ember
múlandóságát: „hiszen csak tegnapiak vagyunk”, és hogy
boldog lesz az, aki Jóbbal együtt vallhatja: „Jézus
Krisztus az én személyes megváltóm”. A sírnál Megyesi
József ny. lp. szolgált a Zsolt 59:11 elsõ mondatából:
„Szeretetével jön felém Istenem”. A gyászszertartást id.
Szabó Mihály és Giorgiov Adrián imái fejezték be.
A Szentlélek vigasztalását és áldását kívánjuk a gyászoló
családnak. (id. Szabó Mihály ny. lp.)
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Maradj velünk

(Lk 24:13-35)

Írásban megmaradt számos igehirdetése közül
ezen húsvétit tesszük közzé, születésének 100.,
halálának 45. évfordulójára emlékezve.

Két reményét vesztett, kiégett lelkünek látszó, a küzdelembe belefáradt lélek könyörgése ez:
„Maradj velünk“. Ennek nyomán ismerték fel az Urat és telt meg a szívük reménységgel és
örömmel. – Millió ember járja az emmausi tanítványok csüggeteg útját szomorú, gondterhelt,
küzdelmekben megtépázott lelkülettel, de vajon hánynak a szívébõl tõr fel a könyörgés:
Uram, maradj velünk!, mert úgy vagyunk mi is, mint az emmausiak.

Fájnak a velük történtek (14. v.)

lépten – nyomon, falon, nyakban, templomokban, útkea. Fáj az elsõ bukás, aminek a következtében a bûn resztezõdéseknél is áll a kereszt, és még sok helyen
szennyes áradata elöntötte az egész világot, úgy, hogy találkozunk VELED, de kérünk, taníts meg arra, hogy
„az egész teremtett világ nyög”. Fáj, hogy a gonosz NEKED a szívben van a helyed, a Te országod nem e
meggyötörte a Jóságot, lábbal tiporta az Igazságot, világból való, és hogy Te lelkek – szívek Királya vagy,
halálra adta az Életet; fáj, hogy nem akadt szószólója – akinek uralma „nemzedékrõl nemzedékre” száll.
csakúgy, mint ma – sem a Tanács, sem Pilátus elõtt. Fáj
a Júdás árulása, mert én is megteszem; a Péter Maradj velünk, mert kétkedõk vagyunk (22-25)
a. Nem hisznek az angyal szavának, az asszonyoknak,
tagadása, mert nekem még egy szolgáló sem kell; fáj az
emmausiak reménytelen szomorúsága, mert magamra a tanítványok bizonyságának, a feltámadott Jézus Krisztus
ismerek bennük. Fáj, hogy a bûn úgy tombol ma is, által újjászült lelkek megváltozott életének. Az emberek
mintha soha nem lett volna nagypéntek, kereszt. Fáj, ma is ilyenek: meg-meg állnak, megdöbbennek a nyitott
hogy annyi drága Ábel-vér omlik ma is a bûn kaini sír elõtt, csodálkoznak, okoskodnak a feltámadás ténye
hallatára, ünnepelnek, eszdorongjától...
nek-isznak, mindent csinálb. Fáj az egyedüllét.
Milyen jó volt nagypénteknak, csak éppen nem hiszig, mindig vele voltunk:
nek. Sokszor mi is megvédett, vezetett, tanított imádingunk, mint a két emkozni, szelídnek, alázatosnak
mausi, vagy mint Tamás.
lenni. Ha elkapott emberi
Uram, maradj velünk és
természetünk bosszúálló
kérünk, növeld a mi
tüze, Õ megmutatta, hogy
hitünket!
gyõzni csak a szeretet képes.
b. Nem hisznek az Írásoknak sem. Az emberek közül
Ha elnyomott a közöny, a
sokan ismerik és olvassák a
nemtörõdömség, aluszékonyBibliát, azt mondják, hogy
sága, Õ felébresztett. Ha felaz a Könyvek Könyve, egyes
ütötte köztünk fejét az önzés
kitételeit alá is húzgálják,
hiúsága, mint a Zebedeus
netalán megtanulják. Ott
fivérek esetében, Õ megmutatBorsos Miklós (1906, Nagyszeben – 1990, Budapest; szobrász,
van az asztalon, hallják a
ta, hogy a nagyság értékmééremmûvész, grafikus): Emmauszi tanítványok
rádióban, szószékekrõl, csak
rõje a szolgálat. Most pedig
magunkra maradtunk, elszakadtunk Tõle, testvéreink- éppen nem hiszik, és nem is tartják meg. Nem a Biblia
tõl, Uram, ezért vagyunk szomorú ábrázattal. Kérünk: igazságai érvényesülnek a magánéletben, a családi
életben, a gyermeknevelésben. Uram, maradj velünk,
maradj velünk.
mert a sok millió hitetlen számát nem egyszer mi is
Fáj, mert tudatlanok vagyunk (19-21)
növeljük, pedig felénk is szól a buzdítás!
Õk, a két emmausi, és a még Õt meg nem ismert
világ Jézust tartja tudatlannak (18 v.).
Ha ilyen alázatos lélekkel kérjük, Õ ott marad: mert
a. Jézust csak prófétának tartják (19 vers), csak a múlt, nem utasított el soha egyetlen kérést sem. Jelenléte
a történelem egy letünt alakjának. A mai emmausiak is kiûzte a félelmet, a csüggedést, a szív megtelt örömmel
csak nagy Tanítónak, szocialistának, közgazdásznak, a (32 vers), megnyilt a szem is, eloszlott a megpróbáltatás
szegényekért harcoló forradalmárnak tartják és nem sötét fellege, amely addig eltakarta az örökké fénylõ
annak, aki valójában: az élõ Isten FIA, Isten Napot. A két elcsüggedt tanítvány élete, a visszanyert hit
üdvtervébõl a Világ Megváltója és megtartója.
következtében, megtalálta célját: „elbeszélék, mi történt az
b. Jézust politikai Messiásnak is vélték (21 vers). Azt úton”. Így lettek az ÉLÕ Krisztus bizonyságtevõi.
remélték, hogy meg fogja váltani Izráelt, megtörik az
Azért, hogy ez velünk is megtörténhessen, legyen a
iga és a dávidi országlás fénye újból felragyog. Sokan mi állandó kérésünk Jézus felé: „Maradj velünk, mert
ma is úgy vélik, hogy Jézus isteni hatalmát a földi immár beestvéledik és a nap lehanyatlott”. Õ velünk marad,
dicsõség és érvényesülés aprópénzeire lehet váltani. mert megígérte. „Imé én ti veletek vagyok minden napon a
Uram, maradj velünk, hogy megismerhessünk, mert világ végezetéig.” Ámen
annak ellenére, hogy megszámlálhatatlanul sok
BOKOR BARNABÁS (1911 – 1966)
igehirdetés beszél Rólad, rengeteg könyvet is írtak már,

