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DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr!“
Február 6. a Baptista Világszövetség és a Magyar Baptisták Világszövetsége vasárnapja.
Az alábbiakban a MaBaVISz elnökének köszöntõjét adjuk közre.
több mint négyszáz éves múltra visszatekintõ baptista világmisszió napjainkban már
mintegy 110 millió fõt tart számon a
földkerekségen. Az 1905-ben Londonban létrejött Baptista Világszövetség (BVSZ) nemzeti tagegyházai szinte a kezdetektõl fogva
minden esztendõ elsõ februári
vasárnapját tekintették egy olyan
ünnepi alkalomnak, amikor számba
vették saját országuk és a nagyvilág
baptistáinak missziós helyzetét.

A

Legsürgõsebb feladatai

A Baptista Világszövetség megalakulásától napjainkig a következõ
területeken látja legsürgõsebb feladatait: 1. Jézus Krisztus üdvözítõ
evangéliumának halaszthatatlan hirdetése saját nemzetünk és a világ
népei felé. 2. Közvetlen információk
továbbadása Isten munkájáról, amit
népe között végez. 3. A tagszövetségek élén álló vezetõk és munkatársaik lelki bátorítása, hogy Isten
tervét felismerve bölcsen vezessék a
rájuk bízottakat. 4. Együttes imádságra való buzdítás a vallási, politikai
okok miatt üldözött, vagy gazdasági
okok miatt szenvedõ baptista testvéreinkért. 5. Nemzetközi összefogás a
vallásszabadság és az emberi jogok
védelmében. 6. A Bibliára alapozott
hitigazságok határozott hirdetése, a
baptista identitás elmélyítése és
megerõsítése. 7. Együttmûködés keresése más hitvalló keresztyénekkel
az evangélium hiteles megélésében

és hirdetésében. 8. Segélyszervezetek létrehozása a katasztrófa sújtotta
területeken élõk megsegítésére.

A magyar baptisták összefogása
A nemzetközi világszövetség
alapelveinek szellemében jött létre a
Magyar Baptisták Világszövetsége
(MABAVISZ) is közel húsz évvel
ezelõtt. A magyar baptisták világméretû összefogásának gondolata az
1992-ben, Budapesten és Tahiban
megtartott elsõ világtalálkozó elõkészítése során vetõdött fel. Azzal a
céllal jött létre ez a szövetség, hogy
egybefogja a szétszakított, különbözõ országok és kontinensek területén élõ magyar baptistákat. A Budapesten 1992-ben megtartott elsõ
nagytalálkozót 2000-ben a Nagyváradon, 2006-ban pedig a Debrecenben megtartott világtalálkozó követte. (A következõre talán 2012-ben
kerülhetne sor, Franklin Graham
Budapesten tervezett evangelizálásával összekapcsolva?!?)
Közben pedig itt vannak ezek a
minden esztendõ februárjában
megtartott – most már MABAVISZ
vasárnapnak nevezett – regionális
találkozók vagy helyi gyülekezeti
ünnepi alkalmak, amikor nem csak
a magunk szolgálati területeire gondolunk, hanem a határon túl rekedt,
vagy messzi idegenbe szakadt nemzettársaink és a nagyvilág baptista
népe között végzett missziómunka
örömeire és kihívásaira is.
Az anabaptista és baptista vonal
A reformáció idején a Kárpátmedencében is kibontakozó anabaptista mozgalom különbözõ csoportjai a mintegy kétszáz éves véres
üldözésekkel és folyamatos zaklatásokkal kísért idõszakot követõen
elhagyták hazánk területét.

165 évvel ezelõtt
azonban úgy látta
jónak a Teremtõ,
hogy ismét megjelenjenek itt Magyarországon a
megtérés és újjászületés fontosságát
hirdetõ – Bibliát terjesztõ baptista
evangélisták. Kitartó és odaszánt
munkájuk eredményeként a történelmi Magyarország minden szegletébe és nemzetiségéhez eljuttatták
az evangélium üzenetét.

A trianoni törés után
Sajnos 90 esztendõvel ezelõtt ez a
lendületes fejlõdés és növekedés a
trianoni nemzeti tragédia következtében lelassult. A magyar baptisták jelentõs része az igazságtalanul meghúzott határok mögé
került. Itt a Kárpát-medence területén hosszú évtizedeken keresztül
szögesdrótok, aknazárak, határsorompók választottak el bennünket,
magyar baptistákat is egymástól.
Ma is öt ország területén –
Magyarország, Felvidék/Szlovákia,
Kárpátalja/Ukrajna, Erdély /Románia, Vajdaság/Szerbia – végezzük
missziómunkánkat a magyarok és
ahol erre lehetõség adatik, más
nemzetek fiai felé is. Ezen kívül az
amerikai kontinensen – USA,
Kanada – és Ausztrália területén
folyik magyar misszió, ahová több
ezer baptista testvérünk emigrált az
elmúlt kilenc évtized alatt, elõbb az
ezer éves hazánkat hátba támadó
szlovák, román, (Folytatás a 3. oldalon)

KÉP-SZÓ

ÉV ELEJÉN

IMÁDJUK ÕT
A nagy idõmérõ
homokóra
Új évet mutat:
Kétezertizenegy...
S benne tizenkét hónap
várja
jelenését,
hogy jövõbõl
a tegnapba menjen át,
Teljesítve feladatát,
A nagy Alkotó
megbízatását.
Minden hónapnak
van küldetése:
Január, február,
A föld hótakarót vár,
Márciusban sarjad az élet,
Áprilist május követ,
Virágba borul a természet.
Június, július, augusztus,
Szép nyári napokban
Érik a gabona,
Asztalára teheti kenyerét
a Teremtés Koronája.
Szeptember, október,
Hullik a levél,
Sárgul az avar,
A természet képe
Áldott õszt takar.
November, december,
Újra hólepel borítja
A rónát és hegycsúcsokat...
Hála Istennek!!!
Imádjuk leborulva
Alkotónkat!!!

„Az én orcám menjen-e veletek?“
(2Móz 33:14)
A szent hegy lábánál leborulva
lerendezve már a bûnös múlt
És kihívásként Isten népe elé
tárul – új távlatként – a vándorút.
„Az én orcám menjen-e veletek?“
Az év kezdetén most is kérdi Isten.
Kérjük mi is, mint hû szolgája Mózes:
Ha nem jársz velünk, ne vígy ki minket innen!
Békénk, nyugalmunk csak úgy lehet,
Hogyha szentséges orcád jár velünk,
Eltûnik belõlünk minden, ami régi,
És Elõtted kedvesek leszünk!
Urunk, ha szent arcod velünk jár ez évben,
Vezet, óv, kísér áldó jelenléted,
Közöttünk és más népek között
Arcod ragyogása tesz külömbséget!
Urunk, ha szent arcod velünk jár ez évben,
Lesz jó haladásunk, növekedésünk,
Szelíd tekinteted bátorítja
Minden tettünk, szavunk és döntésünk!
Urunk, ha szent arcod velünk jár,
A dicsõ célhoz: szép hazánkba érünk,
Pálmaágakkal, szép fehér ruhában
Arcodat szemlélve – örökké dícsérünk!
TÕTÕS JÁNOS – Vecsés (Mo.), 2011. január 6.

ANTAL FERENC – Nagyvárad,
2011. január 5.

Életed nyitott könyv, amelybõl
jót vagy rosszat tanulnak az emberek.
Rajtad is áll, hogy jobbak vagy
rosszabbak lesznek-e, amikor
„beleolvasnak“ hétköznapjaidba
és ünnepeidbe.
Grafika és szöveg: Simon András, Mo.,
az általa tervezett 2011-es asztali naptár
elsõ lapjáról.
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„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr!“
Folytatás a címoldalról

szerb, ukrán megszállás, majd a
barna, késõbb a vörös diktatúrák
üldözése miatt.
Hálásak vagyunk a Történelem
Urának – aki „dönt és emel királyokat” –, hogy a Trianonban „sûrûn
szõtt vasfüggöny” az egységesülõ
Európa részeként egyre átjárhatóbbá válik, és az elszakított országrészek többségébe, most már útlevél
nélkül is szabadon utazhatunk. Így
egyre szorosabb kapcsolatok fûzhetnek bennünket a határon túl élõ
magyar baptista testvéreinkhez is.

Magyarul a Kárpát-medencében
A Kárpátok gerincétõl az Alpok
aljáig terjedõ terület magyarlakta
településein mintegy 600 gyülekezetben és misszióállomáson hirdettetik
az evangélium szép magyar anyanyelvünkön, a mintegy 200 teológiát végzett lelkipásztor és sok száz
laikus igehirdetõ áldozatos szolgálata által. Közel 25 ezer hitvalló bemerítésben részesült gyülekezeti tag
mellett közel 45-50 ezerre tehetõ a
magyar baptisták vonzáskörzetébe
tartozó hittestvéreink száma. Ha ide
számítjuk a Kárpát-medencében élõ
más nemzetiségû baptista testvéreinket is, akkor már 200-250 ezer
fõre tehetõ a baptista misszió által
elért kortársaink száma.
Nemzetünk felé jól sáfárkodni
Ha adataink pontosak volnának
is, milyen kevesen vagyunk a körülöttünk élõ sok millió honfitársaink-

hoz képest, akik még nem hallottak
az evangéliumról. Szükséges, hogy
elõttünk járó példamutató hithõseink nyomába szegõdjünk és
személyes életpéldánkkal, valamint
gyülekezeteink szeretetteljes légkörével vonzóvá tegyük mások számára is az Isten országa felé vezetõ
utat. Ezen túl, mint akik a baptisták
világot átfogó nagycsaládján belül
saját nemzetünk felé kaptunk elsõsorban elhívást és szolgálatot, igyekezzünk azokkal az eszközökkel jól
sáfárkodni, amit Isten az evangélium továbbadásában nekünk adott.

A régi és az újfajta kommunikáció
Értékeljük és használjuk napi
bibliaolvasásunkhoz a több mint tíz
esztendeje közösen szerkesztett és
megjelentetett Áhítatot. Ez az egyetlen kiadványa ugyanis Világszövetségünknek, amit a három nagyobb
magyar baptista tagszövetség heti és
havi lapjai – Békehírnök, Szeretet és
az Evangéliumi Hírnök – mellett
mindannyian kézbe vehetünk.
Ugyanígy buzdítom a testvéreket, hogy használjuk ki a helyi és
országos magyar nyelvû sajtó, rádió,
televíziós adásokban való megszólalás lehetõségét. Nagyon hasznos
eszköznek látom az élõ internetes
istentisztelet közvetítéseket és gyülekezetek honlapjáról letölthetõ hang
és videó felvételek közreadását.
Örvendetes, hogy már közel 40
magyar gyülekezet él ezzel a lehetõsséggel, határon innen és azon túl.

volt a lelkipásztorok és szolgálattevõk számára – Debrecenben, Nagyváradon, Békésen, Nagybányán – az
elmúlt esztendõkben megrendezett
missziói konferenciák.
Az idén Magyarországon kerül
erre sor május 20-22. között Pécsett,
amelyre szeretettel hívunk már
most minden érdeklõdõt. Ekkor
tartjuk meg a soron következõ
MABAVISZ elnökségi ülést is. Ezt
megelõzõen, február 6-án a Vácott
tervezett MABAVISZ-vasárnapra hívom
föl a figyelmet, ahova ugyancsak mindenkit szeretettel várunk.

Megértik-e kortársaink?
Végül pedig ne feledjük a címben idézett fontos üzenetet: „Boldog
az a nemzet, amelynek Istene az Úr!”
(Zsolt 33,12). A mi magyar nemzetünk
boldogulásának is ez az egyetlen útja
és módja. Rajtunk, baptistákon is
múlik, hogy az Úr igéjét meghallják
és megértik-e kortársaink, akikhez
küldettünk. Isten Szentlelke adjon
ehhez látást, bátorságot és mindhalálig hûséget.
(Az alcímek a szerk. által kiemelve.)

DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN
A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke

Találkozóink
Rendkívül hasznosnak tûnnek a
határokon átívelõ lelkipásztor és
gyülekezeti találkozók (TELEK,
KELEK) és missziós szolgáló csoportok látogatásai és testvéri kapcsolatokat erõsítõ alkalmai. Igen építõ
és lelkileg bátorító kezdeményezés
Fotóillusztráció
„Rajtunk, baptistákon is múlik, hogy az Úr igéjét
meghallják és megértik-e kortársaink, akikhez
küldettünk“ – a fenti cikk zárógondolata vezetett
a mellékelt illusztrációhoz. A kép Kiskerekiben
készült 2010. november 28-án, az imaházmegnyitói és bemerítési ünnepély végeztével.
Piroska testvérnõ (középen, fehér kendõvel)
fontosnak tartotta, hogy az örömteli alkalmat ily
módon is, családjával együtt megörökítse.
(Bõvebb tudósítás a következõ lapszámunkban.)
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Karácsonyi ÖRÖMHÍR-mondás Sarkadon

Amiképpen több mint 2000 évvel
ezelõtt angyalkórus indult el, hogy a
Betlehemi pásztoroknak elmondja az
örömhírt, ,,Jézus megszületett’’, úgy
2010 karácsony másodnapján, Kovács
Gyula lelkipásztor meghívására indult
el a nagyváradi belvárosi gyülekezet
ének-zenekara Bokor Barnabás
karnagy vezetésével.
A Nagyszalontával testvérváros
sarkadi kis gyülekezetet Kovács
testvér rendszeresen látogatja. A meg-

hívás célja a szeretet ünnepét még
ünnepélyesebbé tenni, Istent magasztalva együtt ünnepelni. Az énekzenekar szolgálatai, költemények,
bizonyságtevések, mind arról beszéltek, hogy amint Jézus megszületett
több mint 2000 éve Betlehemben,
aképpen ma is képes megszületni
azok szívében, akik erre kérik Õt.
Az ige üzenetét Kovács Gy. lp. a
Róm 8:32 alapján hirdette, hangsúlyozva, hogy mennyire szereti Isten

a bûnös embert, hogy kész volt
ideadni ajándékként egyszülött fiát,
hogy bûneinkre bocsánatot, élõ
reménységet, örök életet kaphassunk.
Valakinek ezért nagyon magas árat
kellett fizetnie. Jézus Krisztus tulajdon
vérével fizetett a Golgotai kereszten.
Isten szeretetét, kegyelmét csak el
kell fogadni, megnyitva elõtte szívünk
ajtaját. Jó volt megtapasztalni, hogy
,,aki másokat felüdít, az maga is
felüdül’’. SÁPI JÁNOS, Nagyvárad

Homecoming – Újra együtt!
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr elõtt,
ujjongjunk szabadító kõsziklánk elõtt!
Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk
elõtte énekszóval!” (Zsolt 95:1-2). Ebbõl
a célból gyûlt össze Nagyváradon,
2010. december 11-én az ifjúsági
énekkar számos néhai és jelenlegi
tagja. Az ötperces énekóra, valamint a
bevezetõ szavak után kezdetét vette az
örvendezõ, dicsõítõ éneklés. Közben
hálás szívvel emlékeztünk a kezdetekre is, mivel az énekkar 2011 tavaszán fogja ünnepelni harminc éves
születésnapját.
A „homecoming” ötletét Szász
Imre hajdani és jelenlegi karveze-
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tõnek köszönhettük, hasonlóképpen
az ünnepi est megszervezését és
lebonyolítását, aki sikeresen hangolta
szíveinket az ujjongásra. A különféle
stílusú adventi énekek a Mesterünkkel való találkozásra készítettek.
Helyt kapott a hangszerekkel kísért
közös éneklés, a kórusmû, de a
„hátborzongató”, s szívet remegtetõ
szóló is, a valamikori szólisták
elõadásában. Nem maradhatott ki a
férfi- és nõi kar sem. Jólesett hallgatni
a jelenlegi ifjúsági énekkart is. A
zongorajátékok szintén gyönyörûek
voltak. Az 1981-es megalakulás óta
minden generáció képviseltette

magát, többen családtagjaikkal együtt
jöttek el ünnepelni.
Az alkalom vége felé bátorító üzenetet
hallgathattunk meg Füstös Gyula lp.
részérõl, majd az ünneplést megkoronázta a születésnapi torta, melybõl
mindenki kedvére csemegézhetett
vidám beszélgetés mellett.
Az Úré legyen a hála az eddigi
szolgálati lehetõségekért! A jelenlegi
énekkarnak és karmesterének pedig
kívánjuk, hogy Isten adjon erõt a
kitartó szolgálatban, valamint sikert
terveik megvalósításában a jubileumi
évben is!
MELEG ADINA, volt énekkari tag
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SZILÁGYBALLA –

HATÁRKÕNÉL

„Az éltünk ideje repül“

„Az
éltünk ideje repül...” –
énekeljük évrõl-évre, amikor határkõhöz érkezünk. Ilyenkor magunkba szállunk és igazat adunk a zsoltárírónak. Visszagondolunk a letûnt
évre, eszünkbe jutnak kedves emlékek, felidézzük a múltat.
Január 2-án a szilágyballai gyülekezet is mérföldkõhöz érkezett.
Nemcsak a letûnt évre emlékeztünk,
hanem visszapillantottunk az elmúlt
két évtizedre, ugyanis Király Tibor
testvér, gyülekezetünk lelkipásztora,
60 évesen nyugdíjba vonult. Napra
pontosan ezelõtt 20 éve döntött arról a gyülekezet, hogy testvérünket
lelkipásztori szolgálatba állítja.
Testvérünk engedett a hívásnak
és húsz éven át volt a gyülekezet és
körzet lelkipásztora. Felesége Lilike
vasárnapi iskolai tanítóként tevékenykedett, hûséges „Mártaként”
szolgált és mint asszisztens a faluban
is sok gyermeknek, felnõttnek segített. Jelenleg mindkettõjük egészsége meggyengült.

OLVASÓI

Testvérünk visszaemlékezõ beszédében felidézte az elmúlt két évtizedet. Elmondása szerint nem volt
könnyû idõszak, hiszen a forradalom után a nyugatról érkezõ
hatások, a tömeges elvándorlás
gyengítették gyülekezeteinket.
A több éven át tartó építkezés is
sok energiát követelt. Új imaház
épült Diósadon, Panitban és
Szilágyballán, Goroszlón pedig az
imaház felújítására került sor.
Meg kell említenünk, hogy a
Szövetség vezetõségében, valamint
az Ének-zenei bizottságban hosszú
éveken át végzett munkája is jelentõs része lelki szolgálatának, ugyanúgy, mint ügyintézõ lelkipásztori
megbizatása több szomszédos körzetben.
Amint a köszöntésekben elhangzott, nem volt unalmas a 20 év,
fiatalok, idõsek várják a további
szolgálatokat testvérünk részérõl is,
mert a gyülekezeteink ugyan épültek, de még nem tökéletesek.

Szükség van új munkásokra és hogy
a régebbieknek is legyen erejük
dolgozni, küzdeni „míg üt a végsõ
perc”. Ezért imádkozzatok atyámfiai
értünk és velünk.
Hálásak vagyunk, hogy gyülekezeteinkben a tiszta evangélium
hírdettetett és voltak megtérések.
Megóvott az Úr korunk nagy problémájától, a szakadástól.
Szívünkben örömmel tartjuk
számon azokat az eseményeket,
amelyeket közösségünk átélt az
elmúlt idõszakban. Hálával emlékszünk Isten kegyelmére és köszönetet mondunk testvérünk áldozatos munkájáért. Nyugdíjas éveire,
munkájára kívánjuk mennyei
Atyánk áldását, jó egészséget, lelki
frissességet és kitartást egész a célig,
hogy majd boldogan mondhassa:
„Ama nemes harcot megharcoltam”, és
az Úr is így szólhasson: „Jól van jó és
hû szolgám”. Ámen!
KIRÁLY TIBINÉ - ANI

LEVELEK, ÜZENETEK
Köszönjük szépen a karácsonyi ünnepek és az új esztendõ alkalmából szerkesztõségünknek küldött
üdvözleteket. Meghatóak voltak a külföldrõl és a nagyon távolról érkezett üzenetek is: Herjeczki Géza
lelkipásztor Detroitból írt, Szabó István Chicagoból, a Balla család – Juci és Feri, Erika, Feri és Dániel –
Ausztráliából, Melbourne-ból küldött képeslapot, özv. Juhászné Tamás Adél Pécsrõl hívott fel telefonon.
Egy hosszabb levelet kaptunk Anna Mária és Alexander Seidel-tõl Németországból, amelyben kifejezték
abbéli örömüket is, hogy már eljutott hozzájuk és elolvasták Varga János: „A Romániai Magyar Baptista
Gyülekezetek Szövetségének emlékkövei” c. kötetét. A könyvet méltató írásukat végül ezzel a jókívánsággal zárták: „Isten jutalmazza meg fáradozásáért Varga testvért, áldás kísérje élete alkonyán is.” (A szerk.)
5
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INTERJÚ, 2.

RÉSZ

Régi értékeink nyomában
Az interjú közlését decemberi számunkban kezdtük, amelyben adventi és karácsonyi énekekrõl és éneklésrõl
beszélgettünk. Valójában kutatásainak kapcsán ültünk le november 10-én beszélgetni Kis-Juhász Vilmos
lelkipásztorral, ugyanis akkortájt volt egy éve annak, hogy Kolozsváron megvédte doktori disszertációját.

– Mi volt a témája a kutatásainak?
– A téma címe: Az énekanyag-váltás a vallásos énekekben a 20. századi erdélyi protestantizmusban. A református egyház, illetve a magyar baptista gyülekezetek
énekhagyományára fókuszáltam. Azokat az énekeket
gyûjtöttem, amelyek nincsenek benne az ún. liturgikus
énekeskönyvekben (A Hit hangjai, v. a reformátusoknál
a Zsoltár), de amelyek a 20. században mégis meghatározó jelleggel, vagy folyamatosan jelen voltak a
templomi vagy imaházi istentiszteleteken, de ugyanúgy
az alkalmi istentiszteleteken is, mint pl.: házi közösségek, ifjúsági összejövetelek, kirándulás, táborozás,
szilveszter-éjszaka, karácsonyi kántálás.
– Mennyi anyagot gyûjtött össze?
– Körülbelül 3500 éneket sikerült beazonosítani. Az
összest nem tudtam fölvenni dallammal is, de több mint
1500-at rögzítettem szöveggel, illetve dallammal is (hiteles elõadók tolmácsolásával: gyülekezet, vagy egyszerû
énekes), majd ennek jó részét lekottáztam. Mivelhogy a
20. sz. eleje jelentette az erdélyi baptizmus születését,
így megpróbáltam utánanézni, hogy mit is használtunk
addig, amíg A hit hangjai 1905-ben meg nem született,
és nálunk is elterjedt. Így bukkantam rá egy kágyai
vonalon, illetve Szalonta mellett Árpád és Mezõbaj
vonalán, hogy Kornya testvérék gyülekezeteiben mit is
énekeltek. Mivelhogy az elsõ megtérõ baptisták többnyire a református egyházból kerültek ki, legtöbb
dallamot a Zsoltárból vagy a Hallelujából vettek át. Sikerült föllelni írott énekes füzeteket az 1800-as évek végérõl, helyenként a szövegek dallamát is megkaptam.
Körülbelül 100 olyan dallamot tudtam beazonosítani, dallam-töredékekbõl összeszedni – amiket idõs,
80 éven felüli testvérek még gyermekkorukban
tanultak –, sokszor úgy, hogy fölvettem valahol egy

részt, és azt lejátszottam másvalakinél, akinek aztán
eszébe jutott a hiányzó dallamrész.
Voltak olyan „énekfáim” is, mint pl. Margit néni a
valamikori Szolnok-Doboka vármegyei Kékesen, akit
Isten világos elmével, 86 éves korában is jó hanggal
áldott meg. Õ felénekelt több mint 70 olyan éneket,
amit édesanyjától hallott, meg azoktól az ún. vándorhívõktõl, akik az õ gyerekkorában jártak a falujukban.
Ilyen a Halld csak halld az éj csendjében kezdetû ének.
Ugyanezt elénekelte Kiskapuson egy idõs bácsi, illetve
Besztercén is egy idõs gyülekezeti vén. (Érdekes, hogy
ezeket a népi dallamokat több mint egy évszázadon
keresztül megõrízte az emlékezet. Sajnos, ezek az idõs
testvérek költöznek el az Úrhoz. Énekeskönyveink
pedig az angol-szász énekirodalomból átvett dallamokat
emelték kánoni rangra, és ezek elmaradnak.)
Ez az ének majd az 1906-ban kiadott Evangyéliumi
Zsoltárban Root, amerikai presbiteriánus orgonistának
a dallamával jelenik meg – amit most ismerünk –, és azt
tudjuk, hogy ez Crossby Fanny-nak a szövege. A szerkezete a-a-b-a, tehát az elsõ, a második és a negyedik sor
ugyanaz a dallam, miközben a harmadik vált.
Ez a dallam, amit Margit néni felénekelt, egyszerû
népi dallam. Érdemes lenne róla majd egy kis zenei
elõadást tartani, hogy mi mindent rejt magában.
Tartalmaz egy kupolás szerkesztésû dallam-magot,
amiben van egy kvint-váltás, a mi népdalainknak az ún.
ismertetõ jegye. Egyszerû moll-dallam, monódia
szempontjából egy Bach-fúgának is megfelel.

– Mennyi idõbe tellett a gyûjtés?
–’97-tõl foglalkozok ezzel (nem iskolai program
keretében), mint doktorandusz 2003-tól (mint hivatalos
iskolai programban). Korábban írtam belõle szak- és
mesteri dolgozatot, majd különféle megvilágításban, 
A kottagrafikát Garai Zsolt készítette.
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TUDÓSÍTÁS

Fiatfalvi evangélizáció és bemerítés

sten hozzánk lehajló szeretete és
kegyelme folytán áldott napokat
élhettünk át 2010. augusztus 13-15.
között Fiatfalván. Gábor Rupi
testvér fáradhatatlanul járja a
környezõ falvakat, és munkája
nyomán több helyen is beérett az
elvetett igemag. Látva azt, hogy
Isten többek életét megváltoztatta és
õk nemcsak elindultak a keskeny
úton, hanem hûségesen követik
Jézus Krisztust, elérkezettnek láttuk
az idõt a bemerítés megtartására.
Nagy lehetõséget adott az Úr,
hiszen három napon át hangozhatott az evangélium Fiatfalván a
sportpályán felállított sátorban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
minden este megtelt a sátor érdeklõdõkkel. Csodálatos érzés volt

I

magasztalni és dicsõíteni az Urat a
zenész testvéreink vezetésével. Jó
volt azt is látni, hogy a testvéri összefogás milyen nagy áldásokat rejt
magában. A három nap folyamán
igével szolgált: ifj Veres Ernõ, Boros
Róbert és Dan László testvér. Gábor
Rupi testvér hívására többen jöttek
el a környezõ falvakból és városokból is, és kapcsolódtak be a szolgálatokba. Nagy áldásként éltük át, hogy
mindhárom napon voltak olyanok,
akik az evangéliumot megértve
eldöntötték a szívükbe, hogy beállnak Jézus követésébe.
Felemelõ érzés volt látni, hogy
romák és magyarok egyaránt örömmel és odaszántan végezték a szolgálatokat estérõl estére. Az áldott hétvégének a legfelemelõbb része a



és alkalmakra, nemcsak a zenepedagógiában, hanem a
Tudományos diák-konferenciákra, a filológián is a mesteri
dolgozatban ugyanezzel foglalkoztam. Körülbelül három
évre a kutatással leálltam, mert imaházépítésben voltunk, és
nem jutott idõm-energiám ezzel sokat foglalkozni, de ezalatt
is gyûjtöttem, aztán 2006-tól ismét intenzívebben folytattam.

– Hogyan összegezné a kutatásait?
– Hatalmas tanulság volt számomra az, hogy értékekkel
foglalkozzunk és terjesszünk, és nem lagymatag, vagy feloldott, értéktelen közhelyeket. Igaz, a mai elektronikus világban
minden nagyon gyorsan terjed, és szinte csak az újnak van
bizonyos értéke. Én nagyon megszerettem ezeket a tömör,
világos, kellõ biblikussággal, és jó prozódiával megfogalmazott (a dallammal egyeztetett) szövegeket, amelyeket
eleink énekeltek. Persze akkor sem volt mind ilyen, ott is volt
rengeteg fordítás... Másrészt pedig hiányzik nekem az a
bizonyságtevõ, istenimádó, igazi énekmegnyilvánulás,
aminek ki kellene fejeznie a lélek vergõdését, majd feloldását,
illetve az Istenben való megnyugvását.
Kérdezett: SZILÁGYI LÁSZLÓ
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vasárnapi bemerítés volt. A nagyszámú gyülekezet megindultan figyelte,
amikor Gábor Rupi testvér a vallomástételük alapján bemerítette a hét
fehérruhást. Boros Róbert és Dan
László testvérek szolgálatukban megszólították a már megtérteket, de
odafordultak a még keresõk felé is.
Hálásak vagyunk, hogy a Székelyföldön egyre több helyen szól Isten
igéje a roma testvéreink felé. Nagy
öröm az is, hogy kéz a kézben végzik
ezt a munkát roma és magyar
testvérek. Tudjuk azt is, hogy nem
hiábavaló a mi munkánk az Úrban.
Imádkozzunk bemerítkezett testvéreinkért, és azokért, akik ezen a
hétvégén tették meg az elsõ lépéseket a keskeny úton.
Alapítványi Hírnök

Interjúalanyunk Szamosújváron a
2. sz. Általános iskolában, illetve a
Líceumban zenét, vallást és németet tanít, emellett feleségével,
Annamáriával egy fordítói irodát
mûködtetnek, a körzet pásztorlását önkéntesen végzi.
A gyülekezetrõl többek között
ezeket mondotta: „Isten kegyelmébõl épp az idén van a 15
éves jubileumunk Szamosújváron, amit Borzási István
testvér és Kovács Pista testvér kolozsvári úttörõ munkások
kezdtek el, én ‘98-ban álltam ebbe a munkába. Jelenleg
egy 30 tagú gyülekezetünk van, és kb. még annyi
hozzátartozó, kis énekkar, fúvószenekar.
Másfél év óta Kiss Lehel testvérrel együtt végzünk
missziómunkát: Széken, Kékesen, Veresegyházon, Désen,
Bátonyban, Nyíresen, Láposon, Domokoson. Öt-tíz-tizenöt
taggal leánygyülekezet alakult: Bátonyban, Veresegyházon, Láposon, illetve egy-két személlyel misszióállomásaink vannak: Széken, Domokoson, Désen és
Szásznyíresen, ahol gyermekmunka folyik. Egy-egy
hétvégén 200-250 km-t utazok. Ez szórványvidék, tehát
harcolni kell azért is, hogy magyar óvodába vagy iskolába
járhassanak a gyerekek.“
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Székelyföldi férfikonferencia
November 6-án székelyföldi férfikonferencia volt a
Hargita Keresztyén Központban, „TISZTA ÉLETÛ
FÉRFIAK” jeligével. 72 férfitestvér jött el a csendesnapra.
Az imaáhítaton Deák Zsolt, brassói meghívott lelkipásztor, és Szabó Szilárd, csíkszeredai meghívott lelkipásztor buzdított imára. Délelõtt János Csaba, kovásznai
lelkipásztor elõadását hallgattuk meg: „A tiszta élet útja”
címmel. Délután id. Veress Ernõ nyugalmazott lelkipásztor szolgált. Tanításának témája volt: „A tisztaság
alapvetõ feltételei”. Fórumbeszélgetéssel folytattuk az
elhangzott elõadások kapcsán, melyet Sallai Jakab,
nyárádszeredai lelkipásztor vezetett. Megértettük, hogy
Isten akarata ma is az, hogy „A férfiak mindenütt bûntõl
tiszta kezeket felemelve imádkozzanak.” (1.Tim 2,8) Építõ
és testvéri közösséget ápoló napot töltöttünk együtt
fenn a hegyen.
A Hargita Keresztyén Központ tanácsának gyûlése
December 17-én ülésezett a Hargita Keresztyén
Központ (HKK) vezetõsége. Ebben a tanácsban a
következõ összetétellel lehettünk együtt: Dr. Kovács
József, szövetségi fõtitkár és Kovács Gyula gazdasági
alelnök, a szövetség elnöksége részérõl; Albert István
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Zsolt a nagyváradi missziókerület, Bálint Pál a kolozsvári missziókerület, id. Máté Zoltán a székelyföldi
missziókerület, Péter István a zilahi missziókerület, és
Borzási Gyula a HKK részérõl. Jelen volt még id.
Veress Ernõ testvér is, aki a HKK vezetõségének
tiszteletbeli tagja. Munkaülésünk kezdetén id. Veress
Ernõ János evangéliuma 13:34-35,17:21 alapján szólt a
szeretet és az egység fontosságáról. Ebben a szellemben
folyt is le tanácskozásunk.

A székelyföldi missziókerület év-végi konferenciája
December 18-án került sor a székelyföldi missziókerület évi közgyûlésére a Hargita Keresztyén Központban. Ez a közgyûlés egyben választó közgyûlés is
volt, melynek során a missziókerület új vezetõségének
megválasztására került sor. A közgyûlésen részt vettek
a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
vezetõségének képviselõi is: dr. Kovács József fõtitkár,
Bálint Pál oktatási alelnök, Kovács Gyula gazdasági
alelnök. A közgyûlés imaáhítattal kezdõdött, amikor
Albert István Zsolt bihari lelkipásztor és Péter István
sarmasági lelkipásztor buzdították a küldötteket
egységre és Szentlélekkel teljes szolgálatra. Az imaáhítatot követõen a mandátuma végére érkezett veze-
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tõség részérõl Borzási Gyula elnök és ifj. Veress Ernõ
titkár ismertették az elmúlt idõszakban végzett szolgálatukat. Ezt követõen számba vették a jelenlevõ képviselõket, és új vezetõséget választott a közgyûlés a
missziókerület élére. A missziókerület megválasztott vezetõsége a köv. idõszakra a mellékelt fényképen látható.
A székelyföldi missziókerület képviselõit is megválasztottuk a Szövetség tanácsába. Ezek a következõ
lelkipásztorok: Simon András, ifj. Veress Ernõ és
Borzási Gyula. Az összejövetelt Isten igéjének hirdetése
zárta, melyet dr. Kovács József nagybányai lelkipásztor
végzett. Szövetségünk fõtitkára kiemelte Pál apostolnak
az efézusi vénekhez intézett búcsúszavaiból (ApCsel
20,17-32) a gyülekezeti szolgálat alapvetõ feltételeit:
alázat, empátia, hasznos és céltudatos tanítás, Szentlélektõl kényszerítve (nem csak emberi kötelességtudatból) és Isten félelmében végzett pásztorlás.
A közgyûléssel párhuzamosan a missziókerület
vasárnapi iskoláinak tanítói is találkoztak, majd az igehirdetésre és az azt követõ közös ebédre csatlakoztak a
közgyûlés küldötteihez. Legyen Isten áldása missziókerületünk megválasztott vezetõségén!

Ifjúsági szilveszter (dec. 30. – 2011. jan. 2.)
176 fiatal töltött együtt három szép téli napot a
Hargita Keresztyén Központban (Illusztr.: alábbi két fotó.)
Az EMABISZ szervezésében megrendezett konferencia
jeligéje „Életeden át tartson erõd” volt. Deák Zsolt, brassói
meghívott lelkipásztor, az EMABISZ titkára, hatékonyan készítette elõ és vezette le a találkozást. Igei üzenettel Kelemen J. Sándor marosvásárhelyi lelkipásztor
(témája: Elpazarolt erõ), Novák Zsolt, gyergyószentmiklósi missziómunkás, (Gyõzelmünk ereje), id. Veress Ernõ,
nyugalmazott lelkipásztor (Erõtlenségeink ismerõje), Simon
András, homoródszentmártoni lelkipásztor (Életünk ereje)
és Szabó Szilárd, csíkszeredai meghívott lelkipásztor
(Szolgálatunk ereje) szolgált. Volt sok hasznos buzdítás
imádkozásra, építõ bizonyságtétel, felemelõ éneklés és
dicsõítés, szabadidõ, alternatív program (sízés, szánkózás, filmnézés, társasjátékok, sportolás, pihenés). B.Gy.
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A székelyföldi missziókerület megválasztott vezetõsége (balróljobbra): id. Máté Zoltán (pénztáros), Simon András (alelnök),
Borzási Gyula (elnök), ifj. Veress Ernõ (titkár) és Kelemen J. Sándor

A HKK tanácsának gyûlése (balról jobbra, elsõ sor): Bálint Pál,
Borzási Gyula, id. Veress Ernõ, dr. Kovács József, második sor: id.
Máté Zoltán, Albert István Zsolt, Kovács Gyula, Péter István
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BEMERÍTÉSEK 2010-BEN
BÁGYON – Ünnepi alkalomra gyûlt
össze ismét a tordai körzet testvérisége a
vendégekkel, meghívottakkal szeptember
12-én az aranyosgyéresi magyar baptista
imaházba. Immár kibõvült körzetünk
bágyoni gyülekezete három taggal szaporodott Isten kegyelmébõl. A bemerítést
Raina Ottó a körzet lelkipásztora végezte.
Dóczi György a kibédi gyülekezet
lelkipásztora a Jn 3:16 ige alapján hirdette
Isten szeretetét, biztatva a bemerítkezõ
testvéreket Balog Árpádot és nejét
Ildikót, Dávid Katót, hogy bízzák rá
életüket továbbra is Isten megmentõ,
megtartó szeretetére. Jó volt azt hallani,
hogy Balog Árpi testvérünk, miután egy
alkalommal ellátogatott a bágyoni gyülekezetbe, Isten különleges szeretete ragadta meg és személyesen élte át, hogy a Biblia igazsága õt szabaddá és boldoggá tette.
Felesége is mellé állt, osztozva a békességben és örömben. Kató testvérnõ már
több ideje elfogadta az Urat, de a bemerít-

A fotón szereplõk névsora, balról jobbra: Dóczi György lelkipásztor, Balogh Árpád,
Balogh Ildikó, Dávid Kató, Raina Ottó lelkipásztor.

kezést csak most tudta vállalni. A bemerítés alkalmával Gábor Rupi
testvér tett szép bizonyságot arról, hogy Isten õt milyen csodálatos
módon hívta el és bízta meg szolgálattal. A bágyoni testvérnõk
szeretet ebédre hívták el Bágyonba a körzet testvériségét, falubelieket, ahol alkalom volt éneklésre, bizonyságtételre és imádkozásra.
Az Úr tartsa meg kegyelmében az új tagokat. Bátori Imre

BEMERÍTÉS ÉS HÁLAADÁS KRASZNÁN
Örömteljes napja volt november 28-a a krasznai gyülekezetnek és mindazoknak, akik eljöttek velünk együtt
ünnepelni az Urat, aki elvégezte a megtérés munkáját annak a hét személynek az életében, akik ezen a napon a
bemerítés által is vallást tettek Jézus Krisztusba vetett hitükrõl és a neki való engedelmességük fontosságáról. Az
áhítat alkalmával Papp István (Ráton) az 1Pt 1,7, míg Hajas Tibor (Kraszna) a Jel 2,10 alapján buzdítottak
bennünket imára. Alkalmi igehirdetéssel Bodor Sándor lp. a Mt 3,13-17 alapján szolgált. A bemerítést a helyi
lelkipásztor végezte, kézrátétellel Bodor Sándor, Kiss Zoltán, Dimény Miklós és Bódizs Sándor testvérek
imádkoztak az új tagokért.
A délutáni órában hálaadó jellegû alkalmunk volt, amikor igyekeztünk megköszönni Istennek minden olyan
áldást, amit egyéni, családi vagy gyülekezeti életünkben adott nekünk. A gazdag program után, amiben
bizonyságtételek, költemények és egyéb szolgálatok is elhangoztak, Bodor Sándor tv. a Zsolt 59,11/a alapján
hirdette Isten igéjét. Mind a délelõtti, mind a délutáni alkalommal fokozta örömünket az ének- és zenekar
minõségi szolgálata.
Imádságunk az, hogy az Úr áldja és tartsa meg az új tagokat, õrizze meg õket minden bûntõl, újítsa meg a régi
hívõket és adjon kegyelmet a megtérésre mindazoknak, akiknek erre Isten szerint is szükségük van, hogy ne
hozzunk szégyent Isten nevére, hanem Jézus Krisztus élõ bizonyságai legyünk ott, ahova Õ állított bennünket.
Mindazért, ami történt, egyedül Istent illeti a dicsõség! Kiss Zoltán
A képen láthatók balról jobbra. Elsõ sor: Kiss Zoltán lp., Cseke Aranka, Tóth Rolland, Bodor Sándor lp., Kocsis
Annamária, Dimény Erzsébet, Dimény Miklós gyül. vén. Második sor: Szabó Tamás, Király Szilárd, Domokos János.
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RÉV – „Jézus Krisztus az élet Ura, és az õ
megmentõ, megújító ereje ma is ugyanaz.” Ezt
vallotta az kilenc fehérruhás, akik
szeptember 12-én a körösrévi gyülekezet
nagy örömére, és Urunk dicsõségére
bemerítkeztek, vallást téve hitükrõl és az
Úr Jézus mellett való elkötelezettségükrõl. Urunk ismét bizonyossá tette
számunkra, hogy õ nem személyválogató,
hisz most is egyaránt szólított megtérésre
az Szentlelke által mind román, mind
magyar ajkú testvéreket.
A bemerítést a helyi lelkipásztor, Buzlea
Nelu testvér végezte, az életadó igét
magyar nyelven Gál Gyõzõ lelkipásztor
hirdette (Mt 28:16-20), román nyelven
Sandu Marian lp. szólt (1Móz 37:23-28).
A népes gyülekezetben felemelõ hangulatot teremtett a helyi fúvóskar, valamint
az ifjak énekcsoportja. A fotón (hátsó sor,
balról jobbra): Molnár János-Zsolt, Sandu
MONOSPETRI – Október 24én ismét megmozdult a víz a
monospetri imaházban, amikor
három fehérruhás vallást tett
hitérõl és arról, hogy követni
fogja Megváltóját mindhalálig.
Ketten helybeliek, a harmadik
pedig bozsaji származású.
Az ünnepélyen Pardi Félix
kémeri lelkipásztor és Diós
Ferencz bozsaji lelkipásztor hirdette az Isten drága üzenetét
mind magyar, mind román
nyelven. A bemerítést Bodor
Sándor helybeli lelkipásztor
végezte. Délután folytatódott az
ünneplés a hálaadás oltára körül.

Marian lp., Szilágyi Dávid, Lele Iulian, Unguras Marcus, Gál Gyõzõ lp.,
Tamas Ioan; (elsõ sor): Juhász Erika, Barta Andrea, Nelu Buzlea lp.,
Kovács Melánia, Tamas Veroana. Urunk gazdag áldását és lelki
növekedést kívánunk az új tagoknak! Szilágyi Borbála, Körösrév

Az ünnepséget a kémeri gyülekezet énekkara és a helybeli zenészekkel
egyesített fúvóskar gazdagította. Az Úr tartsa meg és nevelje az újszölötteket
az Õ nevének dicsõségére. A fotón (balról jobbra): Diós Ferencz, Kovács Mária,
Oláh Arnold, Molnár Gizella, Bodor Sándor és Pardi Félix. (B.S.)

SZILÁGYPANIT – „Kik ezek itt fehérben?”
November 28-án ez a kérdés kapott választ újra a
szilágypaniti gyülekezetben, hiszen négy fehérruhás tett bizonyságot arról, hogy õket is megmosta Krisztus kifolyt vére. A helyi imaház zsúfolva
volt vendégekkel, akik közelebbrõl és távolabbról
érkeztek. Ezek között volt Borzási Pál magyarlónai
lelkipásztor, akit gyülekezetének ifjusága is elkísért. A szilágyballai énekkar egy része is jelen volt,
akik Király Tibor szilágyballai lelkipásztorral
érkeztek. A faluból is sok érdeklõdõ is eljött az
ünnepségre. Borzási Pál lp. prédikációjában Jézus
Krisztus feltámadását és uralkodását hangsúlyozta,
majd alázatra intette, végül pedig választás elé
állította a gyülekezetet. A bemerítést Király Tibor
lelkipásztor végezte.
A fehérruhások a fotón (balról jobbra): Püsök Erzsébet,
Bálint Katalin, Domokos Szilvia, Csóka Szilvia,
(mögöttük) Kelemen Szabolcs, Király Tibor, Borzási
Pál és Szilágyi Norbert teol. hallg. (Sz. N.)
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KITEKINTÕ

Baptisták a nagyvilágban
Árvizek, katasztrófák...
Együttérzünk az ausztráliai és
braziliai baptistákkal, miközben
országukat természeti katasztrófa
súlytotta, írta Neville Callam a Baptista Világszövetség fõtitkára idei,
január 14-i körlevelében.

Konvenció mozgósította segélynyújtó speciális alegységét, valamint
gyûjtési pontokat jelölt ki, és támogatásra szólította fel a brazíl baptistákat. Ezenközben a teresópolisi
baptista gyülekezet 37 árvízkárosultnak ad otthont.

...Ausztráliában
Mint ismeretes, tavaly december
óta, a rendkívüli esõzések miatt léptek ki a folyók a medrükbõl, egész
városok kerültek víz alá, a lakosok
ezreit szigetelve el a külvilágtól.
Queensland állam baptista szövetségének fõtitkára jelentése szerint
körülbelül 35 gyülekezetet érintett
az árvíz, ez az összközösség 15
százalékát jelenti. A telefonhálózat
felmondta a szolgálatot, ezért nehéz
velük tartani a kapcsolatot.
Amennyire sikerült felmérni a
gyülekezeti tagok helyzetét, hála az
Úrnak, hogy eddig senki nem
vesztette életét, viszont sok atyafinak
el kellett hagynia otthonát, házuk
tönkrement, vagy a külvilágtól teljesen elszigetelõdött. Az Ausztráliai
Baptista Szövetség és az ÁzsiaiCsendes-óceáni Baptista Federáció
az áldozatok megsegítésére támogatási akciót hirdetett.

Chile, kár-helyreállítások
Neville Callam január derekán a
Chilei Köztársaságban járt, felkeresve azon területeket, ahol a BVSZ
segítséget nyújtott a tavaly februári
földrengés okozta károk helyrehozatalában.

...Brazíliában
Karácsonykor és az esztendõ
fordulóján a heves esõzés Brazília
Sao Paolo és Rio de Janeiro államában okozott áradásokat és pusztító
földcsuszamlásokat. Az emberi áldozatok száma január 11-én már elérte
az 500-at, különösen nagy veszteségeket okozva Teresópolis, Nova
Friburgo, Petrópolis és Sumidouro
városokban. A Brazíliai Baptista

Dél-Szudán függetlenedése
Kérünk benneteket, imádkozzatok azért, hogy Dél-Szudánban a
január 9-i referendum békésen
menjen végbe, és hogy az eredményt tudja elfogani minkét fél –
szólt sürgetõleg a világ baptistáihoz
a BVSZ január 5-én. A körlevél felhívást intézett a szudáni keresztyén
kisebbség, köztük a baptisták vallási
szabadságának és személyes biztonságának kiteljesítéséért is, ugyanis az
északi rész államfõje – ahol a baptisták többsége is él – a déliek elszakadása esetére kilátásba helyezte egy
iszlám alkotmány felvételét.
Afrika legnagyobb országában 22
évig dúlt polgárháború, amely több
mint kétmillió délszudáni életét
követelte, körülbelül három-négy
milliónak kellett otthonát elhagynia
és körülbelül 600 ezren a szomszédos országokba menekültek. 2005ben észak és dél között létrejött
végre egy békeszerzõdés. Ennek
egyik feltétele az volt, hogy pontosan hat évvel késõbb a déliek
szavazhassanak az északiakkal való

együtt- vagy különállásukról.
A politikai elemzõk úgy látják, hogy
létrejön a déliek független állama.
Azonban „Dél-Szudán rengeteg
csapdát rejt” – írja Gálik Ivett, az Új
Szó afrikai tudósítója. A sok törzs
már most rivalizál, hogy közülük
melyik birtokolja majd az olajmezõket. Továbbá bonyolult az is,
hogy hol húzódjon a határ észak és
dél között. A szavazáskor még nem
világosak a határvonalak – a felállított nemzetközi bizottság sem tudott
határozni a dologban –, ami azért
tragikus, mert éppen a kérdéses
határvidéken található az egyik
legnagyobb szudáni olajmezõ.
A Sudan Interior Church-nek
(értelmezése kb.: Középszudáni
Gyülekezetek) 40 ezer bemerített
tagja van, az egyházszervezet része a
Baptista Világszövetségnek. A 225
gyülekezet területi elhelyezkedése
többnyire az észak-déli törésvonalra
esik, és a polgárháború is erõsen
súlytotta õket. Ramadan Chan
fõtitkárral az élen az egyházvezetõség törekedett fenntartani az
evangélizációt, a bibliafordítást, a
teológiai képzést, és a szükségben
lévõk megsegítését. 2008-ban sikerült lezárniuk egy többéves folyamatot, melynek eredményeképpen
két különálló felekezet mostmár egy
szervezeti keretben és vezetõséggel
mûködik.
2006-tól a BVSZ imakéréseiben
többször is ott voltak a szudáni
baptisták. 2007-ben Gánában az
Accra-i határozat az egész világ
baptistáit, közöttük pedig különösen
az afrikaiakat szólította meg, hogy
építsenek kapcsolatokat az elszigetelõdött szudáni baptistákkal. (Sz.L.)

Fent Afrika térképén bíbor
színnel Szudán, a lapszélen
a Rio-i földcsuszamlásokról,
középen az ausztráliai
árvízrõl készült fotó.
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ARANYMENYEGZÕK 2010-BEN
Micske – November 28-án
különleges alkalomra került sor a micskei baptista imaházban. Szabó József testvér és felesége Berta néni
emlékeztek vissza az elmúlt
ötven évre, amit együtt
tölthettek az Úr kegyelmébõl. A 23 tagú családból
(három fiú, egy lány,
menyek, võ, unokák) 22en voltak jelen a gyülekezetben, akikkel együtt adhattunk hálát mindazért,
amit Isten cselekedett a
családjukban. A 2Sám 6:112-bõl Veress Efraim helyi

lelkipásztor szólta az igei üzenetet arról, hogy mikor hova és kire küld áldást az Úr.
Az a kívánságunk, hogy amíg a kegyelmi idõ tart, addig még sok lélek találja meg
üdvösségét! Foto: A Hubert-Szabó házaspár és utódaik. (V.E.)

Kraszna – Isten csodálatos gondviselését láthattuk abban,
hogy az Õ kegyelmébõl a családban novemberben aranymenyegzõt ünnepelhettünk: Szigyártó Miklós és Ilona 50.
házassági évfordulóját. Különleges esemény volt ez mindannyiunk számára. Együtt örülhettünk az elmúlt éveknek, és
szemlélhettük mindazokat az ajándékokat, amelyekkel az Úr
megáldott minket. Hálásak vagyunk ünnepeltjeinkért, az õ
életükért, Isten és egymás iránti hûségükért, szeretetükért,
amelyben részesítenek minket.
Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg õket továbbra is és adja meg,
hogy közösségeinkben legyen még sok ilyen példa értékû
házasság! Kulcsár Adina

Szilágysomlyó
Hálaadással ünnepelték (családi környezetben) id. Józsa
Sándor és kedves felesége Magdolna (Darabont) házasságkötésüknek 50. évfordulóját november 7-én. Házasságukat Isten megáldotta három fiúgyermekkel (Sándor,
László és Ernõ – feleségük: Márta, Zsuzsánna és Adél) és hat
unokával (Balázs, Tamás, Boglárka, Marcel, Márk és Evelin).
Kérjük a mi jó és szeretõ Istenünket áldja meg továbbra is e
becsületes, Istenben hívõ család életét. „Boldog az, aki féli az
Úrat” (Zsolt 128). (D. Gy.)

HIRDETÉSEK
Köszönetnyilvánítás a Filadelfia öregek otthonából
Pénzbeli adományok: Tábita nõikör 250 RON, N.N. (Mátrafüred) 5000 RON,
N.N. ( Erdõszentgyörgy) 500 RON, Nagy István (Szalárd) 200 RON, Gere Árpád 13000 RON, János Imre
(Kémer) 150 RON, Balog Zsigmond (Nagybánya) 100 RON, Kaszta Árpád és Irma ( Nagybánya) 2000 RON.
Élelem és termény, egyebek: Köteles István (Gyanta) méz, Fülöp Tiberiu (Marghita) élelem, vajdahunyadi nõikör
élelem, Elek Zoltán (Szalárd) élelem, özv.Szabó Irma (Szalárd) élelem, Sc.Paradigma ( Nagyvárd) élelem, szatmári
nõikör élelem, ifj. Elek Gyula (Szalárd) élelem, bihari gyülekezet élelem, Elek Béla (Szalárd) élelem, perecsenyi
gyülekezet élelem, szalárdi nõikör élelem, nagyváradi felnõtt csoport élelem.
A Filadelfia gondozottai, alkalmazottai és vezetõsége nevében köszönjük a támogatást és kívánjuk Isten gazdag
áldását erre az új évre. „Legyetek erõsek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tõlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled,
nem marad el tõled, sem el nem hagy téged.” (5Móz 31,6) – MIERLUT JÓZSEF
Telefonszám
Péter István lelkipásztornak a Vezérfonalban olvasható mobilszáma helyesen a következõ: 0735 501 855
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A KIK

HAZAMENTEK

2010-ES GYÁSZJELENTÉSEK
December 11-én az Úr hazahívta
Veres Sándor testvérünket, akinek
69 esztendõt ajándékozott. 1994-ben
fogadta el az Úr Jézust, sok éves
keresési idõszak után lett a baróti
gyülekezet tagja. Szorgalma, segítõkészsége példaértékû volt a város és a
gyülekezet elõtt is. Idõsek és fiatalok
úgy emlékeznek rá, mint aki sokszor
tett bizonyságot és bátorított másokat azzal, hogy csakis
kegyelembõl van örök élete. A gyászistentiszteleten
Gyõrfi E. Tóbiás lp. a Róma 8,28-29-bõl és Erdõ Endre
tv. a Jn 3,16-17-bõl hangsúlyozták ki az Isten és ember
közötti kölcsönös szeretetet, ami nélkülözhetetlen az
örök élethez. Az Úr vigasztalja és erõsítse a gyászoló
családot és gyülekezetet. (Gy. E. T.)

Szántó József, Erked
Nekrológ – 1936. május 12-én
született Szilágyerkeden, egy
négy gyermekes család negyedik
gyermekeként. 74 esztendõt
kapott Urától.
Szülei hívõk voltak, így gyermekségétõl fogva részesedett a
bibliai nevelésében: gyülekezetbe
járás, vasárnapi iskolai és lelki
szolgálatokban. Iskolaéveit Erkeden végezte. Fiatalon,
17 évesen tért meg, és merítkezett alá 1953. augusztus
30-án a hadadi baptista gyülekezetben, Bokor
Barnabás nagyváradi lelkipásztor által. Három év és
három hónap katonai szolgálat után, haza kerülvén,
házasságra lépett Varga Rózsa testvérnõvel, akivel
három hónap híjjával 50 évet élt házasságban. Az Úr
megáldotta õket három leánygyermekkel. Õk is házasságban élnek, következésképpen három unoka is van.
Testvérünk mint építõ szakember sokat épített.
Keze és szelleme munkája messze túléli õt. A gyülekezeti életben aktív volt, énekkarban, szószéki szolgálatokban bõven kivette részét, példás módon. 22 éven
át volt gyülekezetünk elöljárója. A nehéz, kommunista
diktatúra idején, elmondhatjuk, hogy az erkedi baptista
gyülekezet ébredési idejét is, és imaházépítését is
magában foglalja ez a 22 esztendõ. Indítványozta és
vezette az új imaház építését. Bátorítást sugallt maga
körül. Beszédében, tetteiben szent határozottság volt.
Jellemes volt. Tudta, mit akar. Családjának azt mondta: „Ütnek, vernek, ölnek, de Erkeden imaház kell
épüljön, engedély nélkül is!” A gyülekezettõl azt kérte:
„Ha engem eltesznek láb alól a kommunisták, ígérjétek
meg nekem, hogy családomról nem feledkeztek el.”
1983-ban agyhártyagyulladás támadta meg egészségét, amibõl Isten felsegítette és meggyógyult.
2009. augusztusában agyvérzés érte. Látszólag ebbõl
is felépült, de meghibásodott a beszédkészsége, viszont

tudatosan készült az elköltözésre. A gyülekezet sokáig
fog emlékezni az agyvérzés utáni imáira: „Ha itt nem
találkozunk, akkor az Úrnál mindnyájan találkozzunk!”
2010. december 15-én ismét kórházba kellett vinni.
Ezúttal a szíve gyengélkedett, ami 22-én, Isten
parancsából meg is szûnt dobogni. Vigasztalja meg az
Úr a hátramaradottakat: özvegyen maradt feleségét,
három gyermekét, családjukkal együtt, még életben
levõ két testvérét, apa- és anyatársait, a gyülekezet
minden tagját, munkatársakat, szolgatársakat,
szomszédokat. A nekrológot Bándi Sándor helyi
lelkipásztor írta meg és olvasta fel.
December 24-én, a temetési istentiszteleten igei
üzenettel szolgált Borzási István szilágyperecseni
lelkipásztor a Jel 14:12-13 versek alapján. A sírnál
Király Tibor szilágyballai lelkipásztor a Lk 1:23 versbõl
szólt. A temetésen szolgált az erkedi és goroszlói összevont zenekar és énekkar. (Papp János)
November 13-án fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva és a viszontlátás reményében gyûltünk össze
és kísértük utolsó földi útjára Székely Jánost, akit
életének 81. évében hívott haza teremtõ Istenünk.
A gyászos háznál, Magyarkecelen nagyszámú hallgatóság elõtt vigasztaló igéket és az evangéliumot hirdették:
Kiss Zoltán helybéli lp. Ézs 40:1-8 alapján, Vicsai Ferenc
református lelkipásztor a Róma 8:31-39-el járult hozzá
a szolgálathoz. A nekrológot Székely Béla Dániel, elhunyt testvérünk unokája olvasta fel és a Jn 1:6-16 alapján mondott záróbeszédet.
A nagytata a Magyarkeceli baptista gyülekezet tagja
volt. Hatvan évvel az örökkévalóságba költözése elõtt
egy hívõ temetésen vett részt, ahol Isten megszólította
és elhívta az Õ követésébe. Õ felvállalta, hogy megfizeti
ennek az árát, személyes hittel az Úr Jézust Megváltójának fogadta és bemerítkezett. Küzdelmes élete során
többször volt a halál árnyékának völgyében és többféle
mélységben. Istentõl elhívott ember volt, akinek jó kezdése és végig töredelmes és bûnbánó szíve volt.
A temetõkertben a feltámadás élõ üzenetét Hari Barna
testvér hirdette a Dán 12:2-3,13 és Ez 37:12 alapján.
A gyászos háznál és a temetõkertben a krasznai ének és
zenekar szolgált. Isten vigasztalását kívánjuk a megszomorodott szívû család számára. (Sz.B.D.)

Bondor Árpád testvérünket életének 80. évében
október 27-én szólította el a földi létbõl az Õ teremtõ és
Megváltó Ura. Vasárnap délelõtt még imaórát vezetett
az imaházban, majd a rákövetkezõ szerdán az égi hazába
ment. Testvérünk a szászrégeni magyar baptista gyülekezet tagjaként hûséggel szolgált fiatal korától. A gyászistentiszteleten igehirdetéssel szolgált Tóth Attila helybeli lelkipásztor, illetve román nyelven szolgált Vass
András lelkipásztor testvérünk Marosvásárhelyrõl.
Az Úr vigasztalja a gyászolókat. (Vass György, Szászrégen)

Hibaigazítás: Januári lapszámunk Akik hazamentek rovatában a hadadi körzet 2. tudósításának elsõ mondata helyesen a
következõ: Hadadon 2010. június 20-án távozott közülünk Bakk András testvér, aki 84 évet kapott ajándékba az Úrtól.
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GONDOLKODÓ

Az emberi vizsgálódás legméltóbb tárgya
Szakadatlan tempóban zajlik életünk, télen is. A régi hívõk még úgy emlegették, hogy „a tél a
lélek nyara“. Életkörülményeikbõl fakadóan ilyenkor rengeteg idõt tölthettek lelki közösségben. Valójában sosem (volt) könnyû az elmét naponta csendre bírni. A nemes elmélkedés
pedig nagy haszonnal jár, mint azt az alábbi, jó másfélszáz éves prédikáció-részlet is mutatja.

1855. február 7-én a londoni New Park Street templomának lelkésze e szavakkal kezdte
reggeli igehirdetését:
Valaki egyszer azt mondta: „Nincs méltóbb tárgya az emberi vizsgálódásnak, mint maga
az ember.” Nem állítom, hogy nem így van; de azt hiszem, éppoly bízvást állíthatjuk, hogy
Isten választottjai számára nincs méltóbb tárgya a vizsgálódásnak, mint Isten. A keresztyén
ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése. Isten gyermekének gondolatait nem foglalhatja el magasabb tudomány, nemesebb elmélkedés, magvasabb bölcselet,
mint annak a hatalmas Istennek neve, természete, személye, mûve, cselekedetei és léte, akit
Atyjának nevez.
ÉPÍTÕ HATÁSSAL VAN

Az Istenrõl való elmélkedés roppant építõ hatással van elménkre. Tárgya oly hatalmas,
hogy mérhetetlenségében minden okosságunk elenyészik; végtelen mélységében minden
gõgünk megsemmisül. Értelmünk minden más tárgyat át tud látni, meg tud ragadni, s
közben olyan önelégültség tölt el, hogy szeretnénk odakiáltani a világnak: „Nézzétek,
milyen bölcs vagyok!” Ám a tudományok tudományához érve ráébredünk, hogy mérõónunk nem ér le a fenekére, sasszemünk nem lát föl csúcsaira; belátjuk, hogy az ember bölcs
akar lenni, pedig olyan, mint a vadszamár csikaja; s akkor már csak azt bírjuk kiáltani:
„egynapos újszölött vagyok, nem tudok semmit!” Semmi sem képes az elmét annyira
megalázni, mint az Istenrõl való elmélkedés…
MEGALÁZZA, DE TÁGÍTJA IS AZ ELMÉT

Ám ez a tárgy nemcsak megalázza, de tágítja is az elmét. Aki gyakran gondol Istenre,
annak eszmevilága gazdagabb, mint az olyan emberé, akinek látköre nem terjed túl e sárgolyóbis szûk határain… A gondolkodás tágítására legkiválóbban alkalmas tudomány a
Krisztusról, mégpedig a megfeszített Krisztusról való tudomány, és a dicsõséges Szentháromság Isten ismerete. Semmi úgy ki nem tágítja az értelmet, semmi úgy meg nem nagyítja
az ember egész lelkét, mint egy nagyszerû téma: az Istenség áhítatos, kitartó, elmélyült
kutatása.
RENDKÍVÜL VIGASZTALÓ IS

S e téma, miközben megalázza és kitágítja az elmét, rendkívül vigasztaló is. A Krisztus
szemléletében gyógyírt lelsz minden sebre; az Atyáról való elmélkedésben enyhülést minden
gyötrelemre; a Szentlélek sugárzásában drága kenetet minden fájdalomra. Meg akarsz
szabadulni az elkeseredéstõl? El akarod vetni a gondokat? Eridj, vesd magad Isten mélységes tengerébe, merülj el az Õ végtelenségében; s térj vissza kipihenten, megifjodva, új
erõvel eltöltve. Semmit nem ismerek, ami úgy meg tudná vigasztalni a lelket, lecsöndesíteni
a bánat és a gyász hányódó hullámait, elcsitítani a kísértés viharos szeleit, mint az Istenrõl
való áhítatos elmélkedés. Ilyen elmélkedésre hívlak titeket ma reggel…
C. H. SPURGEON alig húsz éves korában (!) elmondott szavai igazak voltak másfélszáz évvel
ezelõtt, és éppoly igazak ma is.
(Spurgeon jeles prédikáció-részlete J. I. Packer angol teológus Igaz istenismeret c. könyvébõl lett idézve.)
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HIRDETÉS

Rádióistentiszteletek beosztása 2011-ben
A KOLOZSVÁRI RÁDIÓBAN – a 909 m, 1404 m és 1593 m középhullámon, valamint a 95,6 és 95,4 MHz
ultrarövidhullámon baptista rádióistentiszteleteket sugározunk az alábbi beosztás szerint.
A szerdai adás (15’) 9:00 órától, a vasárnapi (35’) 17:20 órától hallható (Interneten is).
Újévkor, húsvétkor, pünkösdkor, reformáció emlékünnepén és karácsonykor ökumenikus adások keretében
hallható a baptista üzenet.
A rádióistentiszteleteket meg lehet rendelni CD-n vagy kazettán a szerkesztõ címén, vagy letölthetõk a
www.theologos.ro honlapról (a korábbi adások is).
Szerkeszti és igét hirdet DR. BORZÁSI ISTVÁN lelkipásztor (0735-500001).
január 16 – vasárnap:
február 2 – szerda:
február 23 – szerda:
március 16 – szerda:
április 3 – vasárnap:
húsvét – ápr. 24. (ökumenikus):
május 15 – vasárnap:
június 1 – szerda:
pünkösd – jún. 5. (ökumenikus):
június 22 – szerda:
július 10 – vasárnap:
július 31 – vasárnap:
augusztus 21 – vasárnap:
szeptember 7 – szerda:
szeptember 28 – szerda:
október 19 – szerda:
reformáció, okt. 31. (ökumenikus):
november 2 – szerda:
november 23 – Szerda:
december 11 – vasárnap:
karácsony – dec. 25. (ökumenikus):
2012. jan. 1 – Újév (ökumenikus):
2012. jan. 22 – vasárnap:

1Móz 41:37-46
1Kir 14:1-20
1Kir 14:21-31
1Kir 15:1-8
1Kir 15:9-24
1Kor 15:12-20. 29-34
1Kir 15:25-16,7
1Kir 17:1-16
1Kor 3:16-17. 6:19-20
1Kir 17:7-24
1Kir 16:8-28
1Kir 18:20-40
1Kir 19:1-18
Józs 1:1-18
Józs 2:1-24
Józs 3:1-17
1Tim 3:1-15
Józs 5:1-12
Józs 6:19. Mk 12:30
Józs 5:13-6:21
Lk 2:25-35
Jn 14:1-14
Józs 7:1-13. 20-26

József felemeltetése
Elégtelen hitélet
Az ítélet árnyéka Júda házán
Abija bûnös uralkodása
Ászá viszonyulásai
Mire késztet a feltámadásba vetett hit
Baása gonoszsága
Isten embere
A Szentlélek temploma
Illés a próbák idején
Három gonosz király
Istenítélet a Kármelen
A lelki szolgálat erõfeletti útja
Isten ígéretei és a mi felelõsségünk
Ráháb bizonyságtétele
A Jordánon való átkelés
Tanácsok az utolsó napokban élõknek
Elsõbbrendû tennivalók
Az arany, az ezüst, a réz és a vas
Jerikó bevétele
Simeon bizonyságtétele
A nyugtalanság ellenszerei
A gyülekezet egy haragvó Isten kezében

AZ EVANGÉLIUM HANGJA RÁDIÓBAN

 Kolozsváron a 88,3 MHz frekvencián, félórás magyar adás minden vasárnap este 20:15 órától. Igét hirdet
Borzási István. A mûsorokért felel Babos Márton (0771-617966).
 Nagyváradon a 92,1 MHz frekvencián, szombaton gyermekmûsor este 8:30-tól, kedden 45 perces, szerdán 30
perces istentisztelet hallható 9 óra elõtt, magyarul, Interneten is. A mûsorokat szerkeszti Zeffer Csaba (0735-500964)
és Bernát Bálint (0726-085717).
 Nagyszebenben a 89,4 MHz frekvencián félórás magyar adás hallható minden csütörtökön 19:30 órától, a
gyermekmûsor után, Interneten is. Igét hirdet dr. Borzási István lelkipásztor. A mûsorokat szerkeszti Merlán Katalin
(0256-233830).
 Brassóban a 94,6 MHz frekvencián egyórás magyar adás minden szombaton 20:00 órától. A mûsorokat szerkeszti
Borzási Dávid (0735-500701).
A Temesvári Rádióban a 630 KHz és 105,9 MHz frekvencián, minden negyedik vasárnap 14:00 órától
rövid magyar igei üzenettel szolgál Szûcs Ottó Benjámin lelkipásztor (0735-501785).
A zilahi Unison Rádióban, a 94,1 MHz frekvencián, hetente félórás magyar adás hallható szombaton 12
órától és vasárnap délben/este. Igét hirdet dr. Borzási István lelkipásztor (0735-500001).

