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„A mezõk már fehérek az aratásra“
ok szép bibliai történet szól az
aratásról. Emlékezzünk csak
Ruth könyvére. A magával ragadó
történet, két istenfélõ ember tiszta
szerelmérõl szól, amely épp a
nyári árpaaratás idején játszódik.
Ki ne hallott volna Isten Noéval
közölt bámulatos ígéretérõl,
melynek áldásait azóta is élvezi az
egész emberiség: „amíg csak föld
lesz, nem szûnik meg a vetés és az
aratás”(1Móz 8, 22).
Más esetekben a bibliai szerzõk
hasonlatként használják a vetés és
aratás képét. Jézusnak a búza és a
konkoly példázatában az aratás a
világ végét jeleníti meg (Mt 13,36).
(folyt. 2. old.)
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Az akvarellt Szerekes Béla (Zilah) készítette.
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TARTOTT VÁLASZTÓ-KONFERENCIÁT A

VISZ

Számítok a tanítók támogatására, szívesen veszem és kérem is az ötleteiket – mondta Pardi Matild frissen
megválasztott VISZ-elnök. A korábbi elnök, Borzási Márta beszámolójában úgy értékelte mandátumát, mint
amelyben követhették az elõdök nyomait, de új kapukat is nyitott az Úr. Ugyanakkor köszöntötte Illyés Lajos
bánsági kerületi felelõst, aki 20 éven át hûségesen szolgált az országos vasárnapi iskolai munkában.
(Tudósítás az 5. oldalon.)

A fotón a régi és az új tisztségviselõk láthatók (a sorból hiányzik Boros Emília és Borzási Anna): Illyés Lajos, Sallai Mária, Sütõ Magda Mária,
Pardi Matild, Sipos Sára, Borzási Márta, Dobai Réka, Kovács Ágnes, Bálint Emese és Gellén Ibolya Erika.
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„A mezõk már fehérek az aratásra“
(Folytatás a címoldalról)
hhez hasonló értelemben
használja Keresztelõ János is,
aki azt állítja, hogy az eljövendõ Jézus, a kezében levõ szórólapáttal megtisztítja szérûjét, majd a
tiszta gabonát csûrbe takarítja, a
pelyvát pedig megégeti olthatatlan
tûzzel (Mt 3, 12). Mindkét ige
szerint nyilvánvaló, hogy a tiszta
gabona Isten megváltott gyermekeit
ábrázolja, a pelyva pedig az istentelen, megtérni nem akaró világot.
Egy másik ismert jézusi kép a Mt
9,37-38-ben található. Isten az aratás Ura, aki épp aratását végzi. Mivel
aratása, vagyis országa fokozatosan
növekszik, ezért még több emberi
eszközre, aratókra van szüksége. Ez
a kép abban különbözik a két elõbbitõl, hogy itt már javában folyik az
aratás. Nem kell megvárni a világ
végét.
A szellemi aratás, a tiszta gabona
betakarítása Krisztus gyülekezetébe,
pünkösd óta egészen napjainkig
zajlik. A learatott gabonafejek azok a
hívõ emberek, akik megtagadták a
világot és a Krisztusba vetett hit által
már most Isten népéhez lettek
számítva.
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A Jn 4,35-ben Jézus a lelki aratásról beszél tanítványainak, és azt állítja, hogy az már itt van. Kéri õket,
emeljék fel fejüket, hogy hitszemeikkel lássák meg az aratásra váró fehér
mezõket. Akkor a „mezõk” kifejezés a
samáriai emberekre vonatkozott.
Ugyanis, épp aznap ismerte fel egy
samáriai település, hogy Jézus a
világ üdvözitõje, akiben hinniük
kell. A Megváltó ezt az üdvös állapotot az érett búzatáblához hasonlítja,
amit le kell aratni.
Az Úr elõbbi kérése ma hozzánk
szól. Emeljük fel bátran a tekintetünket és lássuk meg a tájakat!
„Amikor a világ nagy inségének szemlélésével foglalkozunk, az Úr megterheli szívünket a körülöttünk levõ
elveszõ lelkekkel. Akkor rajtunk
múlik, hogy elmenjünk õérettük,
és igyekezzünk az érett gabonát betakarítani.” (W. MacDonald)
Hadd emeljünk még ki egy csodálatos igazságot. Jézus azt mondja,
hogy a misszióban nagyon soszor a
vetõ és az arató nem egy és ugyanaz
a személy (Jn 4,37-38). A samáriai Sikárban Jézus elvetette az igemagot,
melynek aratói a tanítványai lettek.
Vagy gondoljunk a pünkösd utáni lelki

ébredésre, amikor egész Samária befogadta az igét (ApCsel 8,14; 9,31),
nagy aratást idézve elõ. Az aratás munkásai pedig a tanítványok lettek.
Ma is igaz ez az alapelv! Kevesen
vannak, akik egyetlen ember szolgálata nyomán tértek meg. A legtöbben sokszor hallották az örömhírt,
mielõtt hitre jutottak volna. „Az, aki
végül valakit Krisztushoz vezet, ne
fuvalkodjon fel, mintha õ lenne az
egyetlen eszköz, akit Isten ebben a
csodálatos munkában felhasznált.”
Imádságaink, bizonyságtételeink,
prédikálásunk és ahogyan megéljük
a keresztyén életet, mind-mind az
igemag fáradságos vetése. Mikor
érik be és ki fogja elvégezni az
aratást? – ez Istennél van elrejtve.
Viszont az õ személyes hozzájárulása
nem volt hiábavaló. „Ezért, szeretett
testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
(1Kor 15,58) „A jó cselekvésében pedig
ne fáradjunk el, mert a maga idejében
aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9)
BOROS RÓBERT lp.Székelyudvarhely
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GONDOLATOK

AZ ARATÁSRÓL

Örvendeznek az aratók örömével
– Szorgalommal vetni, örömmel aratni –
bibliai idõktõl kezdve a közelmúltig, az aratás volt az egyik
legfontosabb tevékenység az
emberek életében. Ma a legtöbb ember számára nincs ennek túl nagy
jelentõsége, mert nincs közvetlen
kapcsolatban a földmûveléssel. Akik
az iparban vagy más ágazatban
dolgoznak, csak annyit tapasztalnak,
hogy bizonyos okok miatt drágult a
kenyér, vagy a zöldségek a piacon.
A Biblia sokat beszél az aratásról,
és a lelki életre is alkalmazza egyes
vonatkozásait. A traktorok, kombájnok világától kicsit eltávolodva hadd
szemléljük most a bibliai idõket, alkalmazva a mára annak igazságait.

A

A bibliai idõkben
A mezõgazdasági munkák nem
az aratással kezdõdnek, hanem természetesen a szántással és a vetéssel.
Régen ez nagyon nehéz és körülményes munka volt. A szántás kezdetleges eszközökkel történt, amivel
együtt járt néha a terület kövektõl
való megtisztítása. A vetõmagot kézzel szórták a felszántott területre,
utána újabb szántás, vagy boronálás
következett, hogy a mag a föld alá
kerüljön.
Az õszi vetés idõszaka Izraelben
az esõs idõszakra esett, az úgynevezett korai esõk idejére. Ez jó volt
ahhoz, hogy a mag kikeljen, de az is
járt vele, hogy a munkát nem
lehetett ideális körülmények között
végezni.
Nincs aratás vetés nélkül
A lelki életben sincs aratás vetés
nélkül. Buzgó közbenjáró imádságra, a Szentlélek talajkészítõ munkájára, és az evangélium magjainak az
elhintésére van szükség.
Napjainkban is elmondható, hogy
a körülmények nem mindig kedvezõek. Kemény a talaj, sokan nem
szeretik az egészséges tanítást, sokszor fáradtak és csüggedtek a munkások. Sok hátráló és mellékesnek
tûnõ tevékenység akadályozza a
munkát, és elegünk van a kövek
cipelésébõl. Így érezhette Timóteus
is, de Pál apostol „parancsa” elvágja
a meghátrálás útját: „hirdesd az igét,
állj elõ vele, akár alkalmas, akár alkalSZERETET
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matlan az idõ” (2Tim 4,2). Bölcs Salamon is felismerte ugyanezt az igazságot: „aki mindig csak a szelet figyeli,
nem vet” (Préd 11,4).
Kedves magvetõk, akár a
szószékrõl hintitek a magot, akár a
munkahelyen, a családban, vagy a
szomszédságban, vagy kórházakban, börtönökben, iskolában igyekeztek az evangéliumot a jó talajba
juttatni, ne csüggedjetek, ne lankadjatok, mert minden egyes vetõmag
elhintésekor az aratás reménye
születik meg.
A vetés után következett egy olyan
idõszak, amely nem a földmûvestõl
függött, hanem Istentõl. Az idejében adott esõ Isten áldását jelentette
(5Móz 28,12). Ekkor a türelem és a
hit került elõtérbe, ahogy Jakab
apostol is mondja: „íme, a földmûvelõ
várja a föld drága gyümölcsét, és
türelmesen várja, amíg az korai és késõi
esõt kap” (Jak 5,7). A késõi esõ a
tavaszi esõs idõszakot jelentette, ami
létfontosságú volt a kalász kifejlõdése szempontjából.

Illusztráció: Kürti Melinda

A lelki területen is a növekedést
Isten adja. Munkálkodás közben a
hit Istenre irányítja a figyelmünket,
a türelem pedig megõriz attól, hogy
éretlen termést arassunk.

Örömmel munkálkodtak
Mindezek után elérkezik a várva
várt aratás ideje, ami kemény munka,
ugyanakkor örömünnep. Izraelben
sarlóval arattak, a gabonafejeket
összehordták egy elõre elkészített
helyre, ahol taposással csépeltek,

A földmûvelés egy éve
Nemrégiben egy
Salamon király
korabeli mészkõtáblát találtak,
amelyen rövid
gyerekversfélét
olvashatunk. Ez a
gezeri naptár, ami
remekül bemutatja a földmûvelés egy évét.
Két hónap (olaj)szüret
Két hónap (gabona)vetés
Két hónap kései vetés
Egy hónap lenkapálás
Egy hónap árpaaratás
Egy hónap búzaaratás és ünneplés
Két hónap szõlõmûvelés
Egy hónap nyárigyümölcs szedés
(THE LION

BIBLIAI ENCIKLOPEDIA)

majd a szél segítségével tisztították
meg a búzát a polyvától. A nyári
hõségben végzett munka örömmel,
ünnepléssel történt, mert megláthatták fáradozásuk eredményét,
ugyanakkor Isten gondviselését, aki
a növekedéshez esõt, az aratáshoz
pedig jó idõt adott.
A gazdag aratás egy évre biztosította a mindennapi kenyeret, egy
olyan világban, ahol nem volt havi
fizetés, vagy nyugdíj. A lelki aratás
örömünnep a földön, de még a
mennyben is: „mondom nektek, így
fognak örülni az Isten angyalai egyetlen
megtérõ bûnösnek” (Lk 15,10).

Egy „kéve“ is öröm
Szeretünk számokban, statisztikában gondolkodni. Tanuljuk meg
az angyaloktól, hogy egy „kévének”,
megtérõnek is örülni kell. Az aratás
örömét ne tompítsa el a közömbösség, a megszokás. Örömteli bizonyossága kell legyen a hívõ embernek,
hogy a neve fel van írva a mennyben.
Különös örömre kell okot adjon az a
tény, hogy a 21. században is Isten
biztosítja kegyelmébõl a lelki aratás
feltételeit.
Isten azonban munkálja ki az Õ
kegyelmébõl, hogy a „Nagy Aratás”
is legyen majd örömteli alkalom
számunkra, amikor mint érett,
megtisztított gabona kerüljünk Isten
országába!
FAZAKAS GYÖRGY lp. Diószeg
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LELKIPÁSZTORAVATÁS BRASSÓBAN

„Készítsétek az Úr útját!“
Gyülekezetünk örömünnepe május 22-én, vasárnap reggel 10 órakor kezdõdött a brassói magyar
baptista imaházban, amelynek során Deák Zsolt testvér avatására került sor. Az imaház zsúfolásig
megtelt a közel 300 jelenlevõvel, mind a délelõtti mind a délutáni istentiszteleten.
ár az elõtte levõ nap is fontos volt, hisz ekkor volt a
Hozsánna Ifjusági Kórus
találkozója Brassóban. Nagyon
sokan a kórus régi tagjai közül eljöttek, majd vasárnap együtt szolgálhatott újra a Hozsánna-kórus Mike
József, volt brassói lelkipásztor vezetésével.
A délelõtti áhítaton Paul Elemér
brassói elöljáró valamint Erdõ
Endre felavatott vén buzdítottak
imádkozni. Ezt követõen Borzási
Gyula, a székelyföldi missziókerület
elnöke (és gyülekezetünk korábbi
lelkipásztora) köszöntötte az ünneplõ gyülekezetet, majd id. Veress
Ernõ testvér, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke hirdette az igét 2Tim
2,1-7 alapján. Veress tesvér hangsúlyozta, hogy a lelkipásztornak
erõsnek kell lennie a kegyelemben,
kitartónak a teherhordozásban, de
ugyanakor bölcsnek és jó vitéznek is
lennie kell.
Ezután Deák Zsolt testvér személyes bizonyságtevése következett,
és válaszai azokra a hitelvi kérdésekre, amelyet az avató bizottság
hozzá intézett. Az avató bizottságot a
következõ testvérek alkották: id.
Veress Ernõ, szövetségünk tiszteletbeli elnöke, dr. Simon József,
szövetségünk elnöke, Borzási Gyula,
a székelyföldi missziókerület elnöke,
Mike József a belényesi gyülekezet
lelkipásztora, Kis Ottó-Károly gyülekezetünk ügykezelõ és missziói
lelkipásztora, valamint id. Elekes
Sámuel a zilahi gyülekezet diakónusa.
A kézrátétellel való ima után sok
szép ének hangzott el a Hozsánnakórus és a brassói férfikar részérõl.
A felavatott lelkipásztort köszöntötte
Mike József lelkipásztor, Borzási
Gyula lelkipásztor, George Pordea
lelkipásztor (a román baptista gyülekezetek részérõl), id. Elekes Sámuel
tesvér a zilahi gyülekezet nevében,
Budai Evódia a Nõszövetség részérõl, valamint Szakál István, a brassói
gyülekezet titkára és Fülöp Dalma a
brassói testvérnõk részérõl.
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Az avatóbizottság (balról jobbra): id. Veress Ernõ, Simon József, Borzási Gyula,
Kis Ottó-Károly, Mike József és Elekes Sámuel; középen: Deák Zsolt.

A brassói testvérek közös ebéddel
várták a vendégeket, amelyet az 1-es
sz. román baptista imaháznál szerveztek meg.
Az ünnepi istentisztelet délután 4
órakor folytatódott, amikor Deák
Zsolt testvér igei üzenete hangzott el
„Készítsétek az Úr útját!” címmel, a
Lk 3,4-6 alapján. Zsolt testvér hangsúlyozta, szeretné, hogy õ is kiáltó
szó legyen, aki készíti az Úr útját.
Gyülekezetünk feladata az Úr útjának készítése. Ezért Krisztusközpontúaknak kell lennünk, szeretnünk kell az Isten igéjét, imádkozó
közösséget alkotva aktívnak kell
lennünk, szeretetteljes légkört és
kapcsolatokat teremtve.

A beiktatást követõen Zsolt és Evódia.

A Hozsánna-kórus és a brassói
férfikar szolgálatai között Kis OttóKároly hétfalusi lelkipásztor köszöntötte fiatal lelkipásztorunkat: Jézus
és Keresztelõ János példájával élve
hangsúlyozta, most neki is alább kell
szállnia, hogy az új lelkipásztor felemelkedjen.
További köszöntõ beszédet mondott: Leonard Bereholschi, a brassói
evangéliumi gyülekezetek közösségének elnöke, Dóczi Tibor Sepsiszentgyörgy meghívott lelkipásztora
és Simon András homoródszentmártoni lelkipásztor Szolgált még
Deák Evódia, Kis Erzsébet és Tõtõs
Márton (Evódia édesapja) is.
Az igehirdetésben dr. Simon
József lelkipásztor a Fil 3,7-11 alapján felhívta a figyelmünket: Pál
apostol számára a legnagyobb
kincset Jézus Krisztus megismerésének gazdagsága jelentette, ehhez
képest minden egyebet kárnak,
szemétnek tartott; minél jobban
megismerjük az Úr Jézust, annál
jobban tudjuk szeretni, szolgálni és
sikerül hasonlítani õhozzá.
Az istentisztelet az „Azért jött az
Isten Fia” c. közös énekkel zárult.
Istenünk gazdag áldását kívánjuk
Zsolt és Evódia életére és szolgálatára a brassói gyülekezetben és körzetben!
SZAKÁL ISTVÁN, Brassó
SZERETET
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VISZ-KONFERENCIA

VOLT

LÓNÁN

„Szenvedélyes tanító“
Örömmel gyûltek össze május 14-én Magyarlónán a vasárnapi iskolai tanítók, ki közelebbrõl, ki
távolabbról, hogy egymással közösségben legyenek, tanuljanak és nem utolsó sorban négy év
után új vezetõséget válasszanak.
orzási Márta, eddigi VISZ
elnök, szeretetteljes köszöntése után Borzási Pál, helybeli
lelkipásztor buzdított imára az
Efézus 1:7-12 alapján, különösen
kiemelve a 10. verset. Mennyire fontos, hogy elsõsorban mi legyünk
egybeszerkesztve Istennel, aztán
egymással, és erre a kapcsolatra
hívjunk másokat is.
A konferencia mottója: „Szenvedélyes tanító”. De hogyan lehet valaki
azzá? – tette fel a kérdést Budai Lajos
lelkipásztor, majd a 2Kor 5:14-15
versei alapján adta meg a választ.
Tudjuk, hogy Pál apostol szenvedélyes volt, és akit az Úr megragad,
az élete végéig elõre viszi Isten ügyét.
Ehhez három dolog fontos.
1. A tanító legyen meggyõzõdve
az igazságról, amirõl a gyerekeket is
meg kell gyõznie, és legyen meggyõzõdve az elhívásáról is. Ha az Úr
rám bízta a munkát, tenni kell.
Felelõsségem, hogy tanuljak, készüljek, imádkozzak, hogy segíthessem a
gyerekeket az igazság befogadásában.
2. A tanítónak ki kell tûznie maga
elé rövid és hosszútávú célokat.
Fontos, hogy a gyerekek figyelmét
lekösse, hogy azok aktívan vegyenek
részt az alkalmon és legalább egy
igazságot tanuljanak meg. Utóbbi,
hogy a gyerekek meg is érezzék
Isten jelenlétét és ez a tapasztalat
egy életre belevésõdjék a szívükbe.
Fontos, hogy megtanítsuk õket,
hogy pozitívan gondolkozzanak az
életrõl és egészséges felfogásuk
legyen a hitrõl, gyülekezeti dolgokról, ugyanakkor bátorítsuk õket,
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hogy legalább egy idegen nyelvet
megtanuljanak és egy hangszeren
való játszást elsajátítsanak. Találják
meg életük értelmét, hogy Jézusért
éljenek és Hozzá készüljenek.
3. A tanító legyen szeretetben és
hûségben állhatatos. Egyszerûen
nem engedhetem meg magamnak,
hogy olyan legyek, mint az állandóan váltakozó idõjárás. Nem jelenhetek meg így Isten és a közösség
elõtt. A dolgainkat rendezni kell
otthon, meg kell újulni a szeretetben, mert errõl ismerik meg,
hogy Krisztus tanítványai vagyunk.
A hûség azt jelenti, hogy a teher
alatt maradok akkor is, amikor
nyomja a vállam; kitartok, virrasztok és várom az áldást. Krisztus
szerelme szorongasson, attól csorduljon túl a szívem, és akkor azt
szólja a szám is mindenkor.
Az igei üzenet után a régi
vezetõség beszámolója következett.
Borzási Márta, volt VISZ elnök
hálásan emlékezett arra, hogy
mennyi jót tett Isten az elmúlt négy
évben. Követhették az elõdök
nyomait, de új kapukat is nyitott az
Úr. Nyári táborok megszervezése,
oktatói anyag megírása, új misszós
történetek kiadása, tábori áhítatos
füzetek, konferenciák, kerületi
találkozók, mind Isten kegyelmét
hirdetik. Mindenért Õvé legyen a
dicsõség.
Majd Sütõ Magda Mária titkári
és Gellén Ibolya pénztári beszámolója következtek. Dobai Réka a
Harmatcseppek fejlõdését mutatta
be. Isten folyamatosan hûséges
munkatársakkal segíti munkájában,

hogy a gyerekek a lap által is megismerhessék Istent. Bálint Emese,
Kovács Ágnes, Sallai Mária és Illyés
Lajos mint körzeti felelõsök számoltak be Isten áldásairól. Hûséges
munkájukat Isten jutalmazza gazdagon!
A vezetõségbe újonnan jelölt
tagok bemutatkozása után sor
került a választásra. Isten akaratából
a VISZ elnöke a következõ négy
évre Pardi Matild, szilágysági
kerületfelelõs és a VISZ titkára
Sallai Mária, bánsági kerületfelelõs
lett. A vezetõség többi tagja: Sipos
Sára (nagybányai ker.), Gellén
Ibolya Erika (nagyváradi ker.),
Boros Emília (Székelyföld), Borzási
Anna (kolozsvári ker.) és Dobai
Réka (a Harmatcseppek szerkesztõje).
Sallai Jakab lp. a Róma 12:3-8
igeszakasszal köszöntötte az új
vezetõséget, bátorítva, hogy ne a
maguk hasznát keressék, hanem a
másokét! „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem
tanulmányozd éjjel-nappal, õrízd meg és
tartsd meg” (Józs 1:7-8), hangzott az
értük való imádkozás és a beiktatásuk után a volt elnök részérõl.
Köszönjük a lónai gyülekezet
szíves vendéglátását és ahogyan
ígértük, a háttérben imádkozunk a
vezetõinkért, és a szolgálatban is ott
állunk és támogatjuk õket. Isten
adjon lelki egységet közétek és segítsen, hogy alázatban szolgáljatok,
megragadva az eszközöket és kihasználva a körülményeket.
KELEMEN ANDREA
Beszterce
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BEMERÍTÉSEK
Marosvásárhelyen – Június 5-én újra megmozdult a víz. Sok
harcba került fiatal testvérnõinknek a bemerítkezést vállalni, de meggyõzõdéssel és bátran tették az Úr Jézus parancsára. Vendég lelkipásztorunk volt Budai Lajos, aki a Lk 7,29-35 igeszakasz alapján kifejtette, mit jelent igazat adni az Istennek. Továbbá id. Veres Ernõ testvér a mi Urunk megtérésre hívó szavát intézte a jelenlevõkhöz.
Sallai Jakab lp. az úrvacsorát szolgálta fel, az alkalmi igét a Zsid
10,19-25-bõl vette. A bemerítést a helyi lelkipásztor, Kelemen J.
Sándor végezte. Az alkalmat most is közös ebéd követte, majd 15
órától folytattuk az istentiszteletet. Hála azért, hogy sokan eljöttek a
környékrõl és a városból is. Ezeken az alkalmakon szépen szolgált a
gyülekezetünk ének- és zenekara. Az Úr dicsõségére legyen mindez,
és sokak megtérésére, lelki továbbfejlõdésére. (K.J.S.)

Érmihályfalva – Örömünnepre gyûltünk
össze május 15-én Érmihályfalván. Sokan eljöttek, engedve a meghívásnak, a környékrõl és
messzebbrõl is. Az Úr kegyelmébõl újra megmozdult a víz imaházunkban, amikor is három
testvérünk tett vallást hitérõl. Az áhítaton
Kondor Sándor és Gazsi Attila tartott buzdítást;
a Jn 15:12-14 alapján azért imádkozhattunk,
hogy a testvéri szeretet növekedjen bennünk.
Igét Bödõ Zoltán lelkipásztor hirdetett a 2Kir
5:1-15 alapján: Naamánnak, a magasrangú, de
beteg embernek engedelmeskednie kellett, hogy
meggyógyuljon, hasonlóan nekünk is engednünk kell Jézus Krisztus hívásának, hogy õ
megtisztítson bûneinkbõl. A bemerítést gyülekezetünk lelkipásztora, Gál Gyõzõ testvér

végezte. Ezt követõen Kelemen Tibor bizonyságtételében arról
szólt, hogy miként juthat el valaki a bemerítésig. Az új tagok
életére kívánjuk Isten áldását, növekedjenek a hitben és tartsanak ki az Úr Jézus követésében. A képen láthatók balról
jobbra: Gál Gyõzõ, Gyula Rodica, Zdroba Mária, Bödõ Gedeon
és Bödõ Zoltán. (Tóth Gabriella)

Nagyvárad, belvárosi gyülekezet – Miután sírtunk a sírókkal, örömünnepre gyûjtött össze bennünket
Istenünk május 29-én, amikor hat új taggal lettünk gazdagabbak. A három fiatal fiú és három fiatal lány a
bemerítés által pecsételte meg Krisztushoz való tartozását az örvendezõ gyülekezet, családtagok és láthatatlan
seregek elõtt. Hálásak vagyunk, mert Isten kereste és megtalálta ezeket a fiatalokat. Volt akit halálesetek által
figyelmeztetett, volt akit barátnõn keresztül vonzott Magához. Megint másokat táborban, vagy evangélizáción
szólított meg, de a hívõ szülõk/nagyszülõk imája sem hullott a porba. A fehérruhások bizonyságtétele után Simon
József lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét az ApCsel 8:26-39 alapján, az etióp kincstárnok keresztségérõl
szólva. A bemerítést Giorgiov Adrián lelkipásztor végezte. Azért imádkozunk, hogy Urunk tartsa meg fiataljainkat mindvégig, s tegye õket oszlopos tagokká gyülekezetünkben, akik hûséggel szolgálják Megváltójukat.
A képen látható második sorban balról jobbra: Szilvási Péter, Rosca Norbert, Kondor Dávid, Kondor Márta,
Szoboszlai Anita, Darvai Klaudia; elsõ sorban: Giorgiov Adrián és Simon József lelkipásztor. (Meleg Adina)
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TUDÓSÍTÁSOK

Húsvéti koncert Belényesben
Húsvét másodnapján ünnepre
gyûlt össze a belényesi körzet
apraja-nagyja, valamint sokan a
környék magyarságából.
A belényesi kultúrházban
került megrendezésre az a húsvéti
koncert, melyen a feltámadás
örömhírét hidette a helyi gyülekezet vegyeskara, valamint a körzet összevont gyermekkórusa.
Június 4-5-én vendégeink
lesznek Békésrõl a helyi baptista

gyülekezet gyermek- és ifjúsági kórusa, akik
elõadják ifj. Révész László Dávid és Góliát címû
gyermek-musicaljét. Ugyanakkor a belényeskörnyéki Ászáf Gyermek és TinIfi kórussal együtt
énekelve zárják be a 2010-2011-es tanévet.
Isten áldására várva nézünk elébe ez eseménynek is. (Mike Adina)

Hope II, Budapest
Május 9-13. között került megrendezésre Budapesten a Hope for Europe (Reménység Európa számára)
kongresszus. (A Hope for Europe egy kapcsolati mozgalom, mely Európa-szerte sok területen összeköti,
kapcsolatba hozza Jézus követõit, valamint része az egyes életek, és a társadalom megváltoztatásának.)
A kongresszus elsõ két napján több érdekes és magas színvonalú elõadást hallgathattunk jeles elõadóktól,
majd a következõ napokon érdeklõdés szerint, kisebb csoportokban lehetett folytatni az ismerkedést,
kapcsolatépítést, látókör-tágítást. Több résztvevõ is volt az országból, az erdélyi magyarok közül Vékás
Erzsike, Budai Evódia és Mike Adina vettek részt mint a nõk közötti szolgálatban érdekeltek. (M.A.)
Részletesebben utána lehet olvasni az eseménynek angolul a mozgalom honlapján: http://www.hfe.org
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MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE

Elnökségi Tanácskozás – Pécs, május 20.
A küldöttek
A Magyar Baptisták Világszövetsége (MaBaVisz) elnöksége megalakulása óta minden esztendõ
májusában évértékelõ tanácskozást
tart. Erre az idén május 20-án került
sor Pécsett. A tagszövetségek és
missziói régiók képviselete a következõképpen alakult: dr. Herjeczki
Géza, Novák József (Tengerentúl),
Georgiov Adrián (Erdély), Dóczé
Bálint (Felvidék), Nagy-Kasza Dániel
(Kárpátalja), Nyúl Zoltán (Vajdaság),
dr. Mészáros Kálmán, Papp János,
dr. Szabó Zoltán, valamint Katona
László, az Áhítat szerkesztõbizottságának egyik tagja (Magyarország).
Az elnökségi ülésen elõször a határokon túli, majd az anyaországi miszszió örömeirõl, áldásairól, valamint
küldetésünk nehézségeirõl és kihívásairól esett szó.
USA
Amerikai testvéreink beszámoltak
arról, hogy mintegy 1200 testvért
érnek el lelkigondozói szolgálataik
nyomán a diaszpórában. Ebben nagy
szerep jut az Evangéliumi Hírnök
havilapjuk terjesztésében, melyet
Herjeczki testvér szerkeszti már 20
éve. Arról is beszámoltak, hogy
gyülekezeteikben erõs az angol
nyelvû asszimiláció hatása, melynek
következményeként fiataljaik már
inkább a befogadó nemzet nyelvét
beszélik. Gratuláltunk Novák testvérA pécsi gyülekezet

nek a magyar államtól kapott kitüntetéséhez, melyet hazánk jelenlegi
polgári (Orbán) kormányzatától vett
át az emigrációban kifejtett tevékenységéért.

Erdély
Az erdélyi szövetség élén is
változások történtek. Az elnöki szolgálatra ismételten dr. Simon József
testvér kapott megbízást a következõ
négy évben. Mellette dr. Kovács
József fõtitkárként folytatja tovább
munkáját négy alelnök – dr. Borzási
István, Veress Efraim, Szûcs Sándor
és dr. Kiss Juhász Vilmos –
segítségével.
Giorgiov testvér beszámolt arról,
hogy a román anyanyelvû baptista
szövetségben szakadás közeli helyzet
alakult ki a dr. Iosif Ton nevéhez
kötõdõ ún. „Õrállók” szélsõséges
karizmatikus mozgalom tanításai
miatt. Ennek hullámai az erdélyi
magyar szövetségre is kihatottak,
emiatt úgy a román, mint a magyar
szövetségben is elhatárolódás
történt a bibliára épülõ baptista
tanítástól elhajló személyektõl.
A teológiai oktatásban is változások várhatók a Romániában is érvénybe lépõ új felsõoktatási törvény
következtében, így többek között a
nagyváradi Emánuel baptista egyetem és a hozzákapcsolódó magyar
teológusképzés akkreditációjával
kapcsolatban.

Felvidék
A felvidéki misszió helyzetét
értékelve elhangzott, hogy kemény
erõfeszítések történnek a dél-szlovákiai magyar lakosság között végzett
evangelizáció terén. Missziói konferenciára is készülnek KomáromSzentpéteren testvéreink, ahol 8
szomszédos gyülekezet fog össze azzal
a céllal, hogy szlovák és magyar nyelven szólítsák meg a környék lakosságát az evangéliummal. Ez utóbbi
településen testvéreink templomuk
átépítésén és bõvítésén fáradoznak.
Dóczé testvér arról tudósított, hogy
különösen nehéznek bizonyul a
Dunaszerdahelyen beindított magyar
nyelvû
új
gyülekezetplántáló
munka. Segítségre volna szüksége,
amiben az anyaországi testvérekre is
számít. Jelenleg 2 felvidéki diák
tanul a budapesti baptista teológián,
akiket idõvel visszavárnak a
magyarok közötti munkára.
Kárpátalja
A kárpátaljai misszióról NagyKasza testvér adott helyzetjelentést.
Jelenleg 8 településen van magyar
nyelvû baptista gyülekezet. Most a
cigány lakosság felé is végeznek
missziót. Gát községben imaházat is
szeretnének építeni számukra az
amerikai Déli Baptisták segítségével.
Zápszonyban egy egyszerû szolgálati
lakást sikerült építeni külföldi segítséggel, most az imaház tetõzetének
felújítása van soron, mert a téli hótömeg súlya alatt beroskadt a héjazat.
Ebben a munkában szívesen fogadnának segítséget. Kárpátalján bibliaiskola is szervezõdött dr. László Imre
misszionárius kezdeményezésére,
hogy ez által is alkalmas testvérek
kapcsolódjanak majd be a meglévõ
és plántálandó magyar gyülekezetek
igehirdetõi szolgálatába.
Vajdaság
Vajdaságban is felívelõ a magyar
missziómunka. Nyúl testvértõl
megtudtuk, hogy Bácskossúthfalván
pályázati forrásból és magyarországi
támogatásból sikerült új tetõvel
lefedni az imaházat. A fizikai
munkálatok mellett az elmúlt évben
öt alkalommal tartottak bemerítést
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A MaBaVISz elnökségi tanácskozás résztvevõi.

testvéreink. Kishelyesen új imaház
vásárlására gyûjtenek, mert a régi
épület életveszélyes károsodást
szenvedett az elmúlt években.
A pécsi MaBaVisz találkozó abban
különbözött az elõzõektõl, hogy a
tanácskozásunkra meghívtuk a két
déli szomszédos állam Szerbia és
Horvátország baptista szövetségének
elnökét is, azzal a szándékkal, hogy
erõsödjön az összetartozás érzése a
határon túli baptista testvéreinkkel,
ahol jelentõs számú magyar kisebbség él, és épült be a szerb, valamint
a horvát szövetség kötelékébe.

A szerbiai baptisták elnöke
Így tanácskozásunk egy részén
vendégként jelen volt dr. Ondrei
Franka a szerbiai baptisták elnöke
is. (Toma Magda horvát elnök mostani elfoglaltsága miatt az augusztusi,
Tahiban tartandó államalapításújkenyér ünnepünk vendége lesz.)
Franka testvérünk beszámolt
arról, hogy Szerbiában 75 baptista
gyülekezet található, melynek 90%-a
a Vajdaságban található. Megemlítette, hogy ezen gyülekezetek többségének az alapítása még a Magyar
Királyság idejéig vezethetõ vissza.
Szerbiában sajnos 2006-ban új
egyházügyi törvényt fogadtak el,
ami kizárja a baptistákat a törvényesen bevett történelmi egyházak
sorából. Ez rendkívül hátrányosan
érinti a szerbiai – magyar, szlovák,
román és szerb anyanyelvû –
baptista gyülekezetek társadalmi
elfogadottságát, amerikaiak által
támogatott „szektaként” kezelve
õket. Ebben a véleményalkotásban
sajnálatos módon a szerb ortodox
egyház államhatalmi hegemóniára
törekvõ szándéka érvényesül.
SZERETET
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Franka testvér nagy megtiszteltetésként értékelte a magyarországi
testvérek meghívását, a két ország
területén élõ, különbözõ nyelvet
beszélõ baptisták kapcsolatfelvételét, a magyarországi szövetség
szellemi és anyagi támogatását.

MABAVIT
Az elnökségi ülésen mérlegeltük
a 2012. június 1-3 között Franklin
Graham evangélista szolgálatával
Budapesten tervezett „Reménység
Fesztivál” összevonását a soron
következõ Magyar Baptisták Negyedik Világtalálkozójával. Végül közös
döntés született arra vonatkozóan,
hogy bár minden baptista testvérünket meghívjuk határon innen és
azon túlról a Reménység Fesztivál
evangélizációs sorozatra, a világtalálkozót halasszuk el egy évvel,
2013-ra. Ennek soron következõ
házigazdája és helyszíne inkább

Erdély, az ottani magyar baptista
szövetség legyen.

Összmagyar Missziói Konferencia
A világszövetség Pécsett tartott
elnökségi ülése Összmagyar Missziói
Konferenciával egészült ki. Ennek
elõadói és igehirdetõi a világszövetség jelenlévõ képviselõi mellett
Giorgiov Adrián, Novák József,
Alan Platt dél-afrikai evangélista, és
Ondrei Franka szerb elnök volt.
Az ének-zenei szolgálatokat a
Vox Nova Baptista Férfikar, a
Budafoki Harangzenekar, a Bodrogi Bölcsesség Kezdte Baptista Iskola
diákjai, valamint a helyi pécsi gyülekezet kórusa végezte.
Isten áldása legyen a Kárpátokon
innen és az óceánon túl élõ magyar
baptisták további missziómunkáján!
DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN
a Magyar Baptisták Világszövetsége elnöke

A Vox Nova Baptista Férfikar
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CIGÁNYMISSZIÓI HÍREIBÕL

Gyermeknapi mosoly!
A hétköznapok sok örömtelensége, a sok
szenvedés, a gyakran tapasztalt elutasítás, mind
hozzájárul ahhoz, hogy szomorú gyermektekintettel találkozzunk.
A cigánymisszióban szolgálatot végzõ testvérek
leleményessége nem ismer határt. Mindig sikerül
mosolyt csalni a gyerekek arcára.
2011. gyermeknapja különösen emlékezetessé
lett közel 1000 gyerek számára. A Keresztyén
Cigánymisszió Alapítvány, a Fundatia Gipsy
Mission Románia alapítvánnyal karöltve mert
nagyot álmodni, és az álmot sikerült meg is
valósítani.
Mosoly!! Pár hete sokszor eszembe jut ez a szó.
Vannak áldott testvéreink Angliában, akik
nemcsak mosolyognak ránk, hanem ajándékaikat
eljuttatva mindent megtesznek azért, hogy minél
több gyermekarcon mosoly legyen. A cigánymisszió vezetõi, Gergely István lelkipásztor testvér
(New York), valamint az Angliai Smile Alapítvány
közös összefogása tette lehetõvé a sok örömet és
boldogságot hozó gyermeknapi ajándékozást.

Hosszú elõkészület után, május utolsó napjaiban a
cigánymisszióban szolgáló vezetõk és lelkipásztorok
végigjártak több száz otthont, és vitték a gyerekek
részére a szépen összekészített ajándékokat. Gyermek
zsivajtól volt hangos a falvak és városok cigány
testvéreink által lakott része. Csodálatos érzés volt látni
azt, ahogy magukhoz ölelték a gyerekek az ajándékot.
Napokon keresztül jártuk a házakat, hogy ezt a nagy
mennyiségû adományt célba juttassuk.
Mindig nagy kérdés az, hogy eljut-e a testvéri szeretettel összekészített csomag a megfelelõ helyre. Az elmúlt
napokban több helyen szolgáltam a gyülekezetekben és
örömmel láttam, hogy sok gyermek abban a szép kötött
ruhában volt, amit a csomagban kapott. Természetes,
hogy az édesség az, aminek a gyerekek a legjobban
örülnek, de nagyon sok hasznos ajándék is volt a
csomagban.
A gyermeknap elmúlt, az ajándékok lassan elfogynak, vagy elkopnak. Jó tudni azonban azt, hogy tudunk
adni a gyerekeknek egy olyan kincset is, ami folyamatosan mosolyt csal az arcukra. Feladatunk és küldetésünk a gyermekek felé is szól, nekik is elmondjuk,
hogy értük is folyt Jézus drága vére. Nagy öröm,
amikor azt láthatjuk, hogy a gyerekek megértik Isten
igéjét és õszinte csodálattal közelednek Istenhez és a
gyülekezethez egyaránt.
A legnagyobb ajándék a gyermekek számára is
Jézus! Akik megértik és elfogadják Õt, azoknak az
életük megváltozik.
Mosoly!! Bárcsak egyre több arcon lenne ott!! Amit
ezért mi megtehetünk, azt tegyük meg Isten segítségével az Õ nevére dicsõséget hozva.
Alapítványi Hírnök

A cigánymisszióban szolgáló
vezetõk és lelkipásztorok
végigjártak több száz otthont, és
vitték a gyerekek részére a szépen
összekészített ajándékokat.
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VISSZATEKINTÉS
Húsz éve nyílt meg a Hargita tábor
„1991. július 20. A Hargita felett pirkad a hajnal.
A felkelõ nap áldott sugarai észrevétlen surrannak be a
fenyvesek lombjai közé és lassan kezdik felmelegíteni az
éjszaka harmatos légkörét. A táborban pezsdül az élet. A már
üdülõ fiúk és leányok utolsó simításokat, takarításokat végzik
a tábori otthonuk körül, hogy ünnepi díszben fogadják az
érkezõ vendégeket.” – Antal Ferenc, volt kollega
képviselte a szerkesztõséget és tudósított a Szeretetben.
Zászlóbontás a Hargitán címmel a tábornyitó ünnepségrõl továbbá ekképpen számolt be: „A tábori krónikát Both
József udvarhelyi lelkipásztor ismertette: Szövetségünk
megalakulása után néhány hónappal már megszületett az a
gondolat, hogy építsünk ifjúsági tábort. Erre a célra sikerült
találni egy megfelelõ telket, ami Konrád Györgynek volt a
tulajdonában. Tavaly augusztusban kötöttük meg a
szerzõdést, novemberben megrendeltük a faházakat, persze
pénz nélkül, de a Jóisten gondoskodott a kifizetésrõl.
Áprilisban fogtunk hozzá az építéshez. Hála legyen az
Istennek, hogy az épületek már állnak. Az Úr áldja meg
mindazokat, akik munkáikkal, anyagi támogatásaikkal és
imáikkal segítettek a tábor építésében.”
Az ünnepséget id. Veress
Ernõ testvér, a szövetség
akkori elnöke vezette. Igei
üdvözlettel szolgált Borzási
István szövetségi fõtitkár, dr.
Vass Gergely és Sütõ László
lelkipásztorok, köszöntõt mondott Szeles Bálint, szentegyházai polgármester és Boros
József RoMaBISz-elnök. „Az
ifjúság elnöke külön megköszönte azoknak a középkorú
és idõs testvéreknek a segítségét, akik munkájukkal hozzá
járultak, hogy még ezen a
nyáron együtt lehessenek a
A tábori zászlót
Megyesi József tervezte
fiatalok az Úr lábainál.”
Érdekes lenne elemezni „a tábor” felõli akkori
látásunkat, a megszólalóknál még többnyire ez a jelzõ
illett hozzá: „ifjúsági”. Most, a lapzárta szorításában,
elmerengtem két apró kérdésen: 1) A megnyitó nem
vasárnap volt? Megkérdeztem a tudósítót, 20 év távlatából is jól emlékszik rá, hogy az esemény szombati napra
esett (a kompjúteres naptár is ezt igazolja). 2) A megnyitó elõtti héten már voltak táborozók? A tudósításbeli
„a már üdülõ fiúk és lányok” is sejtetik. Aztán találni
más feljegyzést is amely arra utal, hogy az elsõ táborozók az ünnepélyes megnyitónál korábban érkeztek,
körülbelül július 15-én, hétfõn.
E sorok írója, egy öt fõs váradi csoport tagjaként, egy
héttel még hamarabb járhatott a táborban. A többieket
az ebédlõ-konyha összeállításához osztotta be Both
bácsi, én a hálók menyezeti panóinak a szegeléséhez
kerültem – a zilahi Elekes Józseffel és egy brassói (a
gyülekezettel rokonszenvezõ) fiatalemberrel. Szombaton, 13-án, ebéd után indultam haza, a fiatalok – Boros
József, talán még Szûcs Sándor is – maradt a következõ,
immár táborozó hétre.
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In memoriam id. Gáncsos György (1921 – 2009)
Július 8-án lenne 90 éves.
Sólymoson született egy tízgyermekes családba. 19 éves volt, amikor
Váradon önkéntesen beállt katonának. Leszerelése után került Kolozsvárra, ahol mint üvegcsíszoló és tükör
készítõ dolgozott. A frontszolgálatból
Isten hazasegítette. ‘47-ben házasságot kötött Kilin Annával, akivel 62
évet éltek boldog házasságban. Özvegye Kolozsváron
élvezheti Anna lányuk gondoskodását, György fiuk
családjával New Jersey-ben él. Gáncsos György „hosszú
ideig volt közösségünk diakónusa, gyülekezetünk
vezetõje és pénztárosa. Neve szorosan összefonódik a
kolozsvári magyar baptista imaház felépítésével a
kommunista rezsim alatt” – írta róla gyászjelentésében
Kovács Efraim.
„Dénes testvérnek, Kulcsár Sándor testvérnek és
nekem is, majd Mike Sámuelnek és Bálint Pálnak
hûséges munkatársa volt, mindaddig, amíg lehetett” –
írta blogbejegyzésében március 12-én, két nappal a
temetés után Borzási István lelkipásztor. „Gáncsos
testvér határozott ember volt, született vezetõ. Nem a
mások fejével gondolkozott. Határozottsága és önállósága olyan tulajdonságok voltak, amelyekbõl egyre
kevesebb van a mostani idõben” – ezzel jellemezte
emberi nagyságát a blogíró, végül a 2Sám 1,19-et
idézte: „Ó, hogy elhullottak a hõsök!” – Néhai testvérünk
emléke legyen áldott!
Jubál utóda –
Az ének-zenekar karmesteri szolgálatából 2004.
május 9-én ünnepélyesen visszavonult. Azonban tavaly
nyáron, a belvárosi gyülekezetben volt még egy
vasárnap délutáni megemlékezés azzal kapcsolatban,
hogy negyven évvel ezelõtt
került Aradról Nagyváradra. Közben megjelent a
Jubál utóda címû könyvecske,
zenei pályafutásának kedves
összefoglalója.
Úgy történt, hogy ez év
május 30-án, a Szeretetlappal a nyomdából jövet, a
Horea utca felé kanyarodtam. Crisán Györgyék háza
épp az ITM-irodával szemben fekszik. A csengetésre
Lilike néni nyitott ajtót –
férje már kiment a városba. Kissé félénken tettem fel a
kérdésem, nem tévedek-e: Gyuszi bácsi tényleg aznap
tölti a 80. évét? „Igen” – jött egy nagy levegõvételnyi
szünet után a válasz, még hozzátéve: „hála legyen érette
Istennek”.
Mi, több száz valamikori tanítványai, szeretettel emlékezünk vissza a velünk eltöltött idõre és örömmel mondhatjuk: „Szép, termékeny, eredményes idõszak volt.
Köszönjük Crisán testvér! Isten éltesse még sokáig!”
(Szilágyi László)
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„A Krisztus fényében való egység“
79 év után újból Temesvár nyújtott otthont a Baptista Unió kongreszszusának. Ez volt a Romániai Baptista Unió 35. kongresszusa, amelyet
a temesvári Betel baptista gyülekezetben tartottak meg május 19-20.
között. Több mint 900 küldött vett részt az egész országból.

John Uptont fogadta Traian Bãsescu államfõ

A kongresszus mottója: „Krisztus fényében való egység”, amely egység
érezhetõ volt a találkozón.
A meghívott vendégek között jelen voltak: John Upton, a Baptista
Világszövetség elnöke, Valeriu Ghileþchi, az Európai Baptista Föderáció
elnöke és Daniel Brânzei, az Egyesül államokbeli és Kanadai Román
Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke. Részt vettek a rendezvényen az európai román diaszpóra baptistáinak vezetõi is: Avram Dega
és Ghiþã Barbu (Szerbia), Radu Gheorghe és Florin Baciu (Olaszország) és
Cornel Prejban (Ausztria).
A kongresszus szervezõbizottságát a következõ testvérek alkották:
Daniel Mariº – elnök, Mihai Mihuþ és Borzási István – alelnökök, Samuel
Tuþac és Marius Cruceru – titkárok.
A küldöttek megválasztották a végrehajtó bizottság új összetételét.
A választások eredményei a következõk voltak:
Elnök: Otniel Bunaciu – 489 szavazat, Viorel Iuga – 433 szavazat.
Fõtitkár: Ionel Tuþac – 584 szavazat, Dan Boingeanu – 272 szavazat,
Aurel Gacea – 66 szavazat.
Oktatási alelnök: Paul Negruþ – 751 szavazat.
Pasztorációs alelnök: Ilie Tinco – 525 szavazat, Vasile Paul – 396
szavazat.
Missziós alelnök: Viorel Candrianu – 489 szavazat, Romicã Iuga –
233 szavazat, Marcel Cordoº – 205 szavazat.
Fõtitkárhelyettes: Ilie Milutin – 476 szavazat, Timotei Rusu – 444
szavazat.
A Baptista Unió végrehajtó bizottságában részt vesz még Kovács
József testvér, a Romániai Magyar Baptista Szövetség fõtitkára, aki
ezáltal a Romániai Baptista Unió negyedik alelnöke.
A kongresszuson igét hirdetett: John Upton, Valeriu Ghileþchi, Daniel
Brânzei és Otniel Bunaciu. Isten dicsõségére énekelt egy több mint 100
tagú, temesvári és lugosi énekesekbõl és zenészekbõl alkotott vegyeskórus,
az egyetemi hallgatók kórusa és a Temesvári 2-es sz. baptista gyülekezet
ifjúsági kórusa.
Romániai látogatása során John Upton testvér, Otniel Bunaciu
és Ionel Tuþac testvérekkel együtt találkozott Traian Bãsescuval,
Románia elnökével, Roberta Anastase-vel, a román képviselõház elnökével és Constantin Ostaficiuc-kal a Temes megyei
tanács elnökével.
John Upton testvér igét hirdetett még a temesvári Betel Baptista
Gyülekezetben, a lugosi Harul Baptista Gyülekezetben és facsádi (Temes
megye) Bétel Baptista Gyülekezetben. Továbbá meglátogatta a (Temes
megyei) szurdok-tói „Precept Ministries Szövetség” Bibliatanulmányi
Központját.
A kongresszuson bemutattak két könyvet: „Marea
importanþã a rugãciunii” (Az imádság fontossága),
Liviu Olah, és „Spurgeon – predicatorul poporului”
(Spurgeon, a nép igehirdetõje), Peter Morden.
Ma Romániában 1874 baptista gyülekezetet tartanak számon, 99457 taggal és 30356 hozzátartozóval.
(Fordította: Havas Péter.)

John Upton és Otniel Bunaciu
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A Baptista Unió fõtitkára: IONEL TUÞAC
SZERETET

• 2011. JÚLIUS

INTERJÚ

Közösségvállalás, komolyság, odaszántság, lelkesedés
Most egy éve, július 28. és augusztus 1. között zajlott Honoluluban (USA, Hawaii), a Baptista Világszövetség 20.
kongresszusa – 105 országból több mint 5300 delegátussal. Samy Tuþac az egyedüli romániai résztvevõ volt.
A román ifjúsági szövetség koordonátorával a Creºtinul azi készített interjút, ebbõl közlünk részleteket.
Ruben Ologeanu: Mik voltak a hawaii kongresszus
fõbb témái?
SAMY TUÞAC: „Halld meg a Szentlelket!”, felhívásként,
hogy értékeljük újra a Szentlélek bennünk és általunk
végzett munkájának fontosságát. Mindegyik napon, a
közös összejövetelen a felszólalók kihangsúlyoztak egyegy oldalát a Szentlélek csodálatos munkájának: odaszánás, hirdetés, szabadítás és átformálódás. Továbbá a
bibliatanulmányozó összejöveteleken a következõkrõl
beszélgettünk: „a Szentlélek személye és munkája”, „hirdetni és megélni az örömhírt”, „szembesülni az emberiség
szükségeivel és szenvedéseivel”, „a gyülekezet engedelmes
válasza ”. Beszélgettünk a misszióról is, a társadalmi
részvételrõl, a nõk, fiatalok és gyermekek közötti szolgálatról, a baptisták harcáról a szabadságért és igazságért.
Hogyan befolyásolja a baptista mozgalom alakulását,
hogy most az elnök egy amerikai lett?
– Bár nem ismerem a teljes hátterét a John Upton
testvér megválasztásának, de hiszem, hogy jó hatásai
lesznek. El kell mondanom nyíltan, hogy érezhetõ volt
az egyesült államokbeli Déli Baptista Szövetség
távolléte. A véleményem az, hogy nekik is itt van a
helyük. Az amerikai baptistáknak óriási a potenciáljuk,
és szükségünk van rájuk a baptisták nemzetközi családjában. Remélem, hogy John Upton testvér, aki sok évet
szolgált a Déli Baptista Szövetség misszionáriusaként,
folytatni fogja az elõzõ elnök, David Coffey erõfeszítéseit, egy testvéri együttmûködés érdekében a baptisták között. A BVSZ nyilván nem egy olyan egyházi
fórum, amely a világ baptista gyülekezetei és szövetségei
fölött áll. Csupán ezeknek a szövetségeknek a
közössége, és a baptista mozgalom alakulása a jövõben
külön mindegyik tagszövetségtõl függ, de fõleg miden
egyes gyülekezettõl.
Mit tanulhattak az európaiak a többi baptistától?
– Szomorú, hogy az a földrész, ahol elkezdõdött és
kifejlõdött a baptista mozgalom, 400 év után „kényes”
helyzetben áll. Azt hiszem, Európából érkezett a
legkevesebb küldött. A nyugat-európaiak (Norvégia
kivételével: kb. 100 személy, beleértve egy csodálatos
ifjúsági kórust) nem tolakodtak, hogy részt vegyenek.
Kelet-Európából pedig egy-két személy mindegyik
országból, csupán az ukrajnai küldöttség volt 7 tagú.
Gondolom, hogy az euróapaiak tanulhatnak az amerikaiaktól közösségvállalást, az ázsiaiaktól komolyságot
(különösen a dél-koreaiaktól, amely a legnagyobb külföldi
küldöttség volt), és az afrikaiaktól odaszántságot, lelkesedést. Úgy vélem, hogy mi, európaiak túlságosan bonyolultak vagyunk, kissé sokat filozofálunk. Nekem úgy
tûnt, hogy a többi földrészekrõl érkezett testvéreink
sokkal gyakorlatibbak, egyszerûbbek, és nyitottabbak
arra, hogy meghallják Isten szavát. Úgy gondolom, tanulSZERETET
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hatunk tõlük kevesebbet beszélni, többet imádkozni és
szolgálni. Megragadott a Szentlélek munkája felé való
nyitottság: egy olyan aspektus, amit a romániai
baptisták is gyakran elhanyagolnak.

Hogyan kapcsolódhatunk be a nemzetközi baptista
mozgalomba?
A Szentírás iránti tiszteletünk kihívás elé állíthat sok
baptistát, akik ma már nem a „könyv népe”, amint
korábban szerették magukat nevezni.
Van amiben nekünk is szemléletváltásra lenne szükségünk. Az együttmûködésekben nem csupán azt kellene keresnünk, hogy nekünk, románoknak milyen
(fõleg anyagi) hasznunk lehet, hanem azon is kellene
gondolkoznunk, hogyan tudnánk használni az anyagi
forrásainkat – mert nem vagyunk annyira szegények,
mint ahogyan szeretjük mutatni –, de fõleg az emberi
forrásainkat ahhoz, hogy gazdagítsuk a baptista
mozgalmat, és Isten országa terjedését munkáljuk.
Mi az ifjúsági osztályok szerepe a BVSz-ben?
Az ifjúsági osztályok a nemzeti tagszövetségek részei.
A szerepük, hogy segítsék a fiatalokat bekapcsolódni a
helyi gyülekezeti munkába, segédanyagokkal lássák el
az ifjúsági munkát, és keretet szolgáltassanak a gyülekezetek vagy régiók fiataljainak a rendszeres találkozásra.
Fontos bátorítani és támogatni azokat, akik részt
szeretnének venni a missziómunkában.
Milyen események lesznek a BVSZ égisze alatt?
– A legközelebbi nagy esemény a 16. Nemzetközi
Baptista Ifjúsági Konferencia lesz 2013. július 17-21.
között, Szingapúrban. Remélem, hogy legalább 10
romániai fiatal részt fog venni. A BVSZ következõ
kongresszusa 2015. júliusában lesz megtartva DélAfrikában. Nyilván, ezek nagy események, de minden
évben megszervezik a baptista fiatalok, baptista nõk és
baptista férfiak világimanapját, az „Élõ víz”- konferenciát,
és más nemzetközi és területi eseményeket.
(Fordította: Havas Péter)
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Nagyváradon június 3-án temettük Nemes Irén
testvérnõnket, akinek Teremtõ Urunk 76 évet adott
kegyelme által. A gyászistentiszteleten Simon József
lelkipásztor a 16. Zsoltár alapján szolgált – magyarul és
románul, és Józsa Zsolt teológus a Jn 11:21-27
igeversekkel. A Szentlélek vigasztalásáért, az ige
üzenetének áldásáért Megyesi József ny. lelkipásztor és
Gergely András testvér imádkozott. A gyülekezet énekegyüttesét Borbély Ferenc testvér vezette. Elköltözött
testvérnõnk hozzátartozóinak ezúton is vigasztalást
kívánunk. (M. J.)

Florea Ilona (született Szén Ilona) testvérnõnk 84 évet
kapott az Úrtól. Temetésére június 1-én a Brassói
Központi Temetõben került sor, ahová testét férje és
egyetlen fia maradványai mellé helyezték. Testvérnõnk
17 éves korában merítkezett be a néhai Veress Efraim
testvér által a Kormos vizében. Férjével, több mint
negyven évig, a brassói román szabadkeresztyén gyülekezet tagjai voltak, majd az utóbbi éveikben a brassói
magyar baptista gyülekezethez csatlakoztak. A kommunista idõben sok segítség érkezett rajtuk keresztül
külföldrõl a hívõ közösségek felé. Testvérnõnk özvegységének 6 évét Székelyudvarhelyen, legközelebbi rokona
Kelemen Ilona és férje, Sándor gondozásában töltötte,
így az ottani baptista gyülekezet tagja lett.
A temetésen és a kápolnában röviden szólt id. Veress
Ernõ ny. lp. testvér, majd a román szabadkeresztyén
gyülekezet presbitere és Deák Zsolt brassói lelkipásztor.
A nekrológot Kis-Juhász Vilmos lelkipásztor olvasta fel,
aki vezette az énekkart és a gyászistentisztelet programját is. A sírnál az evangélium szavait Kelemen J. Sándor
és a román szabadkeresztyén gyülekezet egy másik
presbitere szólta. Énekek román nyelven hangzottak el
a szabadkeresztyén testvérek részérõl, magyar énekekkel egy összevont énekkar szolgált, melyet nagyobb
részben a brassói magyar baptista gyülekezet tagjai
alkottak. Kívánjuk, hogy az Úr pótolja elköltözött testvérnõnk hiányát, más szolgálat- és áldozatkész testvérekkel! (K.J.S.)
Június 1-én, Homoródszentmárton község Lókod nevû
kicsiny falujában, Molnár József testvér temetésére
gyûltünk össze a környékbeliekkel. Testvérünket életének 73. évében érte hirtelen a hazahívó szó. Vasárnap
még a gyülekezetben volt feleségével, hétfõn kora reggel kaszálni indult, dolgozott egy keveset, befejezni
azonban már nem tudta. Akik ismertük õt, hûségére,
szeretetére, szolgálatkészségére még sokáig emlékezünk. A gyászistentisztelet igéi a háznál a Jn 11:21-27bõl szóltak, majd a temetõkertben az 1Thessz 4:13-18ból. A gyászoló család részére kívánjuk Isten vigasztalását. (Simon András körzeti lp.)
Május 18-án, életének 85. évében kísértük utolsó földi
útjára az aradi Felsõtemetõbe id. Kürti Mihályné –
Kaszta Esztert. Hadadnádasdon született 1926. június
19-én. Életének egyik jelentõs eseménye 1946-ban történt Szilágyballán, amikor hitvalló bemerítésben részesült. 1949-ben kötött házasságot Kürti Mihállyal, boldog
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házasságukat négy fiúgyermekkel áldotta meg Isten:
Kálmán, Mihály, Attila és Csaba. 1966-ban a család
Aradra költözött, ahol beépültek a helyi gyülekezet közösségébe és aktívan szolgáltak az Úrnak. 2005-ben férjét
az örök honba szólította Isten, ezt követõen hat éven át
a családi otthon melegét az õ édesanyai szeretete tartotta fenn: a családi események alkalmával örömteljes találkozásokban volt része – fiain és menyein kívül 10 unokájával és 3 dédunokájával.
A temetõi kápolnánál, a népes hallgatóság elõtt az örök
élet reménységének igéi csendültek fel. Nagy Mihály
nyugalmazott lelkipásztor kezdõimája után Kovács Gyula
ügykezelõ lelkipásztor a 39. Zsoltár 5. versét olvasta fel,
és arról az örömhírrõl szólt, hogy Krisztus által a halál
nem az élet vége, hanem az élet kiteljesedése a fizikai test
földi korlátain túl. Ezt követõen román nyelven Borzási
Csaba kétegyházi lelkipásztor szólta Isten igéjét a 2Tim
4:6-8 igerész alapján. A gyászistentisztelet ezen szakasza
ifj. Chiciudean Miklós tv. imájával zárult. Az elhantolás
elõtt újból Borzási Csaba lp. szolgált igehirdetéssel az
ApCsel 24:15-16-ból, „Lesz feltámadás” címmel. A kápolnánál és a sírnál is az arad-belvárosi baptista gyülekezet
kórusa énekelt. A család és a gyászoló gyülekezet azzal
a reménnyel vett idõleges búcsút az elhunyttól, hogy a
mennyben viszontlátjuk egymást. (Bátkai Sándor)
Sokan gyûltek össze május 28-án,
Várasfenesen, Mikló János temetésére, akinek az Úr 83 évet adott.
Elköltözött testvérünk kedves, hû
szolgája volt az Úrnak, több évtizeden át a fenesi baptista gyülekezet
elöljárója és felavatott diakónusa;
szerette az Úr népét, és vigyázott,
hogy minden jó rendben és ékesen legyen a gyülekezetben. A gyászistentiszteletet vezette és a nekrológot
felolvasta id. Szabó Mihály nyugalmazott lelkipásztor.
A vigasztalás igéit a gyászos háznál Megyesi József ny.
lp. hirdette a Zsid 11:13-16 alapján; az ótestamentumi
hithõsökre mutatott rá, akik az odafelvalókra tekintve
küzdötték meg a hit harcát. A sírnál Halász Ferenc, a
nagyváradi gyülekezet diakónusa a 2Tim 1:9-10 alapján hirdette a reménység igéit a megfeszített és
feltámadott Jézus Krisztusról. A gyászistentiszteleten
szolgált a körzet összevont énekkara, záróimát mondott
Petrikó Péter elöljáró és Megyesi József. Istenünk
vigasztalását kívánjuk elköltözött testvérünk feleségének, akivel 57 évet élt szeretetben, két lányuk és
Kanadában élõ fiuk, valamint az õ családjaik számára.
(a temetés felvétele: www.emabisz.ro/fenes honlapon) id. Sz.M.
Május 28-án kísértük utolsó útjára Fazakas Mária
testvérnõnket, akit életének 92. évében szólított haza az
Úr. Szilágynagyfaluban született, tagja lett a helyi gyülekezetnek, késõbb Nagyváradra költözött, majd 1992-tõl
Ausztráliában élt a családja körében. 3 és fél évi nehéz
betegség után kapta a hazahívó szót. A temetési istentisztelet Szilágynagyfaluban volt, igét hirdetett Fazakas
György diószegi lelkipásztor. Az És 46,3-4 alapján hangsúlyozta Isten munkáját, amely nyilvánvaló a hívõ ember
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Hogyan tovább?
Elmúlt ennek az esztendõnek az a része, melyben több keresztyén ünnepet tartottunk. Pünkösd
után jogosan feltehetjük a kérdést: Hogyan tovább? Ebben a félévben nincsenek vallásos
ünnepek, de az élet megy tovább. A sok munka, gond, rohanás fáradtságot okoz. Olyan sok
közöttünk az elgyötört, szomorú ember! Sokan félnek a holnaptól, aggódva kérdezik, mi lesz?
Ismerõsek ezek a kérdések számunkra.
Igaz, az élet viszontagságai nem kímélik a hivõ,
Istenben bízó, reménykedõ embert sem. Vajon hogyan
viszonyul õ ehhez? Isten igéje ezt a választ adja Pál
apostol által erre a kérdésre: „Az Isten országa nem
evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek
által való öröm.” (Róm 14:17).
Egy másik helyen a Biblia a szüntelen való örömre
buzdít. Úgy gondolom, a Szent Szellemmel beteljesedett
ember mindig képes erre. Örömmel énekel, vidáman
zengedez. Ismeri a bõvelkedõ életet. Dávid ezt nekünk
úgy írja le, hogy az Úr az õ pásztora, e miatt nem szûkölködik.
Betegségben, nyomorúság között lehet-e örülni?
Jézus Krisztus a keresztrefeszíttetése elõtt szólítja fel tanítványait, hogy az õ öröme teljes legyen náluk: „Hogy
megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek
beteljék.” (Jn 15:11 - Károli ford.)
A lelki ember nem annak örül, amit õ megvalósított,
mivel ennél mélyebb forrásból merít. Nem annak örül,
hogy az ördögök engednek neki. Azért örvend szüntelen
hálás szívvel, mert neve be van írva az Élet könyvébe.
Szereti Megváltóját, akitõl új életet, örök életet kapott.
Így szíve mindig csordultig van örömmel.

életében születésétõl kezdve egészen addig, amíg elér
Isten országához. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak és erõsítse a viszontlátás reménységét! (F.Gy.)
Magyarremetén április 23-án kísértük a temetõkertbe
Lukács Sándor földi maradványait. 87 esztendõvel
áldotta meg Istenünk, akit hûségesen szolgált 62 éven át,
úgy is mint igehirdetõ. A gyászszertartáson Isten vigasztaló üzenetét román nyelven Viorel Manole lelkipásztor
adta át (Lk 23:32-44), magyar nyelven Elekes József
körzeti lelkipásztor a 103. Zsoltár 14-17. verseibõl szólt.
A viszontlátás reményében búcsúzott el tõle két fia és
lánya, családjukkal együtt, az összesen 14 unoka és a 11
dédunoka. (Az elköltözött fia: Sándor)

Kedves vasárnapi iskolai tanítónk jut eszember, aki
a következõképpen magyarázta nekünk ezt az igazságot:
„Tudjátok gyerekek, az én édesanyámnak volt egy
lábaskája, abban forralta a tejet állandóan. Az történt
nálunk, hogy amikor a lábas félig volt tejjel akkor is
kifutott, amikor telve volt akkor is kifutott a tej forralás
közben.” Tovább így magyarázta: „Így kell lennie az
örömnek, a hálának a hivõ ember szívében!” Jót nevettünk az illusztráción, nagyon is eredetinek találtuk, és
megértettük az igazságot.
Dávid a 23. Zsoltár 5. versében így örökítette ezt
meg: „Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van poharam.”
Hogyan tovább? Egyszerû a válasz a kérdésre, ha ezt
egy õszinte, komoly keresztyénnek kell megválaszolnia.
A szerecsenországi fõkomornyik felõl azt olvassuk,
hogy megtérése és bemerítkezése után továbbment az õ
útján örömmel. A mennyország felé vezetõ úton menjünk mi is mindannyian tovább, mint Isten gyermekei
nagy örömmel, krisztusi örömmel!
GERGELY PÁL
(Megjelent a Szeretet 1991. júliusi számában. A cikkíró akkor krasznai
lelkipásztor volt. Jelenleg, nyugdíjasként, szilágysámsoni ügyekezelõ lp.)

Március 6-án kísértük utolsó útjára Köteles Erzsébet
testvérnõt, aki 78 évet kapott az Úrtól. Testvérnõnk a
gyantai gyülekezet hûséges tagjaként szolgálta az
Urat. Utolsó éveit sok betegség nehezítette, de
mindezek ellenére ragaszkodott az Úrhoz és készült a
vele való találkozásra. A gyászistentiszteletre sokan
eljöttek.
Az imaháznál igei üzenettel szolgált Balla Frigyes
testvér, ifj. Szabó Mihály és Elekes József lp.
A sírkertben id. Szabó Mihály ny. lelkipásztor mint a
család barátja és a körzet volt lelkipásztora hirdetett igét.
Kívánjuk, az Úr gondoskodó és vigasztaló szeretete
maradjon a gyászolókkal. (E.J.)

S z e r e t e t - kiadja a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
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Meghívó gyülekezeti találkozóra

Szalárd
A SZALÁRDI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET kétnapos ünnepre készül: 2011. aug.
20-21-én Szalárdiak találkozója, és közösségünk 120 éves múltjára való
visszatekintés lesz. Szeretettel meghívjuk mindazokat, akiknek valamilyen
kötõdésük, kapcsolatuk volt, vagy van gyülekezetünkhöz.
A zökkenõmentes vendégfogadás érdekében visszajelzéseket várunk július 31-ig.
Elérhetõségeink: email cím: nagyistvan67@yahoo.com, telefon: 0040-259441058,
vagy 0040-735500646, postán: Szalárdi Baptista Gyülekezet, Loc. Sãlard Nr. 565,
cod 417450, Jud Bihor, Romania.
Kérjük, jelezze, ha igényli, hogy a gyülekezet gondoskodjon szállásról.
További információkért keresse fel honlapunkat: http://www.szalard.ro
A gyülekezet nevében: NAGY ISTVÁN lelkipásztor

ÖRÜLÜNK

AZ ÖRÜLÕKKEL

ARANYMENYEGZÕ

Érszõlõsön
Az érszõlõsi gyülekezetben
március 27-én emlékeztünk meg
Kisded Gyula és Anna
testvéreink 50 éves házassági
évfordulójáról. Jó volt hallani
testvéreink bizonyságtételét,
amint Istennek adták minden
jóért a dicsõséget, ugyanakkor
könyörögtek még nem hívõ
gyermekeik megtéréséért.
A népes rokonság és gyülekezet
elõtt Veress Efraim lelkipásztor
hirdette Isten igéjét
a Zsid 12:1-17 alapján.
ÉVFORDULÓ Chicagoban
Ez a húsvét egy kicsit más volt, mint az eddigiek. Elsõ sorban az
Úr Jézus feltámadását ünnepeltük, de ezzel együtt egy csodálatos
házaspár 65 éven át taró hûségét és szeretetét is méltónak találtuk
megünnepelni. Igen, Lõrincz István nyugalmazott lelkipásztor és
felesége Rózsika népes családja- és gyülekezeti családja körében
ünnepelte a 65. házassági évfordulóját. Sõt a házassági évforduló
egybe esett Pista bácsi 88. és Rózsika néni 80. születésnapjával.
A Lõrincz család 40 leszármazottja közül 22-en vehettek részt az
ünnepségen: a négy gyermek és házastársuk, a négy unoka és
házastársaik, és a hat dédunoka.
Az ünnepen angolul Pista bácsiék lányának a menye, Kelsey Rice
Bogdán hirdette a húsvéti igét (Jn 20:1-18). Románul pedig Pista
bácsiék fia, Rev. Peter Lõrincz szólt a szüleihez. A Kol 3:13-14 alapján hangsúlyozta, hogy milyen áldásul szolgált
az õ példás életük a családnak és a gyülekezetnek. Majd a helybeli lelkipásztor, Lukács János köszöntötte az „ifjú
párt”. A fiatalok együttese angolul, a gyülekezet énekkara pedig magyarul énekelt.
A gyülekezeti program után mindenki részt vett a díszebéden, amit a család és a chicagói testvérek közösen
rendeztek. A hozzátartozók köszönetüket fejezték ki a Chicago-i magyar gyülekezet felé, hogy ilyen nagy megtisztelésben részesítette a Lõrincz családot. (L. J.)

HÁZASSÁGI

* Lõrincz testvérék Székelyföldrõl származnak; Dés-en és környékén volt lelkipásztor, majd mielõtt Chicagoba vándoroltak volna
gyermekeikhez, Bukarestben, a Mihai Bravu gyülekezetben szolgált Talos testvér mellett. (Szerk. megj.)

E-BAPTIFON – Oláh Lajos bánffihunyadi lelkipásztor baptifonos elérhetõsége: 0735 501 207 (vodafone)
(0763 656 285 – cosmote, e-mail: olah_lajos@yahoo.com vagy lajosolah@gmail.com)

