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Áldott feltámadási ünnepet kívánunk!

Az Olajfák hegye. Nem ismerjük a Gecsemáné-kert pontos helyét. Valószínûleg az Olajfák hegyén, a képen látható lejtõ alsó részén volt.
Az elõtérben álló olajfák feltehetõen a 2000 évvel ezelõtt itt díszlõ olajfák sarjai. (Újszövetség, Mo., 1980., és Bibliatársulatok Világszövetsége.)

Krisztus kereszthalála a Bibliában mindenekelõtt engesztelõ áldozatként jelenik meg, amely lecsillapította
Isten ellenünk fölgerjedt haragját azzal, hogy a bûnt eltörölte Isten színe elõl. Isten haragja Isten igazsága,
amely nem tûri az igazságtalanságot, s az igazságtételben mutatkozik meg. Jézus Krisztus azonban megoltalmazott minket az ítélettõl, amikor az Atya akaratának engedelmeskedve helyettes képviselõnkké vált,
és elvette helyettünk vétkeink bérét. (Az evangélium veleje - a 15. oldalon)

„Elõbb Bácskossuthfalván, majd Csantavéren is elkezdõdtek
az ifjúsági alkalmak.“ (Beszámoló a Vajdaságból a 12. oldalon.)

Lelkipásztor-avató ünnepségre került sor február 19-én
az erdõszentgyörgyi gyülekezetben. (Tudósítás a 4. oldalon.)
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Dénes Ferenc verseibõl.
A lelkipásztor-költõ 100 éve született; megemlékezõ cikkünk a 8-9. oldalon olvasható.
A versek elsõ csokra az Ajkammal hirdetem c. kötetbõl való, a második csokor a Lelki hangok-ból.

Nagypéntek – Húsvét

Várlak, Jézusom

Jöjj el, szép tavasz!

Szívemet átjárja a kín
Mikor emlékszem,
Hogy Te, Uram, ott gyötrõdtél
A kínos kereszten.
Szent testedet általverték
Kemény, durva szegek
Midõn a nép kiáltotta:
„Feszítsd meg, feszítsd meg!“
Mindenki elhagyott téged,
Fújt, tombolt a sátán,
Azt hitte, most õ fog gyõzni
A nagy Isten Fián...
Ott függtéle Te, a szívedben
Kínzó fájdalommal,
Kemény, véres harcot vívtál
Halállal, pokollal.
Nem volt aki enyhet nyújtson,
Nem állt melléd senki
S felkiáltál: „Éli, Éli,
Lamma sabaktáni?“
Ó, de hála, a szívemnek
Nem kell fájni mindég,
Mert gyötrõ kínhalálodban
Csodát mûvelt az Ég.
Eltemettek... s mégis gyõztél
Halál, pokol felett,
Mert angyalok szent sírodról
Elvették a követ.
Feltámadtál harmadnapon
Mint az Élet Ura,
S lettél minden megtérõnek
Örök Megváltója.

Hozsannázó szent hódolattal
Utadra virágszirmot hintek,
S szív-ajtómat tágra kitárva,
Feléd lángoló vággyal intek:
Jöjj Jézusom, vonulj szívembe
És trónolj benne diadallal,
Hadd teljen meg csordultig
lényem
Imával, hittel, háladallal.
Hozsannázó szent hódolattal
Adom magam végleg Tenéked...
Hogy érted áldozzam fel magam,
Lelkem mélyén ez a vágy éled.
Odahintem hát ösvényedre
Illatozó lét – virág – szirmom,
S égõ, epedõ szívvel várlak,
Vonulj szívembe hû Jézusom!

Jöjj el verõfényes szép tavasz,
Hisz életünk itt csak egy arasz.
Bontsd ki szép rügyeid, lombjaid,
Hadd lángoljon bensõnkben a hit!
Mosolyogjon remény-zöld határ,
Legyen viruló, ékes a táj.
Jöjj el verõfényes szép tavasz...
Mikor már nem fagy és nem havaz.
Ne tartsd vissza magad hideggel,
Arcod legyen üde, szép reggel!
Gyógyuljanak a „rég“ sebei,
Környezeted szépjét derítsd ki.
Jöjj el verõfényes szép tavasz,
Zöld pázsitról tûnjön el a gaz...!
Illatár járja át a léget,
Hithajónk ne kapjon több léket!
Oszlasd a tél hideg fellegét,
S áraszd felénk a nyár melegét.
Jöjj el verõfényes szép tavasz,
S életünket – mely csak egy arasz –
Ékítsd fénnyel! Örömmel töltsd be,
Szent ruhádba öltöztesd bele.
Legyen világosság, fény, élet...!
ZENGJEN AJKUNKRÓL A SZENT
DICSÉRET!

ÓHAJOM
Óhajom, hogy ne éljek hiába,
Óhajom, hogy mindig hû legyek!
Krisztus legyen álmom fényvilága,
Tûnjenek az akadályhegyek.
Óhajom, hogy amit Tõle nyertem,
Meglegyen... ne dobjam el soha,
Éltem végéig csak Õt szeressem,
S egész életem adjam oda!
Óhajom, hogy míg élek e földön,
Õt szolgáljam híven, igazán,
Ismerjék meg általam Õt sokan,
S fejezzem be pályám szent karján.

AZ IDÕ ROHAN
Az idõ rohan és én maradok,
Kések, hátrálok, tétovázok,
Álmodom a jobb alkalmakat,
Lehetõségeket, nagyobbakat,
Kényelmet, bõséget, kedvezõ idõt,
A jókedvet, a megújult erõt,
Az idõ közben rohan, halad,
A munka, feladat, a tett marad.
Marad nyugtalan lelkiismeret,
Marad, mit a kezem meg nem tett.
Marad a vád a lelkem mélyén,
Sok borzadály a bûnök éjén,
Az elveszettek vérzõ élete,
A bûnök burjánzó jaj-vetése.
Marad az elvégzetlen munka,
A tétlenség ezernyi nyomora,
Marad... marad... marad...
Az idõ halad, a vég közeleg,
„Idõ nem lészen“, a lelkem remeg.
Minden elmúlik s én veszítettem...
Csak az marad, mit Jézusért
tettem.
Most kérdezlek: „Mit szólsz, én
lelkem?
Hogyan állsz meg az ítéletben?“

NE FÉLJ!
Ha bánt a kín, a gond, a baj,
Ha ajkadon sok volt a jaj,
Ha testvér, barát megtagad,
S ezer sebedbõl vér fakad,
Ha fáj a táj, mit elhagytál,
És sötét lett a láthatár,
A tornyosuló fellegen
Nézz csak keresztül lelkesen:
Egy szempár fentrõl rád tekint,
Fájó lelkedre vigaszt hint.
Pályád nem járod egyedül,
Szent karja védõn vesz körül.
S míg itt szíved Érette ég,
Készül számodra fent az ÉG.
Örök élet lesz majd a bér,
Ha itt futásod véget ér.
Csak szolgáld Istent lelkesen,
Bízzál s imádkozz szüntelen!
Boldogan és vidáman élj...
Megváltód veled van, ne félj!

IGEI ÜZENET
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A szentek feltámadása
Az Úr Jézus halálát és feltámadását rendkívüli jelenségek kísérték, ezek közt volt a szentek
feltámadása. „És a sírok megnyíltak, és sok elhúnyt szentnek teste föltámadt. És kijõvén a sírokból,
a Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek“ (Mt 27,52-53)
szentek feltámadása és megjelenése Jeruzsálemben több
más csoda után következett
be: a nap elsötétedése, a templom
kárpítjának az elszakadása, földrengés, a sziklák meghasadása, és a
sírok megnyílása. Nem tudjuk, hogy
kik voltak azok, akik feltámadtak, és
azt sem, hogy mennyi ideig maradtak
életben vagy hogy mi lett velük
késõbb.
A tény, hogy ezek a szentek a Jézus
feltámadása után bementek Jeruzsálembe arra enged következtetni, hogy
ez a Jézus feltámadásakor keletkezett
földrengéskor történt. A királyok
idejében történt egyszer, hogy a sírásókat megzavarta az országba betörõ
ellenséges hadsereg megjelenése,
ezért gyorsan betették a halottat
Elizeus sírjába. Amikor az õ teteméhez ért a halott, hirtelen feltámadt.
Mennyivel inkább Jézus esetében
könnyû elképzelni, hogy feltámadásakor egy sereg halott is feltámadt
vele együtt! Valaki ezt Jézus feltámadása sokk-hullámainak nevezte. Ez
emlékeztet minket Pál szavaira az
1Kor 15,20-ban: „Ámde Krisztus
feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak.“
Ha visszamenõleg érvényes volt Jézus
halála azokra, akik szent életet éltek az
ószövetségi idõben, mennyivel inkább
elõre tekintve is érvényes azokra, akik
azóta befogadták õt szívükbe!

A

A feltámadás napjának jele
A szentek feltámadása elõre mutat
az eljövendõ nagy feltámadási napra.
Más szóval arra is utal ez az esemény,
hogy akik hisznek Krisztusban, õk is
feltámadnak. Tulajdonképpen nehéz
elképzelni, hogy Krisztus egyedül
támadt fel és nem hagyott hátra
valamilyen bizonyítékot arra, hogy az
ember is képes lesz õt követni ebben.
A szentek feltámadása ennek egyik
bizonyítéka! Halála elõtti beszélgetésében a tanítványoknak megmondta:
„Mert én élek, ti is élni fogtok.“ (Jn
14,19). Jézus gyakran beszélt a
feltámadásról: „Én vagyok a

feltámadás és az élet.“ Ezt az örök
életet adja mindazoknak, akik hisznek
benne. Hiszel-e benne?
A lelki értelemben való feltámadás
is jele a nagy feltámadási napnak,
amelyre várunk. Milyen sokan nyerték
el bûneik bocsánatát és támadtak fel
egy új életre az elmúlt kétezer év leforgása alatt, és mindegyik elõre mutat
a nagy feltámadási napra! A mi új,
feltámadott életünk is erre mutasson!

Örömteljes látvány
Az életre keltett szentek látványa a
szent városban örömteljes volt sokaknak, akiknek megjelentek. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartott ez, nem
olvasunk arról, hogy 40 nap után õk is
felmentek a mennybe Jézussal; lehet,
hogy több évet éltek még a földön,
mint Lázár vagy a naini ifjú, mielõtt
ismét fizikai halált láttak. Bizonyára
visszatértek az „elaludtak“-hoz, akikrõl Pál beszél az 1Thessz 4,15-ben,
akiknek száma növekedett az évek
során.
Milyen jó, Máté megörökítette azt,
hogy Jézus halála és feltámadása
sokakat visszahozott a földi életre a
halottak közül. Halálakor máris vele
együtt valaki ott találta magát a
paradicsomban, a mennyben (a lator),
feltámadásakor máris feltámadtak
valakik, igaz, nem egy örökéletre,
megdicsõült testben, de elõíze volt ez
annak, ami majd következik!
Örömteljes látvány ma is, amikor
a lelki halottak közül feltámadnak és
megjelennek sokaknak. Rólad is
elmondható, hogy feltámadtál és
megjelentél sokaknak, hogy lássák
benned Krisztus feltámadását?
Krisztus visszajövetelére utaló
esemény
A feltámadás elválaszthatatlan
Krisztus visszajövetelétõl, mint ahogy
a fent említett szentek feltámadása
elválaszthatatlan Krisztus szenvedésétõl és feltámadásától – õk ennek
gyümölcsei voltak.
„Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a

A jeruzsálemi sírkert: a képen egy 1. századi,
jellegzetes sziklasírbolt látható.
(A Biblia kézikönyve – Novi Sad, 1989.)

Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek“ (1Kor 15,22). Ennek a versnek az elsõ része látható, amikor körbenézünk egy temetõben. A második
fele felcsillant akkor, amikor a sziklák
megrepedtek, a sírok megnyíltak és
sokan feltámadtak. Akik vissza lettek
hozva az életre, mint Lázár, Eutikhus,
Dorkás, vagy a Máté által említett
szentek, jel voltak, illetve záloga,
elõlege annak, ami majd következik a
nagy feltámadás napján. Õk a földi
életre jöttek vissza, hogy majd valamennyi idõ után ismét meghaljanak.
De a feltámadás napján azok, akik
Krisztusban vannak, soha nem halnak
meg.
Akik feltámadtak és bementek a
szent városba, szent emberek voltak a
maguk nemzedékében. Akik szent
emberként élnek úgy, hogy Krisztusnak átadták életüket, örök életre
támadnak majd fel és bemennek az
örök szent városba.
Közöttük leszel-e te is?
DR. GIORGIOV ADRIÁN lp.,
Nagyvárad-Belvárosi gyülekezet

ERDÕSZENTGYÖRGY
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Nem mintha már célnál volnék, de igyekszem
Sokunk imáját hallgatta meg az Úr,
amikor Dézsi István testvér lelkipásztorrá avatására került sor február
19-én, az erdõszentgyörgyi gyülekezetben. Az ünnepre Zilahról, Vásárhelyrõl és helybeli evangéliumi gyülekezetekbõl érkeztek vendégek.
Kezdéskor Dóczi György kibédi
lp. a Mt 9:35-38 alapján hálaadásra
buzdított, majd Papp László székelyhídi lp. az ApCsel 16:10, és 2Kor 1:11
alapján a lelkipásztor és a gyülekezet
egységéért való könyörgésre buzdította
az imádkozókat.
Ifj.Veress Ernõ székelykereszturi
lelkipásztor, missziókerületi titkár az
Ézs 6:8-al köszöntötte az ünneplõ
sokaságot és egyben buzdított is arra,
hogy halljuk meg az Úr hívását, mint
Ézsaiás, majd vezette a délelõtti
programot. Igét Budai Lajos zilahi
lelkipásztor, szövetségünk fõtitkárhelyettese hirdetett. A Józs 1:1-9 alapján hangsúlyozta: minden lelki munkásnak fontos az elhívás, a felkészülés,
hogy lássa a célt és szívébe zárja az Úr
ígéreteit. Ezt követõen Dézsi István
testvér személyes bizonyságtételét és
az avatóbizottság által feltett, a hitbeli
meggyõzõdésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat hallgattuk meg.
A kézrátételes imádkozás után Budai
Lajos lp. a Fil 4:19 igeversével köszöntötte az újonnan felavatott lelkipásztort és családját. Köszöntést adott át
továbbá ifj.Veress Ernõ lp., Morár
János elöljáró (aki átadta az elõzõ
lelkipásztor, Tõtõs János köszöntését
is, aki nem tudott megjelenni), Dóczi
György lp., Deák Zsolt EMABISZelnök Brassóból, Józsa Zoltán lp. a
Dézsi István családjával

Dézsi István avatásakor imádkozott: János Csaba (balról), Deák Zsolt, Budai Lajos,
Kelemen J. Sándor és ifj. Veress Ernõ.

helyi adventista gyülekezet részérõl,
Rácz Dezsõ a pünkösdi gyülekezet vezetõje, és Isa Sandel román pünkösdi
gyülekezetvezetõ. A délelõtti alkalom
János Csaba lp. missziókerületi alelnök imájával fejezõdött be.
A közös ebéd után folytatódott az
ünneplés, újabb köszöntésekkel, amit
Vasvila Béla a helyi, Bálint Gyula a
zilahi, és Miklós Regina a vásárhelyi
gyülekezetbõl adtak át. Ezt követte
Dézsi István lp. igehirdetése a Fil
3:12-14 igék alapján, megfogalmazva
célkitûzését az új szolgálatban. Ezután
János Csaba lp. záró igehirdetésére
került sor a Zsid 11:5,12:1-2 igeversek
alapján, bemutatva, hogyan lehet az

életünk kedves Isten elõtt. A délutáni
alkalom Budai Lajos lp. buzdítására
imával fejezõdött be.
Az ünneplést még felemelõbbé
tették a zilahi énekkar egy csoportjának énekszolgálatai, amiért hálásak
vagyunk és az Úr áldását kívánjuk
életükre és szolgálatukra.
Kívánjuk, hogy folytatódjon az
imádkozás, maradjanak meg és forgassuk szívünkben a sok igei üzenetet,
hogy áldásul és felejthetetlenek
legyenek mind az ünneplõknek, mind
az ünnepelteknek. Istennek legyen
hála ezért a szép napért.
MORÁR HORTENZIA
Erdõszentgyörgy

A zilahi énekkar egy csoportja
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Hogyan készüljünk fel a lelki szolgálatokra?
Ez volt a címe annak a konferenciának, amelyet a nagyváradi missziókerület szervezett február 25-én a
szolgálattevõ testvérek számára. Öröm volt a testvérekkel a találkozás, akik hasonlóképpen kívánnak
fejlõdni a mi Urunk Jézus Krisztus szolgálatában.
A mintegy 230 résztvevõ imaáhítattal kezdte a napot, imára buzdított János Levente és Szabó László
lelkipásztor, az éneklést vezette Mike
József, aki egy alkalmi énekre is
megtanította a jelenlevõket.
Az áhítat után Mike József testvér
az éneklés szerepérõl és az istentiszteleten betöltött helyérõl beszélt, és
buzdított, hogy legyen jobban átgondolt és megszervezett az éneklésünk.
Szabó László testvér az imádkozás fontosságáról és céljairól szólt és figyelmeztetett az ördög által emelt buktatókra
is. A következõ elõadás a Bibliaóráról
szólt. Kovács József lelkipásztor
testvér igyekezett gyakorlati módon is
bemutatni a felkészülés lépéseit, valamint ecsetelte a bibliaóra vezetésének
módjait, megemlítve mindegyiknek az
elõnyeit és hátrányait is.
A jó tanítások után következett a
szünet: kávé és beszélgetések. Mint
általában, a jóból sosincs elég, így hamar
elmúlt a szünet is, de nem bántuk, mert
lelkileg tovább épültünk. Simon József
lelkipásztor testvér, Szövetségünk
elnöke elmondta: „olyan jól érzem
magam a testvérek között, hogy csak
azt sajnálom, hogy nem tudnak itt
maradni, hogy holnap tartsunk egy
közös istentiszteletet“.
Simon testvér az igehirdetés szolgálatáról szólt és elsõsorban az igeszóló minõségét hangsúlyozta. Nem
mindegy, kik végzik a szolgálatot,
legyen újjászületett ember (ne csak
bennszülött), elhívott, alkalmas és
szent életet élõ. Az igehirdetésre való
felkészülés is fontos, legyen elég idõ
szánva rá, helyesen elvégzett lépések:
az igehely megválasztása, megfigyelése, értelmezése, alkalmazása, vázlat
készítés. Testvérünk kitért az igehirdetés elõadására is, részletezve és
példákkal illusztrálva, hogy mitõl
óvakodjunk és mire igyekezzünk szolgálatunkban.
Kovács Gyula lelkipásztor az
ifjúsági program és az istentisztelet
vezetésrõl beszélt – röviden, de hangsúlyosan. Az elõadások végén kis
csoportokban imádkoztunk egymásért
és azért a szolgálatért, amit az Úr ránk
bízott.

Az elõadások után hely volt
még néhány kijelentésnek és
köszöntésnek is. Közöttünk volt és
köszöntését
átadta
Bernard
Kabaru testvér is, akit a Pro Afrika
program keretében többen is
ismerünk, az ITM programjának
köszönhetõen. A jó légkörben
eltelt konferencia záró része a
finom ebéd volt, amely mellett sok
közösség ápoló beszélgetés is
elhangzott.
Mivel a testvérekben felmerülõ
kérdések megbeszélésére nem volt
lehetõség, és az elõadók is
megosztották, hogy most csak
röviden lehetett egy-egy témáról
beszélni, ezért úgy láttuk, hogy
szükséges lesz folytatni majd ezt a
konferenciát. Ebben erõsítettek
meg a testvérek utólagos beszámolói is. Az alkalmon készült
videó felvétel visszanézhetõ a
következõ címen:
www.youtube.com/
/nagyvaradibaptista
Köszönjük a nagyváradi testvérek munkáját és szeretetét,
amivel voltak felénk!
Imádkozzunk, hogy az Úr készítsen fel minket és tegyen alkalmassá bennünket az Õ szolgálatában való buzgóságra, hatékonyságra és hûségre.
ALBERT ISTVÁN ZSOLT
missziókerületi titkár
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Gálospetri – Örömünnep volt
február 12-én a gálospetrii gyülekezetben. Négy fehérruhás állt Isten
és a népes gyülekezet elõtt, bizonyságot téve arról, hogy elfogadták Jézust
Krisztust személyes megváltójuknak,
és a bemerítkezés által megpecsételték Jézus Krisztusba vetett hitüket.
Az igét Veress Efraim érszõllõsi
lelkipásztor az ApCsel 8:26-40 alapján hirdette; a bemerítést Szabó
András helyi lelkipásztor végezte.
Az érszõllõsi énnekar szolgálatai
gazdagították ünnepségünket. A négy
bemerítkezõ közül hárman a helyi
gyülekezetnek tagjai, míg a negyedik
(Varga László) az ottományi gyülekezet tagja lett. A bemerítkezõk életére kívánjuk Isten áldását!

A képen balról jobbra: Rézmûves Kármen, Rézmûves Erzsébet, Szabó András
lelkipásztor, Csucsai János és Varga László. (Balajti Ödönné Mária)

Szolgálattevõk konferenciája a zilahi missziókerületben
Február 17-18-án Perecsenben tartottuk a Szolgálattevõk konferenciáját,
amelyre kb. 150 férfi jött el a zilahi
missziókerülethez tartozó gyülekezetekbõl. A konferencia témája a következõ volt: Hogyan tehetjük élõbbé
istentiszteleteinket?
Péntek délután öt órakor kezdtünk.
Borzási István tv. helybeli lp. és Budai
Lajos missziókerületi elnök köszöntötte a jelenlevõket. Pardi Félix kémeri
lelkipásztor Élõ imaáhítat címmel
tartott elõadást, Budai Lajos lp. pedig
az Élõ bibliaóra címmel, melyekben
testvéreink gyakorlati útmutatásokat
nyújtottak az adott témakörben.

Szombat délután négy órai
kezdettel az alkalom elsõ felében
Borzási István perecseni lp. az Élõ
igehirdetés Jézus által a Mt 5-7.
részeiben bemutatott témáját bontotta
ki elõttünk. Az alkalom második
felében fórumbeszélgetés keretében
Király Tibor lp., ifj. Dimény Miklós
presbiter, id. Bákai Tibor elöljáró,
Pardi Félix és Borzási István lelkipásztorok válaszoltak az elõadások
kapcsán felmerült kérdésekre, a beszélgetést Kiss Zoltán lp. moderálta.
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy mennyei Atyánk gazdagon megáldotta ezt a két délutánt, ami

abban is megnyilvánult, hogy kifejezésre juttattuk azon óhajunkat, hogy a
jövõben is szeretnénk hasonló alkalmakat, mivel több szempontból is
nagy szükségünk van erre.
Mindkét délután élvezhettük a
perecseni testvérnõk vendégszeretetét,
amiért ezúton is köszönetet mondunk.
Minden lelki-testi áldásért Istennek
adunk hálát. Szeretnénk az ott
hallottakat a gyakorlatba ültetni, Isten
dicsõítésére és istentiszteleteink
résztvevõinek üdvösségére, épülésére.
KISS ZOLTÁN lp., Kraszna

Szolgálat a román testvérek felé
Látogatás a Tábor gyülekezetben
Egy kedves, régebbi meghívásnak tett eleget a NagyváradBelvárosi baptista gyülekezet énekés zenekara 2012. február 19-én,
vasárnap délután, amikor a Táborpünkösdi gyülekezetben szolgált.
Tette ezt szívbeli készséggel,
azonosulva a zsoltáros szavaival:
„Kész az én szívem, óh Isten, hadd
énekeljek és zengedezzek, az én
dicsõségem is kész...“ (Zsolt 108:2).
Örömmel szolgáltunk nyolc énekkel a keresztyén zeneirodalom
gyöngyszemeibõl válogatva: Halleluja
( Händel Messiás oratóriumából),
Nabucco (részletek Verdi operájából),
Ha az Úrnak trombitája megharsan
ítéletre – románul, Jerikónak útján,

Száll az ének – spirituálé, stb. A férfikvártett is énekelt két éneket.
Az énekek között alkalomhoz illõ
költemények és bibliaversek hangzottak el.
A gyülekezet vezetõ lelkipásztora,
Bogdan Ioan testvér hirdette az Igét a
Róma 1:16 alapján. Az evangélium
örömüzenetét közvetítette a teltházas
gyülekezet felé, amely megváltást,
bûnbocsánatot hirdet minden bûnös
embernek. Isten felénk lehajló
szeretetét hirdetni kell az Ige, énekek,
költemények által, de életünkkel is –
szólt a buzdítás, mely elõrevetítette a
gyülekezet következõ heti evangélizációs alkalmainak témáját –
hangulatát.

Külön öröm volt, hogy az alkalom
második részében közösen is énekelhettünk három éneket a vendéglátó
kórussal, a végén pedig ráadásként
elhangzott a keresztyénség himnusza,
a Feltámadt Hõs címû ének, s ezzel is
Megváltó Urunkat dicsõítettük.
Hálásak vagyunk az újabb
misszióalkalomért, azért, hogy összedobbant a szívünk román testvéreinkkel Istenünk dicsõítésében,
magasztalásában.
Mindenért Istené legyen a hála, a
köszönet és a dicsõség!
SOLI DEO GLORIA!
BOKOR BARNABÁS

TUDÓSÍTÁS

7

Szeretet • 2012. április

                                                                                                            

Testvéri találkozó az Emanuel imaházban
Román-magyar testvéri találkozónak adott helyet az Emanuel román
baptista gyülekezet Nagyváradon,
február 26-án, az impozáns épület
megnyitójának tizenhetedik évfordulóján. Közösének, kezdõima, majd
a helybeli ifjúság szolgálata (Õ szeret)
nyitotta meg az ünnepi istentiszteletet.
„Nincs annál csodálatosabb, mint az,
hogy valaki Isten gyülekezetének
tagja lehet. Ez a gyülekezet nem korlátozódik egy bizonyos nemzetre,
vagy nyelvre“ – mondta köszöntésében Vidu Petru lelkipásztor.
A köszöntés után a Belvárosi gyülekezet vegyeskara és ifjúsági kórusa
szolgált magyar nyelven a Mindig
áldom az Urat c. énekkel. Ezt követõen Székely András, a vegyeskar egyik
karmestere mutatta be az egyesített
énekkart, s elmondta, hogy magyarul
fognak énekelni, de az énekek
szövege ki lesz vetítve román nyelven.
Ismét énekszolgálat következett (Csak
Krisztusban kaptam reményt –
feldolgozás), melyet Szász Imre, az
ifjúsági kórus karmestere vezényelt.
Az ének után Mezei Ödön teológus
tett bizonyságot a Fil 4:4 alapján,
melyben elmondta, hogy sok
dolognak örül, de leginkább annak,
hogy a menny felé tart. A következõ
két ének elõtt Perþea Anamaria és
Király Zsuzsa olvastak fel igerészeket
román nyelven. Elõbbitõl a Krisztushimnuszt hallgathattuk meg a Fil 2bõl, utóbbi pedig a Jel 4-bõl idézett.
Az újabb közös éneket Criºan Éva
hegedûszólója követte Debrenti
Balázs zongorakíséretével.

A Fil 1:21 alapján Simon József testvér arra szólított fel, hogy tekintsünk a
jövõbe. Milyen kilátásod van a jövõre nézve? – tette fel a kérdést. Mind az
életre, mind a halálra felkészültnek kell lennünk. Mindenki meghal, de nem
egyformán: egyesek felkészülve szembesülnek a halállal, másokat
készületlenül ér. Utóbbiak számára a halál nagy veszteség, mert Krisztus
nélkül, reménytelenül távoznak. A «Nekem az élet Krisztus» azt jelenti, hogy
Õ ott van folyamatosan az életemben, kapcsolatom vele töretlen. Az életemet
az Õ akarata szerint rendezem be, nem a magam fejétõl hozom meg
döntéseimet. Simon testvér három pontban vázolta fel, hogy mit jelent
Krisztus tanítása szerint berendezni az életünket. 1) Ne csak tetteink
tükrözzék tisztaságunkat, hanem szívünk s gondolataink is legyenek tiszták.
2) Krisztus akarata az, hogy ellenségeinket is szeressük, azokat, akik
gyûlölnek, rágalmaznak vagy üldöznek bennünket. Imádkozzunk értük,
kreatív módon cselekedjünk jót velük, s ne feledjük el, hogy Isten is dolgozik
közben a másik oldalon. 3) Isten arra tanít, hogy az imádat életstílusunk
legyen. Nem farizeusi, mert a belsõ szobában töltött idõ teszi imádatunkat
minõségivé. Az Õ indulata kell dolgozzon bennünk: az alázaté, s az
engedelmességé (halálig). Összefoglalásként elhangzott, hogy az istentelen
embernek lehetnek ugyan sikerei, de azokon nincs Isten áldása, lehet része
élvezetekben, de nem következmények nélkül. Egyáltalán nem mindegy
tehát, hogy Krisztussal vagy nélküle él az ember.
Lovász Tibor a 2Kor 5:14-17 alapján
szólt a gyülekezethez. Bizonyságtételében arról az életcélról beszélt,
amely teljesen más, mint amely szerint
ma élnek az emberek, vagy amely
szerint õ megtérése elõtt élt. Elmondta, hogy Isten arra tanítja az utóbbi
idõben, hogy ne önmagának éljen.
Bátorított, hogy engedjük formálódni
magunkban a krisztusi jellemet, hogy
a békesség követei lehessünk.
A szolgálat után ismét az egyesített
kórus éneke következett, majd egy
költemény román nyelven Borbély
Dóra elõadásában. Igeolvasás elõtt a
kórus az Õ a Jehova c. éneket
énekelte.

Szövetségünk elnöke, dr. Simon
József lelkipásztor hirdetett igét
román nyelven a Fil 1:21 alapján.
Bevezetõ szavaiban elmondta,
hogy mindig szeretettel gondol erre
a gyülekezetre, s minden alkalommal mintha hazajönne, hiszen
itt történt a megtérése (a régi
épületben, a 2-es számú imaházban) 1979-ben.
Az ünnepi istentiszteletet a vendégkórus szolgálata zárta a Ti népek,
ti népek, mind tapsoljatok c.
énekkel.
MELEG ADINA,
Nagyvárad-Belvárosi gyülekezet

EMLÉKEZÉS
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„Egy szív érettem dobogott, Egy szívnek nagy fájdalma volt,
Egy szív engem hõn szeretett, Egy szív érettem megrepedt.
E szívben az irgalom élt, E szív szerette a szegényt,
E szívben nem volt semmi folt, E szív Jézusom szíve volt.”

100 éve született:

DÉNES FERENC
(1912-1995)
Dénes Ferenc neve nem csupán az erdélyi magyar baptista közösségben ismert,
hanem az ország és a felekezet határain kívül is. Versei a mai napig széles körben
elterjedtek és kedveltek a szavalni és a lelki irodalmat olvasni szeretõ hívõk között.
mikor Molnár Károly, temesvári lelkipásztor, Az Üdv
Üzenete szerkesztõje elolvasta
az Egy szív címû versét, további írásra
buzdította a fiatal, elsõéves teológiai
hallgató Dénes Ferencet: „Ez a vers
bizonyíték, hogy költõnek születtél!“
Az erdélyi baptista énekeskönyv, A hit
hangjai mellett az Egy szív ma már
református és katolikus zenei kiadványokban egyaránt fellelhetõ, ugyanis
Bányai Jenõ megzenésítésében az
egyetemes magyar keresztyénség
közös kincsévé vált.
Dénes Ferenc 1912. március 2-án
született a hajdani Nagy-Küküllõ
vármegye Szászsáros nevû falujában,
Dénes Ferenc és Kecskés Zsuzsánna
református szülõk harmadik gyermekeként. Korábban két nõvére született:
Zsuzsa és Anna. Déneséknek egy õrház adott otthont, mivel a család feje
mint vasúti pályaõr, a MÁV alkalmazottja volt, és munkáját az Erzsébetváros-Medgyes közötti szakaszon
végezte. Ferenc alig töltötte be ötödik
életévét, amikor a világháború zivatara
magával ragadta az édesapát. Az özvegyen maradt asszony négy gyermekével hazaköltözött Székelymuzsnára.
Elemi iskolái után Dombi Ferenc
hívõ asztalos mûhelyében tanult mesterséget Homoródszentmártonban.
Több irányból érik lelki hatások: két
hívõ asszony megkedvelte az értelmes,
versfaragó gyermeket, és gyakran
magukkal vitték a baptista imaházba.
Az imaházban otthonosan érezte
magát úgyannyira, hogy a kulcsokat is
sokszor odaadták neki. Önszorgalomból harmóniumozni tanult, és nyiladozó elmével-szívvel hallgatta a
hirdetett igét. Ezidõben került kezébe
Dante Divina Comedia-ja. A pokol leírása mélységesen megborzasztotta, és elindította az istenkeresés útján. Az igazi

A

megtérést asztalos inas korában élte át
Homoródszentmártonban. 1930. október
30-án nyilvánosan is megvallotta ezt,
amikor a Nagyküküllõ vizében Tordai
Dénes az Úr Jézus parancsára bemerítette.
Két esztendõ múlva veszélyes
szemgyulladást kapott, és elhatározta,
hogy meggyógyulása esetén egész
életét az Úr szolgálatára fogja szentelni. Ebben a döntésében egy igehirdetés is megerõsítette, amit Molnár
Károly mondott el a homoródszentmártoni imaházban a Márk 10:21
alapján: „…eredj el, add el minden
vagyonodat, és add a szegényeknek, és
kincsed lesz mennyben; és jer, kövess
engem, felvévén a keresztet!“
1933-ban lehetõség adódott arra,
hogy a bukaresti Baptista Teológiai
Szemináriumban magyar anyanyelvû
diákok is tanuljanak. Balaton Zoltán,
Bokor Barnabás, Fejér András, Ilonka
István, Kelemen Sámuel, Nagy Pál és
Veress Efraim mellett a teljesen meggyógyult Dénes Ferenc is elkezdte a
lelkipásztori szolgálatra való felkészülést.
Teológiai tanulmányainak megkezdésével egyidõben verssel jelentkezik
a nyilvánosság elõtt: Az Üdv Üzenete
októberi számában megjelenik a
Megyek, Uram címû alkotása. Ettõl
kezdve egyre gyakrabban tûnik fel a
magyar baptista kiadványokban
(Szeretet, Békehírnök, A Kürt, különféle könyvnaptárak), de az igazi
sikerre és népszerûségre (amire
sohasem vágyott) csupán évekkel
késõbb, 1938-ban jut el, amikor megnyeri Az Üdv Üzenete irodalmi
pályázatát. Ekkor felkérik, hogy a
közkedvelt lap társszerkesztõje legyen
Molnár Károly mellett. Ezt a szolgálatot 1940-ig, a lap beszüntetéséig
odaadással végezte.

Lelkipásztori munkásságát 1938.
október 28-i felavatásával kezdte meg
a homoródszentmártoni körzetben
Tordai Dénes mellett. A körzethez
ekkor a központi gyülekezet mellett az
abásfalvi, az agyagfalvi, a homoródalmási, a székelyderzsi, a székelykeresztúri, a székelymuzsnai és a
városfalvi gyülekezetek tartoztak – de
ezeken kívül sok más helységbe is
rendszeresen ellátogatott.
1939-ben munkaterülete kibõvült,
ugyanis meghívást kapott a medgyesi
gyülekezet pásztorlására is. Nem lakhatott sokáig a városban, mivel
Medgyes a II. Bécsi döntés idején
Erdélynek Romániához tartozó részében maradt. Ekkor visszaköltözött
Homoródszentmártonba, ahol 1940.
október 30-án feleségül vette a
korábban Medgyesen megismert
Szõcs Annuskát. Az ünnepélyes
istentiszteletet Bokor Barnabás
vezette. Idõvel négy fiúgyermekük
született: Tibor, Ferenc, László és
Endre – az utóbbi három Kolozsváron.
Fiai örök életére gondolva a
lelkipásztor-apa 1981-ben megírja
megható versét Négy gyermek üdvét
akarom! címmel.
1941-ben Bokor Barnabás Nagyváradra költözött, így a lelkipásztor
nélkül maradt kolozsvári gyülekezet
Dénes Ferencet hívta meg lelkipásztorának. A „kincses városban“ több
mint negyven esztendõn át szolgált
1942. február 20-tól 1982. április 25én történt nyugdíjba vonulásáig.
Igehirdetései – amellett, hogy
tisztán közvetítették az ige tanításait –
retorikai és homiletikai szempontból
is példaértékûek voltak. A Kolozsvári
Református Teológia diákjai is gyakran
beültek az imaház padjaiba, hogy
prédikációit hallgassák. Miután Kulcsár
Sándor elköltözött Kolozsvárról még
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két esztendõn át pásztorolta a gyülekezetet 1986-1988 között.
Lelki hangok címet viselõ elsõ
verseskötetén már dolgoztak a nyomdagépek, amikor 1944-ben bombatalálat érte a helyiséget. A világháború
után harminckét évig nem hagyhatta el
az országot. A kommunista korszak
sötét éveiben csupán kéziratban, és
titokban terjedhettek versei.
1979-ben sikerült kiadnia az Illés
szekerén címû elmélkedés-gyûjteményt. Ennek a könyvnek, akárcsak
az 1997-ben posztumusz megjelent
Ajkammal hirdetem-nek Megyesi
József lelkipásztor tervezett borítót.
A Lelki hangok mégis napvilágot
látott (természetesen nem az eredeti
elképzelés szerint, hiszen az elsõ
könyv anyaga megsemmisült), de csak
a Szovjetunió összeomlása után,
1991-ben, a Magyarországi Baptista
Egyház gondozásában.
Dénes Ferenc lelkipásztori szolgálata mellett sokrétû feladatot látott
el nemcsak gyülekezeti, hanem országos szinten is. 1947-tõl elnöke volt a
Kolozsvári Baptista Hitközségnek.
1952-1967 között homiletikát és
ekkleziológiát tanított a bukaresti
Baptista Teológiai Szemináriumban, a
magyar diákoknak ráadásként magyar
nyelvet és irodalmat is. Az országos
Baptista Unióban hosszú éveken
keresztül alelnöki tisztséget töltött be,
miközben gondoskodott arról is, hogy
az Îndrumãtorul Creºtin címû havi
kiadványban magyarnyelvû oldalak is
megjelenjenek.
Látva a nagy énekeskönyv hiányt,
1975-ben kiharcolta, hogy megjelentethesse az általa szerkesztett A hit
hangjait. Közben szorgalmasan írta a
hitépítõ, lélekemelõ verseket – több
kötetre való írása még mindig
kéziratban van, és várja, hogy
nyomdafestéket lásson.
Dénes Ferenc az
erdélyi magyar baptista

költészeti
jellegû
alkotómunka
történetének elsõ korszakában (19201939) kezdte irodalmi pályáját, és a
negyedikben (1990-tõl napjainkig)
jelent meg önálló verseskötete, mégis
a harmadik korszakba (1949-1989)
soroljuk, mivel munkássága ebben az
idõben terebélyesedett ki leginkább.
A Lelki hangok 260 és az Ajkammal
hirdetem 245 verse is fõként ezen
években keletkezett.
„Költeményeiben nem akar lépést
tartani korunk irányzataival, a modernséggel. Versei saját életútját, Isten
irántunk megnyilvánuló kegyelmét,
valamint a költõ ember- és természetszeretetét ábrázolják.“ – írja róla
Zágoni Jenõ a Szolgatárs X. évfolyamának 3. számában. Eleinte
kötött rímelésû, szabályos szótag- és
sorszámú versekkel jelentkezett,
késõbb azonban egyre inkább a
szabadversek felé orientálódott, de
úgy, hogy megtalálta a középutat a
konzervatív irodalomszemlélet és a
modernebb kifejezési mód látszata
között. Ez az oka annak, hogy „ha
valaki a modern költészet rajongójaként kezdi olvasni Dénes Ferenc (...)
verseit, könnyen megállapíthatja,
hogy ezek egy eltûnt korszak
termékei“ (Bartha István).
Irodalmi tevékenységét is teljes
mértékben a lelkipásztori elhivatásának rendelte alá. Versírói munkásságának kulcsszavai éppen ezért: Ige,
hirdetni, pásztor, nyáj, hinni, bízni,
vigasz, próba... Mûvei fõként lírai
alkotások, a hívõ ember harcait,
áhítatát, vágyait tükrözik. Molnár
Károllyal, Koszta Vilmával, Szentessy
Gáborral és más erdélyi magyar
baptista versíróval ellentétben történeteket egyáltalán nem foglal versbe. Ha
be is mutat egy-egy bibliai eseményt,
azt csak ürügyként használja arra,
hogy
teológiai
igazságokat világítson

meg, vagy hogy saját lelki élményeit
kivetítse.
Dénes Ferenc verseinek töretlen
népszerûsége talán emberközeliségüknek köszönhetõ, és annak, hogy az
egyházi ünnepek lényegét erõteljesen
ragadják meg. Megjelent verseinek
irodalmi szempontból legértékesebb,
nem szavalásra szánt darabjai az
Ajkammal hirdetem címû kötetének
függelékében találhatók.
A kommunista hatalom idején sok
szenvedésben és megpróbáltatásban
volt része magánemberként, lelkipásztorként és országos baptista vezetõként egyaránt. Különösen megviselte
a már félig felépült Magyar utca 58.
szám alatti imaház kényszerû lebontása. Az építkezéshez már az ’50es évek elején megkapták az engedélyt
a kolozsváriak, de 1962-ban jött a
kegyetlen rendelet: az épületet meg
kell semmisíteni! Az impozáns
imaház nagyon zavarta a kommunista
vezetõk szemét („A fost prea bãtãtor la
ochi!“), ezért szétverették, és köveit
beépíttették a városi uszoda épületébe.
Sok harcba, utánajárásba került, míg
1974-ben végre jóváhagyták az új
telek vásárlását, amelyen 1979. szeptember 9-én megnyitották az új magyar
imaházat. A megpróbáltatások és az
építkezések hosszú éveiben a gyülekezet
a román baptisták Monostor-negyedi
imaházában tartotta összejöveteleit.
1989-tõl kezdõdõen egyre romlik
Dénes Ferenc fizikai állapota. A ’90es években három alkalommal kellett
mûtétet végrehajtani rajta. Három
fiától, akik az Amerikai Egyesült
Államokba vándoroltak ki, nehezen
tudott megválni. 1993. augusztus 10én szeretett felesége és segítõtársa
váratlanul elhunyt. A beteg, testileglelkileg szenvedõ lelkipásztort ekkor
kimondhatatlan veszteség érte, ami
megsürgette végleges elgyengülését.
Ágyhoz kötve is sokat imádkozott
gyermekeiért, a gyülekezetért és az
egész baptista közösségért.
1995. november 2-án távozott el
az élõk sorából. Temetésére az
erdélyi magyar pantheonban, a
Házsongárdi temetõben került sor
november 5-én. Zágoni Jenõ véleménye szerint „személyében nem
csak az erdélyi, de a világ magyar
baptista igehirdetõinek, egyházférfiainak legjobbjai közé tartozó
missziómunkást tisztelhetjük“.
KISS LEHEL lp., Szamosújvár
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Titanic
Most lesz a 100. évfordulója
minden idõk legnagyobb
vízi katasztrófájának. Errõl
emlékezünk meg az alábbiakban.

A tragédia
1912. április 15-én, kora hajnalban
süllyedt el a Titanic nevû brit utasszállító hajó, miután néhány órával
elõtte jéghegynek ütközött.
A világ akkori legnagyobb
utasszállító gõzhajója április 10-én
indult elsõ útjára Southampton-ból
(Anglia) New York felé, fedélzetén
több, mint 2200 utassal. Április 14-én
éjjel a hajó már Új-Fundland partjaitól
kb. 600 km-re volt. Nem sokkal éjfél
elõtt az õrszem a hajó útját keresztezõ
jéghegyet jelzett. Az ütközést megpróbálták elkerülni, de ehhez már túl
késõ volt. A jéghegy végigsúrolta a
hajó jobb oldalát, több lyukat ütve a

merülési vonal alatt. Mint a kárfelmérés nyomán kiderült, a 16 vízhatlan
rekeszbõl 5-öt elöntött a víz. A megfigyelõként utazó fõ tervezõ ennek
alapján kijelentette, hogy a hajó el fog
süllyedni. Bár az utasok csak egy
enyhe lökést érzékeltek az ütközésbõl,
a kapitány parancsot adott a mentõmellények kiosztására és a mentõcsónakok vízre bocsátására. Az elején
még viszonylag nyugodtan folyt az
utasok mentése, mert a süllyedést nem
érzékelték a felsõ szinteken. Így
könnyû volt elhinni, hogy csak
megelõzõ óvintézkedésrõl van szó.
Voltak is, akik nem akartak csónakba
szállni, mert még biztonságosabbnak
tûnt a hatalmas hajó. Késõbb, mikor

már nem lehetett eltitkolni, hogy a
hajó el fog süllyedni, az is nyilvánvalóvá lett, hogy nem jut mindenkinek
hely a csónakokban, és kitört a pánik.
A harmadosztály utasai, akik a feltörõ
víz elõl a felsõbb szintekre próbáltak
menekülni, itt a fegyverrel fenyegetõzõ legénységbe szaladtak, akik az
elsõ- és másodosztály utasainak próbáltak elõnyt biztosítani a beszálláshoz.
A hajó kevesebb, mint 3 óra alatt
teljesen víz alá merült. A mentésre
sietõ Carpathia gõzös csak több, mint
egy órával ezután ért a helyszínre,
amikor már csak a mentõcsónakokban
levõket tudta összeszedni. Akik a vízbe
kerültek, azokon a mentõmellények
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Húsvét tájékára esik épp az évforduló. A Titanic ma is az óceán foglya, mi
viszont arra emlékezünk ekkor, hogy a mi kapitányunk, Jézus Krisztus,
nem maradt a sír mélyén. Ha reá bízzuk magunkat, biztos révbe érünk.
sem sokat segítettek, mert bár felszínen tarthatták az embereket, a jéghideg vízben nem lehetett többet
kibírni néhány percnél.
Így a hajó elsõ útja, mely egyben
az utolsó is lett, egy 1517 áldozatot
követelõ katasztrófába fulladt.

Hogyan történhetett meg?
A Titanic a XX. század elejének
kimagasló tehnikai teljesítménye volt.
Ekkora méretû hajót még nem
építettek addig: hosszúsága 269 m,
szélessége 28 m, vízkiszorítása
52.000 tonna volt. Az összesen
59.000 lóerõt kifejtõ 3 motor 43
km/h-s végsebességet tudott biztosítani a hajónak.
Megrendelõje, a White Star Line
hajótársaság azt tervezte, hogy más
két óceánjáróval együtt heti három
járatot fognak biztosítani s így
dominálják a transzatlanti forgalmat, a legnagyobb luxust is nyújtva
ugyanakkor. Úszómedence, törökfürdõ, tornatermek, felvonók, kávézók
álltak az elsõ osztály utasainak rendelkezésére.
Az óceánjáró megfelelt az akkori
idõk biztonsági feltételeinek, sorsa
azonban rámutatott arra, hogy ezek a
feltételek korántsem voltak elegendõek a biztonságos utazáshoz. Ezek nagy
részét éppen a Titanic katasztrófájának
következtében módosították. A hiányos
elõírások mellett viszont az emberi
gondatlanság és felkészületlenség csak
súlyosbította a következményeket.
Tudvalevõ volt például az, hogy a
hajón levõ mentõcsónakokban nincs
elég hely minden utas számára. A 20
mentõcsónak számbelileg ugyan megfelelt az elõírásoknak, viszont az
utasok alig több, mint felének biztosított helyet, teljes telítettség mellett is.
Mivel viszont a mentõakció nem volt
begyakorolva a legénységgel és azt
sem tudták, hogy a mentõcsónakok
elbírják-e a teljes létszámot, nem
használták ki a maximális kapacitást.

A modern felszereltséget jelezte a
hajón levõ két rádiós távírókészülék
is. Ezeket viszont nem kimondottan
csak navigálási célokra használták,
hanem fõleg arra, hogy a tehetõs utasok
üzeneteit továbbítsák a szárazföldre.
Így, bár a Titanic több jégjelentést is
kapott hasonló útvonalon haladó
hajóktól, a távírászok túlterheltsége
miatt nem mind jutott el a parancsnoki
hídra. Ettõl eltekintve is, a parancsnokság tudott a veszélyzónáról, a
sebességet viszont ennek ellenére nem

csökkentették, sem a veszélyzónát
nem kerülték ki. Nyomás alatt voltak,
fontos lett volna ugyanis, hogy április
16-án lapzárta elõtt megérkezzenek,
különben egy lassúbb út kritikát
váltott volna ki a sajtó részérõl,
amelyik nagy figyelemmel kísérte ezt
az elsõ útat. A jeget nem tartották elég
jelentõs veszélynek ahhoz, hogy
késést kockáztassanak. Állítólag maga
a kapitány is azt mondta, hogy nem
tud elképzelni olyan helyzetet, ami
következtében elsüllyedhetne a hajó,
mivel a modern hajóépítés már
túlhaladta az ilyesfajta gondokat.
Az ütközés után a Titanic vészjelzéseket adott le rádión keresztül, és
rakéták fellövésével. Mivel a
szabályok nem írtak elõ állandó ügyeletet a rádió mellett, a legközelebb (kb.
30 km-re) levõ Californian nevû hajón
nem fogták az üzenetet, a távírász már
aludt, a rakétákat tûzijátéknak vélték,
ezért nem is siettek segíteni. A késõbb
megváltoztatott szabályokban kötelezõvé tették a rádiós ügyeletet, a tûzijátékokat pedig betiltották a hajókon.

Mit üzen a Titanic?
Hívõ körökben néha kézenfekvõ a
Titanic esetét Isten büntetéseként
feltüntetni, az emberi büszkeségre
adott válaszul. A büszkeség jelenlétét
a hajóval kapcsolatban valóban nem
lehet kizárni. Olyan szélsõségekre
viszont nincs alap, mint például az,
hogy a hajón “No God” felírat lett
volna, vagy, hogy a tervezõ szerint
még Isten sem tudná elsüllyeszteni a
hajót.
Az általános emberi élet több
szempont alapján is párhuzamba
hozható a Titanic utazásával. A
hajón utaztak ismert nevû
multimilliomosok, de ugyanakkor
Amerikába emigráló egyszerû
munkásemberek
is.
Vannak,
akiknek az élet sem egyéb egy
kéjutazásnál s próbálják minél
jobban kiélvezni. Mások viszont
nem az élvezetekre helyezik a
hangsúlyt, tudják, hogy az utazás csak
rövid ideig tart. Õk az új hazába
igyekeznek, ahol reményeik szerint
sokkal jobb lehetõségek várnak rájuk,
mint a hátrahagyott régiben.
Mint az Atlanti óceánon, az „élet
tengerén“ is különbözõ veszélyek
leselkednek az utasokra. Milyen
hajóra szállok fel? Arra, amelyik épp a
legdivatosabb? Milyen kapitányra
bízom magam? Amelyik földi
babérokat akar csak aratni? Az (örök)
életem múlhat rajta. Én magam
hogyan viszonyulok azokhoz a
veszélyekhez, amikre mások felhívják
figyelmemet? Befoghatom a fülem,
esetleg bízhatok abban, hogy „velem
ez nem történhet meg”.
Húsvét tájékára esik épp az
évforduló. A Titanic ma is az óceán
foglya, mi viszont arra emlékezünk
ekkor, hogy a mi kapitányunk, Jézus
Krisztus, nem maradt a sír mélyén. Ha
reá bízzuk magunkat, biztos révbe
érünk.
SZEKRÉNYES JÓZSEF, Temesvár

Az élet tengerén is veszélyek leselkednek az utasokra. Milyen hajóra szállok fel? Milyen
kapitányra bízom magam? Az (örök) életem múlhat rajta. Hogyan viszonyulok a veszélyekhez?
Befoghatom a fülem, esetleg bízhatok abban, hogy „velem ez nem történhet meg“.

MISSZIÓBAN
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Beszámoló a Vajdaságból
Sok hó hullott ezen a télen a Vajdaságban, és elõfordult, hogy mínusz 27 fokot mértünk. Az imaház
elõtti szinte nyolcvan méteres járdán lehetett gyakorolni a hólapátolást, így aztán még inkább otthon
éreztük magunkat, már nem vagyunk vendégek. – Tóth Zoltán és Irénke Nagyváradról tavaly
december 2-án tértek vissza a Vajdaságba. Az immár 2. missziós szolgálatuk március 1-ig tartott.

U

Közben még egy csoportot kellett
indítanunk, öt taggal: négyen Pacsérról, és egy helybeli barátkozó jelezte
ilyen irányú igényét.

A vajdasági fiatalok
A fiatalokról azt vettük észre, hogy
rájuk igen nagy vonzást gyakorol
Magyarország, úgy vélik, csak ott
lehet megfelelõ képzést kapni. Sajnos,
hogy aki pedig ott tanul, már nem
nagyon tér vissza. Pedig Szabadkán is
vannak magyar egyetemek, és
anyanyelvükön tanulhatnának (arról
viszont hallani sem akarnak, hogy
szerbül tanuljanak). Mi lesz a gyülekezetekkel, ha csak az idõsek maradnak?
A fiatalok létszáma, a körülbelül
hét-nyolc magyar gyülekezetben összességében alig éri el a tíz-tizenötöt.
Sajnos, köztük nincs ifjúsági vezetõ,
sem ifjúsági munkás. Az Úr a
szívünkre helyezte a helyzetüket és
elkezdtünk imádkozni a fiatalokért.
Elõbb itt Bácskossuthfalván, majd
Csantavéren is elkezdõdtek az ifjúsági
alkalmak; január 13-án, este hat órára
eljöttek 12-en. Velük azóta hétrõl hétre
rendszeresen foglalkozunk.
Általában 8-14 között van azoknak
a száma, akik eljönnek az ifjusági
alkalmakra. Közülük többen is el-

mondták, hogy náluk „az otthon nem
otthon“ (megtéretlen szülõk gyermekei), emiatt jobban érzik magukat
itt a békés, nyugodt légkörben mint
ott, ahol dúl a vihar. Szeretetre éhesek.
Örülnek mostmár az Úr vonzásának,
mert nem mi miattunk szeretnek itt a
Betlehemben. Van négy leány, akikért
rendszeresen imádkozunk: Niki,
Brigi, Mely és Bogi. Egy utóbbi
összejövetel végén azt ajánlották,
hogy jó lenne ifjúsági vezetõk
számára külön alkalom is. Így aztán
egy kis csapattal – Sára, Arnold és
Gábor – ilyen irányban is elkezdtünk
foglalkozni. Imádkozzatok értünk,
testvéreink, az itteniekért és a csantavériekért is, ahol szintén nagyon szép
munka indult Magdi és Naty vezetésével.

Tervek a jövõre
Úgy mutatkozik, hogy ebben az
évben itt, Bácskossuthfalván van több
érdeklõdõ. Az alkalmakat, hétköznapokon is, a tagokon kívül, még vagy
tízen látogatják; a vasárnapi és ünnepi
összejövetelekre pedig szinte húszharminc felnõtt eljön. Gyermekek is
vannak, tizenhatan, akikkel rendszeresen Viki, a Nyúl Zoltán lelkipásztor
felesége foglalkozik.

Vajdaság, a Timóteus-csoport, a bal szélen Tóth Zoltán.



runk kegyelmébõl az elmúlt év
december 2-án térhettünk
vissza a Vajdaságba, Bácskossuthfalvára.
Számos
olyan
esemény történt tavaly nyáron, amely
áthúzni látszott eme tervünketvágyunkat, de hála a mi Urunknak,
hogy megmutatta irántunk való
szeretetét ebben is.
A testvérek már úgy fogadtak mint
ismerõsöket, és elkészítették számunkra a lakást. Most nem az imaház
melletti tömbházban, hanem az
imaház belsõ szárnyában található
lakrészt adták át, amit õk Betlehemnek
neveznek. (Ez a hajdani bárói kastély
istállója volt, amit azonban szépen
rendbe tettek.)
Ideérkezésünk után hamarosan
folytattuk az egy évvel korábban
megkezdett szolgálatunkat. Vasárnap
délelõttönként Pacsérra megyünk, a
gyülekezeti összejövetelre. Délután itt
Bácskossuthfalván van alkalom öt
órától; hétfõn este ugyanitt közösségi
estünk van a gyülekezet tagjaival.
Kedd esténként átmegyünk Csantavérre a bibliaórára. Szerda este idehaza tartunk bibliórát, amelyen az
Isten megtapasztalása c. tanulmányt
vesszük sorozatosan. Csütörtökön 5tõl a pacséri imaházban van imahóra,
héttõl pedig Kishegyesen Lajos és
Eszterék házánál összejövetel. Pénteken este hattól ifjúsági összejövetel
Bácskossuthfalván.
Szombaton
ifjúságivezetõk képzése három órától.
Sokszor találkozunk napközben is
a helybeliekkel, akik bejönnek hozzánk beszélgetni, imádkozni, vagy
lelkigondozás céljából. Mi is elmegyünk egy-egy családhoz vagy egyedül állókhoz, felkeressük a betegeket,
és azokat, akik elmaradoznak a
gyülekezeti alkalmakról.
Ezen a télen Kishegyesen kezdtünk el felkészítõt tartani öt odaszánt
személlyel, akikhez csatlakoztak
Bácskossuthfalváról is még négyen.
Nagy öröm hallanni alkalomrólalkalomra a bizonyságtételeiket. Azért
imádkozunk, hogy tartsanak ki a
tanulmány befejezéséig, és hogy
gyakorlatba is ültessék a hallottakat.
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Meghívó a bondoraszói táborba
Isten segítségével az idén is szeretnénk alkalmas helyet
bíztosítani a üdülésre, testi és lelki felfrissülésre gyerekek,
fiatalok és felnõttek részére is, gyülekezeti és családi szervezésben az év minden évszakában. Nyári idõszakban, iskolai
szünidõben elõnyt biztosítunk a gyerekek és fiatalok táboroztatásának, maximum 55-60 fõs csoportok számára,
önellátással. Érdeklõdés és jelentkezés: Boros József,
Tel.: 0745505929; e-mail: boros.jozsef.family@gmail.com

Iratmissziós jellegû felhívás
Vannak használt Bibliái/Újszövetségei magyar és román nyelven,
amelyeket már nem használ, csak porosodnak valahol? Vannak
Istenkeresõk a környezetünkben, akiknek még nincs saját Bibliájuk.
Miért ne ajándékoznánk nekik?
Meglátásom szerint, a következõképpen (is) történhet ez:
1) személyes átadás útján; pl. bizonyságot teszek valakinek az Úr Jézus
Krisztusról és a beszélgetés során kiderûl, hogy nincs saját Bibliája;
2) átadás közvetítõn keresztül; pl., ha a gyülekezetben megbíznak
valakit a használt Bibliák összegyûjtésének szolgálatával, valamint
helyet is biztosítanak azok tárolására.A gyülekezeti felelõs szolgálatához
tartozna továbbá, hogy:
– ellássa azokat a tesvéreket használt Bibliákkal, akik ezt igénylik,
– ha más gyülekezetnek, missziózó testvérnek szüksége van használt
Bibliákra
– ha elfogytak a használt Bibliái, akkor tegyen ki felhívást errõl (például
a gyülekezeti hirdetõtáblára);
– ha egy idõ után minden használt Biblia elfogyott, de tovább lenne igény
rájuk, értesítse errõl a gyülekezete vezetõségét.
Ha van javaslata, észrevétele a fentiekkel kapcsolatosan, írhat nekem
emailt, SMS-t vagy akár hagyományos levelet. Tisztelettel és szeretettel:
Molnár Áron, Marosvásárhely, Tel: 0754200020, Tel: 0735787688
E-mail: moltrans@yahoo.com, www.biblii.net
Postacím: Str. Budai Nagy Antal nr. 24, 540004 Targu Mures

Konferencia lesz május 12-én Zilahon,
házaspároknak – korhatár nélkül.
Mottó: A hûség kincsei (Jer 33:6)
Jelentkezni lehet Fazakas Miklósnál
tel.: 740 313 168,
email: fazakasm@yahoo.com
Jelentkezési határidõ: május 1.
Részvételi díj személyenként: 10 lej.

Hibaigazítás: a Szeretet márciusi számának 5. oldalán közöltük a kiskereki imaház építésének támogatóit; a 2. sorban, a
Nagyvárad-Belvárosi gyülekezet adománya helyesen: 3780 lej. (Szabó András lp. észrevétele alapján)
Figyelem! Húsvét ünnepén a szilágynagyfalui imaház felújítására tartunk országos gyûjtést; az errõl szóló hirdetést a Szeretet
múlt havi számában közöltünk. (A szerk.)



Lelkigondozói szolgálatokat is
elkezdtünk, fiatalabbak, felnõttek, és
idõsek felé egyaránt, mivel nagyon
sok kérdés halmozódik fel azokban,
akik egy ideje már látogatják az
összejöveteleket.
Kishegyesen a megkezdett felkészítõvel együtt gyakorlati evangélizáló
rendezvényeket tervezünk, ahol amit
tanulnak testvéreink ki is próbálhatják,
ezenkivül a gyülekezeti alkalmakon is
bizonyságtételre való felkészítés és
bátorítás is van. Ez a két gyülekezet az
ahol többnyire szolgálatainkkal összpontosítanni akarunk.
Itt Bácskossuthfalván tervezünk
egy idõsek számára rendezett vasárnapi alkalmat, keresünk valakit, aki
eljönne segíteni az idõsek felé való

szolgálatban. Ifjúsági találkozót is
szeretnénk összehozni a tavasz
megjöttével.

Szükségek
Bár az eszközökre, anyagi segítségre is szükség lenne, de most sem
ezt kérjük. Ennél égetõbb szellemi
szükséget látunk, és ehhez keresünk
komoly imatámogatókat. Körülöttünk
olyan emberek élnek, akik különbözõ
szenvedélyeknek lettek rabjai, a
depresszió, mint egy ragályos járvány
pusztít, sok a megkötözött ember.
Megrendítõ esetekrõl is hallunk,
amikor a magyar településeken
sorozatosan fiatalok vetnek véget
életüknek. Kérünk, imádkozzatok
értünk, bár adna az Úr ébredését,

megtéréseket, és munkálná a gyülekezetek szellemi megújulását is!
A 10-15 fõs ifjúsági csoportunkkal
kapcsolatban lenne még egy késérünk.
Nagyon jó lenne, ha egy erdélyi gyülekezetet támogatásával, meghívásával
otthon Erdélyben, az ottani fiatalokkal
együtt táborozhatnának ezen a nyáron.
Ez elsõsorban nyitás is lenne errefelé,
hogy a jövõben több dolgot tehessünk
közösen – megértve az õ helyzetüket,
tudnánk gyakorlatias és igazi segítséget nyújtani feléjük.
Drága Testvéreink, kívánjuk,
adjon Urunk kegyelmet és bölcsességet, engedelmes szívet mindnyájunknak az õ akaratának cselekvésére!
TÓTH ZOLTÁN ÉS IRÉNKE

AKIK HAZAMENTEK
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Földi életének utolsó útjára kísértük
Erdei István testvért február 27-én a
belényesi temetõbe. Testvérünk 78 évet
kapott Teremtõjétõl. Koporsója mellett
népes családja (a tízbõl nyolc gyermeke és 15 unokája), rokonok, ismerõsök, jó barátok, a belényesi és környéki
gyülekezetek tagjai – mintegy kétszázan
búcsúztak elköltözött testvérünktõl, akinek lelke, hitünk
szerint már megkapta gyõzelmi koronáját.
Mike József belényesi lelkipásztor magyar nyelven a Préd
12:1-9, 15-16 verseit olvasta fel, majd alapigazságként
hangsúlyozta, hogy az ifjúság múlandó, de van folytatása
is az örökélettel. Román nyelven Ghiþã Mocanu nagyváradi lelkipásztor az ApCsel 7:55-60 versei alapján szólt,
bemutatva a bibliai István diakónus életét és halálát.
A sírkertben a szolgálat Ilie Moraru, a belényesi Maranata
román baptista gyülekezet lelkipásztorának imájával
kezdõdött, majd Elekes József remetei és Boros József
lelkipásztorok szólták a feltámadás üzenetét. Szolgálataikkal enyhítették a család fájdalmát a belényes-körzeti
gyülekezetek énekkara és a remetei fúvószenekar.

Elköltözött testvérünk 1933. december 15-én született
Köröstárkányban. 1951-ben adta át szívét Megváltójának.
1959-ben megnõsült, 7 leány és 3 fiúgyermekük született.
2001-ben, 42 éves házasságuk után feleségét hazahívta az
Úr. Élete utolsó három évében próbára tette hitét súlyos
betegsége, amit viszont türelemmel viselt. A vigasztaló
kegyelem Istene áldja meg a gyászolók életét.
(Antal Ferenc)
Február 27-én Sipos Juliánna ravatalánál álltunk meg a biharpüspöki
temetõben. Testvérnõnk a nagyváradbelvárosi gyülekezet tagja volt, aki 78
évet kapott Urunktól, nem kevés testi
és lelki szenvedéssel együtt. Mindezek
mellett õ hûségesen kitartott, sóvárogva várva Urával való találkozását.
A vigasztalás igéjét Giorgiov Adrián
lp. hirdette a Róm 5:12-15 és a Jn 11:25 alapján. Imát
mondtak: Molnár Miklós, Gergely András és Halász
Ferenc diakónusok. Az Úr vigasztalja hûséges húgait és
unokáját. (H.F.)

A Vasárnapi Iskolai Szövetség hirdetése

Pályázat gyermekek táborozására – téma: Bibliai olimpia
Az olimpiai játékokat négy évenként szervezték Olimpia városában, Görögországban, a Kr.e. 7. századtól majdnem 1200 éven át. Kr.u. 393-ban a rómaiak beszüntették a játékokat a korrupció miatt. Pierre de Coubertin báró
kezdeményezésére 1894-ben megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Athénban rendezték meg 1896 ápr.
5-én az elsõ újkori olimpiát, amit I.György görög király nyitott meg 60 ezer ember jelenlétében.
A 2012-es Nyári Olimpia a XXX. lesz, Londonban tartják július 27-augusztus12. között. (Harmadszor szervezik
az angolok, a korábbi 1908-ban és 1948-ban volt.) Ezt követik majd a paralimpiai játékok (aug. 29-szept. 9.).
Pál apostol jól ismerte az olimpiai játékokat, gyakran utalt írásaiban a küzdelemre és a babérkoszorúra, amit a
gyõztes kapott. A hívõ életet a futáshoz hasonlította, kitartó harcra bátorítva a keresztyéneket.

Kedves gyerekek! Meghívunk, hogy
küzdjetek meg a nyári egyhetes táborozásért. A gyõzelemre és a díj elnyerésére
együttmûködésre, kitartásra és leleményességre lesz szükségetek.
A feladat 3 részbõl áll:
1) Írjatok riportot egy Ó-, vagy
Újszövetségi hõssel. A szöveg min. 400,
max. 600 szóból álljon.
2) Készítsetek egy reklámtáblát (posztert)
a hõsrõl, akivel az interjút készítettétek. A
poszter lehet grafika, festmény vagy más
természetes anyagból is, legyen A4-es
nagyságú rajzlap vagy karton.
3) Írjatok egy verset a hõsötöknek, amivel
buzdítjátok a gyõzelemre, max. 200 szó.
A pályázók köre: vasárnapi iskolába járó
II–VI osztályos gyermekek, 2-4 fõs
csoportokban, és a mentor. A csoportba
hívjatok meg egy barátot vagy osztálytársat a gyülekezeten kívülrõl. Mentor
lehet: család, v. gyülekezeti tag, vasárnapi
iskolai tanító, aki ismerteti a szabályokat
és összehangolja a csoport munkáját.
A pályázat benyújtása: 2012. május 26-ig,

postázva vagy személyesen, „Pályázat“
jeligére, erre a címre: Sallai Mária, Arad,
str. Steagului nr. 3, cod. 310262, tel. 0735500887, email-cím: ebavisz@gmail.com.
Eredményhirdetés: június 15-ig email-ben
és a Harmatcseppek-ben.
FÕDÍJ: ingyenes táborozás 100
gyermeknek (25 hely/kerület) a Hargita
Táborban július 12-20. között.
A programot egy angol csoport vezeti,
akik támogatják a táborozás költségét,
kivéve az útiköltséget, amit a nyertesek
fizetnek maguknak.
A díjazás két kategóriában lesz:
II-IV. és V-VI. osztályos gyermekek,
missziókerületek szerint. Minden 12
gyermek után egy felnõtt táborozása is
támogatva lesz, aki vasárnapi iskolai
tanító (angol tudás elõny). A nyertes
pályamunkákat közzé tesszük a
Harmatcseppek-ben.
Pályázati szabályok:
– Tilos könyvekbõl vagy az internetrõl
másolni, ezért eredeti munkákat várunk!
Csak kézzel készített posztereket kérünk,

viszont a szöveges feladatokat nyomtatott
formában is kérjük elküldeni, ha tehetitek.
– Válasszatok egy fedõnevet, és a miszsziókerület nevével együtt írjátok a pályamunkátok hátoldalára. Küldjétek zárt
borítékban a csoport adatait: név, osztály,
helység, mentor neve, email-címe, tel.
szám, szülõi nyilatkozatot. (A Melléklet itt
nem jelenik meg - Szerk. megj.)
– Az elbírálásnál kiértékeljük a tartalmat,
a minõséget és a kreativitást mindhárom
feladatban.
– Ne hajtsátok össze a posztereket!
Szeretnénk, hogy a pályamunkák sértetlenül jussanak el hozzánk.
– A beküldött pályamunkákról visszajelzést küldünk, és a nyertes csapatokat
értesíteni fogjuk idõben!
– A versennyel kapcsolatos bármilyen
kérdéssel bizalommal forduljatok a VISZ
kerületi felelõseihez.
Jó munkát kívánunk!
A VISZ vezetõségének nevében:
PARDI FÉLIXNÉ MATILD, elnök
SALLAI JAKABNÉ MÁRIA, titkár

GONDOLKODÓ
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Az evangélium veleje

Ez a bûn
a mi legnagyobb
bajunk,
ettõl kell
mindenek
elõtt megszabadulnunk.
Krisztus
éppen
azért
halt meg,
hogy a
szabadulás
lehetõvé
váljon.

Az evangélium elmondja, hogy Teremtõnk Megváltónkká lett, hogy Isten Fia
„értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért“ emberré lett és kereszthalált szenvedett,
hogy megmentsen minket az örök kárhozattól. Krisztus kereszthalála a Bibliában
mindenekelõtt engesztelõ áldozatként jelenik meg, amely lecsillapította Isten
ellenünk fölgerjedt haragját azzal, hogy a bûnt eltörölte Isten színe elõl. Isten haragja
Isten igazsága, amely nem tûri az igazságtalanságot, s az igazságtételben mutatkozik
meg. Jézus Krisztus azonban megoltalmazott minket az ítélettõl, amikor az Atya
akaratának engedelmeskedve helyettes képviselõnkké vált, és elvette helyettünk
vétkeink bérét. Az igazságszolgáltatás ezzel érvényre jutott, mert Isten a Fiúisten
személyében minden bûnt, amit valaha is meg fog bocsátani, megítélt és
megbüntetett, s ezen az alapon kínálja most a bûnbocsánatot nekünk, vétkeseknek.
Üdvözítõ szeretet és büntetõ igazságosság kapcsolódott egybe a Golgotán, ahol Isten
megmutatta, hogy „igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz“.
Érted ezt, testvérem? Ha érted, akkor a keresztyén örömüzenet leglényegéig látsz.
Egyetlen értelmezés sem hatol mélyebben az evangélium lényegébe, mint ez, hogy
az ember alapvetõ baja Isten elõtt a bûn, ami Isten haragját hívja magára, Isten
alapvetõ szándéka viszont az ember számára az engesztelés, ami a haragból
békességet hoz. Bizonyos evangélium-értelmezésekben éppen az kifogásolható, hogy
nem nyúlnak le ilyen mélységig.
Mindnyájan hallottuk már, hogy az evangélium Isten diadalmas válasza az embert
gyötrõ kérdésekre, mindazokra a gondokra, amelyek a saját magunkhoz, embertársainkhoz és környezetünkhöz való viszonyunkat terhelik. Ahhoz valóban nem fér
kétség, hogy az evangélium megoldást ad ezekre a kérdésekre, de hogyan? Úgy,
hogy elõször egy mélyebb, alapvetõbb bajra, minden emberi kérdés
legmélyebbikére: az ember és a Teremtõ közötti viszony problémájára ad megoldást.
Ha nem tesszük egyértelmûen világossá, hogy az elõbbi kérdések megoldása egytõlegyig az utóbbinak a megoldásán múlik, akkor meghamisítjuk az üzenetet, s hamis
tanúi vagyunk Istennek, mert eleve csalás egy féligazságot úgy tálalni, mintha az a
maradéktalan, teljes igazság volna.
Az Újszövetség minden olvasója elõtt világosnak kell lennie, hogy a Biblia
nagyon is jól ismeri az embert gyötrõ kérdéseket – a félelmet, az erkölcsi
gyávaságot, a test és a lélek betegségeit, a magányt, a bizonytalanságot, a
reménytelenséget, a kétségbeesést, a kegyetlenséget, a hatalommal való visszaélést
és a többit –, ám éppoly világosan kell látnunk azt is, hogy mindezen problémákat a
Biblia végsõ soron mindig az Isten elleni bûn alapproblémájára vezeti vissza. A bûn
az Újszövetség számára nem a társadalmi bûnt jelenti elsõ sorban, hanem a Teremtõ
elleni lázadást, Isten elutasítását, a tõle való menekülést és mindezek következtében
az Isten elõtti bûnösséget. Ez a bûn a mi legnagyobb bajunk, ettõl kell mindenek
elõtt megszabadulnunk, s Krisztus éppen azért halt meg, hogy a szabadulás lehetõvé
váljon. Végsõ soron mindent, ami ember és ember között az életben megromlott, a
bûnnek köszönhetünk, s míg Istennel meg nem békéltünk, addig magunkkal és
embertársainkkal sem békélhetünk meg. (J.I.Packer: Igaz istenismeret)

S z e r e t e t - kiadja a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
Elnök: Dr. Simon József. Felelõs szerkesztõ: Veress Efraim. Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ: Szilágyi László.
410050 ORADEA, Str.: Gen. H. M. Berthelot 5, ROMANIA. E-baptifon: 0735 500 009, e-mail: szeretetlap@gmail. com
A lap internetes változata a következõ címen olvasható: www.magyarbaptista.com
A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a kéziratokat szükség szerint átdolgozza.
Nyomtatás: Imprimeria de Vest, Oradea. A lap megjelenik havonta. ISSN 1223-4605
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Szeretettel várunk a Hargitára!!!
agy szeretettel köszöntünk mindenkit a Hargita Táborból! Már itt is olvadozik a hó, hosszabodnak a napok
és a táboriak új lendülettel, lelkesedéssel készülnek a nyári idényre. Örömmel közöljük, hogy Isten
kegyelmébõl idén is megszervezésre kerülnek a táborozási hetek. Mindenkit biztatunk, szervezze úgy a
nyarát, hogy eljöhessen ide táborozni! Készüljünk erre imában, lélekben is, hívjunk barátokat, fogjunk össze
az ifivel és menjünk együtt a Hargitára!

N

A táborozási hetek dátumai – jelentkezni a szervezõknél lehet!
 Június 25-30., roma-gyermekhét (8-14 évesek),
szervezi Borzási Istvánné Márta: martaborzasi@yahoo.com,
0735500170. A táborozási díj 200 lej.
 Július 2-10., I. gyermekhét (8-14 évesek),
szervezi Pardi Matild: ebavisz@gmail.com, 0762356216.
Táborozási díj: 300 lej.
 Július 12-20., II. gyermekhét (8-12 évesek),
szervezi ifj. Veress Ernõ: ernover@gmail.com, 0735502222.
Táborozási díj: 300 lej.
 Augusztus 6-11: ifihét, szervezi Deák Zsolt (EMABISZ elnöke).
A táborozási díj egységes: 230 lej.
Aki hamarabb jelentkezik, annak van elsõbbségi joga a
szobaválasztásban! Április 10-tõl lehet jelentkezni Borzási
Dávidnál (EMABISZ gazdasági titkár): david.borzasi@gmail.com.
A jelentkezés 50 lej elõleg kifizetésével válik érvényessé. A alábbi
bankszámlára lehet átutalni az elõleget, gondoskodni kell arról,
hogy pontos összeg érkezzen meg (a kezelési költségeket is bele
kell számítani, a visszamondott jelentkezéskor az elõleget nem
adjuk vissza): Nume titular: Borzási Dávid, Nr. Cont. Banca
Comercialã Românã, Sucursala Titulescu Braºov IBAN:
RO06RNCB0059081370270001.
Minden táborozó számára a családi orvosnak ki kell töltenie az
orvosi igazolási ûrlapot (védõoltások listájával együtt). A táborozási
hét kezdetekor az orvosi igazolást a táborozónak át kell adnia a
Táborban tartózkodó egészségügyi felelõsnek. Az orvosi igazolást
szabadon lehet fénymásolni, és le lehet tölteni az emabisz és a
tábor honlapjáról is: www.emabisz.ro, www.hargitacamp.ro,
ugyanakkor itt követhetõ a jelentkezés és a szobák lefoglalása is.
 Augusztus 20-24., erdélyi magyar baptista lelkipásztorcsaládok hete, szervezi Budai Lajos lp.: lajevo@gmail.com
 Szeptember 12-15., Mozgássérültek Országos Konferenciája, érdeklõdni Kiss Ottó lp-nál: kottok@freemail.hu,
részvételi díj 130 lej.
Mindegyik táborozási turnus vacsorával kezdõdik és reggelivel zárul.
Kérünk, imádkozzatok azért, hogy legyenek megújulások, megtérések ebben az évben is. Köszönjük az anyagi és
szellemi támogatást, nagy szükségünk van arra, hogy Isten újra kiárassza áldásait erre a helyre!
Van egy lehetõség, ami által még jobban magunkévá tehetjük a tábort, részesei lehetünk az ott történõ eseményeknek:
ha önkéntes munkát vállalunk! Nagy szeretettel hívunk olyan fiúkat és lányokat, akik vakációjukból, szabadságukból 1-2
hetet tudnának szolgálni ezen a missziós területen. Szükségünk lesz konyhai kisegítõkre, felszolgálókra, olyanokra, akik
takarítást, mosást tudnak vállalni, segítenek az udvar, a virágok rendbetartásában. Fiúknak karbantartói munkák vannak,
hangtechnika kezelése, sporteszközök felügyelete és még sok más! Ha úgy érzed, hogy ezeket a munkákat be tudod
vállalni, vagy tudod, hogy családod más tagja szívesen jönne, bátran hívjatok telefonon, írjatok emailen. Hisszük, hogy
Isten gazdagon megáldja az õszinte munkát.
Isten áldását kívánjuk életetekre, Joó Zoltán és Erika
Hargita Keresztyén Tábor, ªos. Ciucului, Km 106, 535800 Vlãhiþa, Jud. Harghita
Mobil: 0735 502401, E-mail: office@hargitacamp.ro Weboldal: www.hargitacamp.ro

