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A Szövetség elnökének beszámolója

„A mennynek Istene, Ő ad jó szerencsét nekünk, és mi mint az ő szolgái kelünk föl és építünk…”
Neh 2:20

Méltó a mi Istenünk arra, hogy hálánkat kifejezzük iránta azért, hogy megsegített, megtartott, ve-
zetett, és gondunkat viselte az elmúlt esztendőben is. Az Ő mérhetetlen kegyelme által érhettünk el
olyan eredményeket sok területen az elmúlt évben, amire azt mondhatjuk, hogy haladás volt a jó
irányba. Ennek ellenére, marad még sok olyan terület, ahol lehetne és kell is javítani, és amelyekben
fejlődnünk kell. 

Az elmúlt év márciusától szövetségünk elnökségébe három új személy került be. Félelemmel és ret-
tegéssel, de egyben jó reménységgel kezdtem én is a mandátumot, bízva abban, hogy aki elhív minket
egy szolgálatra, az fog adni elég kegyelmet és erőt, azt a szolgálatot be is tölteni. Kellett egy kis idő,
amíg összerázódott a viszonylag új csapat, de azt tudom mondani, hogy mindezidáig jó légkör és jó
együttműködés jellemzik az elnökség munkáját. Nagyon hálás vagyok azért, hogy lelki látás és irány
meghatározása szempontjából, az elnökségben egyek vagyunk, és egy féle képen látunk. Nyolc ízben
tartott értekezletet az elnökség az elmúlt évben. Ezeken a gyűléseken a közösségünk életével kapcso-
latos nehezebb, vagy könnyebb kérdéseket kellett megvitassuk. Igyekeztünk minden esetben a leg-
bölcsebb döntéseket meghozni. Szövetségünk Tanácsa is, a mostani kongresszusig, három ízben
tartott megbeszélést. Ezeket a gyűléseket is, hála az Úrnak, az egység jellemezte. Értékes emberekkel
tudok együttműködni úgy az elnökségben, mint a tanácsban, és kérem szeretettel a testvéreket, hogy
imádkozzanak az elnökségi - és a tanácstagok további munkájáért, támogassák őket ebben a felelős-
ségteljes szolgálatban is, hogy az Úr dicsőségére és a nagy közösség javára tudjunk végezni békes-
ségben, egységben, és jó kedvvel minden ránk bízott feladatot.  

Egy év alatt, betekintést nyerhettem jobban Szövetségünk vezetőségének, a lelkipásztorok, valamint
a gyülekezeteink életébe. Vannak dolgok, amikért hálát adhatunk, és amikért örülnünk kell, de akad-
nak olyan dolgok is, amik miatt sürgősen, komolyan, és összefogva keresnünk kellene az Úr vezetését,
akaratát.  Ezek közül említek meg itt éppen csak két témát, területet.

Az elmúlt évben beindult a gyakorlatban is a pasztorális szakosztály. Nagyon jó döntés volt az,
hogy alakuljon egy olyan szakosztály, amelyik a lelkipásztorok különböző gondjaival, szükségleteivel
foglalkozik. Ennek keretén belül sikerült több lelkipásztort és gyülekezetet is meglátogatni, ahol pró-
báltuk orvosolni a helyzetet és megoldást találni az adott problémákra. Hála az Úrnak minden egyes
lelkipásztorért és itt is kérem szeretettel a testvéreket, hogy szeressék, becsüljék a lelkipásztorokat és
talán jobban, mint ez előtt, imádkozzanak értük. Egyre több kihívással és elvárással kell szembenéz-
zenek a lelkipásztorok, ezért ahol csak lehet, segítsünk nekik a teherhordozásban. Érzékelhető még
olykor a lelkipásztorok között is feszültség, amit a rosszindulat, gyanakvás, feltételezések, félreértések
sorozata okozhat. Ez nem jó. Hívom szeretettel itt is kedves szolgatársaimat arra, hogy tegyük ezeket
félre, tisztuljunk meg az Úr előtt, rendezzük, amit rendezni kell, úgy, ahogy az Úr Igéje is tanít minket
erre, hogy felszabadultan, tisztán, egymást szeretve, védve, és támogatva tudjunk az Úr előtt és a
gyülekezetek felé szolgálni! Kérem a testvériséget is, hogy imában, bátorításban, mindenben, amiben
csak lehet, járuljanak hozzá a lelkipásztorok közötti egység és szeretet ápolásához és megtartásához.
Nagyon sok függ a lelkipásztorok közötti viszonytól. Ne legyünk pártoskodók! Nem csak egyéni,
hanem közösségeink lelki (együtt)működése és szolgálata nagymértékben ettől is függ. De ha az Úr

Munkakongresszus 2016 3



Lelke bennünk lakozik, aki az egységnek a Lelke, akkor ez megvalósítható már itt és most közöttünk!
Ami az elmúlt évtől egy új kihívás az a Magyar Baptista Teológiai Fakultás jövője itt nálunk Erdély-

ben. Ami jó, és aminek örülni lehet, az, hogy az elmúlt évben egy partneri viszony jöhetett létre a bu-
dapesti teológia és a mienk között. Mindkét fél számára előnyös kapcsolatnak ígérkezik és reméljük,
hogy a nagy közösség is hamarosan tapasztalni fogja ennek gyümölcsét. Ami nem jó, vagy lehetne
még jobb, az viszont az egyre kevesebb jelentkezők száma. Mert minek is iskola, ha nincsenek diákok?
Ez egy nagyon sürgős probléma, amivel szembe kell nézzünk. Kezelni ezt pedig csak úgy tudjuk ered-
ményesen, ha kérjük az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. Minden gyüleke-
zeti tag, akár szülő, nagyszülő, fiatal vagy gyermek, magáévá kell tegye ezt az ügyet úgy, hogy ezért
sürgősen összefogva, folyamatosan imádkozunk, akár otthon, vagy a gyülekezetben. Sokkal többen
kellene erre gondoljanak és ezért imádkozzanak! Lehet az Úr épp ezért nem hív el embereket a mun-
kára, mert nincs, ki kérje azt! Bátorítsuk a fiatalokat és idősebbeket is a lelki munkára! Ezért a nem-
zedékért mi vagyunk és leszünk a felelősek az Úr előtt, ezért ne hagyjuk elveszni őket. 

Ne felejtsük kérni az Úrtól a lelki megújulást, ébredést saját életünkre, családunkra és közösségeink
életére. Talán ez a legnagyobb szükség. Nincs is olyan időszak, amikor ezt a kérést félretehetjük. Ezt
mindig kérni kell. Ne fáradjunk bele. Talán épp ez tarthat minket ébren. Kívánom Istenünk kegyelmét
és áldását minden kedves testvérem életére Erdély területén, és azon túl is. Bízzunk az Úrban erősen,
mint Nehémiás, hogy vele együtt mondhassuk: „a mennynek Istene, Ő ad jó szerencsét nekünk, és mi
mint az ő szolgái kelünk föl és építünk!”

Pardi Félix, elnök
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A Szövetség főtitkárának beszámolója

Isten iránti hálával tekintek vissza az elmúlt évre. Főtitkári szolgálatomat kezdőként végezve látom al-
kalmatlanságomat, s hogy mennyi területen kell még tanulnom és fejlődnöm. Szeretném megköszönni a

testvérek bizalmát, megértését és támogatását, amit meg is tapasztaltam úgy lelkipásztorok, mint gyüleke-
zeti tagok részéről. Értékelek minden jó tanácsot és intést a testvérek részéről. 

A főtitkári feladat szerteágazó és főleg adminisztratív jellegű. Fontos újból és újból emlékeztetnem magam
arra, hogy mindent Isten dicsőségére végzek és a gyülekezetek javára. Máskülönben könnyen beletemetke-
zem úgy a munkába, hogy elfeledkezem arról az Úrról akiért és akinek végzem a feladatokat. Hála Istennek,
neki gondja van reánk, hogy figyelmeztessen és óvjon minket ilyen veszélyek közepette. 

Van két tevékenység, ami kimagaslóan gyakori és időigényes: a gyűléseken való rendszeres részvétel és
a levelezések által gyakorolt kapcsolattartás. Mind a két tevékenységből bőven kijut a feladat. Tisztelem és
becsülöm az előttem munkálkodó testvéreimet, akik főtitkárként szolgáltak a Szövetség élén. Mindkét te-
rületen látom alkalmatlanságomat és ezúttal is köszönöm a testvérek bátorítását, megértését. 

Szeretném megköszönni azon lelkipásztorok és gyülekezetek szolgálatát, akik hűségesen elküldték a kör-
zetük statisztikai adatait, hogy azokat napra készen tudjuk megjelentetni a kongresszusi füzetben. Azon
kevés esetben, ahol információhiánnyal rendelkeztem, az előző főtitkár – Kovács József testvér – gyakorlatát
követve csillaggal (*) jelöltem azokat a gyülekezeteket, ahonnan nem érkezett be naprakész statisztikai
adat. Ilyenkor az előző év adatait tüntettem fel a füzetben. Bár itt többnyire számokkal dolgozunk, nekem
bátorító volt észrevenni, hogy ez nem egy modern jelenség, hiszen a Bibliában is fontosak voltak a számok:
szám szerint tudjuk, hány személlyel ment le Jákób Egyiptomba, hányan jöttek fel később Egyiptomból, há-
nyan mentek be Kánaánba, hányan mentek harcba Gedeontól kezdve egészen a királyok történetéig, hányan
tértek haza a fogságból, hány férfiembert látott vendégül Jézus az asszonyokon és gyermekeken kívül, há-
nyan merítkeztek be pünkösdkor, stb. Ennek fényében vallom én is Jonathánnal: „Az Úr előtt nincs akadály,
hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást” (1Sámuel 14,6). 

A Román Baptista Unióval rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, amit testvériesnek találunk, s amit szeret-
nénk fenntartani ezután is. Úgy egyénileg, mint más testvéremmel együtt rendszeresen részt veszünk az ő
találkozásaikon, legyen az Elnökségi gyűlés, Tanácsülés, vagy nemzeti konferencia, illetve választó kong-
resszus. 

Hasonlókat mondhatok el a Magyarországi Baptista Egyházzal való kapcsolatunkról is. Hála az Úrnak,
az elmúlt évben létre jött több találkozás, amit Budapesten, Nagyváradon, valamint Szatmárnémetiben tart-
hattunk. Mindegyik esetben testvéries légkörben és kölcsönös bizalommal oszthattuk meg egymással saját
ügyeinket és hallgathattuk egymás tanácsait, ami után építő imaközösséget gyakorolhattunk. Akár a Bap-
tista Teológiai Akadémia (Budapest) és a Baptista Teológiai Fakultás (Nagyvárad) között létrejövő partneri
kapcsolatra gondolunk, akár a jövő évben újra sorra kerülő Magyar Baptisták Világtalálkozójára (MABAVIT),
azt mondhatjuk, hogy békés, gyümölcsöző és ígéretes a kapcsolatunk. Isten segítsen, óvjon, és támogasson
minket ebben az esetben is.

Valamivel lazábbak a kapcsolataink és ritkábbak a találkozásaink a Európai Baptista Föderációval (EBF)
és a Baptista Világszövetséggel (BWA). Ez nyilván nem jelenti azt, hogy tartjuk velük a kapcsolatot. Az
elmúlt évben Pardi Félix szövetségi elnök testvérrel például részt vettünk az EBF választó közgyűlését Szó-
fiában (Bulgária), ahol meglehetősen áldott testvéri és baráti kapcsolatot köthettünk az újonnan megvá-
lasztott elnökkel, Asatur Nahapetyan örményországi testvérrel, akit a misszió iránt elkötelezett evangéliumi
testvérnek ismertük meg. 
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A Szövetség statisztikáját illetően megemlítek alább néhány adatot, viszont a gyülekezetek egyéni hely-
zetéről csak „A Szövetség statisztikájá”-ban található beszámoló.

Mindenért Istené legyen a dicsőség!
Borzási Pál, főtitkár
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Gyülekezetek Tagság Fenyítettek Hozzátartozók Bemerítések Bemerítettek 
243 8625 556 4417 70 244 

 
 

Év Tagszám Bemerítettek 

2007 9033 297 
2008 8954 311 
2009 9201 417 
2010 9096 510 
2011 9089 299 
2012 8971 322 
2013 9007 296 
2014 8838 220 
2015 8625 244 

 



1 Gy M 542 5 200 1 4 13
2 LGy M 6 0 5 0 0

3 Gy M 118 1 40 1 2 3

4 LGY R 171 18 270 1 7

5 Gy M 42 2 12 1 2 2
6 Gy M 2 0 2 0 0

7 Gy M 48 0 21 0 0 1
8 Gy M 43 0 7 1 2 1
9 Gy M 47 0 15 1 4 1
10 LGy M 2 0 3 0 0

11 Nagyszalonta Gy M 37 2 9 0 0 2
12 Gy M 14 2 1 0 0
13 LGy M 5 3 2 0 0
14 Tenke LGy M 12 4 9 0 0

15 Gy M 44 0 5 0 0 2
16 LGy M 2 0 0 0 0
17 Gy M 41 0 10 0 0 1
18 LGy M 9 0 4 0 0
19 Gy M 42 0 16 0 0 1
20 LGy M 9 0 1 0 0

21 Magyarremete Gy M 65 8 14 1 2 2
22 Gyanta Gy M 16 0 3 0 0

23 Gy M 37 2 11 0 0 2
24 Gy M 25 0 8 0 0 1
25 LGy R 13 0 37 0 0
26 Gy V 20 15 55 0 0 1
27 Gy M 21 2 15 0 0 1
28 Gy R 115 25 160 0 0 3
29 LGy M 6 0 4 0 0

30 Gy M 11 1 0 2 2 2
31 LGy M 5 0 0 0 0
32 LGy M 14 0 4 0 0
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Romániai Magyar Baptista Szövetség Statisztikája 
2014 

                  
Nr. Gyülekezet neve Státus Etnikum Tagok Fenyített Hozzátartozó Bemerítések Bemerítettek 
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33 Bihar Gy M 101 9 29 0 0 3
34 Bihar - Roma M R 9 1 5 1 2
35 LGy M 13 2 2 0 0
36 Gy M 98 24 17 0 0 2
37 LGy M 4 0 1 0 0
38 M R 3 0 5 0 0

39 Gy M 51 4 24 0 0 2
40 LGy M 10 1 4 0 0
41 Biharvajda LGy M 4 0 2 0 0
42 LGy M 6 2 7 0 0
43 Csokaly LGy M 7 1 9 1 3
44 M R 19 6 38 0 0

45 Gy M 39 0 12 0 0 2

46 Gy M 83 1 30 0 0 3
47 LGy M 15 0 8 0 0
48 LGy M 13 0 3 0 0
49 LGy R 8 0 8 0 0
50 LGy M 4 0 4 0 0

51 Gy R 38 8 30 0 0 3
52 LGy R 23 6 19 0 0
53 LGy R 57 9 63 0 0

54 LGy R 24 10 0 0 0 2
55 LGy R 23 16 0 0 0

56 LGy R 13 3 14 1 2 2
57 Galospetri - Roma LGy R 14 1 19 3 10

58 Gy M 32 1 9 0 0 2
59 Gy V 25 0 8 1 1 1
60 Szalacs - Roma M R 7 0 5 0 0
61 Gy M 33 1 12 1 1 1
62 Gy M 43 2 14 1 1 1
63 LGy M 13 0 3 0 0
64 Kiskereki M M 7 1 9 0 0

65 Margitta Gy M 74 0 50 1 4 3
66 LGy M 7 0 2 0 0
67 LGy M 14 0 15 1 2
68 LGy M 8 0 6 0 0

69 Gy M 84 0 37 1 1 5

Lelkipásztor: Filep Szilárd
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70 Micske Gy M 21 1 1 0 0 1
71 LGy M 5 0 2 0 0
72 LGy M 11 0 12 1 1
73 LGy V 59 2 109 1 2
74 Albis LGy M 12 3 5 1 2
75 LGy V 26 0 40 1 6
76 LGy V 6 0 5 1 4
77 LGy R 27 0 27 0 0
78 Pele LGy V 14 0 20 1 6

79 Gy M 91 0 55 1 6 3
80 Poklostelek LGy V 4 1 0 0 0
81 Szentjobb LGy M 2 0 5 0 0
82 LGy R 17 0 39 1 2
83 LGy M 2 0 3 0 0

84 Arad I. Gy M 87 0 12 0 0 3
85 LGy M 11 1 3 0 0
86 M M 3 0 3 0 0

87 Arad II. Gy M 69 0 17 0 0 2
88 Gy M 26 0 8 1 1

89 Feketegyarmat Gy M 13 0 2 0 0 2
90 Gy M 12 0 7 1 3
91 Nagyzerind LGy M 5 1 1 0 0
92 LGy M 4 1 0 0 0
93 LGy M 11 0 2 0 0

94 Gy M 88 0 15 1 3 2
95 LGy M 5 0 0 0 0
96 Gertenyes LGy M 4 0 0 0 0

3245 209 1859 32 88

97 Zilah Gy M 348 25 90 2 3 8
98 LGy M 19 0 16 1 1
99 Egrespatak Gy M 64 5 31 0 0 2

100 Mocsolya - Roma LGy R 13 0 7 0 0

101 Gy M 47 2 16 1 4 2
102 Kisdoba LGy M 4 0 2 0 0
103 LGy M 9 0 10 0 0
104 LGy M 4 1 2 0 0
105 Nagymon M M 2 0 0 0 0
106 Gy M 22 1 12 0 0

Lelkipásztor: Veress Efraim, Missziómunkások: Ferenczi Béla és Gombos Miklós
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107 Gy M 12 1 0 0 0

108 Gy M 161 20 53 0 0 4
109 Gy M 84 6 36 0 0 2
110 Gy M 34 1 1 0 0 1
111 M M 9 0 3 0 0

112 Gy M 83 1 24 0 0 2
113 Mocsolya LGy M 12 0 8 0 0

114 Gy M 25 2 12 0 0 1

115 Gy M 153 19 32 1 6 4

116 Gy M 88 5 40 0 0 3
117 LGy R 24 10 45 0 0
118 GY M 27 1 4 1 2 1
119 Selymesilosva Gy M 21 1 7 0 0 1
120 LGy M 2 1 12 0 0
121 M M 2 2 12 0 0

122 Kraszna Gy M 304 18 120 1 11 8
123 Gy M 17 1 5 0 0
124 LGy M 9 1 0 0 0
125 Magyarkecel LGy M 3 0 4 0 0
126 Kraszna - Roma LGy R 25 1 26 0 1

127 Gy M 301 22 70 1 9 7
128 Varsolc Gy M 32 0 10 1 4 1

129 Gy M 183 8 54 1 5 4
130 LGy M 10 1 3 0 1

131 Gy M 86 1 11 1 6 2
132 Gy M 92 6 53 0 0 3
133 LGy R 30 5 31 0 0

134 Gy M 155 0 57 1 4 4
135 LGy M 36 1 10 0 0

136 Ip Gy M 83 0 22 0 0 2
137 Gy M 50 2 35 1 3 1
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138 Gy M 130 3 49 0 0 3
139 Gy M 32 2 6 1 2 1

140 Gy M 258 7 65 1 16 7
141 LGy R 5 2 10 1 8
142 Gy R 229 16 140 1 1 5
143 Szakasz M R 20 0 35 1 8
144 Gy M 12 2 2 0 0
145 Gy M 11 1 14 0 0
146 Gy R 39 9 35 1 3 1

147 Hadad Gy M 37 0 10 1 3 2
148 Lele LGy V 3 0 4 0 0
149 Szekerestanya LGy M 2 0 1 0 0

150 Gy M 127 23 77 1 5 4
151 Gy M 19 0 13 0 0
152 LGy M 5 0 0 0 0

3614 236 1447 21 106

153 Gy M 190 25 71 1 3 5
154 LGy M 12 0 8 0 0

155 Gy M 33 4 10 2 4 2
156 LGy M 2 0 2 0 0
157 LGy M 9 0 5 0 0
158 LGy M 4 0 12 0 0

159 Torda Gy M 40 5 6 0 0 2
160 Aranyosegerbegy Gy M 15 2 0 0 0
161 LGy M 5 0 1 0 0
162 LGy M 11 0 1 0 0

163 Gy M 9 2 1 0 0 2
164 LGy M 3 0 1 0 0

165 Kiskapus Gy M 98 5 25 0 0 3
166 LGy M 8 1 0 0 0

167 Gy M 101 2 20 0 0 3
168 LGy V 22 0 0 0 0
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169 LGy M 13 0 6 0 0 2
170 Gy M 32 1 7 1 4

171 Beszterce Gy M 35 0 12 0 0 2
172 Gy M 15 0 8 0 0
173 Gy M 15 0 3 0 0

174 Vajdahunyad Gy M 40 0 6 0 0 2
175 Gy M 16 1 8 0 0
176 LGy M 11 0 0 0 0

739 48 213 4 11

177 Gy M 69 0 12 0 0 2
178 Krizba LGy M 3 0 1 0 0

179 Gy M 19 0 11 0 0 2
180 M M 0 0 30 0 0

181 Gy M 65 0 34 0 0 3
182 M M 6 0 0 0 0
183 Gy V 19 0 25 0 0
184 Gy M 19 0 6 0 0

185 Gy M 26 3 14 0 0 2
186 M R 7 4 8 0 0
187 Kelementelke M R 3 2 2 0 0
188 Gyulakuta LGy R 4 1 0 0 0

189 Gy M 21 6 12 0 0 2
190 M R 10 1 12 0 0
191 Havad - Roma M R 6 0 14 0 0
192 Vadasd M R 8 0 20 0 0

193 Gy M 21 0 5 0 0 2
194 LGy LGy 2 0 0 0 0
195 Gernyeszeg Gy V 25 3 15 1 1 1
196 LGy M 10 1 6 0 0
197 LGy R 55 8 150 1 13
198 LGy R 7 2 47 0 0

199 Gy M 23 0 5 1 2 2
200 M M 0 0 0 0 0
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201 Gy M 76 1 31 1 3 4
202 Gy M 19 1 8 1 2
203 LGy M 5 0 4 0 0
204 LGy M 5 1 1 0 1

205 Korond LGy R 30 0 40 1 3
206 Betfalva LGy R 10 0 25 0 0
207 Agyagfalva M R 12 0 22 0 0
208 Kisgalambfalva M R 4 15 0 0 0
209 Rugonfalva LGy R 8 0 20 0 0

210 Gy M 22 1 15 0 0 2
211 LGy M 3 0 0 0 0
212 Kisgalambfalva Gy M 10 0 8 0 0
213 LGy M 9 0 4 1 1
214 LGy V 7 2 5 0 0
215 Gy V 23 1 13 0 0

216 Gy M 12 0 25 1 4 2
217 Gy M 21 0 5 0 0

218 Gy M 23 0 14 1 2 2
219 M R 31 4 110 1 1
220 M M 2 0 0 0 0
221 M M 2 0 5 0 0
222 M M 6 0 3 0 0
223 M R 1 0 4 0 0

224 Gy M 45 0 17 1 3 2
225 LGy M 12 0 4 0 0
226 Gy M 17 1 8 0 0
227 LGy M 6 0 2 0 0
228 LGy M 6 0 0 0 0

229 Gy M 56 1 16 0 0 3
230 LGy M 23 1 4 0 0
231 Bibarcfalva LGy M 12 2 2 0 0
232 LGy M 13 0 11 0 0
233 Nagybacon LGy M 6 0 3 0 0
234 LGy M 6 0 3 0 0
235 Vargyas LGy M 4 0 0 0 0
236 M M 2 0 0 0 0
237 M M 2 0 0 0 0
238 Nagybacon - Roma M R 11 0 4 1 1
239 M R 4 1 4 1 2
240 Vargyas - Roma M R 1 0 0 0 0
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241 Gy M 27 0 16 0 0 2
242 M M 0 0 7 0 0
243 LGy M 5 0 6 0 0

1027 63 898 13 39

226

Tagok
8625 556 4417 70 244

Tagok
3245 209 1859 32 88
3614 236 1447 21 106
739 48 213 4 11
1027 63 898 13 39

GY
LGY
M

M Magyar
V
R Roma

*
**

Etnikum

Zilahi MK
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A missziói alelnök beszámolója

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Mt 28:18-19

Isten kegyelméből az elmúlt év folyamán is voltak missziós kezdeményezések, melyekből a testvérek
elé hozok néhányat. 

A vezetőségben jónak láttuk, hogy minden év elején legyen egy Misszióra Motiváló Konferencia, amely
abban segít, hogy újra és újra, felelevenítsük az Úr Jézustól kapott parancsot, felkészüljünk és lelkesedjünk
a misszió munkára. Folyó év Január 30-án ez a konferencia megrendezésre került, mintegy 220 résztve-
vővel Zilahon. A cél az, hogy tanítást halljunk a misszióról, felkészüljünk az evangélizációs hetekre és
alkalmakra is, de cél az is, hogy különböző területekről beszámolók hangozzanak el, ahol új területek
nyíltak és Isten csodálatosan munkálkodik. Örvendetes az, ha egy gyülekezet jó lelki otthon fiatalok idő-
sek és keresők számára, de az is nagy öröm, ha új frontok nyílnak, új közösségek alakulnak és Biblikusan
Isten szerinti növekedéssel növekednek. Hálásak vagyunk ezekért az Úrnak.

A mottónk: „Krisztus központú evangélium, gyülekezet központú misszió!” Kérjük, hogy támogassák
ezt testvéreink, legyen egység és szeretet közöttünk és így munkálkodjunk az Úr munkájában.

NagyváradI mIsszIókerület:
■ Árvamisszió
Legyen figyelmünkben ez a misszió, és támogassuk imádságban.„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek

igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, PÁRTOLJÁTOK AZ ÁRVÁK ÉS ÖZVEGYEK ÜGYÉT.” (És 1:17)
Ezzel az igeverssel alakult meg 2015-ben az Árvamissziós Alapítvány. 

Szövetségünk 2014 őszi tanácsülésén határoztuk el, hogy felvállaljuk az árva és elhagyott gyermekek
ügyét és szolgálunk feléjük. Szövetségünkből két lelkipásztor Kovács József és Veress Efraim tagjai az
Alapítvány kuratóriumának, ahol a harmadik személy egy holland testvér. A missziót egy főállású szo-
ciális munkás, részmunkaidősök és önkéntesek végzik. Az Alapítvány célja hogy önkéntes nevelőszülői
hálózatot hozzon létre hívő testvérek részvételével, ahol elhelyezhetők és hitben nevelhetők az árva, el-
hagyott gyermekek. A tavalyi évben az Úr segítségével és testvérek támogatásával tizenhárom gyer-
meket(0 évestől 8 éves korig) sikerült hívő keresztyén családokban elhelyezni. Országunk sajátos
törvényei és a gyermekvédelmi szakszolgálat gyakorlata miatt eddig Inkább, Bihar megyében végeztük
ezt a szolgálatot, de a 2016-os esztendőben további 5 megyében(Hargita, Maros, Kovászna, Szatmár, Szi-
lágy) szeretnénk elkezdeni a munkát. Kérjük hogy imádkozzanak a testvérek ezért a misszióért, hogy az
árva és elhagyott gyermekeket az Úrnak tudjuk nevelni! Köszönjük a testvérek és a gyülekezetek eddigi
támogatását, mely mind szellemi mind fizikai értelemben sokat jelentett. 

■ A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány missziós tevékenységéről önálló beszámolót készít. Nagyon
jó látni, hogy  a megalakult gyülekezetek gondozva vannak és a Roma testvérek Istent szolgálják. Több
helyen indult az „After School” program, ami segíteni akar a gyerekeknek a tanulásban, és az életre való
felkészülésben. Az Érszöllősi körzetben a tavalyi évben leánygyülekezet alakult, Pelén és Érkőrösön.
Mindkét helyen sikerült két imaházat megvásárolni a Keresztyén Cigánymissziós Alapítvány segítségével.
2015 őszén dr.Kovács József testvér vezetésével elindították a gyülekezeti szolgálattevők képzését. 

zIlahI mIsszIókerület
■ A szatmári körzetben, Szakaszon imaház épült a roma testvérek részére, amelynek 20 tagja van.
A szilágyságban szinte minden gyülekezetben februárban, márciusban evangélizációs heteket tartanak,

melyek nyomán megtérések , megelevenedések történnek.
Ezek az új gyülekezetek a Zilahi Missziókerületben támogatva és gondozva vannak, és azzal a remény-

séggel vagyunk, hogy sokan üdvösségre jutnak a missziónk és evangélium hirdetésünk nyomán.



16 Munkakongresszus 2016

kolozsvárI mIsszIókerület:
■ Nagyenyeden és Magyarlápodon leány gyülekezetek alakultak, melyek Kolozsvárhoz tartoznak. Az

imaházak fel lettek újítva és minden vasárnap istentiszteletek vannak. Vannak érdeklődők és a román
gyülekezetekből a magyar ajkú testvérek is látogatják összejöveteleinket és felvállalták a magyar missziót.

■ Kolozsváron a Telefonos szeretetszolgálattal együtt működik a gyülekezet . 4-5 önkéntes személy dol-
gozik ebben a misszióban. Hontalanoknak, szegényeknek nyújtanak segítséget, de azoknak is, akik te-
lefonon keresik meg őket és így kérnek segítséget lelki és anyagi téren.

székelyföldI mIsszIókerület:
■ A székelyföldi missziókerületben a homoródalmási imaház lett felújítva az elmúlt évben. Karácsony

óta minden vasárnap Istentiszteleteket tartunk a felújított imaházban, és vannak szomjas igehallgatók,
akik eljönnek az alkalmakra.

■ A csernátoni testvérek is felújították imaházukat, és örömmel vesznek részt az istentiszteleteken.
■ A Hargita tábor nagy segítség, különböző alkalmak megszervezésére, és a gyerekeknek és ifjúságnak,

házasoknak, mozgás- korlátozottaknak  jó lehetőséget ad az igehallgatására, testi-lelki épülésre.
■ Több körzetben az evangélizációra új utat is találva, elindultak a házas körök. Februárban a házasság

hete alkalmával sok székelyföldi gyülekezet megnyitotta ajtaját, és missziós jelleggel a házasoknak szer-
vezett evangelizációs estét.

■ A gyermekmisszió is fellendült sok helyen. Mosolyklubok indultak és megújultak a gyermek és tini
missziós alkalmak több helyen is a VISZ és a GYEK támogatásával. Karácsony táján Steiner István tesvér
támogatásával több helyen evangélizációs jelleggel szeretvendégséget szerveztek a gyerekeknek.

■ Nyárádszeredában az új imaházban minden vasárnap istentiszteletek vannak, még induló közösség,
de hála Istennek van érdeklődés és hisszük, hogy megalakul a gyülekezet is. 

■ Hétfaluban (Brassói körzet) a következő események történtek: 
„Az elmúlt évben Isten különös kegyelmét tapasztaltuk a Hétfalusi Misszióban. Elmondhatjuk, 
hogy valóban imameghallgató Istenünk van. (1) Egy fiatal család  Négyfaluba költözött, hogy segítsenek

a missziómunkában. (2) Megvettünk egy régi házat telekkel együtt (1670m2),  amire missziós házat sze-
retnénk építeni (Imaház; szolgálati lakás; termek különböző foglalkozásokra: sérültek, gyerekek, házas-
párok...). (3) Pürkerecen kibővítettük az imaházat, hogy legyenek kistermeink a gyerekfoglalkozásokra.
(4). Sok missziós és szolgálati lehetőséget adott az Úr: táborozások, családlátogatások, személyes evan-
gélizáció, kapcsolatépítés. Ebben az évben is szeretnénk az Úrra figyelni és hűségesen szolgálni az itt élő
emberek felé, megosztva velük az evangéliumot. Kérjük, imádkozzanak értünk!” (Kiss Ottó)

■ A Tomorow Clubs missziós társaság  gyermekek részére 2015-ben nyári táborokat szervezett helyi
gyülekezetekben, melyek missziós alkalmak voltak: Hegyközszáldobágyon 52 táborozóval Székelyud-
varhelyen 1oo táborozóval. Itt a misszió nyomán indult tiniklub is 16 taggal. (A Tomorow clubs 15 magyar
csoportot, 2 roma csoportot tart számon a magyar gyülekezetekben.)

külmIsszIó
■ Kelemen Szabolcs testvér és Krisztina Kárpátalján szolgálnak Kisdobronyban. Őket is imádkozva hor-

dozzuk és szeretettel gondoljunk rájuk, kérjük Istentől, hogy áldja és használja fel őket. Jó volt hallani,
hogy több gyülekezet képviseletében látogatást tettek testvérek Kárpátalján és segítséget nyújtottak az
ott élő testvéreinknek lelkileg és anyagilag is. Az Úr áldja meg a jókedvű adakozókat. 

Végül, hadd említsem meg, hogy jó volt az elmúlt években, hogy több helyen új misszióállomások és
gyülekezetek indultak, imaházak is épültek. Van sok épületünk! Szívügyünk kell legyen a lelki ház meg-
erősödése és a tovább fejlődés. Legyen továbbra is lélektől áthatott az életünk és minden kezdeményezé-
sünk.„Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink
gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyö-
nyörködik az Isten” (Zsid 13:15-16)

Budai Lajos-Dániel, missziói alelnök
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A pasztorális alelnök beszámolója

Ez egy új munkakör, amire „erőtlenség, félelem és nagy rettegés”(1Kor.2.3) között kezdtem
hozzá. Megnéztem, hogy a román testvéreknél hogyan működik ez és sokat tanultam tőlük.

Az elnökségben a következőképen állapítottuk meg a feladatkört:
1. Lelkipásztorok (aktív és nyugdíjas) és családjaik, gyülekezeti vének, diakónusok és teológusok

pásztorlása. Ezt a feladatot gyülekezeti szolgálatok, látogatások, telefonbeszélgetések és a külön-
féle találkozók, gyűlések alkalmával folytatott beszélgetés által érhetem el. így a lelkipásztorok
közötti egységet munkálni, a jó viszonyt erősíteni.

2. Azoknak az ügyeknek rendezése, amelyeket a missziókerület átad az elnökségnek. Ilyenkor a
helyi gyülekezet pásztorával, vénekkel (vagy más körzet avatott testvéreivel) és a bizottsággal, a
missziókerület elnökével és a szövetség elnökével csoportot alkotva együtt, próbáljuk megoldani a
felmerült problémákat, a meglévő feszültségeket, nézetkülömbségeket orvosolni.

3. Évente legalább egy országos lelkipásztori találkozót megszervezni.
4. A lelkipásztorok és családjaik táborozási hét megszervezése.

Ahogy a pásztorok és a gyülekezet ügyeivel foglalkoztam azt láttam, hogy kell az őszinteség, a
rendezni vágyás, a megalázkodás, a jó kommunikáció, az Ige betartása abban, hogy „ha vétkezik
a te atyádfia”, miként járj el. Sok probléma ezekből van. Imádkozzunk azért, hogy ezen a területen
legyen előrehaladás, megtérés és megújulás.

A másik probléma, amivel szembenéztem az a gyülekezet plántálás vágya. Sokan nincsenek meg-
elégedve a gyülekezeti formákkal és változtatni akarnak. Ez nem is kell gondot okozzon. Viszont
egy új gyülekezet plántálása a gyülekezet dolga. Csak gyülekezet plántálhat gyülekezetet. Tehát a
plántálók legyenek gyülekezeti tagok, olyanok, akiket küldhet a gyülekezet erre a munkára, dol-
gozzanak együtt a testvérekkel, mert ez nem „maszek vállalkozás” hanem közösségi munka. Fe-
lelőséggel tartoznak a gyülekezetnek. Így jöhet létre egy baptista gyülekezet plántálása, mert így
a hitelvek, gyakorlatok és alapszabályzatok érvényesülhetnek. Erre kell törekedni, mert ezen lesz
rajta Isten áldása. Nem a tagok toborozásán, szakadások vagy csoportosulások által. Mindenkép-
pen a cél a lelkek megnyerése, az evangélium hirdetése, a hívők tanítvánnyá tevése. Imádkozzunk
ennek megvalósulásáért!

Szűcs Sándor, pasztorális alelnök



A magyar baptista teológiai fakultás beszámolója 

Hála van a szívünkben azért, mert a jó Isten az elmúlt évben is végezte formáló munkáját a Teológián.
Ebben az időszakban testvéri jó légkörben történt a tanítás és a tanulás a teológián. 

- A 2015-ös évzárót a krasznai gyülekezetben tartottuk, hallgatóink közül Fűrészes Rudolf fejezte be
tanulmányait, ebben az évben az államvizsgát is letette sikeresen, és beállt a lelki munkába – 2015 őszén
a baróti körzetbe hívták meg szolgálni a vargyasi, nagybaconi és felsőrákosi romamissziókban.  

- Ebben az évben is meghirdettük a felvételi vizsgát, két új hallgató érkezett: Moroz Tamás (a szatmári
gyülekezetből) – nappali tagozatra, és Szűcs Zsolt (a nagyváradi belvárosi gyülekezetből)- levelező tago-
zatra. A nappali tagozat többi hallgatója: Szűcs Dániel negyedéves, Sebestyén László másodéves hallgató.
A látogatás nélküli tagozaton még a következő diákok tanulnak: Kelemen Sándor Tomi és Molnár Ottó
negyedévesek, Szabó Sándor és Máté András harmadévesek, Ferkő Attila és Oláh Elemér másodévesek.
Így összesen 10 hallgatója van a teológiának. 

- A 2015-2016 tanév küszöbén létre jött egy megállapodás a Magyarországi Baptista Egyház részeként
működő Baptista Teológiai Akadémia és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége részeként
működő Baptista Teológiai Fakultás között, az Erdélyben tanulmányokat folytató hallgatók további kép-
zése céljából. Ennek eredményeként létrejött a Baptista Teológiai Akadémia Romániai Magyar Konzultá-
ciós Központja, amely a Baptista Teológiai Fakultás székhelyén működik. 

- Fontosnak tartjuk a teológia hallgatói gyakorlati képézését, ezért ettől a tanévtől kezdve több gyakorlati
(legációs) hetet is beiktattunk az évközi legációs időszak mellett. Így a téli legációs időszak egy hónapot
tart (ide tartozik a karácsonyi, újévi és imaheti időszak), a tavaszi legációs időszak két hetes (ide tartozik
húsvét ünnepköre), és a nyári vakációban ismét két hetes időszakot tölthetnek az őket fogadó gyüleke-
zetekben. Így a négy éves tanulmányi programban összesen nyolc hónapot töltenek a gyülekezetekben,
ahol gyarapodhatnak a gyakorlati szolgálat terén. 

Az évközi legáció szempontjából továbbra is a Várad környéki gyülekezetekbe voltak beosztva a hall-
gatók. Minden távolabbi gyülekezetnek is megvan a lehetősége, hogy teológiai hallgatót hívjon vasárnapi
szolgálatra tanévközben is. Ha valamelyik gyülekezetnek ilyen kérése van, vegye fel telefonon a kapcso-
latot a teológia dékánjával. A téli, tavaszi és nyári legációs időszakra szintén a gyülekezetek kérésére
küldünk diákokat, ennek a beosztását illetve nyilvántartását a mindenkori oktatási alelnök vezeti. Báto-
rítjuk a gyülekezeteket, ha ezekre az időszakokra szeretnének teológiai hallgatókat meghívni szolgálatra,
jelezzék ezt az oktatási alelnöknél.

A teológia jelenlegi tanárai: Borzási Pál, Fazakas György, Garai Zsolt, Giorgiov Adrián, Hubert Imre,
Kis-Juhász Vilmos, Kovács József, Székely András. Hálásak vagyunk, hogy a tanár testvéreink a sokféle
lelki munkájuk mellett vállalták a gyakori utazást és a tanítást a teológián. Hordozzuk imában testvére-
inket, hogy szentségben és bölcsességben tanítsák a diákokat és az Úr őrizze meg őket minden útjukban.

Ami a szükségeket illeti, jelenleg az anyagiak terén mindenben elégedettek és hálásak vagyunk, ami a
lelkieket illeti szükség van a további imára, hogy az Úr küldjön még munkásokat az ő aratásába, a jelen-
legi hallgatók pedig fejlődjenek, formálódjanak az ő akarata szerint. Ezúton is hálásak vagyunk az Úrnak
és megköszönjük a jó körülményeket, melyben tanulhatnak a teológiai hallgatók.

Jó reménységben lévén, ha az Úr éltet és akarja, folyó évben is szeretnénk felvételit hirdetni mindazok-
nak a fiatalembereknek, akik elhívást kaptak az Úr munkájába való beállásra. További információkat a
dékán és az oktatási alelnök testvéreknél kaphatnak az érdeklődők. 

Köszönjük az Úrnak és a testvéreknek a gyülekezetekből, akik imában és anyagiakban is támogatták
a teológia működését. Legyen Urunk áldása a teológián végzett munkán, a tanárok és a hallgatók életén!

Kis-Juhász Vilmos oktatási alelnök és Giorgiov Adrián dékán
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A kommunikációs alelnök beszámolója

„Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás” (Példabeszédek 25:25).

Ezt az alapelvet kívántuk követni a 2015-ös évben miközben a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetségének keretén belül igyekeztünk „jó” és „építő” híreket eljuttatni a kedves testvérek felé a birto-
kunkban levő különböző kommunikációs eszközök által. Természetesen látjuk azt is, hogy ezen a téren
még nagyon sok változásra, fejlődésre van szükségünk, hogy az Isten által kapott szabadságban, a kü-
lönböző lehetőségek által még építőbben és eredményesebben használjuk az írott és elektronikus sajtó-
termékeket egymás építésére és az evangélium terjesztésében.

A 2015-ös év nemcsak a Szövetségünk vezetőségének összetételében hozott változást, hanem a „SZE-
RETET” szerkesztőségében is. Szilágyi László testvér, aki hosszú éven keresztül a Szeretet lap főszer-
kesztője volt, 2015 őszén nyugdíjba vonult. Ezen a helyen is szeretnénk megköszönni áldozatkész
szolgálatát és kívánjuk, hogy Urunk áldása legyen továbbra is életén. Tehát, az ő helyét a szerkesztőség-
ben Gönczi Géza testvér vette át, akinek sok erőt és kitartást kívánunk a munkájában. 

Szemmel láthatóan megváltozott a Szeretet lap külalakja is, mivel a Szövetség elnökségével együtt
jónak láttuk azt, hogy még több figyelmet kell, szenteljünk a papír minőségére, illetve a külső megjele-
nésében is elérkezett az idő egy kis formai változtatásra. Ezek mellett azonban nagyobb hangsúlyt kívá-
nunk fordítani a belső tartalomra, hogy olyan írásokat tartalmazzon a Szövetségünk havilapja, amelyek
valóban felüdülést hozhatnak az olvasók számára. Azt is be kell, valljuk a testvéreknek, hogy tudatában
vagyunk annak, hogy még inkább oda kell, figyeljünk a nyelvtani helyességre a Szeretet lap szerkesztése
folyamán, amelyre igyekezünk is, de kérjük a kedves testvérek türelmét. 

Isten végtelen kegyelméből egy új kiadványt is szerkeszthettünk, aminek a szükségét már rég éreztük,
de igazából most jött el az ideje annak megvalósításához. Kiadtunk egy határidőnaplót mindazok szá-
mára, akik hatékonyabban szeretnék az idejüket beosztani, terveiket, feladataikat rögzíteni. Igyekeztünk
minél olcsóbban kihozni e kiadványnak a nyomtatását, miközben a megjelenésében is törekedtünk ha-
ladni a korral. Örömmel láttuk azt, hogy jóformán minden példány elfogyott. 

A nyomtatott sajtók felsorolásában hadd említsem meg az Áhítat, Vezérfonal és Falinaptár kiadványokat
is, amelyet kedves munkatársaim nagy odafigyeléssel készítettek és szerkesztettek. Örömmel tapasztaltuk
azt is, hogy a gyülekezetek érdeklődése nem csappant a nyomtatott sajtótermékek irányába. Hadd álljon
alább egy kimutatás a nyomtatott sajtótermékekről. 

2016-ra nyomtatott példányszámok 2016-ban (jelenleg) értékesített 
sajtótermékek 

Falinaptár 3800 db. 3500 db. 
Vezérfonal 4200 db. 4000 db. 
Áhítat 2300 db. 2080 db. 
Szeretet 3000 db. 2850 db. 

 500 db.   492 db. 
2015-ben értékesített sajtótermékek 
Falinaptár 2324 db. 
Vezérfonal 3991 db. 
Áhítat 2300 db. 
Szeretet 2287 db. 
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Az elektronikus médiához érve hadd említsük meg először Szövetségünk weboldalát, amelyben igyek-
szünk rendszeresen frissíteni közleményeket, eseményeket és tudósítani olyan hírekről a testvériséget,
amelyek közösségeinkkel kapcsolatosak. Ennek szerkesztését Gönczi Géza testvér végzi, és a továbbiak-
ban fejleszteni kívánjuk az oldal szerkezeti felosztását is. Azt is tudatni kívánjuk a kedves testvérekkel,
hogy a Szövetségünk weboldalának címe a következő: www.rmbgysz.ro. Szövetségünknek van egy face-
book oldala is gondolva azokra, akik e közösségi portált használják, ahol szintén olvashatóak beszámo-
lók, tudósítások különböző eseményekről, vagy egyben cikkek különböző témakörökben. Igyekszünk
arra, hogy ne legyen gyakori átfedés a weboldal és a facebook oldalakon található tartalmak között. A
Szövetségünk facebook oldalának címe a következő: https://www.facebook.com/RMBGYSZ.      

Továbbá hirdetjük a testvérek számára, hogy a webszerverünkön biztosítani tudunk aldomaineket a
gyülekezetek vagy magánszemélyek lelki töltetű teológiai írásaik számára évi 50 RON-ért (havi 10 GB-
os forgalom fejében). Emellett hirdetési felületet is biztosítunk a Szövetség weboldalán a szövetségünkhöz
tartozó vállalkozók számára havi 10ron/szöveges anyag (kép) értékben. 

A Román Baptista Unió TV adást szeretne indítani, eleinte internet alapú adásként sugározva azt. Ne-
künk is felkínáltak műsoridőt. Ennek megszervezése folyamatban van. 

Az EBAPTIFON hálózat egy kicsivel több, mint 3300 előfizetővel továbbra is működik, melynek hasz-
nálata a tapasztalatok szerint nagy áldás a közösségünk számára. A szolgáltatóval megkötött szerződés
értelmében egy bizonyos jutalék is illeti Szövetségünket. Ebből az összegből működtetjük az Ebaptifon
ügyintézést és támogatjuk Szövetségünk missziós projekteit is. Imádkozzunk azért, hogy Urunk áldása
legyen továbbra is e kommunikációs eszközön, és használjuk bölcsen az egymással való kapcsolataink
építésében és megerősítésében. 

Beszámolóm végén még jobban ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy akár a nyomtatott vagy elektro-
nikus sajtót használva, akár a különböző médiai eszközöket igénybe véve arra törekszünk, hogy azokról
beszéljünk, amelyek kedves az Úrnak, és az Úr népének építését szolgálják. Köszönjük a közösség érdek-
lődését a különböző sajtótermékek irányába, miközben továbbra is bátorítjuk kedves testvéreinket arra,
hogy e drága eszközök révén engedjük, hogy az Úr formáljon minket, és legyünk készek Krisztus evan-
géliumának, örömüzenetének hírét továbbadni mások számára.

János Csaba,
kommunikációs alelnök
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A főtitkárhelyettes gazdasági beszámolója 

Isten iránti hálával tekintünk vissza a 2015-ös évre, amelyik némely előre nem látható működési kia-
dások emelkedése ellenére is kiegyensúlyozott maradt (+2.224 lej). Isten kegyelmének tartjuk, hogy ezt
a mandátumot úgy vehettük át, hogy nem volt tartozás a lelkipásztorok fizetési alapjába és a különböző
járulékok szintjén sem, ki lett fizetve az öregotthon tartozása és alapítványainknak sem volt hiánya. A
szövetségi járulék 78% százalékban jött be, amivel igyekeztünk jól gazdálkodni.

Szövetségünk nem a gazdasági tevékenységekre összpontosít, de ezek megfelelő koordinálása elenged-
hetetlen, hogy megfelelő anyagi háttért biztosítson a lelki tevékenységeknek.

A gazdasági dolgokba jobban belelátva több dolgot tanultam meg az előző döntésekből (és az előző
testvérek bölcs magatartásából). Hadd említsek két fontosabbat:

- minden egyes mandátum az előzőre épül és nem lehet úgy tovább menni hatékonyan, hogy az előző
döntéseket kritizálom, és vajúdom rajta, hogy mi lett volna ha; tovább kell lépjünk, meg kell oldjuk azokat
a dolgokat, amik olyan döntésekből adódtak, amivel talán nem is értettünk egyet azok meghozatalakor.

- pénzügyi döntéseket ne hozzunk érzelmi befolyásokra építve – s ezt úgy gondolom, könnyebb leírni,
mint megtartani.

Az elmúlt időszakban igyekezetünk viselni a különböző intézményes problémák terhét és megoldani a
felmerülő gondokat. Elég sok napi kérdés merült fel, amelyek pontos és határozott döntést igényeltek,
sokszor egymást sürgetve. Az intézményeink „nagy gondjai” megoldódtak, de sok finomítani való van
még és ebben a mandátumban. Az a cél, hogy mindegyiket úgy irányítsuk, hogy megfeleljen a hosszú
távú terveinknek is.

Célkitűzésünk gazdasági téren az, hogy Szövetségünk tudjon megfelelő anyagi forrásokat biztosítani a
misszió különböző tevékenységeire, minél takarékosabb működési költségekkel, egyre több anyagi forrást
kiaknázva, biztosítva a kiegyensúlyozottságot, a kiadásokat megfelelően megtervezve és méltányosan
elosztva.

A Szövetség épületében belső javításokat kell végrehajtani: a fűtés csövek teljes cseréje, a szerkesztőség
felújítása, valamint az egyik lakrész rendbetétele.

A Hargita Tábor jól működik, de még többéves feladat az összes „előírásnak” megfelelni, és csak azután
tudunk foglalkozni több nagyon fontos részlettel.

A Sólyomkővári Táborban reméljük, hogy őszire megkezdődik az építkezés, s hogy egy néhány éven
belül itt is egy megfelelő körülményeket biztosító létesítményünk lesz.

A Filadelfia Noom Öregek Otthona jó körülmények között, és nagy szeretettel várja lakóit. Szeretnénk
az elkövetkező időszakban jobban kihasználni ezen intézményünk kapacitásait és a külső felújítást, az
udvar rendezését is megoldani.

Sajnos még nem jutottunk oda, hogy a távlati tervekkel is foglalkozunk, így még nincs előkészítve a
kolozsvári telek eladásából származó összeg felhasználásának a kérdése sem. Ez valószínűleg a következő
kongresszus feladata lesz.

Hogy a céljainkat elérjük, szükség van sok munkára és türelemre, összefogásra és egységre. A Szövet-
ségünk vezetősége, valamint az alegységei – úgy az alapítványok mint a szakosztályok – az önállóság és
az erőforrás-megosztás terén a leghatékonyabb módon kell együttműködjenek, mert csak együtt leszünk
erősek és áldottak.

Albert István Zsolt, főtitkárhelyettes
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Az Ifjúsági Szövetség beszámolója

Hálaadással és nagy örömmel gondolok vissza az elmúlt évre, hiszen a fiatalok között szolgálni, na-
gyon áldásos és megelevenítő. Nagyon sok komoly és elkötelezett, fiatal van közösségeinken belül,

aktív ifjúsági csoportokkal és vágyakozó lelkekkel. Ennek köszönhetően, megtéréseknek, Isten áldásainak
lehetünk a tanúi, azokkal a személyekkel, akikkel a fiatalok között szolgálunk. 

A 2015-ös évet új vezetősséggel kezdtük meg, Szabó Szilárd elnök, Szücs Frigyes titkár, Ivánitzki Dávid
gazdasági titkár, Józsa Zsolt és Dobai Gyöngyike vezetőségi tagok. Sajnos évközben, Józsa Zsolt elfog-
laltságai miatt nem tudta, tovább vállalni a megbízást, így négyen folytattuk a szolgálatot. Az első kihívás
a Szeretetben megjelenő ifjúsági rovat szerkesztőjének a megtalálása volt, hiszen Gere Leona nem tudta
tovább vállalni a feladatot. Végül a vezetőségen belül Dobai Gyöngyike elvállalta az ifjúsági rovat anya-
gának összegyűjtését. Hálásak vagyunk az ő munkájáért, hiszen úgy az ifjúsági, mint a nagy közösségnek
jót tesz és szükséges, hogy megismerje és kövesse az ifjúsági életet. 

Egy másik fontos feladata a szolgálatunknak az a médián keresztül elérni a fiatalokat. Az interneten
és azon belül a facebook-on, a youtube-on és az instagramon is jelen vagyunk, ez nem csak a kapcsolat-
tartásban segít, de rengetek, ember számára megnyitja a kaput az ige felé. Az internet felületeinket, nem
csak a saját rendezvényeink hirdetésére használjuk, hanem bármilyen más szövetségünkön belüli ren-
dezvényt meghirdetünk, reklámozunk, amennyiben érinti a fiatalokat. 

Hálásak vagyunk azokért a személyekért, akikkel együtt szolgálhattunk az elmúlt évben, külön öröm
volt az ifjúsági csoportok lelkesedése a konferenciák szervezésében, köszönjük a gyülekezetek áldozat-
vállalását az ifjúsági munkáért. 

Rendezvényeink:
Az elmúlt évben azt tapasztaltuk, hogy nagy lelkesedés volt a fiatalokban, minden ifjúsági rendezvény

iránt. Nagyon jó szándékkal és örömmel jöttek el minden alkalomra, akár konferenciára, akár táborozásra,
jóval a jelentkezési határidők vége előtt beteltek a helyek. Úgy látjuk, ki kell használjuk ezt a nagy lelke-
sedést ami a fiatalokban van, hogy az igével elérjük őket és tovább fejlődjenek, növekedjenek. 

■ Ifjúsági ima- és böjthét, február 2-8: „Szentek legyetek: teljes életviteletekkel” Most már évről-évre
meghirdetjük az ima- és böjthetünket, amelyen arra hívjuk a fiatalokat, hogy imádkozzanak, böjtöljenek
azon a héten egy közös cél érdekében. Az elmúlt évben a „szentség” volt az, amiért imádkoztunk, mert
ez is egy olyan terület, ahol a fiatalok könnyen elesnek. Minden nap a témával kapcsolatos buzdítást is
lehetett olvasni az emabisz facebook oldalán, szorgalmaztuk a közösségeket, hogy szervezzenek ima al-
kalmakat. A visszajelzések alapján nagyon sok áldása volt ennek a hétnek, volt olyan település, ahol
minden este összegyűltek a fiatalok imádkozni.

■ Országos Ifjúsági tábor a Hargitán: augusztus 24-30, Élettel Teli Élet. „Ő benne vala az élet, és az élet
vala az emberek világossága” Jn 1,4. Délelőttönként Balla Frigyes testvér fiatalos, ugyanakkor nagyon
hasznos és áldott előadásait hallgathattuk. Esténkét pedig Mezei Ödön, Szabó Szilárd és Tóth Attila test-
vérek szolgáltak. Hála legyen Istennek a jó hangulatért, a megtérésekért, megújulásokért, amelyek a tá-
borban történtek és azért a sok szolgálatkész fiatalért, aki jelen volt!

Konferenciák
■ Szatmárnémeti: április 18-19, Épüljünk Együtt „Ti magatok is  mint élő kövek épüljetek fel lelki

házzá…” 1Pét 2,5. Előadók: Borzási Pál és Novák Zsolt
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■ Nagyvárad-Rogériusz: szeptember 18-20, Növekedj! „Hanem az igazságot követvén szeretetbe, min-
denestől fogva, növekedjünk abban aki a fej, a Krisztusban.” Előadók: Pafkó Tamás, Merényi Zoltán,
Simon József, Borzási Pál.

■ Nagybánya: október 16-18, Leplezetlen Szakadékok: „Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor
távol voltatok, közel kerültettek a Krisztus vére által” Ef 2,3. Előadók: Mike Sámuel, Szenczy Sándor,
Dohi Zoltán.

Terveink:
■ Kraszna: április 1-3, Ifi vezetőképző
■ Hargita tábor: május 13-15, Székelyföldi ifjúsági hétvége
■ Hargita tábor: augusztus 15-21, Országos Ifjúsági Tábor
■ Nagyvárad: október, Országos Ifjúsági konferencia
■ Hargita tábor: december 30-január 2, Ifjúsági Szilveszter

Szabó Szilárd, elnök, Emabisz
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A Vasárnapi Iskolai Szövetség beszámolója

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm… Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztól, mert TE velem vagy…” (Zsoltárok 23:1,4)

Isten iránti hálával emlékezünk meg az elmúlt évben tapasztalt áldásokról, örömökről, amelyek Istenünk
hűségét és kegyelmét tanusítják a gyermekek között végzett szolgálatban, mindenért Övé a dicsőség!
2015-ben a következő események történtek országunkban a gyermekmisszióban:
1. Kerületi találkozók, amikor választásra is sor került, a következő gyülekezetekben voltak megtartva:

január 24-én Szilágyballán és az Arad 2 gyülekezetben. Február 7-én Magyarlónán és a Nagyvárad-Ro-
gériuszi gyülekezetben. A találkozók témája: szolgálni szárnyalva vagy szárnyszegetten volt, az előadók
pedig a helyi, vagy a missziókerületi gyülekezetek lekipásztorai voltak.

2. 2015. március 14-én a Szilágyperecseni Baptista Gyülekezet adott otthont a II. Ének-zene napnak,
„Jertek, énekeljünk az Úrnak!” jeligével. Az alkalmon 25 gyülekezet vasárnapi iskolásai vettek részt,
kb.400 gyermek.  Az alkalom zenei vezetői Lisztes Tibor és csapata volt Békésről, ugyancsak Lisztes Tibor
tartott előadást a mennyei Jeruzsálemről. Áldott énekek hangzottak el, hisszük, hogy Isten dicsőségére!

3. Országos választó kongresszusnak adott otthont a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet 2015. május
9-én, Tanítani és nevelni: kiváltság és felelősség témával. A választási közgyűlés rövid megemlékezéssel
kezdődött, amikor a jelen levő 60 tanító visszaemlékezett a 25 évvel ezelőtt megalakult Vasárnapi Iskolai
Szövetségről, Isten hűségéről, vezetéséről. A fenti témával Kovács Barna tartott előadást, a választást
pedig Borzási Pál, magyarlónai lelkipásztor, Szövetségünk főtitkára vezette le. 

4. Székelyföldi Ifi-és tininap volt szervezve a Hargita Táborban május 16-án, „Árral szemben” témával.
5. Hálásak vagyunk az Úrnak azért is, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyermeknapi al-

kalmak megszervezése június hónap folyamán, csupán néhány gyülekezetet említünk, ahonnan képes
beszámolók is érkeztek a VISZ facebook-oldalára: Bölön, Barót, Homoródszentmárton, Székelyudvarhelyi
gyülekezet gyermeknapja a Máté-farmon, Temesvári Gyülekezet az ötvösdi örömhírklubbal együtt.

6. Áldott táborozásokon vettek részt gyermekeink a nyár folyamán, ezeket a helyi gyülekezetek vasár-
napi iskolai tanítói szervezték, valamint több gyülekezet is szervezett vakációs gyermeknapokat, ahol
hangzott az Evangélium. 

7. Szeptember 12-én a Hargita Táborban zajlott a 3. Székelyföldi Tudóska 4 korcsoportban: I-II. osztá-
lyosok, III-IV. osztályosok, V-VI. osztályosok, valamint VII-VIII. osztályosok korcsoportjában.

8. 2015. október 16-17-én Marosvásárhelyen gyerek-és tinitanítók számára volt képzés szervezve: Ta-
nulj, hogy taníthass! témával. Budai Evódia volt az egyik előadó, aki a ,,Tinik-hogyan szolgáljunk felé-
jük?” témában adott eligazítást, majd a Farnhamból érkezett vasárnapi iskolai tanítók adtak át gyakorlati
ötlettárat a tanításhoz.

9. Őszi-téli kerületi találkozók voltak szervezve azzal a céllal, hogy a tanítókban erősítsük az odaszá-
nást: december 5-én a kolozsvári missziókerület tanítói találkoztak Kolozsváron. Téma: ,,Nincsen a gyer-
mek, és én, merre menjek én?”(1 Móz. 37, 3ob), előadó: Nyilas Erika.  14 tanító vett részt.

- November 28-án a székelyföldi tanítók találkoztak a Hargita Keresztyén Központban. Téma: ,,Csont-
jaimba rekesztett tűz”(Jer. 2o,9) Előadó: Máté Imola, körzeti felelős.

- November 14-én 30 tanító vett részt Nagybányán, ahol a ,,Generációk tegnap és ma” téma volt feldol-
gozva, dr. Berszán Lidia előadásában.
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A Nőszövetség beszámolója

Amikor a Nőszövetség visszatekint, akkor az élő Isten hűségét, hatalmát, szeretetét csodálhatja abban,
ahogyan megtartotta, megáldotta az Ő népét. Isten áthidalta a különbözőségeket és betartotta ígéreteit.
Egyedül Istené a dicsőség!

Amikor a Nőszövetség előre tekint, akkor ezt Isten hűségében, hatalmában és szeretetében bízva teszi. 
A 2016-os évre a Nőszövetség a következőket tervezi: 
- Missziókerületenként összevont női körök, konferenciák, egyedülállók csendesnapját szeretnénk szer-

vezni.
- Országos szinten ebben az évben a jubileumi hálaadó hétvégét szeretnénk megtartani október 29-30-

án, Szatmárnémetiben.
- A lelkipásztorfeleségek közösségi alkalmát augusztus 22-26 között, a lelkipásztorcsaládok táborozási

hét valamelyik napján szeretnénk megtartani, a Hargita Táborban. 
A Nőszövetség célja az, hogy rendezvényeivel segítse a nőket, hogy hűségesen kitartsanak az élő Istenbe

vetett hitben, minden nehézség, betegség, kihívás és küzdelem ellenére.
A Nőszövetség lapja, az Eszter, rendszeresen megjelenik évente kétszer. Ennek főszerkesztője Budai

Evódia. A folyóirat célja, hogy hiteles életű, az olvasók táborából származó cikkírók személyes hangvételű
írásaival, Isten-keresésre és -követésre bátorítsa a nőket. A folyóirat közkedvelt lett az olvasók táborában,
amiért Istennek adjuk a dicsőséget!

Borzási Istvánné Márta, a Nőszövetség elnöke

- A szilágysági tanítók december 19-én találkoztak a Hadadnádasdi Gyülekezetben, ,,Motiváció a szol-
gálatban, avagy meddig kell kibírni?”. Az előadó Szűcs Dávid volt.

Terveink a 2016-os évre:
■ GyEK-konferencia Nagyszebenben március 11-13 között.
■ Kerületi gyermektalálkozók szervezése május-június hónap folyamán
■ Kerületi tanítói találkozók szervezése évi két alkalommal
■ Képzések missziókerületenként, igény szerint
■ Nyári táborok
■ A Harmatcseppek kiadása negyedévenként
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Beszámoló a Kolozsvári Bibliaiskoláról

Akét év időtartamú kolozsvári Bibliaiskolának jelenleg 10 diákja van, akik minden hónapban két szom-
batot igetanulmányozásra és tanulásra szánnak. Tanáraink nagyrészt a missziókerület lelkipásztorai:

Borzási Pál, Rajna Ottó, Kis Lehel, Kelemen S. Sándor és Kis-Juhász Vilmos testvérek. A missziókerületün-
kön kívűli tanár testvéreink: Kovács József, Simon József, Pardi Felix, Révész Árpád (Mo.), akiknek mun-
kájukat ezúton is megköszönjük.

Októbertől júniusig minden második hét szombatján van tanítás a Bibliaiskolában. Reggel 9-9,30-ig áhí-
tat van, majd 11 óráig előadás. 11-kor 10 perc kávészünet, és folytatódik 13 óráig az előadás. 13-14 óra
között ebédszünet. 14-17 óra között pedig újabb előadások-szemináriumok vannak megtartva. Az elmúlt
évben évben a következő tantárgyakat tanítottuk:

- az imádkozás  dinamikája,
- az Újszövetség könyvei – “halld, ismerd és éld Isten szavát!”  
- zsoltárok könyvének tanulmányozása – “egészséges lelki háztartás”,
- lelkigondozás- és etika morzsák
- egyháztörténelmi panoráma,
- személyes evangélizáció és szolgálatok a gyülekezetben és a gyülekezeten kívül.
2015 júniusában 9 végzős hallgatónk vehette át  az abszolválást igazoló oklevelet. Nagy örömünkre

szolgált, hogy az első évfolyam diákjai befejezhették tanulmányaikat.
2015 őszén 8 diák felvételizett sikerrel a Bibliaiskolába, így jelenleg a két évfolyamon összesen 10 diák

tanulmányozza Isten Igéjét.
Az jelenlegi tanulmányi évben Ószövetség, Dogmatörténet, Homiletika, Róma/Galata, Keresztyén élet,

és az Ébredéstörténet   tantárgyak vannak tanítva.
Igyekszünk a bibliai információátadás mellett gyakorolni a közösséget és bátorítani a diákokat a gya-

korlati szolgálatokra úgy az istentiszteleteken mint a hétköznapokban. Célunk, hogy elősegítsük a diákok
lelki fejlődését.és képezzünk szolgálattevőket gyülekezeteink számára.

Az Úr áldja és formálja a diákok és tanárok életét és adjon bölcsességet és kitartást a tanítás és tanulás
folyamatában!

Szolgatársi szeretettel, Kis-Juhász Vilmos
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Beszámoló a Zilahi Misszióiskoláról 

Isten kegyelméből a Zilahi Bibliaiskolának jelenleg 11 diákja van. A diákok a szilágysági gyülekezetek-

ből jelentkeztek az iskolába.
Elsőévesek: 
1. Pap Kálmán – Varsolc
2. Vincze Richárd- Kraszna
3. Kocsi Tamás – Kraszna
4. Vadas Zoltán – Kraszna
5. Dimény Roland - Kraszna
6. Mica Dániel - Szilágynagyfalu
Másodévesek:  
1. Tóth Andrea – Varsolc
2. Cseke Márta – Kraszna
3. Cozác Éva – Zilah
4. Hiriczkó Andrea – Zilah
5. Kiss Alíz - Nagyfalu
A tanárok a következő tantárgyakat tanítják:
1. Újszövetségi bibliaismeret – dr. Borzási István
2. Szolgálatok gyerekek és ifjúság felé – János Csaba
3. Evangélizáció és tanítványság – Szekrényes Pál
4. Ószövetségi bibliaismeret – Borzási Pál
5. Gyülekezeti igeszolgálatok – Nagy István
6. Gyülekezeti élet – Veress Ernő
A tanítás a Zilahi Missziósház egyik elkülönített épületében zajlik. Ebben az épületben – a garázsok fe-

lett -, az elmúlt ősszel sikerült kicserélni a nyílászárókat, így most megújult tanteremben zajlik az oktatás.
Hála legyen az Úrnak, új oktatási eszközöket is tudtunk vásárolni. A bibliaiskola most már egy új video
projektorral és mágneses törölhető - kivetítő táblával rendelkezik. Örülünk az újabb könyveknek is, ame-
lyeket az utóbbi időben kaptunk.

A bibliaiskola működése sokat függ az imádságban és adakozásban támogató testvérektől, a tanárok
áldozatos munkájától és a diákok tanulni és szolgálni vágyó lelkületétől. Mindezek mellett az Isten sze-
retetteljes gondviselése is nélkülözhetetlen, amire minden évben nagyon nagy szükségünk van.

Hálásak vagyunk, hogy az iskolának van egy épülete, ahol zavartalanul folyhat az oktató-nevelői
munka, és ahol imádságban és missziós lelkülettel készülhetünk arra a szolgálatra, amellyel az Úr meg-
bízott minket a gyülekezetekben. Köszönjük, hogy a 2015 decemberében a zilahi missziókerületi közgyű-
lésen a testvérek egy euróra emelték fel a missziósház és a benne működő bibliaiskola tagonkénti
hozzájárulását. Látásunk szerint ez a rendszeres hozzájárulás sokat segít a bibliaiskola működésének
kiszámítható költségvetésében. 

Az Úr neve legyen áldott minden áldásért, amit a bibliaiskolán keresztül nyertünk az elmúlt évben. Re-
méljük, a következő tanévben is lesznek alkalmas jelentkezők, akik szolgálata által gazdagodhatnak a
gyülekezetek.

Veress Ernő, igazgató
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A Nagyváradi Timóteus Bibliaiskola 
beszámolója

Hálaadással a szívünkben gondolunk vissza az elmúlt évre a Timóteus Bibliaiskola tevékenységeivel
kapcsolatban. A bibliaiskolában folytatott tanításnak két tagozata van: hétvégi és levelezői oktatás.

Az alábbiakban a tagozatok rövid ismertetője következik, és beszámoló történik a hallgatók számáról,
akik az elmúlt évben fejezték be tanulmányaikat, valamint be lesz mutatva az is, hogy 2015 őszén hány
hallgató volt ezeken a tagozatokon.

Az iskolában az alapfokozat folyamatos hétvégi oktatást igényel, a levelező tagozaton a diákok évente
néhányszor találkoznak konzultáció érdekében. Az alapfokozaton tizenhat kurzust végeznek a hallgatók
két év alatt, mind elméleti, mind gyakorlati jellegű kurzusok ezek: Újszövetségi Bevezető, gyülekezet Plán-
tálás, lelki gondozás, ébredés, Próféták, gyülekezet Növekedés, a szolgálattevő formálása, ószövetségi
Bevezető, hogyan tanítsunk felnőtteket, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, evangélizálás, rendszeres
teológia, tanítványság, genezis. Hat diák végzett az elmúlt évben az alapfokozaton és jelenleg tíz diák
tanul ezen a tagozaton.        

A levelező tagozaton levő hallgatók évente ötször jönnek konzultációra az ország különböző részeiről,
hogy ebben a programban tanuljanak. Az elmúlt évben 3 diák végezte el sikeresen tanulmányait és je-
lenleg 3 diák tanul ezen a tagozaton.  A levelező tagozat kurzusai: Újszövetségi Bevezető, Keresztyén
Élet, A Galatákhoz és a Rómaiakhoz Írt Levél, Hogyan Tanítsuk A Felnőtteket, Evangélizálás És Tanít-
ványság, Hogyan Tanulmányozzuk A Bibliát, Üzen Az Ószövetség, Tanítványság. A tanárok, akik taní-
tanak a bibliaiskolában a követezők: Dr. Joe Pendleton, Dr. Simon József, Dr. Giorgiov Adrián, Dr. Vass
Gergely, Hubert Imre, Zeffer Csaba és Szabó László. 

Minden tanítási és tanulási tevékenységnek egyetlen célja van: a változás. Szeretnénk mindjobban át-
változni Krisztus képére és hasonlatosságára, mind hatékonyabban szolgálni neki, és engedni, hogy for-
máljon minket. Minden jó eredményért az övé legyen a dicsőség!

Dr. Simon József, elnök
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Beszámoló a Hargita Keresztyén Tábor 
2015-ös tevékenységéről

A2015-ös évben növekedett a nyári szezonon kívüli vendégek száma. Voltak visszajáró csoportjaink,
és ebben az évben is jöttek új gyülekezetek, keresztyén szervezetek. Célunk az volt, hogy a tábor

vonzó hely legyen régi és új vendégeink számára, s ami emberileg rajtunk múlik, azt megtegyük annak
érdekében, hogy az idejövőknek lelki és testi felüdülésben legyen részük. 

Május 1-én a Székelyudvarhelyi Gyülekezet és körzete önkéntes munkát végzett a táborban, összekötve
ezt egy lelki alkalommal, majd közösségépítő játékokkal. 

Tavasszal a Nőszövetség Házas Hétvégét szervezett, a Vasárnap Iskolai Szövetség székelyföldi vezető-
sége pedig Regionális Tini-és Ifinapot tartott a táborban.

Jó volt megtapasztani azt, hogy gyermekeink, fiataljaink vágynak a jóra, keresik Istent. Ebben az évben
Szövetségünkön belüli szervezésben egy gyerekhét, egy lelkipásztori hét és két ifjúsági hét volt. A gye-
rekhetet Kis Ottó hétfalusi lelkipásztor szervezte, az Országos Ifjúsági Hetet pedig az Emabisz, amely a
tábor történetében létszámban a legnagyobb ifjúsági hét volt. Tóth Attila lelkipásztor testvér vezette a
másik szintén nagy létszámú ifjúsági hetet. A lelkipásztori hétre is szép számmal jöttek el vezető testvé-
reink, a férfitestvérek önkéntes munkával segítették a tábort. 

Speciális szükségletekkel élő vendégeinknek 3 nagy esemény volt a nyáron: a Joni and Friends Alapít-
vány újra a Hargitát választotta a fogyatékkal élő személyek és családjaik táboroztatására, ennek a ko-
ordinátora szintén Kis Ottó testvérünk. Ebben az évben is helyet adtunk a Keresztyén Lovastábornak,
amely sérült személyeknek van meghirdetve, terápiás kezelésként.  Ugyanakkor az őszi Reménység Kon-
ferencia sem maradhatott el.

Új vendégcsoportunk volt 2015-ben két ízben is a Romániai Keresztyén Orvosok Egyesülete, nyáron a
nagyváradi Emanuel Gyülekezet fiataljai táboroztak nálunk, 2 magyarországi gyülekezet töltött egy-egy
hetet a táborban, néhány alapítvány- és román nyelvű hívő testvéreink több gyülekezetből is igénybe vet-
ték a tábor szolgáltatásait. 

A Székelyföldi Missziókerület munkatársai többször is tartottak imaalkalmat a táborban. Az őszi Szé-
kelyföldi Hálaadó Napon több, mint hatszázan gyűltünk össze közösséget gyakorolni egymással. 

A hivatalos ellenőrzéseknek ebben az évben is eleget tettünk, többek közt meghosszabbítottuk a Köz-
egészségügyi (Sanepid) engedélyünket. Az Országos Vízügytől 2016 őszéig engedményt kaptunk a
szennyvíztisztító berendezés megvalósításáig. 

A tábori ebédlő építését ősszel folytattuk a kinti szigeteléssel és a padlófűtés elkészítésével. A fűtést
már a novemberi csoportjainknál tudtuk használni, mindenki örömére. Az épületben a benti munkálatokat
folytattuk az év végéig.

Külföldi támogatóink rendszeresen látogatták a tábort, örvendünk annak, hogy hűségesek maradtak
az itt folyó missziós tevékenységek támogatásához, és a tábori szolgáltatások segítését is végig szem
előtt tartották. 

A tábori konyhán újraindult a főzés, hálásak vagyunk, hogy Isten kirendelte a megfelelő személyzetet
ehhez a nem kis felelősségű és nehézségű munkához. Isten áldjon meg minden munkatársat, aki ezen a
helyen dolgozott.

Szövetségünk vezetősége és gyülekezeteink tagjai, ugyanakkor a Tábor Kuratóriuma részéről sok jóin-
dulatot tapasztaltunk, és ez mindig bátorítás a továbbhaladásban. Jó tapasztalni azt, hogy egy a cél, és
ebben segítjük egymást.

Minden előrehaladásért, eredményért, megtérésért, megújulásért, és a védelemért, erőért Istené legyen
a dicsőség!

Testvéri szeretettel, Joó Zoltán igazgató
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A Sólyomkővári Tábor beszámolója

Bevezető
Kiváltságos kegyelemnek tartom ezt a lehetőséget, ahol beszámolhatok a Sólyomkővári tábor tervéről.

Azért is kiváltság ez, mert a szemünk előtt történik az a változás a tábor életében, ami valójában már na-
gyon régen Isten tervébe szerepelt: hogy kiépüljön ez a tábor. De az igazi értéke nem merül ki az épületek
kiépítésével, inkább úgy mondanám, hogy a lényeg csak ezután kezdődik, amikor táborozók sokasága,
hétről-hétre, nyárról-nyárra, ősszel, vagy akár télen, vagy bármilyen esemény alkalmából átélheti Isten
kegyelmét és szeretetét. A tábor egy olyan hely, amely Isten igéjét hirdetve, lehetőséget ad az embereknek,
hogy találkozzanak Istennel. Hiszem, hogy a táboron keresztül Isten nagyon sok embernek az eletét fogja
megváltoztatni.

A tábor értékei
Az a tényező, hogy létrejöhet egy tábor, önmagában is értékes. Egy intézmény… szép környezettel és

rengeteg lehetőséggel. Egy hely, ami rálát a völgyre, gyönyörű kilátás, és már ez felemelő érzéssel tölt el.
Az igazi érték mégis abban rejlik, amit a tábor nyújthat a körülötte levő közösségek számára. Legyen tá-
borozás vagy bármilyen esemény aminek a tábor helyet ad, Isten kegyelméből, hitben való növekedést és
az Ő országa épitését fogja szolgálni.

A tábor kiépítése, tervek, prioritások
A jelenlegi helyzete a tábornak az épületek szempontjából egyszerű, mivel mindössze egy épülettel ren-

delkezik. Ezt, Istennek legyen hála, sikerült felújitani az elmúlt év folyamán. Így a már felújított épület
rendelkezik egy ebédlővel, ami körülbelül 60 személynek ad helyet az étkezésre, egy jól felszerelt kony-
hával és mosogató részleggel, a konyhai személyzet öltözőjével és fürdőszobájával, két hálószobával és
egy fürdőszobával. Ehhez az épülethez tervben van még egy fürdőszoba és egy kazánház építése. Ennek
a kivitelezése a nyár végén kezdődne.

A tábor további kiépítését – mivel ez egy szélesebb körű projekt – két fázisra osztottuk:

Ez lenne a terv dióhélyban a következő időszakra, amit pontosan nem tudunk meghatározni, hogy
mennyi időt igényel tervezés és kivitelezés szempontjából.Támogassanak kérem imában, hogy Istennek
az akarata és terve legyen meg ezen a táboron is és hadd tudnánk hasznos eszközök lenni ebben a mun-
kában.

Nyári táborozás
Örömmel szeretném azzal a fantasztikus hirrel befejezni, hogy idén nyáron a tábor megnyitja kapuit a

táborozásra. Erre a táborozasra még nem lesz kész új épület, de a meglévő (amiről szó esett korábban)
már lehetőséget nyújt táborozni. Ez azt jelenti, hogy mivel csak két hálószobával rendelkezik a tábor, el-
szállásolásra sátrak hasznalata szükséges.

Istennek tervét látjuk beteljesedni lépésről - lépésre ahogy továbbhaladunk a tábor kiépítésében. 
Vágyunk az, hogy Isten legyen jelen ezen a helyen. Az Ő tábora ez. 

Köszönettel, Módi Tamás

első fázis:
- víz és szennyvíz infrastruktúra kiépítése
- villanyhálozat kiépítése
- internet- és telefonhálózat kiépítése
- ebédlő és konyha építése (kb. 200 személyre)
- 4 kabin (mindegyik 20 személyes) építése
- karbantartó épület felépítése

második fázis:
- még 4 kabin (házikó) építése
- hálóház építése (kb. 100 személyes);
- tornaterem és futballpálya építése
- kápolna építése
- személyzeti ház építése (kb. 2db.)
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A Filadelfia Noom Alapítvány beszámolója

Hálásak vagyunk a 2015-es évért. Használatba vettük a kastély épületet, kápolna, könyvtár, orvosi ren-
delő mellett most már itt műkődik a titkárság, gondnoki iroda, gyűlésterem, vendégszoba, és ha az új

épületszárny betelik ide is költöznek idősek. 
2015-ben is részesültünk állami támogatásban, ami jelentős bevételi forrást jelentett. Az idősek gondo-

zása, megfelelő ellátása az elmúlt évben is szakszerűen történt. A kiegészítő tevékenységek (mezőgazdaság,
állatgondozás, fólia stb.) az elmúlt évben is besegítettek a költségvetésünkbe. 

Az év folyamán a tűzoltósági engedélyt megkaptuk.
Jelenleg 35 benntlakó van, valamint két személy beköltözése van folyamatban. 
A 2015-ös évben 50 személy volt a gondozásunkra bízva.
Ugyancsak ebben az évben (2015) a munkaügyi minisztérium az akkreditálást két részre osztotta: az

egyik az alapítvány akkreditálásáról szól, amit megkaptunk korlátlan időre, a másik az alapítvány által
végzett szolgáltatásokról, amelynek a dokumentációja el van készítve és el van küldve a minisztériumba,
2016 március elején lesz a helyszíni kiértékelés.

Számos esemény volt az év folyamán, testvérek egyénileg vagy gyülekezeti csoportok, iskolai csoportok
látogatták meg az öregjeinket. Bátorítjuk a testvéreket, hogy jöjjenek, látogassanak meg bennünket, lehet
szervezni misszióutat is az idősek otthonába.

Szeretnék köszönetet mondani mindazon testvéreknek, cégeknek, szervezeteknek, gyülekezetknek, akik
támogatták az idősek otthonát a 2015-ös év folyamán! Az Úr áldja meg őket! 

Köszönet azoknak is, akik adójuk 2%-át irányították át alapítványunk részére.
A kuratórium tagjainak rendszeres munkájáért is szeretnék köszönetet mondanni, valamint  Mierluti

József gondnoknak türelmes, kitartó munkájáért.
Szeretném megköszönni Albert Zsolt tv.-nek, szövetségünk gazdasági felelősének gyűléseinken való aktiv

részvételét és támogatását.
Kérem a testvéreket, továbbra is imádkozzanak a Filadelfia Noom Idősek otthonáért!

„Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mindörökkönörökké. Ámen’’ (Fil 4:20)

Dr. Pardi Benjámin Attila, elnök
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Beszámoló a Szövetség partnerszervezete, 
a Cigánymissziós Alapítvány (KCA/FGM) részérõl

Kedves testvéreim, Isten iránti hálával tekinthetünk vissza a 2015-ös évre, hiszen minden lépésünkben
tapasztalhattunk Isten támogató szeretetét. A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségével

karöltve, egymás munkáját támogatva és segítve, sok területen tudtunk hatékony munkát folytatni a ci-
gányság között. Nagy áldásként éljük meg, hogy féltékenykedés és rivalizálás helyett egymás munkáját
önzetlen módon tudjuk segíteni.

A cigánymisszió a 2015-ös évben is számos területen nyújtott alkalmi vagy rendszeres támogatást, le-
hetőségeihez mérten. Havi rendszerességgel hét lelkipásztor fizetéséhez, 10 missziómunkás útiköltségé-
hez, szolgálati autó fenntartásához, és más missziós tevékenységekhez nyújthattunk segítséget.
Lehetőségünk volt imaházak építésében és felújításában részt venni Pellén, Érkőrösön és Gálospetriben.
Oktatási intézmények építésében és fejlesztésében is részt vehettünk Asszonyvásárán, Gyergyószentmik-
lóson és Pírban. Nagy öröm volt számunkra a gyermek és ifjúsági táborok szervezése, valamint a női
férfi és ifjúsági konferenciák megrendezése.

Alapítványaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az oktatásra. Írás-olvasást oktathattunk felnőttek-
nek. Folyamatosan segítjük mentori programunkban a középiskolában tanuló, rászoruló diákokat. A leg-
nagyobb áttörést azonban a délutáni tanításban értük el. Jelenleg 7 helyen működtetünk és támogatunk
ilyen programokat: Asszonyvásárán, Albison, Gálospetriben, Szaniszlón, Körtvélyesen, Abafáján, valamint
Gyergyószentmiklóson. A visszajelzésekből egyértelműen azt látjuk, hogy nagyon hatékony ez a munka.
A programokban részt vevő diákok komoly sikereket érnek el a tanulásban. Az oktatásban komoly lehe-
tőségeket látunk, ezért elindítottuk a felnőtt bibliaiskoláinkat. Három helyen, kilenc gyülekezet bevoná-
sával Dr. Kovács József testvér vezetésével, az ő könyveit felhasználva folyik ez az oktatás. Kovács testvér
munkája nagy hiányt pótol.

Alapítványunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gyülekezetplántálásra, valamint gyülekezetek gon-
dozására. Az érszöllősi, valamint az érmihályfalvi gyülekezetekkel külön támogatási program keretében
végezzük a munkát.

ÖSSZESÍTÉS A 2015.  ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOKRÓL

RMBGYSZ, lelkipásztorok fizetési alapjába: 4.770.000 Ft
RMBGYSZ, a cigánymisszió alapjába: 2.836.000 Ft
FGM, alkalmazottak fizetése járulékokkal együtt: 9.130.000 Ft
Missziós gépkocsik üzemeltetésére: 7.440.000 Ft
Egyéb missziós kiadásokra: 10.061.000 Ft

Összes támogatás a 2015. évben: 34.237.000 Ft

Testvéri szeretettel, Filep Szilárd
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Az Ének-zenei Bizottság beszámolója

Tíz éve, hogy a hit hangjai énekeskönyv a gyülekezetek használatába került. Még mindig arra kell
biztatnunk gyülekezeteink egy részét, hogy tanulják meg és használják A hit hangjai énekeit! Meg-

győződésünk, hogy a többi, innen-onnan vett énekek használata kiegészítheti, de nem helyettesítheti a
hit hangjai énekeskönyvünk használatát. 

Az utóbbi években az ének-zenei bizottság fúvóstalálkozókkal foglalkozó részlege minden évben meg-
szervezte a fúvószenekarok találkozóját: 2013-ban az V. találkozót Szilágyperecsenben, 2014-ben a VI.
találkozót Nagybányán, 2015-ben pedig a VII. találkozót Szatmárnémetiben. Ez utóbbin több mint húsz
zenekar képviseltette magát, megközelítőleg 500 zenésszel. 2016. szeptember 24-én Sarmaságon tervez-
zük megtartani a fúvószenekarok VIII. találkozóját. 

Ugyanerre a mintára, a Nagyváradi Missziókerületben már háromszor tartottak énekkarok találkozóját.
A Zilahi Missziókerületben május 21-én, Krasznán fogjuk megrendezni az Énekkarok Első Találkozóját.
Ennek előkészítése folyamatban van. 

A „Búcsúhangok” c. temetési istentiszteletekre alkalmas énekeskönyv, megközelítőleg 150 énekkel, re-
mélhetőleg ugyancsak nyomdába kerülhet még ebben az évben. Ennek kottagrafikáját, szerkesztését Ki-
rály György testvér végezte.

Az ifjúság számára készülő énekeskönyv szerkesztése is elkezdődött. Jelenleg a tartalomjegyzék végle-
gesítésének fázisában van. Az egyszólamú, gitárfelirattal ellátott énekek mellett tartalmazni fog négy-
szólamú énekeket is. 

Az ének-zenei bizottság 2015. szeptemberében tartott gyűlésén beszélte meg a négyszólamú a hit hang-
jai énekeskönyv javított kiadását. Reméljük, hogy a könyv még ebben az évben megjelenhet, amelyben
az énekek többsége gitárfeliratokkal lesz ellátva. Csak azok az énekek nem kapnak gitárfeliratot, ame-
lyeket nehezebb gitárral kísérni, mert a kottaletét szólamvezetése, harmonizálása inkább orgonakíséretre
volt megírva. A gitárfeliratokat Garai Zsolt és Borzási István testvérek készítették. 

Az énekkarok (kórusok) számára is régóta tervezünk egységes énekeskönyvet, vagy énekeskönyveket.
Az 1913-ban kiadott Evangéliumi Karénekek átszerkesztése egy sürgős feladat, mivel az énekek egy része
helyet kapott a hit hangjai-ban. Az énekkarok számára készülő énekeskönyvekben szükséges, hogy
helyet kapjanak úgy a nagyobb méretű, nehezebb darabok, mint könnyebbek is, kisebb énekkarok szá-
mára. 

Arra van szükségünk, hogy a testvériség jóindulattal támogassa az ének-zeneügyi bizottság munkáját,
és azonosuljon azzal a látással, amelyet ezen a téren igyekszünk képviselni. 

Borzási István, az Ének-zenei Bizottság elnöke



46 Munkakongresszus 2016

A Történelmi Bizottság beszámolója

Szövetségünk Történelmi Bizottsága 2014. július 25-én alakult újjá Nagyváradon, magyarországi tör-
ténész testvérek (Dr. Mészáros Kálmán – Budapest és Bacsó Benjámin – Debrecen) jelenlétében. A

munkaközösség összetétele: Kiss Lehel (kinevezett elnök), Dr. Kovács József (választott titkár), Dr. Borzási
István, Kiss Zoltán és Kelemen Sándor Tomi (levéltáros). Célkitűzéseink:

1. Az erdélyi magyar (és általában a magyar) baptista történelmi adatok gyűjtése, rendszerezése és köz-
zététele a bizottság tagjainak közreműködésével, illetve más munkatársak bevonásával. Az összegyűjtött
adatok, tárgyak és a kutatások eredményeképpen született kéziratok, kiadványok stb. az Erdélyi Magyar
Baptista Levéltárban kapnak helyet.

2. Összegyűjteni az összes, ISBN és ISSN-számmal vagy anélkül megjelent erdélyi magyar baptista (er-
délyi szerzőjű, ill. erdélyben megjelentetett) kiadványt, valamint az Erdélyen kívüli magyar baptista tör-
ténelmi jellegű kiadványokat is.

3. A baptista közösségre vonatkozó, a világi sajtóban megjelent írások gyűjtése. 
4. Erdélyi magyar baptista gyülekezeteink eddig megírt krónikáinak összegyűjtése írott és digitális for-

mában.
5. Baptista közösségünkre (is) vonatkozó, történelmi jellegű cikkek, tanulmányok, dolgozatok megírása,

valamint ilyen munkák megírásának szorgalmazása.
6. Minden év elején közölni a Szeretetben a közösségünkre vonatkozó történelmi évfordulókat, jelentő-

sebb eseményeket.
7.  Különféle jubileumi ünnepségek megtartásának szorgalmazása, és ezek előkészítésében való segít-

ségnyújtás szükség és igény szerint (a meglévő adatok közreadása, újabb adatok gyűjtése, a készülő kró-
nika megírása illetve a szöveg szakmai lektorálása által).

8. Jó kapcsolatot ápolni a Szövetségünkön kívüli, de a Magyar Baptista Világszövetséghez tartozó tör-
ténész testvérekkel.

9. Gondoskodni arról, hogy az úttörő missziómunkások, lelkipásztorok síremlékei ne legyenek elha-
nyagolva, ezekről fényképgyűjteményt összeállítani.

10. Imaházainkról (kivül és belül) legalább 2-2 fényképet készíteni, azt albumba rendszerezni.
11. Összes lelkipásztorunk – akik legalább 10 éve felavatott munkásokként szolgálnak, valamint akik

már elhunytak – személyi adatlapjának elkészítése.
12. Életinterjúk készítése, azok szövegének leírása.
13. A Történelmi Bizottság munkájának dokumentálása jegyzőkönyvek írása és fényképek készítése

révén.
14. Tanulmányi utak, kirándulások szervezése.
E tervek nem csupán az értékmegőrzés és értékteremtés sok szempontból fontos munkájának kibonta-

kozását hivatottak szolgálni, hanem mindenek felett azt is, hogy egyénenként és gyülekezeti közössé-
gekként hálára és hűségesebb szolgálatra buzduljunk fel.

Megállapodás szerint évente legalább két alkalommal, tavasszal és ősszel tartunk gyűlést, egyiket a
magyarországi Történelmi Bizottság tagjaival közösen. 2015-ben Nagyváradon (március 5-én és október
6-án) és Debrecenben (május 12-én) találkoztunk. A közös megbeszélésekről országos lapjaink is beszá-
molnak.

A közeljövőben szeretnénk egy forrásanyagként használható dokumentumgyűjteményt összeállítani,
amely a Szövetségunk 25 éves, sokrétű munkájának főbb mozzanatait és jellegzetességeit hivatott kör-
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vonalazni. Ennek érdekében több szerzőt felkértünk egy vagy több dolgozat, visszaemlékezés, beszámoló
megírására. Az írások a határidő lejárta után is lassan, de folyamatosan készülnek.

Javasoltuk, hogy a 2017-es esztendő – amellett, hogy ekkor a reformáció 500-ik évfordulójára is meg-
emlékezünk – közösségünkben „Kornya-év” legyen, ugyanis 100 esztendeje lesz annak, hogy az úttörő
missziómunkás Bihardiószegen elhunyt. A méltó emlékezés kapcsán megfogalmazott meglátásainkat,
javaslatainkat eljuttatuk a Szövetség elnökségéhez. A szervezendő rendezvényekről időben tájékoztatjuk
majd a testvériséget.

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent, és már el is fogyott a Történelmi Bizottság által előzőleg vélemé-
nyezett könyv az ébredésről, Patak a száraz tájon címmel. A szerző, Dr. Kovács József az ébredés vezér-
egyéniségeivel készített interjúit szerkesztette kötetbe, aminek kiadását a H4 misszió tette lehetővé. Dr.
Kovács József testvér sokrétű elfoglaltsága miatt a továbbiakban „külsősként” fogja segíteni a Történelmi
Bizottság munkáját.

Régóta kiadás előtt áll az erdélyi magyar baptista missziótörténetet részletesen bemutató kötet kézirata,
reméljük, hogy hamarosan azt is kézbe vehetjük könyv formában.

A Nagyváradon található Levéltárunk a levéltárossal való előzetes egyeztetés alapján (Btf: 0723-472-
783 és Mob: 0749-015-129) és a levéltári szabályzat betartása mellett az érdeklődők rendelkezésére áll. 

Célkitűzéseinket megismerve buzdítjuk a testvéreket, a gyülekezeteket, hogy szükség szerint vegyék
igénybe a Történelmi Bizottság segítségét, illetve lehetőség szerint segítsék munkánkat egész közössé-
günk javára, Urunk dicsőségére!

Kiss Lehel, a történelmi bizottság elnöke
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A Szövetség belső szabályzatának módosításai

56. cikkely. Konzultatív Tanácstagok
Régi szöveg: „a szövetség tanácsában konzultatív jelleggel jelen vannak: az Ifjúsági szövetség elnöke,

a szövetség táborainak igazgatói, a teológiai fakultás dékánja és a filadelfia Noom öregotthon igazga-
tója.”

Új szöveg: „A Szövetségi Tanács gyűlésén konzultatív jelleggel részt vehetnek a gyülekezetek vagy az
alegységek képviselői meghívás vagy írásos kérés alapján.”

73. cikkely. A főtitkár
Régi szöveg: „képviseli a szövetséget a romániai Baptista Unió végrehajtó Bizottságában, ahol hiva-

talból az Unió egyik alelnöke. képviseli a szövetséget az európai Baptista föderáció és a Baptista világ-
szövetség gyűlésein, valamint a szövetség táborainak vezetőségében.”

Új szöveg: kimarad a következő mondatrész: „valamint a Szövetség táborainak vezetőségében.”

76. cikkely. Az oktatásért felelős alelnök
Régi szöveg: „e. felel az áhítat és a vezérfonal megszerkesztéséért”
Új szöveg: „e. tagja az Áhítat és a Vezérfonal szerkesztő bizottságának.”

77. cikkely. A kommunikációért felelős alelnök
Régi szöveg: „c. javaslatot terjeszt az elnökség elé a „szeretet” és „üdvüzenet” főszerkesztőjének szemé-

lyéről;”
Új szöveg: „c. javaslatot terjeszt az Elnökség elé a Szövetségi kiadványok főszerkesztőinek személyeiről”

81. cikkely: Az Adminisztrációs Szakosztály elnöke
Régi szöveg: „az adminisztrációs szakbizottság elnöke a szövetség gazdasági alelnöke.”
Új szöveg: „Az Adminisztrációs Szakbizottság elnöke a Szövetség főtitkárhelyettese,”

Régi szöveg: „c: segíti a gazdasági alelnököt feladatainak elvégzésében;”
Új szöveg: „c: segíti a főtitkárhelyettest feladatainak elvégzésében,”

82. cikkely. Az oktatási szakbizottság
Régi szöveg: „(1) a bizottság tagjai a következő személyek: a szövetség gazdasági alelnöke, a szövet-

ségben működő oktatási intézmények igazgatói és képzési programok vezetői;”
Új szöveg: „(1) A bizottság tagjai a következő személyek: a Szövetség főtitkárhelyettese, a Szövetségben

működő oktatási intézmények igazgatói és a képzési programok vezetői.”




