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Bátran hirdették az Isten igéjét
„Amint könyörögtek, megrendült az a
hely, ahol voltak, megteltek mindnyájan
Szentlélekkel, és bátran hirdették az
Isten igéjét.“ (ApCsel 4:31)
Az Úr Jézus beszédére sokan
hittek, de amikor az Isten országáról
szólt, sokan elhagyták Õt. „Nehéz
beszéd ez“, mondták.
A törvényhez ragaszkodó és
magukat Ábrahám fiainak tudó zsidók
annyira belebonyolodtak kiépített
vallásos ceremóniáikba, hogy nem
bírtak átlátni az õket körülvevõ rendelkezések és kegyeskedések hálóján.
A maguk csinálta istentisztelet ködös
volta képtelenné tette õket, hogy
meglássák azt, akit vártak, a Messiást.
Pedig várták, keresték, mert lelkük
üres volta miatt sokan sóhajtoztak.
Ezen helyzet láttán mondta az Úr
Jézus, hogy „megérett a gabona az
aratásra“. Késõbb pedig: „Menjetek
el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelvén õket az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.“
Ez a parancs nem veszítette érvényét, ma is visszhangzik, de nem mindenki hallja, csak „akinek füle van“.
Miért hangzott az Úr Jézus
szájából parancsként a misszióra való
felhívás? Bizonyára azért, mert ez
mindig ellenállásba ütközik. A leépülés természetes folyamat, magától
megy, az építés viszont, a helyretevés
munkába, a kényelembõl való kimozdulásba kerül. Az evangélizálás nem
szórakozása a hívõknek, hanem szembehelyezkedés..
Szembehelyezkedés a magunk
kényelmes életmódjával, önmegtagadást, idõt, energiát igényel. Fel kell
vállalni a kereszt szégyenét, amely
nélkül nincs hiteles evangélizáció.
Szembehelyezkedés az emberek
elvárásaival, hiszen egy kellemes,
megnyugtató „istentiszteletre“ várnak,
míg a helyén való evangélizáció
kimozdítja az embert nyugalmából.
Szembehelyezkedés a szokásokkal:
ha az elõre megírt, bejáratott forgatókönyv szerint folyik minden, akkor hol
marad a Szentlélek kezdeményezése?
Ha a megtérõ bûnös imája rutinos
szájbarágás eredménye, nem pirosra
festett éretlen almát gyûjtünk-e be?

Szembehelyezkedés az elõítélettel:
„toboroztok“. Mindenkinek megvan a
szabadsága arra, hogy a maga házát
építse, ezt senki sem tilthatja meg, de
nekünk elsõdleges célunk Isten orszá-

Ahogy lehet
Névtelenek. Csak azt tudom, hogy hittek,
S hogy Jézus elé egy halálravált
Gutaütöttet vittek.
Beleütköztek, testbe-vérbe, kõbe,
Sokaságba, falakba, háztetõbe,
De nem tört meg a bátor lendület!
Ha ajtón nem, hát a tetõn keresztül,
De odavitték
Jézus elé betegüket.
Nem hátráltak meg, és a béna járt!
Négy vádoló szempár tekint felém
Az évezredes messzeségen át.
Segítségért sikoltó testvérekkel
Van az utam lépten-nyomon tele,
Akiket vinni kellene,
Jézushoz vinni!
S megállítanak
Emberek, zárt ajtók, kemény falak.
Mégse szabad megállni! Hova lett
Az a tetõt bontó hit, szeretet?
Ki ment fel, ha végezetlen marad
Ma a szent feladat:
Jézushoz vinni embereket!?
Fel! A tetõn át is! Ahogy lehet!
Keresztültörve hittel mindenen,
Ahogy az a négy áldott névtelen!
Túrmezei Erzsébet

gának az építése. Nem önmagunknak
akarunk kedveskedni. Nem is az eredményhajhászás a célunk, hanem
kiterjeszteni az Úr országának határait. Hadd teljen be a környezetünk
Krisztus Jézus ismeretével.
Szembehelyezkedés a bûnnel.
Amikor ezeket írom, már pirulok is,
mert úgy hivalkodnak kudarcaim,
mint a naplementi horizonton a
hegycsúcsok, és szótlanságba akarnak
visszaszorítani. Ha nem jutnának
eszembe Pál apostol szavai, „Krisztus
Jézus meghalt a bûneinkért“, nem
volnék képes írni tovább. Ámde az Úr
Jézus meghalt és feltámadott, és akik
benne hisznek, azoknak hatalmat
adott, hogy Isten fiainak neveztessenek.
Ezzel a hatalommal, a Jézus
Krisztuséval szállunk szembe a bûnnel
– magával a Sátánnal is szembehelyezkedünk. Ekkor jön mozgásba
minden: itt mozdul meg a levegõbeli
hatalmasság és érvénytelenülnek a
sablonok, amikor „felháborodott a
város“, „ezek a csendháborítók itt is
megjelentek“. Az Úr Jézus azért jött,
hogy az ördög munkáját lerontsa,
megkeresse, ami elveszett, megvigasztalja a megtört szívûeket, megszabadítsa azokat, akik az ördög fogságában vannak.
„Hatalmasabb az, aki bennünk
van, mint az, aki a világban van.“
Mint a tanítványok, levetünk magunkról minden erõtelenséget, és a minket
megkörnyékezõ bûnt, az Úrtól vett
hatlommal hirdetjük a megfeszített
Krisztust. És meg fogjuk látni, hogy a
leányka felnyitja szemeit. Eutikhoszt
élve veszik fel. Lídia kitárja szívét az
Úrnak, háza ajtaját a testvéreknek.
A börtönõr remegve kérdezi, „mit kell
cselekednem, hogy üdvözüljek?“
Drága testvéreim! Könyörögjünk,
az Úr töltsön be Szentlelkével és bátran
evangélizáljunk!
MÁTÉ ZOLTÁN
gyülekezeti vén
(A Székelyföldi
Missziókerület 2011.
december 10-én
megválasztott elnöke)
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Meghívó
Tanítóknak és szülõknek a VISz tavaszi kerületi konferenciáira


Téma: „Az internet veszélye gyermekeinkre“



Elõadók: Balla Annamária pszihológus és Veress Efraim lelkipásztor



Részvételi díj: 10 RON



Helyszín és idõpont:



Szatmárnémeti
2012. március 3.
Székelyudvarhely
2012. április 21.
Nagyvárad-Rogériusz 2012. április 28.
Jelentkezés: a kerületi felelõsöknél – Sípos Sára, Boros Emília és Gellén Ibolya,

vagy az ebavisz@gmail.com címen, határidõ: február 26, április 15, ill. április 22.
 Több infó a Neten: http://www.magyarbaptista.com, http://www.facebook.com
A konferencián lesz zenés áhítat, ismerkedés, elõadás, beszélgetés kérdés – válaszok formájában és igehírdetés.
Hisszük, hogy jó lehetõség lesz ez a találkozó a kapcsolatápolásra és a tanulásra!
Szeretettel várjuk a szülõket és minden tanítót, pedagógust, akik a vasárnapi iskolában, az Örömhír Klub-ban vagy más
oktatási intézményben szolgálnak!
Munkatársi szeretettel: Sallai Jakabné, Mária – VISz titkár, Arad, 2012. január 16.

VÁLTOZÁSOK A SZÉKELYFÖLDI MISSZIÓKERÜLETBEN
2011 december 10-én a székelyudvarhelyi imaházban
gyûltek össze a székelyföldi missziókerület gyülekezeteinek a küldöttei, hogy vezetõket válasszanak a missziókerület élére. Az új választásra elköltözés és lemondás
miatt került sor. A közgyûlés levezetését dr. Kiss Juhász
Vilmos testvér, szövetségünk missziós alelnöke végezte.
A választások eredményeként a székelyföldi missziókerület vezetõségét a következõ tagok alkotják:
Máté Zoltán (elnök), ifj. Veress Ernõ (titkár), János Csaba
(alelnök), Kiss Ottó Károly (pénztáros), és ifj. Kelemen
Sándor vezetõségi tag. A Szövetségi Tanácsba is megválasztották a missziókerület képviselõit. A három szövetségi tanácstag ezek után a következõ: Máté Zoltán, Veress
Ernõ és János Csaba.
Máté Zoltán testvér a megválasztása után a következõket nyilatkozta: „Nem tartom magam alkalmasnak

Nagyváradi missziókerület

arra, hogy az legyek, aminek választottak, de engedelmeskednem kell a megbízásnak...“. Testvérünk továbbá
egy bibliai idézet alapján felhívta a figyelmet arra, hogy
„...amikor az utolsó idõk jelei elkezdõdnek, akkor emeljük
fel a fejünket, mert közel van a mi váltságunk. A zûrzavar
idejét éljük az egész világban, ám Isten azt üzeni, hogy ne
veszítsük el a fejünket, mert közeledik a mi Urunk!“
A választó közgyûlést Brad Baker testvér igehirdetése
zárta a Lk 7:36-50 alapján. Megtérés, hálaadás és áldozat:
mind a három szükséges a békesség létrejöttéhez. Nem
lehet félig áldozatnak lenni! Teljes áldozatnak kell lenni és
ez néha fáj, de megéri. A missziókerületi gyûlés
imádsággal és az udvarhelyi testvérek szeretetvendégségével ért véget.
VERESS ERNÕ lp.,
a székelyföldi missziókerület titkára

MEGHÍVÓ

Szeretettel értesítjük a kedves testvéreket, hogy február 25-én fog sor kerülni a szolgálattevõk konferenciájára a Nagyvárad
Belvárosi Imaházban, de. 10 órától. Szeretettel várunk minden igével szolgáló testvért a Nagyváradi Misszió Kerületbõl (de nem
csak), akik szeretnének jobban felkészülni és hatékonyabban szolgálni a gyülekezeti szolgálatokban.
A konferencia témája: „Hogyan készüljünk fel a gyülekezeti szolgálatokra?“. Kérjük, minden lelkipásztor jelezze február 20-ig,
hány testvér fog részt venni a körzetébõl ezen az
A konferencia programja:
alkalmon. A konferencia részvételi díja 10 lej, amit a
10.00 - 10.40 Áhítat (vezeti Szabó László, éneklést vezeti Mike József)
10.40 - 11.05 Éneklés az Istentiszteleten (elõadó: Mike József)
helyszínen kell kifizetni, ez magában foglalja az
11.05 - 11.30 Imaáhítat vezetés (elõadó: Szabó László)
ebédet is. A jelentkezést a 0735 50 13 57 telefon11.30 - 12.00 Bibliaóra vezetés (elõadó: dr. Kovács József)
számon lehet megtenni a titkár testvérnél.
12.05 - 12.55 Felkészülés és az igehirdetés végzése (elõadó: dr. Simon József)
13.00 - 13.15 Ifjúsági program és az istentisztelet vezetése (elõadó: Kovács Gyula) A Nagyváradi Misszió Kerület vezetõségének
nevében: Kovács Gyula, elnök
13.15 - 14.00 Kérdés - felelet
14.00 - Ebéd és eltávozás
Albert István Zsolt, titkár

TUDÓSÍTÁS

3

Szeretet • 2012. február

                                                                                                            

Áldáscsokor Érszõllõsrõl!
z elmúlt félévre visszanézve nagy hála tölti el a szívünket itt
Érszõllõsön, mert a mi Urunk kegyelmes volt hozzánk és
felettébb megáldott, mint ahogy azt reméltük. Mind anyagiakban, mind lelkiekben sokat gazdagodtunk ebben az idõszakban.
Miután az imaházunkon sikerült elvégezni a szükséges felújítási
munkálatokat, azért imádkoztunk, hogy az Úr adjon
megtéréseket és lelki megújulást is. Az alábbiakban megjelölt
három kiemelkedõ esemény jól mutatja hogy az Úr meghallgatta
az imáinkat.
2011. augusztus 28-án az Érszõllõsrõl elszármazottak részére
szerveztünk egy találkozót a gyülekezetben, ahol az utóbbi 50
évben itt szolgáló lelkipásztorok is a vendégeink voltak. Délelõtt
Bodor Sándor, Kiss Zoltán testvérek, délután pedig Bándi
Sándor és Péter István lelkipásztorok hirdették az evangéliumot.
Október 16-án vasárnap délelõtt diakónus avatásra került sor
gyülekezetünkben. ifj. Híri János testvérünkkel együtt immár
négy avatott lelki munkása van az érszõllõsi gyülekezetnek. Az
igehirdetés szolgálatát Bándi Sándor és Bodor Sándor
lelkipásztor testvérek végezték. A kézrátétellel történõ avatásban
az elõbb említett két testvér mellett még a missziókerület elnöke,
Kovács Gyula, a micskei gyülekezet diakónusa, Tripó István és a
jelenlegi lelkipásztor, Veress Efraim testvérek vettek részt.
November 27-én vasárnap újra örömmel gyûltünk össze,
hogy tanúi legyünk annak, miként pecsételik meg hitüket a
bemerítésben azok, akik az elmúlt egy évben döntöttek az Úr
Jézus mellett. Gombos Emõke (17), Gombos Zsuzsa (14),
Ferenczi Lídia (15) hívõ szülõk gyermekeiként jöttek el a
nyáron a Hóreb-táborba, ahol az Úr megszólította õket. Miután
meghallották a hívást, elfogadták az Úr Jézust, megvallották
bûneiket és teljes bocsánatot nyertek. Bebek Géza testvér pedig
már túl a negyvenen, de azért még idejében választotta az
Életet. A felesége és a fia, akik egy évvel korábban lettek
gyülekezetünk tagjai, örömmel adtak hálát azért, hogy immár
az egész család az Úré lehet. Ezen az ünnepen az igehirdetés
szolgálatára közelrõl és távolabbról rendelt eszközöket az Úr.
Délelõtt Diós Ferenc (Margitta, román körzet) lelkipásztor,
délután pedig Bohus András és Lisztes Tibor (Békés, Mo.)
testvérek által üzent az Úr a gyülekezetnek. Az Úré legyen
mindenért a dicsõség! (V.E.)

A

Híri János diakónuis avatásakor imádkozott: Bodor Sándor,
Bándi Sándor, Kovács Gyula, Tripó István és Veress Efraim.

A bemerítkezõket ábrázoló fényképen
a jelenlévõk balról jobbra a következõk:
Diós Ferenc lp., Gombos Zsuzsa, Gombos Emõke,
Veress Efraim lp., Bebek Géza, Ferenczi Lídia és Bohus András.

Sok ember számára idegenül hat az a gondolat, hogy dönteniük kell ahhoz, hogy hívõ
keresztyének legyenek. Sokan úgy gondolják, hogy õk már keresztyének, mert keresztyén
országban születtek. „Hiszen nem vagyok sem zsidó, sem mohamedán, sem buddhista –
jelentik ki –, ezek szerint csakis keresztyén lehetek!“
Mások úgy vélik, hogy mivel keresztyén nevelésben részesültek és megtanították õket a
keresztyén hitvallás és a keresztyén életnormák elfogadására, másra már nincs is
szükségük. Függetlenül azonban a családtól és a neveltetéstõl, minden felnõtt embernek
döntenie kell Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Senki sem maradhat semleges.
Az sem lehetséges, hogy csak úgy belesodródjunk a keresztyénségbe.
Más nem dönthet helyettünk. Nekünk magunknak kell megtennünk a döntõ lépést!
(John Stott: Hinni Jézusban – A döntés)

MAGYARKECEL
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Száz éves jubileum
Örömmel és hálaadó szívvel emlékezett
2011. november 20-án
a magyarkeceli baptista gyülekezet
megalakulásának 100. évfordulójára.

jubileumi istentisztelet kezdése
elõtt a krasznai fúvószenekar
szolgált a kívülrõl és belülrõl szépen
felújított imaház elõtt. Az elszármazottak közül többen is hazajöttek,
velünk együtt hálát adni a misszió
Urának azért, hogy több mint 100 éve
embereket indított arra, hogy községünkbe is elhozzák az evangélium
örömhírét. Az Úré a dicsõség azért is,
hogy voltak, akik ezt elfogadva
megtértek, bûnbocsánatot, üdvösséget
és új életet nyertek. Így alakult meg
1911-ben kilenc taggal Magyarkecelen a gyülekezet.

A

HIRDETÉS

Ez ünnepi alkalommal vendégeink
voltak Budai Lajos Dániel zilahi lp., a
szilágysági missziókerület elnöke,
Székely Béla kiskapusi lp., aki ebbõl a
községbõl származik, a krasznai
énekkar egy csoportja és mások.
Bevezetõként az 5Móz 8,1-6 versei
lettek felolvasva, ami után a helyi
lelkipásztor felolvasta a gyülekezet
krónikáját. Ezt követõen Budai Lajos
lp. a Jer 2,13-19 alapján hirdetett igét.
Bizonyságtétellel szolgált Dimény
Miklós krasznai gyülekezeti vén, majd
Székely Béla lp. záró igeszolgálata
következett.

Az ünnapélyünk végén hálaadással
tártuk fel kéréseinket is az Úr elõtt a
négy tagból és öt hozzátartozóból álló
közösség jövõjéért, amire hisszük,
hogy Urunk válaszolni fog.
„Uram, hallám, amit hirdettél, és
megrettenék! Uram! Évek közepette
keltsd életre a te munkádat, évek
közepette jelentsd meg azt! Haragban
emlékezzél meg kegyelmességrõl!“
(Hab 3,2)
KISS ZOLTÁN lp. Kraszna

Hálaadó gyûjtés külmisszióra

Hálaadási gyûjtés a Sinteu-i táborban 4050 lej, Kisgalambfalva 700, Ipp 1400, Tárkány 500, Érszõllõs 500, Erdõszentgyörgy
100, Nagyvárad-belváros 4325, Széplak 350, Balla 3000, Fenes 500, Somlyó 400, Nagyvárad-Betlehem 450, Cegõtelke 100,
Újõs 160, Beszterce 530, Margitta 400, Várad-Rogériusz 1100, Barót 500, Székelykeresztúr 400, Szenterzsébet 100, Bibarcfalva
300, Nagyfalu 700, Perecsen 1800, Varsolc 150, Ürmös 188, Gernyeszeg 370, Egrespatak 456, Vajdahunyad 285,
Kõszegremete 144, Avasújváros 100, Szalárd 500, Négerfalva 150, Belényes 1000, Brassó 500, Lupény 500, Bihar 1200,
Hargita tábori gyül. 1000, Tamási 1000, Nagybánya 1000, Goroszló 1200, Erked 1000, Zilah 1000, Lóna 315, Bagos 700, Poli
Top SRL 2700. Összesen: 37823 lej.

Áldás – Hál’adás – Számolás
agy öröm van a szívünkben azért, hogy az elmúlt év
áldásaiért gyülekezeteinkben a testvérek hálaadó napokat
tartottak. Ezen hálaadó ünnepélyeken mintegy 44 gyülekezet
tette magáévá Szövetségünk felhívását arra nézve, hogy az
ünnepi gyûjtést külmissziós célra fordítsák. Tekintettel arra
hogy Szövetségünkben több mint 200 gyülekezet van, ez a 44es szám azt jelenti hogy az összes gyülekezet alig több mint 20
százaléka küldte el az összegyûjtött adományt. Azonban az is
igaz, hogy ennek a 44 gyülekezetnek összesen 3856 tagja van,
ami azt jelenti hogy a Szövetségünkhöz tartozó 9096 tagnak
mintegy 42 százaléka él ebben a 44 gyülekezetben. Ebbõl a 44

N

gyülekezetbõl, melyek alább vannak felsorolva 31,073.00
RON adomány érkezett a külmissziós alapba. Ehhez adódott
még a Sólyomkõvári táborban megtartott hálaadónapi gyûjtés
4,050.00 RON összege, valamint a Poli Top srl. 2,700.00
RON támogatása. Mindent összevetve tehát, Szövetségünk
felhívására a külmisszióra 37,823.00(azaz, harminchétezer
nyolcszázhuszonhárom)RON érkezett. Az Úr Jézus egyszer
feltett egy kérdést: „...Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A
kilencze pedig hol van?“(Lk. 17:17b) Legyünk hálásak azért,
hogy a mi esetünkben az arány sokkal jobb és igyekezzünk
hogy a jövõben ez még jobb legyen! VERESS EFRAIM

SZILÁGYNAGYFALU

5

Szeretet • 2012. február

                                                                                                            

„Uram, mutasd bennem a jó munkádat!“
A múlt év november 27-én, advent
elsõ vasárnap délelõttjén történt Nagy
István lelkipásztor beiktatása a
szilágynagyfalui gyülekezetben.
Az imaáhítatot, reggel 9 órai kezdettel Fekete Csaba lelkipásztor Ippról
és Kabai János helybeli gyülekezeti
vén vezette. „A mi várakozásunk immár betelt“ – az áhíton többek ajkán ez
az örömteljes gondolat szólalt meg.
Péter István ügyekezelõ lelkipásztor,
és az ünnepély programjának vezetõje
is ezzel indította köszöntõjét:
„Hosszú, imádságos idõszak áll
mögöttünk, amikor arra kértük az
Urat, hogy rendeljen lelkipásztort“.
Az igét dr. Borzási István szilágyperecseni lelkipásztor hirdette. Bevezetõjében emlékezett a gyülekezet
múltjára, benne Szabó László életére,
a Szabad Baptista Szövetségben, majd
a szilágysági hitközség vezetésében
kifejtett munkájára. A 4Móz 6:1-8
alapján az igehirdetõ a nazireusok
fogadalomról szólt és hangsúlyozta:
amint azok látható jelt viseltek, hogy
elkötelezték magukat, és mindennél
elõbbre tartották az Úrnak való
szolgálatot, azonképpen „szakasszuk
el magunkat a világi kívánságoktól,
hogy szolgálhassunk az Úrnak“.
A beiktató mozzanatban Nagy
István testvérért a miszsziókerület, a
helyi és a szomszéd gyülekezetek
képviseletében a következõ lelkipásztorok imádkoztak: Borzási István,

Nagy István (középen) a beiktatási mozzanatban (balról jobbra): Péter István, Fekete Csaba,
Borzási István, Kabai János, Szekrényes Pál, Tõtõs János és Gergely Pál.

Fekete Csaba, Gergely Pál, Péter
István, Szekrényes Pál, Tõtõs János és
Kabai János gyülekezeti vén.
A beiktatott lelkipásztort köszöntötte Benedek Tibor nagyfalui, és Elek
Béla szalárdi elöljáró, Nagy Ibolya a
nagyfalui nõi kör részérõl, Mate Radu
polgármester, Bakó Károly a testvérgyülekezetbõl, Borzási Istvánné Márta
a Nõszövetség részérõl, Szekrényes
Pál a somlyói gyülekezet lelkipásztora, Gergely Pál, aki korábban a
szomszédos ippi gyülekezet lelkipásztora volt és Tõtõs János ny. lp.
Vecsésrõl (Mo.). A helybeli énekkar
szolgálatait Deák Csaba, Deák Imre és
ifj. Szabó Ferenc karmesterek vezették.
Szalárdról, a korábbi szolgálati helyrõl
többen is eljöttek. Volt lelkipásztorukat elkísérte a fúvószenekar is
Elek József karmester vezetésével.

„Jézus
Krisztus
küldöttei
vagyunk, õ garantálja, hogy mindig
mellettünk van“ – mondotta a
záróbeszédben Péter István lp., aki
továbbá hangsúlyozta: „Ezzel a
lelkülettel van a gyülekezet is. Senki
nem akarja az Isten munkáját
akadályozni, de akar Isten munkatársa lenni, felkent nazír. Tudatosan
odaszenteljük magunkat és mondjuk:
Uram, mutasd bennem a jó munkádat! Újuljon a bensõnk, úgy, ahogy
ez az imaház is megújult“
A ünnepély résztvevõi a község
kultúrházában ebédeltek, több mint
ötszázan. A délutáni összejövetelen
Nagy István lelkipásztor hirdetett
igét, szolgált a helybeli fúvószenekar
is, és sor került további köszöntések
átadására.
(Sz.L.)
A múlt év februárjában
kezdték el az imaházat
belülrõl teljesen felújítani
Szilágynagyfaluban –
tudtuk meg a gyülekezet
titkárától. A falak javítást és
festést kaptak, az aljzat és
a karzatok szigetelést és
megerõsítést. Kicserélték
a bejárati ajtókat, a
villanyhálózatot és
világítást, korszerûsítették
a fûtésrendszert,
padlófûtést építettek be.
Várják az új padok
megérkezését, addig
ideiglenes ülõhelyeket
használnak.
A munkálatokkal épp a
lelkipásztor-beiktatás elõtti
napokban jutottak ennyire,
korábban kétséges volt,
meg tudják-e tartani az
imaházban az ünnepélyt.

BEMERÍTÉSEK
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Magyarlóna – Isten szeretete
folytán három fehérruhás tett
vallást Krisztusba vetett hitérõl
Magyarlónán január 8-án.
Mindhárman Mérából valók, és
mérai gyülekezethez is csatlakoztak. A lónai testvérek
készségesen szolgáltak és átszállították a mérai gyülekezet
tagjait, valamint számos érdeklõdõt és barátkozót az örömteljes ünnepélyre. Az evangélium
áldott üzenetét magyar nyelven
Kelemen J. Sándor marosvásárhelyi lelkipásztor hirdette
(ApCsel 16,25-34), román
nyelven Mark Gibson amerikai
missziómunkás szólt (Róma
5,1). A bemerítést Borzási Pál

helybeli lelkipásztor végezte. A fényképen láthatók névsora balról jobbra a következõ:
Kelemen J. Sándor, Ádám Ferenc, Balha Valéria, Balha Albert, Mark Gibson és
Borzási Pál. Kívánjuk, hogy Urunk megtartó kegyelme kísérje a frissen elindultak
életét, hogy végül gyõztesen jelenhessenek meg Istenünk színe elõtt a Sionon. (B.P.)

Szilágypér, roma gyülekezet
– Isten iránti hálás szívvel közöljük, hogy a múlt év nyarán, július 31-én, vasárnap délelõtt bemerítési
ünnepélyünk volt. A roma gyülekezeti ház udvarán állítottuk fel a missziós sátort. A faluból és a környezõ
településekrõl is sokan eljöttek, körülbelül 500-an. A bemerítést Gál Gyõzõ érmihályfalvi lelkipásztor végezte,
igei üzenettel Kõszegi Dániel, a KCA alapítója szolgált, az éneklést a magyarkéci roma zeneegyüttes vezette.
A fehérruhások közül 11-en a helybeli gyülekezet tagjai lettek, nyolcan a tasnádi, hatan a magyarkéci
gyülekezethez tartoznak. Az ünnepély végén a község mûvelõdési házában 300 vendégnek tudtunk ebédet adni.
Csendesnap roma nõknek
– „Biblikus tanácsok nõk számára“ – ezzel a címmel és az 1Pt 3:1-7 alapján tartott elõadást Vékás Erzsébet
január 17-én, kedden délután 4 órától a szilágypéri roma imaházban. Az elõadót a szatmárnémeti gyülekezetbõl
elkísérte és bizonyságtételekkel szolgált: Seletye Erzsébet, Ivániczki Irma, Bányai Hajnalka. Roma nõk körülbelül 60-an vettek részt a találkozón: Kécrõl 12-en jöttek, Tasnádról heten, a többiek a péri gyülekezetbõl vagy
érdeklõdõk voltak. (Ferenczi Béla missziómunkás)
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A Romániai Magyar Baptista Szövetség gyülekezeteihez,
a hiteles és hatékony evangelizálás érdekében
Szeretett Testvéreink!
Tisztelettel köszöntjük testvéreinket az Úr Jézus nevében. Nagy örömünkre szolgál, hogy látjuk, gyülekezeteinkben
azokat a fiatalokat és idõseket, akik nagyon komolyan veszik az Úr munkáját. Imaláncok szervezõdnek, böjtöléssel és
könyörgésekkel állnak sokan az Úr elõtt, hogy Isten sokak életét változtassa meg az evangélizációs héten, gyülekezeti
alkalmakon. Jó hallani azokról a kezdeményezésekrõl is, melyek a tiszta evangélium terjedését segítik elõ és így sokan
fellelkesedve, közvetve vagy közvetlenül, hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések megvalósuljanak Isten
dicsõségére.
A közösségünk akkor lesz élõ, ha megtartja mozgalmi jellegét. Élõ mozgalmat nem a mûsoros estek megtartása,
hanem a Jézus Krisztusról szóló komoly bizonyságtétel és az evangélium tiszta hirdetése hoz létre. Többször átéltük
azt a csodát, hogy egy-egy ilyen estén megtértek emberek, és az új megtérõk bizonyságtétele által gyülekezetek újultak
meg. A Szentlélek kiáradt és megelevenedést hozott. Továbbra is ezt az irányt akarjuk képviselni, mert ez igei és ez
jelent jövõt gyülekezeteinknek. Az Úr Jézus Krisztustól is erre kaptunk parancsot. Nincs szebb itt e földön, mint egy jó
légkörû, szeretetteljes gyülekezetbe járni, ott megpihenni, igét, bátorítást venni, és látni azt is, hogy gyermekeink is ott
vannak, szeretik az Urat, jó dolgokat várnak és remélnek az élettõl, az emberek nem bánatosak, hanem reménykedõk,
élettõl duzzadók.
Sajnos, akadályok és gondok is vannak az evangélium útjában, melyekre szeretnénk felhívni testvéreink figyelmét.
Hallunk arról, hogy vannak helyek, ahol sok bajt okoz az ital, és kérdésként merül fel, hogy menyegzõn is felszolgáljanak-e szeszes italt; vannak, akik még italforgalmazásra és árusításra is vetemednek.
A szeszesital mértékkel való fogyasztása nem bûn önmagában, habár nem nevezhetõ jó dolognak sem. Az ezzel
való visszaélés, a részegség, nyilvánvalóan bûn (Róm 13:13; Gal 5:21; 1Pt 4:3), mégpedig olyan bûn, amely kizár Isten
országából (Gal 5:21). Míg a Bibliában találunk olyan igéket is, amelyek pozitívan szólnak a borról, nagyon sok azon
igék száma, amelyek figyelmeztetnek az ital káros hatására (Péld 20:1, 21:17; 1Sám 1:14; Ézs 5:11, 22, 28:1, 28:7,
56:12; Jer 51:7; Jóel 3:3; Ef 5:18; 1Tim 3:3, 8; Tit 1:7, 2:3; Jel 14:8, 10, 16:19, 17:2, 18:3). A szeszesitallal való
visszaélés sok kárt, lelki sérülést és fájdalmat okozott már, úgy személyi, családi, mint társadalmi szinten. Emiatt, a
hívõk számára a szeszesital használata nem ajánlott, a lelki szolgálatot végzõk számára pedig tiltott.
Pál apostol arra inti a korinthusiakat, hogy „ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de
részeges. Az ilyennel még együtt se egyenek“ (1Kor 5:11). Közös étkezések és lakomák alkalmával ne szolgáljunk fel
szeszesitalt. A hívõk között az evés és az ivás a szent élet határain belül kell maradjon: „Akár esztek tehát, akár isztok,
bármi mást cselekszetek, mindent Isten dicsõségére tegyetek!“ (1Kor 10:31). „Az Isten országa nem evés, nem ivás,
hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.“ (Róm 14:17)
A bibliai idõkben a fõ alkoholtartalmú ital a bor volt, amit gyakran vízzel vegyítettek, és az ivóvíz helyettesítõjeként
használták. Az utóbbi évszázadokban elterjedt párolt italt már nem a szomjúság oltására használják, hanem a hatásáért,
kábítószerként. A szeszesitalnak sok család esett már áldozatul, házasságok tönkrementek, közúti baleseteket okoztak,
börtönbe kerültek miatta. Ma is sokan szenvednek miatta, sok anyagi és lelki kár származik belõle, fájdalom és halál.
Egy felavatott szolgálattevõ nem lehetett „borozó“ (1Tim 3:3), és ez különösen érvényes mindazokra, akik igeszolgálattal lettek megbízva a gyülekezetben. Ahhoz, hogy megõrizhessük lelki tisztaságunkat és jó bizonyságtételünket, szükséges a szeszesitaltól való teljes tartózkodás. Ez a lényege mindannak, amit a Szentírás közvetett
módon errõl tanít.
Egy másik terület amire szintén nagyon oda kell figyelni, az a házasságkötések területe. Szükséges hogy a hívõk
házasságkötését megelõzze az imádkozásban való felkészülés, a szentségben és a tisztaságban való megmaradás.
Ezért határozottan kérjük fiatal testvéreinket, hogy a Biblia tanítása és a Szent Lélek vezetése szerint készüljenek a
házasságra. Örülünk a sok szép menyegzõnek, de a házasságra való felkészülésben is legyünk példák a hívõk és nem
hívõk elõtt. „Légy példája a hívõknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban“ (1Tim 4:12) –
mondja Pál apostol Timótheusnak. Testvéri szeretettel kérjük a szülõket is, segítsék gyermekeiket abban, hogy a fiatalok
párkapcsolata szent, viselkedésük pedig a jó erkölcsnek megfelelõ legyen. Minden dolguk ékesen és jó rendben történjen.
Tudva, hogy Isten szemében kedves az, aki a bûnt gyûlöli, õrizkedjünk attól, hogy bármilyen bûnnel is megalkudjunk,
hiszen a megalkuvás késõbb nagyon sok rossz következményt von maga után!
Kívánunk testvéreinknek a szent munkában Mennyei Atyánktól mentõ szeretetet, sok erõt, igazi buzgóságot,
növekedést és sok jó gyümölcsöt a Szentlélek által – a Krisztus Jézus dicsõségére!
„Az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerõsödött“ (Apcsel 19:20)
2011 januárjában, szeretettel: a Szövetség Elnöksége
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DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN
a Magyarországi Baptista Egyház,
és a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke

„Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt“
A Baptista Világszövetség (BVSZ) és a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) vasárnapjára

bben az esztendõben február 5én tartjuk a Baptista Világszövetség vasárnapját. A korábbi
évtizedekben a nemzetközi baptista
misszió világot átfogó szolgálatának
eredményeirõl, kihívásairól, örömeirõl
és gondjairól emlékeztünk meg ezeken a vasárnapokon. Az utóbbi évtizedben kiegészült ez a nap a magyar
baptisták határokon átívelõ missziós
küldetésének értékelésével, az elért
eredmények számbavételével, a további
kitartó szolgálatra való bátorítással.
Nem hiányozhat ezen a napon a
hálaadás sem a szívünkbõl Istenünk
iránt, aki alkalmassá tett és a jövõben
is azzá tehet bennünket a nagy
misszióparancs betöltésében Szentlelke ereje által.
A Magyar Baptisták Világszövetsége (MABAVISZ) által kiadott
Áhítat mai napra szóló imafelhívása is
arra bátorít bennünket, hogy legyünk
egyek ezen a napon a könyörgésben,
hogy a „mennyei Atya akaratát
cselekedjük egész nemzetünk javára”.
Nagy szüksége van, különösen e
zavaros idõszakban sokat szenvedett
hazánk népének és a határon túl élõ
honfitársainknak a tiszta evangéliumra,
a reménység üzenetére. Jó tudni, hogy
ezen a napon (vagy február valamelyik
vasárnapján) együtt vannak a testvérek
az Ige mellett, úgy az anyaországban,
mint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján,
Délvidéken, vagy Amerikában a fenti
cél megvalósítása érdekében. Sok
helyen tartanak ilyenkor egy-egy regionális központban összevont ének- és
zenekari találkozót, együtt magasztalva és dicsõítve Isten szent nevét.
Amikor azt látjuk, hogy körülöttünk nagy a létbizonytalanság, erkölcsi
és gazdasági krízisbe sodródott az
egész világ, benne Európa és annak
közepén magyar hazánk, még inkább
sürget az idõ a megszólalásra és az
azonnali cselekvésre! Nem hagyhatjuk,

E

hogy körülöttünk élõ emberek százai
és ezrei sodródjanak a bizonytalan
jövõ felé Istenünk megmentõ szeretetének és helyreállító kegyelmének
ismerete nélkül. Szükséges, hogy
rajtunk, magyar baptistákon keresztül
is halljanak kortársaink a jó hírrõl.
Megváltó Jézusunk azt mondta:
„Békességetek legyen énbennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok:
én legyõztem a világot.“ (Jn 16,33)
Erre a bátorító üzenetre van szüksége
mindannyiunknak. Csak Õ adhat békességet a szívünkbe, nem úgy, ahogy a világ
gondolja. Csak Õ adhat lelkünkben
rendületlen bizonyosságot megdönthetetlen Igazsága felöl. Csak Õ adhat
élõ reménységet a reménytelenségben,
halálból való feltámadása diadalmas
tényének ismeretében.
Mi magyar baptisták arra szövetkeztünk itt az óhazában, a határon túl
és messze túl az óceánon, hogy ezzel
az üzenettel az ajkunkon vigasztaljuk
népünk megkeseredett szívét, emeljük
fel tekintetét az örökkévaló értékek,
Isten országának el nem múló világa
felé. Azzal a célkitûzéssel kötöttünk
szövetséget, immár húsz esztendeje a
politikai határok leomlása után, hogy a
határokon átívelve segítjük egymást
az üdvözítõ üzenet bátor hirdetésével

és megélésével. Fogadalmunk így
szólt: „Mi, a világ minden táján élõ
magyar baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a Magyar
Baptisták Világszövetségét. Jézus
Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a teljes Szentírást
tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének, összhangban az egyetemes keresztyén hitvallásokkal
(Apostoli hitvallás és NiceaKonstantinápolyi hitvallás), valamint
a Baptista Világszövetséghez tartozó
gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és szabályaival.
A Magyar Baptisták Világszövetségének célja: hitünk elmélyítése,
közös missziói tevékenységünk elõmozdítása, összetartozásunk megvallása és erõsítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.“ (Részlet az
MBVSZ alapszabályából.)
Annak idején elhatároztuk, hogy
közösen fogjuk a Bibliát olvasni és
tanulmányozni. Ezért szerkesztettük
együtt mind idáig a bibliaolvasó
kalauzt, a Vezérfonalat és az Áhítatot.
Ezért tartottuk mind ez ideig fontosnak, hogy egyek legyünk az imádságban, minden vasárnap egy
ugyanazon imatémában elcsendesedve az Úr elõtt. Ezért határoztuk el,

A Tahiban megtartott elsõ MABAVIT résztvevõi 1992-ben
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A Nagyváradon, 2000-ben tartott 2. MABAVIT résztvevõi

hogy énekeink szövegét és dallamát is
egymáshoz illesztjük, hogy közös
énekléseink alkalmával azonos
„nyelven“ dicsõítsük az Urat. Ezért
tartottuk fontosnak mind ez ideig azt
is, hogy nagy testvéri találkozókat
szervezzünk, ahová mindannyian
szívesen eljöhetnek a világ minden
pontjára szétszóródott magyar baptisták. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a
tagszövetségek vezetõi rendszeres
találkozzanak, ahol megoszthatjuk
egymással örömünket és gondjainkat,
terveket készíthetnek, és együtt
kérhetik Isten áldását a magyar
baptista misszióra.
A rendszeres információ-cserét is
fontosnak látjuk. Ezért számolunk be
lapjainkban (Békehírnök, Szeretet,
Evangéliumi Hírnök) rendszeresen a
hazai és elszakított országrészekben
végzett missziómunka eredményeirõl,
gondjairól, felhívásokat intézve egymás megsegítésére. Így próbálunk
segítséget nyújtani a szétszórtságban
élõ, olykor igen nehéz anyagi
körülmények között szolgáló testvéreinket. Katasztrófák esetén pedig,
mint például a tiszai árvíz, a délszláv
háború, nemzetiségi elnyomás esetén
különösen is figyelemmel kísértük
testvéreink sorsát, és minden eszközzel igyekeztünk segíteni egymást.
Imaházépítés, misszióközpont felújítás, missziómunkások anyagi
támogatása terén is segíteni szeretnénk a jövõben, ahogyan ezt az elmúlt
évtizedben is tettük. Sõt arra is ígéretet
tettünk, hogy a Lélek egysége legyen
meghatározó közöttünk, szemben

bármiféle széthúzást kezdeményezõ
erõvel. (A fenti felsorolás lényegét az
MBVSZ alapszabályából vettem át.)
Eddig három jelentõs világtalálkozóra (MABAVIT) került sor a múltban. Elõször Budapesten és Tahiban
jöttünk össze 1992-ben, ahol mintegy
2000 fõ vett részt. Nagyváradon 2000ben találkoztunk másodízben mintegy
4000 fõ részvételével. Harmadszor
2006-ban találkoztunk Debrecenben,
ahol 7000 fõt regisztráltak a szervezõk.
Erre az esztendõre terveztük a
negyedik találkozónkat. Ezt most egy
nagyobb felekezetközi rendezvény, a
2012. június 1-3 között Budapesten
tervezett „Reménység fesztivál“ ír

felül. A tizenkétezer ülõhelyes Papp
László Sportarénában megtartandó
három napos evangelizációt a világszerte jól ismert Billy Graham Evangelizációs Társasággal együtt tervezünk megtartani, melynek igehirdetõje
Franklin Graham testvérünk lesz. Erre
az alkalomra természetesen minden
magyar baptista atyánkfiát is várjuk.
Egy másik jubileumi évfordulóra is
szeretném felhívni testvéreim figyelmét. Húsz évvel ezelõtt 1992-ben
tartottuk meg a már korábban is
említett Magyar Baptisták Elsõ Világtalálkozóját Budapesten, valamint
Tahiban. Ekkor vetõdött fel elõször a
Kárpátokon innen és tengeren túl élõ
magyar baptisták szervezettebb összefogását célzó világszövetség megalakításának gondolata.
Erre a húsz évre emlékezünk közösen a MABAVISZ elnöksége szervezésében ez év augusztus 19-én vasárnap Tahiban, az államalapítás és újkenyér ünnepén. Szeretnénk, ha mindkét alkalom Isten dicsõségét és a
világon szerteélõ magyar baptisták
lelki összefogását szolgálná. Kérlek
benneteket testvéreim, hogy ez év
során a napi témák mellett ezeket az
alkalmakat is foglaljátok imádságaitokba és jöjjetek el mindkét jelentõsnek ígérkezõ alkalomra.
Isten Lelke õrizze meg köztünk az
egységet és szeretetet, amely tulajdonságok a Jézust követõ tanítványok legfõbb ismertetõ jele. Legyen Isten gazdag
áldása a Kárpátok ölelte magyar haza
baptista népén és a tengeren túli
szórványban élõ testvéreim életén!

„Áldott legyen a frigy“, MABAVIT III. Debrecenben, 2006-ban

HIRDETÉSEK
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Kedves testvérek! Megjelent a
„Baptisták a Második Világháborúban“
címû könyv a Magyarországi Baptista
Levéltár gondozásában, Zágoni Jenõ
testvér szerkesztésében. Mivel a könyv
sok erdélyi testvér írását is tartalmazza,
és a könyvben leírtak Erdély
történelméhez is kötõdnek, ezért
szeretnénk lehetõséget adni a
testvéreknek, hogy megvásárolják ezt
a könyvet. A könyv ára 30 lej és Kiss
Lehel lp. testvérnél megrendelhetõ,
E-baptifon: 0735 500 410.
A megrendelt könyvek árát legkésõbb
a márciusi munkakongresszuson kérjük
eljuttatni testvérünkhöz, majd azután
fogjuk a könyveket Magyarországról
beszerezni.
(Albert István Zsolt lp.)

KIÁLTS
Ha elhagyottnak érzed magad,
Ha a szívedbõl csak félelem fakad,
Ha úgy érzed, hogy egyedül vagy,
S ha nincs senki, aki segítséget
nyújthat.
Csak kiálts, kiálts,
Istenhez kiálts!
Ha a próbák jönnek,
S ott a szívedben a nyugtalanság,
Ha félsz az éjtõl
Egy pillanatnyi bûntõl,
Csak kiálts, kiálts,
Istenhez kiálts!
Kólák Denisza, Érszõllõs

Könyvek
Szeretné jobban megismerni a Bibliát? Most nagyon kedvezményes árban szerezheti be a
Kecskeméthy István fordítása szerinti Bibliát és az alábbi könyveket:
Biblia - Kecskeméthy István fordítása (35 lej),
Thomas Watson, Samuel Bolton, N. Vincent: A megtérés (15 lej)
Richard Baxter: A megújult lelkipásztor (17 lej)
Thomas Boston: Az emberhalászat mûvészete (12 lej)
T.Watson, J.Alleine, E.Calamy, R.Vines: Az Úrvacsora (15 lej)
Miklya Luzsányi Mónika: Hogy véget érjen a sötétség (14 lej)
Samuel Rutherford: Levelek (15 lej)
Medgyesi Pál: Praxis pietatis (azaz: kegyesség-gyakorlás) 17 lej.
*A fenti árak március végéig érvényesek és nem tartalmazzák a szállítási költséget. A készlet véges.
Rendeléseket emailben vagy SMS-ben lehet leadni. A megrendelést a csomag átvételekor kell kifizetni (a postán
vagy amikor a futár kézbesiti). Ha sûrgõs a rendelése, hívjon fel telefonon.
Tisztelettel és szeretettel, Molnár Áron, Marosvásárhely. Tel: 0754-200020, Mobil: 0735-787688. www.biblii.net
Megjegyzés: A szállítási költséget megspórolhatja, ha nem nagyon sûrgõs a rendelése, és ha találkozunk
személyesen (például, ha sikerül részt vennünk a munkakongresszuson, vagy más konferencián, találkozón).

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
2011. december 18-án örömünnep volt a bihari
baptista gyülekezetben: a délutáni istentisztelet
keretében Szász Gyula és Etelka 35. házassági
évfordulójára emlékezett. Unokái énekkel
köszöntötték („Jót kívánunk ma nektek“), majd az
elsõszülött fiúk az 1Pét 1:22/b alapján köszöntötte
õket kiemelve, hogy „kit, hogyan és milyen szívvel
kell szeretnünk“. Végül az énekkar az „Áldjad
meg“ címû énekkel köszöntött. Az Úr gazdag
áldását kívánjuk továbbra is életükre. (Szász Alíz)

EMLÉKEZÉS
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Mátis Béla
Most, február 10-én, negyedszázada
annak, hogy Mátis Béla nagybányai
atyánkfia az örökkévalóságba költözött, emberi számítás szerint fiatalon,
hiszen a hatvanadik életévébõl is hátra
lett volna még bõ fél esztendõ.
Verseibõl, melyeknek száma kb. ezerre
tehetõ, családja 350-et gyûjtött össze
és válogatott kötetbe azzal a céllal,
hogy szavalásra alkalmas költemények lássanak napvilágot. „Szolgálja-

nak ezek a versek Isten magasztalására, dicsõítésére, ugyanakkor az
olvasók és hallgatók lelki felüdítésére“ – írta a költõ fia, Mátis Csaba,
az Egyszerû dalok elõszavában.
Nagyon jó ez a rövidke bevezetõ.
Villanásnyira ugyan, de képet ad a
költemények szerzõjérõl. Továbbgondolásra is serkent: mi lehetett
volna, és mi lett egy érzékeny lélek
sorsa a diktatúrában és a többszörös
kisebbségben... A kötet elõszavából
szeretnék tehát az alábbiakban néhány
adatot közzétenni.
Mátis Béla 1927. szeptember 10én született Szilágyballán egy hívõ
családba. Íráskészsége korán megmutatkozott, 16 éves, amikor a Hajnalcsillag budapesti baptista gyermeklap
közli versét. Ezt követik más megjelenések is a korabeli egyházi kiadványokban.
A családapítás és a kenyérkeresés
1950-tõl Nagybányához kapcsolja.
Dolgozott mint géplakatos, kohászmester, rövid ideig újságíróskodott is.
Írt novellát, karcolatot, hosszabb
prózai alkotásokkal is próbálkozott.
Verseit írógépén sokszorosította, így
juttatta el a szavalni vágyó testvériségnek. Figyelme kiterjedt a gyülekezetek roppant szegényes szolgálati
segédeszközeire is, ezért elkezdte a
Magyarországról
becsempészett
Bibliaolvasó vezérfonalat is írógéppel

sokszorosítani. Munkája nem maradt
titokban, 1965 decemberében a
szekuritáté letartóztatta, könyveit,
verseit elvitte. A tiltott kiadványok
tartása és vallásos iratok terjesztése
vádjával hat hónapig volt elõzetes –
magánzárkás – letartóztatásban, amely
idõszak után „a szó legszorosabb
értelmében kidobták a szekuritátéról“.
A történtek miatt sokáig nem
kapott rendes állást, hanem alkalmi
munkákat kellett vállalnia; „élete
sokszor hullámvölgybe került, de lelki
egyensúlyát és hitét nem ingatta meg
semmi“. Továbbra is írt, verseit Mezei
Barna, Maksay Barna, vagy Maksay
Béla álnévvel szignálta; a vallásos
kiadványokat is igyekezett terjeszteni.
„Az 1980-as évek elején megpróbálja összegyûjteni és rendszerezni
elkobzott verseit. Ezt már nem tudta
befejezni. Isten 1987. február 10-én
elszólította e földi létbõl.“ (Sz. L.)

Egyszerû dalok

Reményt hozó február

(részlet)

Roggyan a nyalka jég, itt van a február.
Sokszínû köntösét várja a határ.
Kicsorbult telünknek tõrös hidege,
Rügyek újságolják: tavasz kezdete!
S bár kisded sugarakkal nyilaz még a nap,
Õ tartja reménnyel az érkezõ tavaszt.
Legyen a lelked is ilyen február,
Áradjon belõle a reménykedõ sugár.
(Nagybánya, 1957)

Én gyermekeimnek nevezem verseim,
Melyek kínok között szakadtak lelkembõl;
Szülés közben, jaj, hányszor megzavartak!
Ezért lett belõlük sokszor torzszülött.
Nem szülészet volt, hol világra jöttek:
Néha kapanyélen vagy szekéroldalon,
Piszkos mûhelyekben, zsíros-mocskos kézzel
Nemzettem-szülte: félve, ritkán szabadon...
De ha jött az ihlet, a „szülés“ pillanata,
A rövid perceket is igénybe vette...
És anyám keresõ kiáltására
Futva otthagytam a félbemaradt verset;
Mikor szántottam, s a jószág délre evett,
A szántás közben jött gondolatot írtam:
Éktelen kiáltással felrezzentettek:
„Hej, te tekergõ, a máléban a riska...!“
....

Bevonuláskor
Az útszélén állok és várok,
Szívem kapuját sarkig kitárom.
Virág helyett bûneim teszem eléd,
És reszketõ két kezem esdõn tefeléd
Nyújtom, mint bélpoklos, nagy, fájó szóval,
S lelkembõl feltör könyörgõ sóhaj:
Vonulj be, Uram, még ma hozzám,
És szólj nálam is, mint egykor Zákeusnál:
„Ma lett üdvössége e háznak!“
(Nagybánya, 1967. június 9.)

NAGYSZALONTA
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„Isten kegyelmébõl vagyok, ami vagyok“
Emlékezetes
marad
2011.
december 11-e, advent 3. vasárnapja a nagyszalontai gyülekezet
életében. A délelõtti istentisztelet
keretében Balog Gábor diakónusi avatása történt, majd a
gyülekezet köszöntötte lelkipásztorát, Kovács Gyula testvért,
nyugdíjba vonulása alkalmából.
A délutáni istentiszteleten Tóth
Mihály úttörõ missziómunkás
életérõl emlékezett meg az
ünneplõ gyülekezet.
nagyszalontai gyülekezetben
nõtt fel Balogh Gábor mint
hívõ szülõk gyermeke. Itt
merítkezett be 17 éves korában. 2000ben a nagyváradi Timóteus bibliaiskola alapfokozatát végezte el, majd
ugyanitt a haladó fokozatot. 2010-ben
a Magyar Baptista Teológia levelezõi
tagozatán kapott diplomát. A múlt
évben a gyülekezet Balogh Gábor
testvért
diakónusi
szolgálatra
ajánlotta, felavatása a 3. advent vasárnap délelõttjén történt. A kirendeléskor érette imádkoztak: Kovács
Gyula, Papp Dezsõ és Gál Gyõzõ
lelkipásztorok, valamint Petrás János
presbiter (Gyula, Mo.) és Kovács Elek
diakónus (Hegyközszáldobágy).
„Isten kegyelmébõl vagyok, ami
vagyok“ (1Kor 15:10) – mondotta
Balogh Gábor, megköszönve a
testvérek bizalmát, hogy méltatták
erre a szolgálatra. Ezt követõen
köszöntötte lelkipásztorát nyugdíjba
vonulása alkalmából. „Október 3-tól,

A

Balogh Gábor (középen) diakónusi avatásakor imádkoztak (balról jobbra): Kovács Elek,
Petrás János, Gál Gyõzõ, Papp Dezsõ és Kovács Gyula.

31 év lelkipásztori szolgálat után
nyugdíjas vagyok, ” – tájékoztatotta a
gyülekezetet Kovács Gyula testvér,
majd ekképpen folytatta: Ez nem
jelenti azt, hogy nem dolgozom
tovább… „Szeress és szolgálj, amíg
lehet, ki tudja meddig tart életed“, – ez
az énekszöveg volt a mottóm, ehhez
szeretném magamat tartani továbbra
is. A család nevében Klaudia lánya
köszöntötte az édesapát: „Példa marad
elõttünk a hûséged és a szolgálatban
való helytállásod” – mondotta.
A délelõtti istentiszteleten Papp
Dezsõ biharpüspöki lelkipásztor
hirdetett igét. A 2Móz 17. alapján
hangsúlyozta: a gyülekezet és
vezetõinek feladata idõnként változik,

A nagyszalontai temetõkertben Tóth Mihály úttörõ missziómunkás újonnan állított sírkövénél.

van aki az elsõ vonalban harcol, mint
Józsué, van aki a 2. vonalban marad,
és imádkozik, mint Mózes, és vannak,
akik Áronként és Húrként az
imádkozó karját emelik. Az ünnepély
kezdõ áhítatán ketten buzdítottak
imára: Petrás János testvér a gyulai
Gyulavári gyülekezetbõl (Mo.) és
Mezei Ödön teológiai hallgató
Nagyváradról. A frissen avatott diakónust délelõtt köszöntötte: Gál Gyõzõ
lp., és Krisán István az „Új forrás”
gyülekezet presbitere Békéscsabáról
(Mo.). Alkalmi énekszámokkal a
biharpüspöki
énekkar
szolgált
Borbély Ferenc és Farkas Tibor karmesterek vezetésével.
(folyt. a köv. oldalon)
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KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS A FILADELFIA ÖREGEK OTTHONÁBÓL
Pénzbeli adományok: Gönci Géza (Nagyvárad) 100 RON, Tábita nõikör (Nagyvárad) 300 RON, N.N. (Szalárd) élelem + 50 RON,
N.N. (Szalárd) 200 RON, Coba Quist (Hollandia) 190 EUR.
Holland adomány (Sotczé) 400 EUR, Elek Miklós (Szalárd) 1000 RON, N.N. (Ausztria) 1000 EUR,
Szentábrahám-Gagy Gyülekezet 1000 RON, N.N. (Bihar) 100 RON, Erdõ Zoltán (Magyarország) 50000 FT,
Tõtõs Zsigmond (Nagyfalu) 100 RON, Guti Juliánna (Szalárd) 100 RON, Elek Zoltán (Szalárd) 600 RON,
Szigyártó András (Nagyvárad) 200 RON, Gere Árpád és Marika (Nagyvárad) 5000 RON.
Élelem és termény, egyebek: Papp Kálmán és Katalin (Nagyvárad) termény, Perecseni Gyülekezet élelem+termény, Elek
Zoltán (Szalárd) élelem+termény, Lévai Ibolya (Szalárd) élelem, N.N. (Szalárd) élelem, Mátyási János (Szalárd) élelem,
Krasznai Gyülekezet élelem+termény, Bochemie Romania SRL tisztítószer, Bihari Gyülekezet élelem+termény, Elek Miklós
(Szalárd) termény, Szalárdi nõikör élelem.
A Filadelfia gondozottjai, alkalmazottjai és vezetõsége nevében köszönjük a támogatást és kívánjuk Isten gazdag áldását erre
az új évre. „Legyetek erõsek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tõlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el
tõled, sem el nem hagy téged.” (5Móz 31,6)

Felhívás
A Szalárdi Filadelfia Noom idõsek otthona
szeretettel várja azok jelentkezését, akik
szeretnék hátralevõ életüket a Szövetségünk tulajdonában lévõ intézményben eltölteni, ahol megfelelõen képzett személyzettel (ápolók, egészségügyi személyzet,
konyhai személyzet) és felszereltséggel
biztosítjuk a bentlakók jólétét.
Jelenleg 2 nõi és 1 férfi hely van üresen.
Az év második felében megnõ a befogadó
képességünk, mivel kész lesz az új épület,
ahol egy és két ágyas szobák, külön fürdõszobával állnak majd a bentlakók rendelkezésére, akár házaspárok is jelentkezhetnek.
További információért elérhetõk vagyunk
a köv. telefonszámokon: 0259/447490,
0726724136 – Mierlut József,
0721445504 – Dr. Pardi Benjamin Attila,
vagy fax: 0259/432020
e-mail: filadelfianoom@gmail.com
DR. PARDI BENJÁMIN ATTILA

„Isten kegyelmébõl...“ (folyt.)
A sokfelõlrõl érkezett vendégek a
helybeli atyafiakkal együtt közösen
ebédeltek a Zilahi Lajos Mûvelõdési
Házban. Ezt követõen egy csoport a
temetõkertbe sietett és megkoszorúzta
Tóth Mihály új sírkövét, amit az
elhunyt dédunokái nemrég állíttattak.
Jelen volt az úttörõ missziómunkás
leszármazottainak számos tagja, több
hazai és magyarországi gyülekezet
képviselõje, megemlékezõ beszédet
Kovács Gyula lp., missziókerületi
elnök, befejezésül Gál Gyõzõ és Kiss
Tibor Péter lp., a Körösvidéki egyházkerület elnöke (Mo.) imádkozott.
Az imaházban folytatódott a
történelmi megemlékezés. 2011-ben
volt 175 éve, hogy Tóth Mihály
született, és 80 éve, hogy hazaszólította az Úr. A jeles úttörõ –

életrajzát Kovács Gyula lp. ismertette
– az 1880-as ’90-es években 179
alkalommal tartott bemerítést. Magas
termete lévén, a Nagy elõnévvel is
illették, különben visszahúzódó ember
volt, ugyanakkor bátor, aki az evangélium hirdetéséért tíz alkalommal
viselt elzárást. Leszármazottai közül
hét dédunokája van életben (hárman
Ro.-ban – Tóth Mihály testvér
betegsége miatt sajnos nem lehetett
jelen –, hárman Mo.-on, és egy az
USA-ban él), ükonokáinak száma 19,
szépunokák 26-an vannak. (Az
ükonukák közül Gergelyné Tóth Erna
és Tóth Edina adott elõ ének-hegedû
duettet.)
A délutáni összejövetelen igei
üzenettel szolgált Kiss Tibor Péter
sarkadkeresztúri lp., „az igazak emlékezete“ és „az igazak várakozása“

mottóval (Péld 10:7, 28), valamint
János Levente, a szomszédos
feketegyarmati körzet lelkipásztora,
aki a hithõsök példáját idézte a Zsid
11-bõl. „Legyünk éberek, figyeljünk a
szükségre – a szomjas lelkekre –, és
vigyük bátran Jézus Krisztus örömhírét“ – mondotta záró igehirdetésében Gál Gyõzõ lelkipásztor.
Befejezéskor a gyülekezet lelkipásztora hálaadásra buzdított, többen
is imádkoztak, a két jelen lévõ
dédunoka: Tóth Rózsika és Székely
Incike is köszönetet mondott a dédnagyapáért.
A püspöki énekkar eme második
alkalmon is szolgált, a közösénekeket
a helybeli gyülekezet fiataljai vezették, az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.
SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Az arad-belvárosi gyülekezet testvérisége január 9-én
kísérte utolsó földi útjára Kürti Bálintot, akit életének 84.
évében szólított magához az Úr. Testvérünk az utolsó
hónapjait ágyban fekvõ betegként töltötte, fizikai gyengesége
ellenére hite és reménysége töretlen maradt – szép példát hagyva
a családnak és a gyülekezetünknek. A gyászistentiszteleten
a kápolnánál Dr. Vass Gergely ny. lp. a 23. Zsoltár 1-4
verseibõl, dr. Giorgiov Adrián lp. a Jel 21:4-7-bõl szólta a
bátorító üzenetet. A nyitott sírnál Simon András lp. a Jn
14:1-3 alapján az Úr Jézus szavaival bátorította a gyászoló
családot; a temetésen szépen szolgált a belvárosi és a kisszentmiklósi gyülekezet tagjai alkotta alkalmi kórus. Istenünk
vigasztalását kívánjuk a gyászoló család részére. (S.A.)
Megváltónk, az Úr Jézus földre jövetelét eggyel kevesebben
ünnepeltük a brassói gyülekezetben, de eggyel többen ünnepelték az Atyánál: özv. Erdõ Jolán testvérnõnket 78
évesen szólította magához az Úr 2011. december 23-án.
Karácsony szentestéjén volt a virrasztói
istentisztelet, a temetésre az ünnep
második napján került sor. A gyászoló
család és a gyülekezet Isten igéjébõl
meríthetett vigasztalást, amint azt Kis
Ottó lelkipásztor hirdette magyar
nyelven a Lk 2:25-35 alapján. Borzási
Gyula lelkipásztor román nyelven
ismertette az elhangzott gondolatokat, hogy az örökérvényû
igazságok mindenki számára érthetõk legyenek. A
sírkertben Erdõ Endre testvérünk buzdított reménységre,
hiszen szeretett testvérnõnk számára Jézus volt az út, az
igazság és az élet – ezért õ most az Atyánál van. Kívánjuk,
hogy a felhívás hozzon pozitív változást minden hallgató
szívében. A gyászoló családdal maradjon Isten kegyelme és
vigasztalása. (Deák Zsolt)

hûséges gondozásában részesült. A temetési istentiszteleten
Szekrényes Pál lp. hirdette az igét (Zsolt 91:1-2, 14-16),
végül Papp Dezsõ lp. vigasztalta a családot. A biharpüspöki
gyülekezet énekkara, együtt a szentjánosi testvérekkel
szolgáltak énekekkel. A sírkertben befejezésül Rádi Gyula
szilágybagosi diakónus imádkozott. Kívánjuk Isten vigasztalását a gyászoló családnak, unokáinak, a dédunokáknak és
a rokonoknak. (P.D.)

Vajas Miklós györgyfalvi testvérhez életének 83-ik életévében érkezett a hazahivó szó. Már gyermekkorában megismerte az Urat. Szorgalmas munkásemberként sokat
fáradozott. Kilenc éves özvegységében, a gyógyíthatatlan
betegség fájdalamaiban az Úr adott kegyelemet, hogy felkészülve távozhasson az örök hazába. Temetése Györgyfalván,
január 2-án volt. A családi háznál Bálint Pál kolozsvári
lelkipásztor a 90. Zsoltárból, Péter István sarmasági
lelkipásztor a Lk 16:1-10 alapján hirdette az evangéliumot.
A kolozsvári-lónai összevont énekkar dicsõitette az Urat.
A viszontlátás reményében vigasztalást kívánunk a
gyászoló családnak. (P.I.)
Temetések Szilágyperecsenben
Október 30-án Kulcsár Márton testvér temetésén vettünk
részt, aki 70 évet kapott az Úrtól. Hírtelen halállal, munka
közben szólította el az Úr. A gyászos háznál Borzási István
lelkipásztor hirdetett igét Zsid 1:1 és 3:7-8 alapján. A temetõben Józsa Sándor gyülekezeti elöljáró szolgált.
November 6-án Kulcsár Évát kísértük utolsó útjára, akinek az Úr 41 évet ajándékozott. A családi háznál Borzási
István lelkipásztor 2Kor 5:1-10 alapján hirdette az igét.
A temetõkertben Balla Béla diakónus testvér szólott a Jób
19:25-26 szerint. Az Úr tegye gyümölcsözõvé az Õ igéjét!

Szilágyerkedre utaztunk temetési
istentiszteletre július 29-én, Szántó
Borbála (született Szekeres Borbála)
testvérnõt kísértük utolsó hosszú útjára,
Aradról Erkedre. Drága testvérnõnk
Erkeden született, és 85 évet kapott
ajándékba a teremtõtõl, ebbõl az utóbbi
14 évet többnyire Aradon töltötte
gyermekeinél és unokáinál, akik nagy szeretettel vették
körül. A temetés napját megelõzõ este gyászistentiszteletre
gyûltünk össze a kisszentmiklósi gyülekezettel és a sok jó
szomszéddal. A temetésen Sallai Jakab és Bándi Sándor
lelkipásztorok hirdették Isten vigasztaló igéjét, bátorítva a
gyászoló család minden tagját, hogy legyenek méltó
követõi testvérnõnk hitének, aki élete utolsó napjaiban is
buzgón imádkozott és áradt belõle az ige. (S. J.)

December 1-én Józsa Miklós testvér temetésére gyûltünk
össze, aki 65 évet kapott az Úrtól ajándékba. Az Igét Meláth
Attila, a váci baptista gyülekezet lelkipásztora hirdette, az
Ézs 54:10 alapján, majd Nt. Nagy Bálint helyi református
lelkipásztor szólott az 1Móz 48:21 alapján. A sírkertben Jn
11:21-28 szerint hangzottak a vigasztaló szavak.
Az istentiszteletet a helyi lelkipásztor vezette. Az Úr vigasztalja meg a gyászolókat!

December 13-án szomorú szívvel állt meg a gyászoló család
és gyülekezet Gergely Katalin (szül.: Ozsváth Katalin)
koporsója mellett, aki hosszú életet kapott Istentõl – életének
97. évében hívta haza Megváltója. Az Úr négy gyermekkel
áldotta meg. Testvérnõnk a szilágybagosi gyülekezet
hûséges tagja volt éveken át, 2005-tõl a biharpüspöki
gyülekezethez tartozott. Az utóbbi idõben betegsége miatt
már nehezen ismerte fel az embereket, viszont vigasztalást
jelentett az, hogy ismerte az Urat. Kisebbik lányának

Sarmaságon, 2011. szeptember 22-én kísértük utolsó útjára
Kaszta Erszébet testvérnõt, akit 88 évvel ajándékozott
meg az Úr. Férjével, Kaszta Miklóssal, 68 évet éltek boldog
házasságban. Házasságukat az Úr négy gyermekkel ajándékozta meg. A gyászszertartáson a kápolnánál igét hirdetett
Péter István lp. és Kis Ottó lp. a Fil 1, 21 alapján. A temetõkertben Tóth Attila lp. 1Thesz 4, 13-18 alapján szólta Isten
vigasztaló igéjét. A temetésen a helyi gyülekezet énekkara
és zenekara is szolgált. Kaszta Erzsébet testvérnõ istenfélõ

December 22-én Kulcsár Katalin testvérnõ koporsója
mellett álltunk meg, aki 83 évet kapott az Úrtól ajándékba.
Ebbõl több mint 40 évet szolgált az énekkarban! Az Igét
Borzási István lelkipásztor a Lk 2:36-38 alapján hirdette,
gyülekezetünk diakónusával, Kulcsár József testvérrel, aki
a temetõkertben szólott a feltámadásba vetett hitünkrõl.
Emléke legyen áldott! (B.I.)
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„Drágának tartja híveinek halálát az Úr“
Nem gondoltuk, hogy a 2011-es év
novembere és decembere gyökeresen
megváltoztatja majd az életünket. Az
események ugyanolyan hirtelen,
majdnem azonos forgatókönyv szerint
zajlottak: telefonhívás, rohanás haza,
és elõbb édesanyánkat, majd egy
hónappal késõbb édesapánkat veszítettük el. Több ponton megdöbbentõ
és felfoghatatlan a hasonlóság.
Amikor november 9-én apa és a
testvérem telefonált, hogy édesanyánk
kómában fekszik a kórházban,
felfoghatatlannak tûnt. Hogy lehet?
Néhány napja még minden rendben
volt... Gyorsan autóba ültünk és
rohantunk haza. Közben Isten kezébe
tettük anyát, abban bízva, hogy a
legjobb történik vele (szívünk mélyén
abban reménykedve, hogy minden
rendbe jön, anya felébred a kómából,
és még sokáig velünk marad).
Aztán szembesültünk azzal, hogy
már csak órái vannak hátra. Lestük az
oxigénmaszk emelkedését, minden
egyes, egyre gyengébb lélegzetvételt... Aztán elbúcsúztattuk...
Apával sokat beszélgettünk arról,
hogyan is legyen tovább. Nagyon
szeretett volna otthon maradni. Mi
szerettük volna, ha velünk jön
Budapestre, ha a közelünkben van,
hogy szerethessük, gondoskodjunk
róla. Biztosított, hogy majd eljön
hozzánk, de még rengeteg teendõje
van. Mindig is nagyon aktívan élt õ
is, és édesanyánk is.

Apa a hátát fájlalta, amit a munkájának tulajdonítottunk. Injekciós
kezelést írtak elõ, ami úgy tûnt, hogy
használ. Aztán egyik este megtudtuk,
hogy baj van. Akkor éjszaka ismét
hazarohantunk, abban reménykedve,
hogy apa jobban lesz, meggyógyul.
Gondolatban többször ismételgettem
azt az igét, amivel Isten azon a héten
bátorított: „hû az Isten, aki nem hagy
titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sõt, a kimenekedést is
megadja“ (1Kor 10,13). Megnyugodtam, hogy Isten kezében tartja a
dolgokat, eseményeket.
Siettünk a kórházba, ahol azzal
kellett szembesülnünk, hogy édesapánk nagyon erõtlen, gyenge. Egy
vizsgálat után megállt a szíve, és az
orvosok erõfeszítései ellenére apa
nem jött vissza. Csak zokogni
tudtunk a fájdalomtól, sokkolt az
elvesztése. Annyi terve volt, annyi
mindent szeretett volna még
elvégezni. Noha nagyon hiányzott
neki anya, megharcolta helyzetét
Istennel, békében elfogadta azt.
A fájdalmunk akkor oldódott
kissé, amikor kiderült, hogy rosszindulatú daganat áttéte miatt fájt a
gerince. A betegség prognózisa szerint
optimális esetben is csak néhány
hónapig bírta volna még, tele mérhetetlen fájdalommal és szenvedéssel.
Isten ettõl mentette meg apát.
Szélsebesen magához vitte, oda,
ahová apa mindig is nagyon vágyott.

asszony volt és életére jellemzõ volt a szelídség és alázat.
Az élete szava nélkül is prédikált, nagyon pozitív hatással
volt a családra, gyülekezetre és még másokra is. Fájó
szívvel búcsúzik tõle a népes család, 12 unokája és a 18
dédunoka. Az Úr vigasztalását kívánjuk a gyászoló család
számára! (Fekete Csaba)
2011. november 22-én mély fájdalommal, de békés
reménységben kísértük el utolsó földi útján a köröstárkányi
gyülekezet volt gondnokát, Lõrincz Ferenc testvérünket,
akit mennyei Atyánk életének 58. évében szólított haza.
2010 pünkösdjén került hirtelen kórházba, ahol kiderült,
hogy súlyos daganatos kór támadta meg emésztõrendszerét.
A kórházi kezelést mûtét, majd sugárkezelés követte.
Betegségérõl hálás szívvel vallotta, hogy általa Isten
szabadulást és lelki megújulást hozott életébe. Megragadott
minden alkalmat, hogy errõl beszéljen. Nagyon szeretett
volna meggyógyulni, hogy még sokaknak bizonyságot

(Zsolt 116,15)

Noha iszonyú ûrt hagytak maguk
után, tudjuk, hogy mindketten jó
helyen vannak.
Amikor egyeztettünk, hogy mikor is
lesz a temetés, keddet láttuk a legmegfelelõbbnek. Aztán döbbentünk
rá, hogy december 13-a lesz, anyát
pedig november 13-án temettük el.
Csodálatos átélni újra és újra Isten
vigasztalását. Az Apa halála utáni
napon az az ige volt az Áhítatban,
hogy „letöröl a szemükrõl minden
könnyet és nem lesz többé gyász, sem
fájdalom“ (Jel 21,4). Aztán a temetésen visszaköszönt a köv. ige: „hû az
Isten, aki nem hagy titeket feljebb
kísérteni“.
Évek óta õrzök a szívemben egy
mondatot: „boldogok vagytok ti, mert
Isten méltónak látta a hiteteket arra,
hogy ez megtörténjen“. Mindennap
nagyon fáj, hogy elvesztettük õket, de
tudjuk, hogy igazi, értékes ajándék
volt az életük.
Nagy Kasza Noémi, Bp.
Nagy Kasza Mihály (67) és
felesége Ilona (63, született
Szabó), a szatmárnémeti gyülekezet hûséges tagjai voltak. Mihály
testvér missziói felelõs volt
Sándorhomokon. Temetésén igét
hirdetett Szabó Szilárd csíkszeredai
és Budai Lajos zilahi lelkipásztor.
Mindkét temetésen a gyászszertartást Szûcs Sándor szatmárnémeti lelkipásztor vezette.

tehessen Isten kegyelmérõl. Családja, gyülekezete, vele
együtt tusakodott ezért. Isten mégis úgy látta jónak, hogy az
emberi elképzeléstõl eltérõen hallgassa meg könyörgésünket. Az elsõ mûtétet folyamatos gyengülés és további 6
mûtét követte. Az Úr megengedte, hogy a Sátán keményen
megrostálja, de új erõt nyert Jézus Krisztus szavaiból:
„Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a
hited.“ (Lk 22,31-32)
A temetési istentiszteleten magyarul Bányai János, románul
pedig Boros József lelkipásztorok hirdették, hogy melyik az
az Isten által vetett szilárd alap, amely megáll (2Tim 2,19).
A temetõkertben Elekes József lelkipásztor arról tett bizonyságot, hogy Isten olykor a nyomorúság kohójában tisztítja
meg és készíti fel övéit a mennyországra (Ézs 48,10).
A minden vigasztalás Istene karjaiba ajánljuk testvérünk
özvegyét és édesanyját. Õ kötözze be a gyászolók sebeit!
Mike József, körzeti lelkipásztor
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Rádióistentiszteletek beosztása 2012-ben
A KOLOZSVÁRI RÁDIÓBAN – a 909 m, 1404 m és 1593 m középhullámon, valamint a 95,6 és 95,4 MHz
ultrarövidhullámon baptista rádióistentiszteleteket sugározunk az alábbi beosztás szerint. A szerdai adás (15’)
9:00 órától, a vasárnapi (30’) 17:20 órától hallható (Interneten is).
Újévkor, húsvétkor, pünkösdkor, reformáció emlékünnepén és karácsonykor ökumenikus adások keretében
hallható a baptista üzenet.
Szerkeszti és igét hirdet dr. Borzási István lelkipásztor (0735-500001).
január 22 – vasárnap
febrruár 12 – vasárnap
febrruár 29 – szerda
március 21 – szerda
április 29 - vasárnap
május 20 – vasárnap
június 6 – szerda
június 27 – szerda
július 18 – szerda
augusztus 5 – vasárnap
augusztus 26 – vasárnap
szeptember 16 – vasárnap
október 3 – szerda
október 24 – szerda
november 11 – vasárnap
december 2 – vasárnap
december 23 – vasárnap
2013. január 6 – vasárnap

Józs 7,1-13 20-26
Józs 8,1-22
Józs 11,16-23
Józs 12,1-24
Józs 9,3-21
Józs 10,7-14
Józs 15,1-2 12-20
Józs 18,1-10
Józs 20,1-9
Józs 11,1-15
Józs 13,1-14
Józs 14,6-15
Józs 22,9-29
Józs 23,1-16
Józs 16,1-10 17,1-4
Józs 21,1-8
Józs 24,14-28
Bír 1,1-15

A gyülekezet egy haragvó Isten kezében
Ái bevétele és a szövetség
Híradás a honfoglaló háborúról
Isten hûsége
A gibeóniak ravasz csalása
A nemes harc megharcolása
Júda öröksége
Szent gyülekezet a szentélynél
Menedékvárosok
Az északi hadjárat
Az örökség átvétele
Káleb példája
A keleti törzsek hazatérése
Isten segítsége
Tragikus irányvonalak
A léviták, Isten zsellérei
A szövetség megújítása
Három történet tanulsága

 A kolozsvári Evangélium Hangja Rádióban (EHR) a 88,3 MHz frekvencián, félórás magyar adás minden vasárnap este
20:15-tõl (Interneten is: http://www.rvecj.ro/). Igét hirdet Borzási István. A mûsorokért Babos Márton felel (0771617966).
 A nagyváradi EHR-ban a 92,1 MHz frekvencián és Interneten (http://www.rve-oradea.ro) a következõ magyar nyelvû
mûsorok foghatók: kedden 19:10-tol 45 perces istentisztelet (prédikáció, áhítat, gondolatok), Nagy Ferenc
szerkesztésében (0735501157), szerdán 19:20-tól 30 perces istentisztelet (prédikáció) ugyancsak Nagy Ferenc
szerkesztésében, és szombaton 19:20-tól 30 perces gyermekmûsor zenes programmal kiegészítve. Közremûködik János
Anita es Bernáth Bálint (0726-085717)
 A nagyszebeni EHR-ban a 89,4 MHz frekvencián félórás magyar adás hallható minden kedden 19:30-tõl, a
gyermekmûsor után (Interneten is: http://www.rvesb.ro/). Igét hirdet dr. Borzási István lelkipásztor. A mûsorokat Merlán
Katalin szerkeszti (0369-424450).
 A brassói EHR-ban a 94,6 MHz frekvencián egyórás magyar adás minden szombaton 20:00 órától (Interneten is:
http://www.rvebrasov.ro/). A mûsorokat Borzási Dávid szerkeszti (0735-500701).
 A zilahi Unison Rádióban, a 94,1 MHz frekvencián, hetente félórás magyar adás hallható szombaton és vasárnap
délben. Igét hirdet dr. Borzási István lelkipásztor (0735-500001).
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