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Alkalmi vélekedés baptistáimról

E

gyének és közösségek hajlamosak lehetünk magunk túlértékelésére, esetleg lebecsülésére (Róm
12,3-5). Mindkettő káros, téves. Istennél a feltüntetett értékelési
szempont legtöbbször a hit, remény és szeretet (1Kor 12,31-13,13).
Kevésbé az anyagi háttér, a képzettség, a műveltség, a régiség, a
szervezettség. Pedig ezekre is határozottan szükségünk van.
Bizonyára már számtalanszor
találkoztunk a következő kérdésekkel: Kik a baptisták? Miért vagyok baptista? Csalódtam! Melyik
felekezethez csatlakozzam? Minderről igen sok anyag érhető el a világhálón, a könyvtárakban, a baptista gyülekezeteknél és
szervezeteknél.
Isten végtelen kegyelméből jónak látta, hogy már nagyszüleim,
szüleim baptisták legyenek. Ma-

gam is nyugdíjas baptista lelkipásztor vagyok. A felsorolt személyek egyike sem tökéletes. Mégis
sok más hittestvérünkkel együtt
hálásan és örömmel osztozunk az
egész világra kiterjedő nagy baptista család jellemző és kipróbált
értékein.
■Bár nem vagyunk ezzel egyedül,
mi is valljuk, hirdetjük, hogy a teljes Szentírás feljebbvaló minden emberi gyakorlatnál, hagyománynál,
tanításnál, újításnál (2Tim 3,14-17).
■Mi is megtapasztaltuk, hogy a betegeknek, a bűnösöknek, az elesetteknek van szükségük Megváltóra.
Van, mit beismernünk, megvallanunk, van mitől elszakadnunk,
megszabadulnunk! Aztán jöjjön a
Szentlélek által időzített hitvalló
bemerítés, keresztség (Mt 3,5)!
■Mi is részesültünk az önkéntesen
(folytatás a 3. oldalon)
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: : KONFERENCIA : :

■ Az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség szervezésében kerül sor az
első Országos Baptista Média Konferenciára, 2016. február 13-án
(szombat), a Nagyvárad-Rogériuszi Baptista Gyülekezetben. A résztvevők felemelő lelki közösségre, gyakorlati előadásokra, szakműhelyekre, és interaktív beszélgetésekre számíthatnak. Szeretettel várjuk
azokat is, akiknek nincs tapasztaltuk a médiaszolgálatban, de szeretnének online missziót kezdeni gyülekezetükben.

A konferencián való részvételhez kérünk, töltsd ki az alábbi jelentkezési ívet: http://goo.gl/forms/KZj3KYTriR. Ha jelentkeztél, de mégsem
tudnál eljönni, kérünk, értesíts bennünket!

Kapcsolattartó személy: Pintér Dávid, Nagyvárad, Tel: 0735 507 759, Email: david.pinter0623@gmail.com, facebook: pinter.david.315

Tervezett program
09.30 - 10.00 Regisztráció
10.00 - 10.30 Zenés áhítat - Szabó Zoltán és Szabó László
10.30 - 11.00 Technika és szolgálat - Albert István Zsolt és Veress Efraim
11.00 - 12.00 Szerkesztői etika a gyakorlatban - Nagy Imre,
szerkesztő-műsorvezető, az MTVA munkatársa
12.00 - 12.15 Technikai költségvetés tervezet egy 150 m² imaház
számára - Illyés Csaba
12.15 - 13.45 Szakműhelyek:
- Közösségi média - Veress Efraim
- Írott és elektronikus sajtó - Gönczi Géza
- Rádió istentiszteletek - Nagy Ferencz (M.o.)
- Kivetítés (kép/szöveg/hang): Albert István Zsolt
- Videó vágás és szerkesztés - Heaven Pixel
- Térhangosítás és elő közvetítés – Illyés Csaba
13.45 - 14.00 Igehirdetés - János Csaba
14.00 - 15.00 Ebéd

: : HAVI KÖZ
■

közéleti hírek, információk

Aláírásgyűjtés alkotmánymódosítási céllal. szövetségünk a román baptista testvérekkel közösen csatlakozott ahhoz a civil kezdeményezéshez,
amely célul tűzte ki a román alkotmány megváltoztatását referendum
által, azzal a céllal, hogy az mondja ki,
hogy a család „egy férfi és egy nő” által alapított közösség. az elvilágiasodott nyugat-európa részéről egyre
nagyobb a politikai nyomás, hogy a
családot a bibliai modellel ellentétes
módon értelmezzük át (meleg házasság stb.). Felhívjuk a kedves testvérek
figyelmét, hogy amikor a helyi gyülekezetekben megkezdődik az aláírásgyűjtés, vegyenek részt ebben, támogatva ezt az ügyet. az aláírásgyűjtést
mindegyik egyház támogatja, de
mindenki csak egyszer írja alá, és
csak azon a táblázaton, ahol állandó
lakhelye szerepel a személyazonossági kártyán. Gyülekezetenként kineveztek a lelkipásztorok olyan testvéreket, akik az aláírások gyűjtésével
foglalkoznak, kérjük vegyék fel velük
a kapcsolatot. bármilyen plusz információért keressék albert istván zsolt
lelkipásztort, aki a szövetségünk részéről a megbízott felelős ennek a
kérdésnek a lebonyolításával.
„Perecsenyi legény” az ország miniszterelnöke. victor ponta decemberi lemondását követően az a Da-

cian Cioloş lett románia miniszterelnöke, aki zilahon született, és szilágysomlyón, illetve perecsenben nevelkedett, a középiskolát is somlyón
végezte. Cioloş évek óta tagja az európai parlamentnek, és mezőgadaságért felelős uniós biztosként is tevékenykedett, igen befolyásos pozíciót
töltve be. politikusként mezőgazdasági kérdésekben specializálta magát, de általánosságban is jó menedzsernek tartják. jelenlegi szerepkörébe is ennek a kvalitásának köszönhetően jelölte Klaus johannis elnök.
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(folytatás a címoldalról)
kért és válalt gyülekezeti tagság áldásaiban és hasznos – olykor komoly próbát jelentő – kihívásaiban
és következményeiben. Isten rendelte így (ApCsel 2,37-41)!
■Nekünk is rendszeresen szükségünk van a hitből fakadó, őszinte
közösségi imádkozásokra, hasonlóképen az átélt és lendületes éneklésekhez. Sokszor üdültünk fel általuk (Fil 4,6; Ef 5,19)!
■Számunkra is kiváltság az egyetemes papság gyakorlása, az örömhír továbbadása élettel és szóval, a
rejtett és nyilvános szolgálatok lehetősége (Jel 1,6; Lk 24,22-23; Mt
20,25-27).
■Hisszük, hogy az önkéntes gyülekezeti adakozáson Isten áldása, jótetszése nyugszik meg (2Kor 9,1-15).
■Szükségünk van a gyülekezeti fegyelmezés igei gyakorlására. Mind
kezdők, mind régi baptisták bűnbe
eshetünk. Ezzel mások lelki fejlődését, megtérését akadályozhatjuk,
késleltethetjük. Az Úr irgalmazzon
nekünk (1Kor 5,1-5)!
■Van jó is abban, hogy helyi gyülekezeteink jelentős mértékben önállóak, bár többnyire szövetségekbe
tömörülnek. Alkotó módon, gyorsabban állhatnak hozzá az új miszsziós lehetőségek megragadásához
(ApCsel 13,1-3).
■Mi is fontosnak tartjuk, hogy az
állam és az egyház ne függjön túlságosan egymástól. Kettejük hivatása csak részben fedi egymást.
Ezért jó, ha kölcsönösen segítik és
tisztelik egymást, egymás dolgába
avatkozás és erőszak nélkül (Róm
13,1-7).
■Nekünk is drága a lelkiismereti és
vallásszabadság. Örülünk annak,
hogy a Baptista Világszövetség békés élharcosa ennek (5Móz 30,19).
Az eddig felsoroltak után el kell
ismernünk, hogy nehéz számontartani a baptisták gyakorlatának
és hitfelfogásának minden árnyalatát, változatát. A fundamentalista, konzervatív oldaltól elkezdve

az elképesztően liberális oldalig
igen széles a skála.
A különféle baptista szervezetek
közül megemlítjük itt: a Baptista
Világszövetséget, az Európai Baptista Föderációt, a Magyar Baptista
Világszövetséget és annak tagszövetségeit, a Magyarországi Baptista Szeretetszolgálatot, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetségét.

I

sten tökéletes bölcsessége úgy
rendelkezett, hogy idáig több ország, nép és kontinens baptistáival találkozhattam. Változatos benyomást keltettek bennem. A
valósághoz tartozik az a tény is,
hogy együttélünk és szembesülünk a különféle baptista irányzatok közti feszültségekkel, közeledésekkel és távolodásokkal is
(1Kor 11,18-19).
Hiszem és vallom, hogy csaknem mindenik irányzattól és felekezettől is tanulhatunk, sőt tanulnunk is kell valami igeit. De ne
másoljunk le, ne vegyünk át mindent! Vizsgáljuk meg tanításuk,
gyakorlatuk, viszonyulásuk tényleges mozgató rugóit. Amit valóban Istenért tesznek önzetlenül,
ott keressünk követendő példát.
Esetleges gyors és látványos eredményeiket ne irigyeljük (Róm 14,412)!
Ugyanakkor egészítsük ki egymás hiányosságait, a többiek leértékelése, megvetése, mellőzése
nélkül. Így alkothatjuk közösen
Krisztus Testét. Ez Isten akarata
(Ef 3,6).
Mivel magyarázható még ez a
szembetűnő változatosság, sőt jelentős különbség? Többek között a
különböző kulturális, történelmi,
megtapasztalásbeli, külső hatásbeli, nevelési körülményekkel.
Másak és másak kihívásaink, lehetőségeink, tagsági összetételünk, anyagi hátterünk. Különböznek az örömhírrel megcélzott
közösségek, és azok szükségeinek
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egy része is. Ugyanakkor nem tagadhatjuk a megtűrt különféle bűnök, az elvilágiasodás szerepét sem.
Az utóbbiaknak hadat kell üzennünk ítélkezés nélkül (Mt 16,24-26).
Tévedéseknek, sőt tévelygéseknek
is tanúi lehetünk a baptisták közt is.
Nincsenek tévedhetetlen vezetők,
csak tökéletes Krisztus. Mégis örömmel követjük a példás életűek hitét
(Zsid 13,7). Nincsenek abszolút gyakorlatok, módszerek, csak abszolút
bibliai igazságok. Isten Igéjének, Lelkének tanítására, vezetésére kell
hagyatkoznunk minden időben
(Józs 1,8; Jn 16,13-15).

T

öbb olyan emberrel találkoztam,
aki jogosan panaszkodott a hívőkre, köztük a baptistákra. Sok
mondanivalójuk van. Azt vártam,
hogy azzal fogják folytatni, hogy kiábrándulva a rossz példákból, ők
sürgősen Istenhez fognak térni, és
Jézus követésének teljes árát megadják. Nem ez történt!
Tegyük hát fel egyenesen a kérdést: milyen baptista hívők legyünk mi?
Először is ne legyünk névleges baptisták (Jel 3,1-3). Legyünk többek,
mint baptista kultúréletet művelők
(Ézs 1,12-13). Összejöveteleinken sok
ember élete alakuljon Isten tetszése
szerintivé! Központban a testté lett
Ige legyen! A belépők Isten jelenlétével találkozzanak. Érezzék magukat
szeretve, értékelve, védve általunk.
Legyünk alázatos, imádkozó,
őszinte, örvendező, hiteles, heti 168
órás baptisták.
Legyen vérünkben a lélekmentés,
egymás építése! Ezért vegyük figyelembe történelmi korunk lehetőségeit, sajátosságait és buktatóit is.
Egyre jobban hasonlítsunk Krisztushoz, Akit visszavárunk!
Dr. Vass Gergely,
Kelowna,
2016. január
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Közös dolgok

Választó közgyűlést tartott az Európai Baptista Föderáció

A

z Európai Baptista Föderáció
(EBF) szeptember 23-27 között
tartott választó közgyűlést Szófiában. Az alkalmon Szövetségünket
Pardi Félix, a Szövetség elnöke, és
alulírott képviselte. Az EBF azon európai, és közel-keleti országok baptista szövetségeinek föderációja,
amelyek Írországtól Vlagyivosztokig,
Norvégiától Izráelig és Egyiptomig
terjednek. Ez egy laza tömörülés, távolról sem egy szoros együttműködés, hanem az ehhez önkéntesen
csatlakozó baptista uniók és szövetségek tág föderációja.
Ennek ellenére, az EBF-nek megvannak a maga előnyei (és hátrányai) a helyi szövetségekkel és
uniókkal szemben. Ha csupán az
emberi jogok és szabadságok védelmére gondolunk, az EBF jelentősége rögtön nyilvánvalóvá válik. A
mi Szövetségünk ugyanis nem
sokat tehet annak érdekében, hogy
például a Türkmenisztánban és
Tádzsikisztánban elnyomott baptistákat védelmébe vegye, de ha egy
egész európai testület képviselője jelenik meg valamelyik országban –
ami meg is történt – akkor startból
jelentősebb nyomást tudunk gyakorolni az ottani hatóságokra. Ezekben az országokban ugyanis az
emberi jogok nincsenek úgy tiszteletben tartva, mint nálunk, ezért a
vallásszabadság is sokszor csorbul.
Az EBF azonban felhívást intézett az

Roszen Plevneliev,
Bulgária elnöke

említett országok felé, hogy találjanak megoldást a baptistákkal való
párbeszéd folytatására, tartsák tiszteletben a hitüket, és ne akadályozzák az ő lelkiismereti szabadságuk
gyakorlását az istentiszteleteken és
a misszióban.
Egy másik szerepe az EBF-nek a
jótékonysági misszió. Ez a közelmúltban a Haiti szigeten történt
földrengés kapcsán, napjainkban
pedig az Ukrajnában történő válság
folytán jut kifejezésre. Úgy a különböző tagszövetségek – köztük a
miénk is – mint az EBF jobban odafigyel Ukrajnára, hogy az ottani
testvéreink és a rászorulók a szeretetszolgálat révén megtapasztalhassák a többi országokban élő
baptisták gondoskodó szeretetét.
Az EBF szófiai gyűlésének legkiemelkedőbb mozzanata a választás
volt. Az EBF új elnöke Asatur Nahapetyan örményországi testvért lett,
akit a Föderáció Tanácsa egyöntetűen megszavazott. Örömünkre
szolgált megismerni testvérünket és
megtudni róla, hogy egy olyan elkötelezett evangéliumi keresztyén,
akinek szívügye a misszió, s aki a
miénkhez hasonló értékeket vall.
Életére kívánjuk Istenünk gazdag
áldását, és azt a felülről jövő erőt,
ami az új szolgálatának betöltéséhez szükséges.
Roszen Plevneliev, Bulgária elnöke azzal tisztelte meg a gyűlést,

hogy személyesen eljött és köszöntötte a résztvevőket. A bolgár baptisták szerint ez mérföldkőnek
tekinthető, hiszen Bulgáriában a hivatalnokok eddig nem nagyon figyeltek oda a baptisták életére, sőt, volt
úgy, hogy még le is „szektásozták”
őket. Az ország elnöke gesztusával elsősorban a bolgár baptistáknak segített, és pozitív sajtóvisszhangot
keltett az országban, annak ellenére,
hogy az ígérettel ellentétben az országos televízió stábja nem jelent meg a
gyűlésen.
További napirendi téma volt még
az európai migránshelyzet és a
Nemzetközi Baptista Teológiai Szeminárium kérdése. A migránsválsággal kapcsolatban egy nyilatkozat
lett elfogadva, amely azt hangsúlyozza, hogy bármilyen is legyen az
európai tagállamok hozzáállása a
kérdéshez, a baptista szövetségeknek
és gyülekezeteknek lelkileg és biblia-

Borzási Pál, Asatur Nahapetyan és Pardi Félix

ilag kell megközelíteniük a problémát, azt keresve, miként segítsék a
migránsokat lelkileg, testileg. Ami a
Nemzetközi Baptista Teológiai Szemináriumot illeti, ismertetve lett, hogy
az korábban elköltözött Prágából
Amszterdamba és a teológiai oktatás
ezentúl Hollandiában fog folytatódni.
A fő kérdés itt a holland törvényeknek való megfelelő hozzáállás keresése volt, amit az EBF gyűlése
részletesen meg is vitatott.
Az EBF munkájára és a megválasztott új elnökre Istenünk gazdag áldását kívánjuk.

Borzási Pál, az RMBGySz főtitkára

Hit és tradíció

N
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apjainkban a Bálint-kultusz az angolszász országokban, valamint Franciaországban és Belgiumban
a legnagyobb. Jól jön ez az üdvözlőlap-készítőknek, akik
több mint egymilliárd kártyát készítenek, amelyekkel a
szerelmesek megajándékozzák egymást. A virágtermesztők és -árusok is hasznot húznak belőle, hiszen világszerte ezen a napon ajándékozzák a legtöbb virágot.

K

öztudott, hogy a Valentin nap a „szerelmesek
ünnepe”. Ennek egyik magyarázata a harmadik
századra vezethető vissza, amikor Rómában egy bizonyos Bálint (Szent Valentin) volt a pap. Az ő idejében
történt, hogy II. Claudius császár megtiltotta a fiatal
férfiaknak a házasodást, mert úgy vélte, hogy így
jobb katonák lesznek. Bálint pap ennek ellenére öszszeadta a fiatalokat, amiért börtönbe vetették. Állítólag a fogságban levő pap esedezésére a börtönőr vak
lánya visszanyerte látását, majd kivégzése előtt egy
levelet írt a lánynak, amely ezzel végződött: „A te Valentinod.” Az ötödik század végén I. Gelasius pápa volt
az, aki február 14-ét Valentin napjává avatta. Valentint ma vértanúként tiszteli a katolikus egyház.

A

Valentin nap másik, kevésbé hangoztatott eredete a rómaiak által február közepén megtartott
Lupercalia ünnephez kötődik. Ezen az ókori ünnepen
a tisztító szertartások része volt az is, hogy kecskéket
öltek le azért, hogy kiengeszteljék a rosszindulatú,
farkas alakú Lupercus istenséget. Majd a fiatalok
meztelenül, mindössze egy övvel a derekukon, és a
kecskék bőréből készült szíjjakkal a kezükben futásnak eredtek, és az összes szembejövőnek jól odasuhintottak egyet-kettőt. A fiatal lányok és nők állítólag
még meg sem próbáltak menekülni a megaláztatás
elől, mert azt tartották, hogy az könnyebbé teszi a
szülést, és hamarabb esnek tőle teherbe.

S

ajnos felelőtlen szülők ma is megengedik, vagy
éppen elnézik, hogy aranyos gyermekeik kicsi
korban barátra vagy barátnőre tesznek szert. Talán
azt gondolják, hogy ez annyira ártatlan dolog, hogy
ezen csak szórakozni lehet, hiszen olyan drágák azok
a kicsik, ahogyan egymás kezét fogják és olyan szép
párt alkotnak. De rámenősebb szülők is vannak, akik
tizenéves gyermekeiket nemcsak tanácsolják, hanem
kimondottan ösztönzik a másik nemmel való kapcsolatteremtésre. Milyen nagy megdöbbenést mutatnak és milyen nagy sóhajtozással mentegetőznek
ugyanezek a szülők, amikor gyermekeikről kiderül,
hogy teherbe estek, vagy éppen tudtuk nélkül abortuszt követtek el.

A

Valentin nap éltetése és hagyományainak tisztelete lehetőséget kínál az érzelmileg fejletlen tizenéveseknek, hogy olyan területre merészkedjenek,
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Bálint-napi láz

„Szent Valentin” üvegfreskón,
az olaszországi Terni baziliklájában

amit Isten az érett felnőttek számára készített elő. A
szerelem felkeltésének következményei vannak. Isten nem akarja, hogy bárki idő előtt szerelmes legyen! A szerelemnek is megvan a maga ideje és helye. „Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
miért költenétek, és miért serkentenétek fel a szerelmet, mígnem ő akarja? (ÉnÉn 8:4)

I

sten igéje figyelmeztet arra, hogy az ördög gyakran
a test kívánságaival kötözi meg az embereket. De
az ördög által uralt nagy Babilon egyszer összeomlik:
„És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és
minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott
valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak” (Jel 18:3-4).

K

edves fiatalok! Amikor a világ a szerelmesek
napját hirdeti meg, ti menjetek szembe az árral!
Inkább köszönjétek meg Istennek, hogy Jézus Krisztusban ő előbb szeretett titeket mindenkinél, és tegyetek fogadalmat neki, hogy őt fogjátok ezután is a
legjobban szeretni. Ha tőle erőt kértek, hogy testi és
lelki tisztaságban éljétek ifjúságotok idejét, akkor az
ő akarata szerint és az általa rendelt időben, nem pedig a Valentin nap szerint,
a szerelemnek is meglesz
Veress Ernő,
a helye és áldása az életSzilágyballa
etekben.
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■ BEMERíTéS SziláGycSEhBEN. A Kálai család
híres zenész
család volt Szilágycsehben. Ezt
a mesterséget
még szüleiktől
örökölték, amit
nagy sikerrel
kamatoztattak
bálokon és lakodalmakon. Az öt
testvér közül
kettő már korábban elfogadta az Urat és
Dobos Péter, Kálai Viola, Nagy Ferencz
a szilágycsehi
gyülekezet tagjai lettek. November 15-én, egy
másik testvérük, Kálai Viola is bizonyságot tett a
víz hullámaiban, hogy régi életét megbánta, és egy
új életet szeretne kezdeni Jézus Krisztusban. Igazi
öröm és hálaünnep volt ez a gyülekezet részére,
hogy Isten megadta, hogy egy lelki gyümölcs ebben
az évben is beérjen. Az igét Dobos Péter, a debreceni
gyülekezet presbitere hirdette, a tékozló fiú történetéből. Kiemelte, hogy az Isten még mindig elfogad és magához ölel, ha az ember bűnbánó szívvel
jön hozzá. Paul Gericke a lelki életet egy maratoni
futáshoz hasonlította, amit csak akkor lehet megfutni, ha az ember mindvégig kitartó és álhatatos
marad. [Nagy Ferencz]
■ ÖRÖMüNNEP VOlT hadadNádaSdON 2015.
október 18.-án, amikor az új imaházunkban megtarthattuk az első bemerítést. Öt fehérruhás val-

lotta meg ünnepélyesen a hitét, és kötelezte el

Bemerítés

Összevont női körök a szilá

A

szilágysági missziókerületben lassan hagyománnyá érlelődik az összevont női körök szervezése. Nagyszerű lehetőségek ezek a lelki növekedésre, közösségápolásra. Meghívott előadóink
Istenre irányítják a figyelmünket, igyekszünk kis
csoportokban is személyessé tenni az üzenetet, a
kéréseinket egy szívvel hozzuk a Mindenható elé, a
végén tea, kalács mellett erősíthetjük a kapcsolatokat, vagy újakat köthetünk. Hazafelé még mindig

Női kör Szilágyszentkirályon...

van miről beszélni, lelkesen buzdítjuk egymást a
hallottak gyakorlatba ültetésére.
Új sorozat indult az ősszel „A hívő élet nyereségei” címmel. 2015. SzEPTEMBER 14-éN SziláGySOMlyóN TalálKOzTuNK, a nyereségeink közül
az üdvösség és az imádság került először a figyelmünk középpontjába Floyd és Bonnie Parker szolgálata által. Kovács Ágnes és Kui Juliánna buzdított
imára az alkalom kezdetén, ráhangolva az előadásra, amit Bonnie Parker tartott. Üdvösségünk
nagyszerű áldása az a szabadság, amit Krisztusban
kaptunk. „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (Jn 8,36).
Nem vagyunk a bűn rabszolgái, szabadok vagyunk Isten kegyelme folytán. Szabadok vagyunk
arra, hogy már ne magunk körül forgolódjunk, hanem azokban a jó cselekedetekben járjunk, amelyeket Isten előre elkészített (Ef 2, 10). Szabadok vagyunk arra, hogy ne az emberek elismerését
keressük, egyedül a mennyei Atya tetszését. Ha az
Atya nagyságára irányítjuk a figyelmünket, és nem
a problémákra, szabadok leszünk arra, hogy a Lélek gyümölcsei áradhassanak át rajtunk. Ha ezekben szolgálunk örömmel, akkor Ő minden szükséges áldást megad számunkra.
Igei üzenetet Floyd Parker adott át az Ef 2, 1-10
alapján. Rámutatott, hogy Isten mindegyikünket
céllal teremtett, képességeket, tehetséget adott,

Női körök

ágysági kerületben
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hogy terve megvalósuljon, hisz Ő előre elkészítette
a feladatokat számunkra. Isten várja, hogy ne arra
nézzünk, amit szerintünk nem tudunk megtenni,
hanem Rá, és éljünk az általa adott lehetőségekkel.

2015. NOVEMBER 16-áN ÚjRa TalálKOzTuNK,
ezúttal Sarmaságon. Hívő életünk újabb nagy nyereségével, az istenfélelemmel foglalkoztunk, amit
a megelégedés tesz teljessé. „Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel” (1Tim 6,6)!
Székely Tünde imára buzdítása után Vékás Erzsike testvérnő szolgált a téma alapján. Nyereségcentrikus társadalmunkban gyakran felmerül a
bukás, csőd. Az istenfélelem megelégedéssel olyan
nyereség, amely nem válik veszteséggé soha.
Az istenfélelem odaadás, amelyből Istennek tetsző élet fakad. Isten ereje megajándékoz mindazzal, ami az istenfélő élet gyakorlásához szükséges.
(1 Pt 1,3) Kegyességünk jó cselekedetekben nyilvá-

... és Szilágysomlyón

nul meg, és Isten iránti szeretetben. Vágyunk vele
közösségben lenni, imában, igéje tanulmányozásában. Eközben tanuljuk tőle a megelégedést is, és élvezzük ennek áldásait, a hálaadást, békességet, bizalmat abban, hogy Isten minden szükségünket
betölti.
Kis csoportokban is beszélgettünk ezekről, jó volt
megismerni egymás gondolatait, terheit. Bizonyságtételeket is hallhattunk, átéléseket a megelégedésről, Isten gondviseléséről.
Jó volt Jézus jelenlétében tölteni az időt. Áldást
nyertünk, hiszem, hogy lélekben növekedtünk, kicsit formálódtunk a Jézus hasonlatosságára. Imádkozunk, hogy aki elkezdte bennünk ezt a munkát,
vigye is véghez a Krisztus Jézus napjára!

Nagy Edit, Nagyfalu
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magát Krisztus hűséges követésére. Az Igét Balog >>>
Ferenc hadadi lp. hirdette a Mt 28:18-20 alapján. Jó
tudni, hogy Krisztusé minden hatalom, és ez által
van a megváltás, a megtartás és a győzelmes élet.
Isten áldása kísérje az új tagok életét, és a bennük
elkezdett jó munka jusson tökéletességre Krisztus
napjára! A képen Balog Ferenc lp., Lakatos János,
Lakatos Miklós, Vincze András, Vincze Abigél, Papp
Bíborka és Fazakas György lp. látható. [F. Gy.]

■ GyüMÖlcSéRéS éS hálaadáS KalOTaSzENTKiRályON. Gyönyörű napfényes őszi reggelen, 2015
október 4-én, négy fehérruhásért adhattunk hálát
a Kalotaszentkirályi Magyar Baptista Gyülekezetben. Az imaórán Faragó Ferenc kiskapusi gyülekezeti elöljáró és ifj. Boncidai János, helybeli diakónus a Józsué 24,15 alapján buzdított hálaadásra és
hívott mindenkit az Úr mellett való döntésre, szolgálatban való elköteleződésre.
Az igehirdetésben Frank Róbert, a Berettyóújfalui
Filadelfia Baptista Gyülekezet elöljárója az ApCsel
2:36-41 alapján a megtérés Isten szerinti útját vázolta fel a figyelmes hallgatóság előtt. Kihangsúlyozta a Jézus Krisztusban ma is elnyerhető üdvösséget, amihez nélkülözhetetlen a személyes hit, a
hitből fakadó engedelmesség és a vallástétel.
A gyülekezet egyenként hallgatta meg a négy fehérruhást, amint a megtérésükről bizonyságot tettek, majd a vízben is megpecsételték hitüket.
A délutáni hálaadó ünnepen a gyülekezet örömmel emlékezett meg az Istentől kapott lelki és
anyagi áldásairól. Frank Róbert testvér és népes

A képen (balról jobbra): Frank Róbert, Zsebe Katalin, Török Katalin,
Oláh Lajos lp., Oláh Tamás, Boncidai Dávid és ifj. Boncidai János

családjának szolgálata tette gazdagabbá és még áldottabbá ez emlékezetes alkalmat. Isten áldása legyen a gyülekezet új tagjain és a hirdetett igén!
Istené legyen mindenért a dicsőség! [O. l.]
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Kishíján őrállás

2015

novemberében vonultál nyugdíjba,
amin sokan meglepődtek, hiszen
sem fizikailag, sem szellemileg
nem mutatod a korodat…
Köszönöm szépen…, a belső jelzések azért egyre inkább figyelmeztettek. Az újságkészítés kis híján
őrállás, és az állandó éberség terhe
megviseli a szerkesztőt. A mostani
döntés elodázására kínálkozott lehetőség, beszélgettünk erről a szerkesztőségben és odahaza feleségemmel, Borikával is. Sok ága-boga
van egy ilyen helyzetnek. Örülök,
hogy volt ki átvegye a stafétát. És
talán nekem is adatik még alkalom az idősebb életszakasz feladataira.

Mesélj a szakmai pályafutásodról. Eredetileg elektrotechnikus
vagy. Szeretted-e ezt a szakmát?
Mi motivált, hogy a forradalom
után válts, és a baptista lapoknál
legyél újságíró?
Tizennyolc évet dolgoztam elektronikai műszerészként egy kisipari
termelőszövetkezetnél. Ennek az
első szakaszában tranzisztoros készülékeket szereltünk össze ipari
célokra. Majd a fejlesztéshez kerültem, ahol integrált áramkörökkel
építettünk legkülönfélébb szerkezeteket. Bezárt ország voltunk akkor,
technikai szempontból is, a pártvezetés meg az önellátást erőltette – a
hiányzó eszközök pótlására –, így
hát a technikusok sok érdekes

Idén februárban lett volna
éppen 25 éve, hogy Szilágyi
László (fotó) szerkesztésében
újraindult a „Mustármag”,
majd 12 év után ugyanaz a
szerkesztő már a Szeretetszerkesztőségében dolgozik. A
kezdetekről és a folytatásról
is kérdeztünk, de nem tehettük meg, hogy ne a befejezéssel kezdjük.
munkába belefoghattak. A főnököm nehezen eresztett el; mivel az
egyházhoz megyek, akkor elenged,
mondotta végül. Hogy mi motivált
a váltásra? Antal Ferenc testvér
szólított meg ’90 őszén: kaptak a
szerkesztőségben gépeket, egy szocialista kompjútert is, és kellene
segítség a kezelésükhöz, de olyan
valaki, aki az írástól se áll túl
messze. Akkor még nem tudtam,
mivel jár majd az igenem: nagyon
nehéz évek következtek... Mostmár,
hogy vissza-visszanézek, olyannak
látom, mintha egy álom lett volna,
egy meg nem érdemelt, igen nagy
ajándék. Másrészt meg, hogy kicsi
koromtól kezdve könyvek-újságok
és az írás közelében nőhettem fel,
nagyon sok mindenkinek tartozok
köszönettel: szüleimnek, nagyszüleimnek, a szentjánosi iskola tanítóinak, és lelkipásztoromnak, Megyesi bácsinak is.

Milyen volt a forradalom előtti
baptista sajtó, nyilvánosság, ha
volt ilyen?
Külön, csak nekünk nem létezett.
A Baptista Unió Bukarestben jelenttette meg az Îndrumătorul creştint, ami elég vaskos kiadvány volt, de
csak az utolsó három-négy oldal
tartalmazhatott magyar szöveget.
A szerkesztők egyike, az akkori kolozsvári lelkipásztor-költő panaszolta, hogy még ezt is elég nehezen tudták megtölteni. Nem

Negyedszázad

nagyon írtak még levelet sem, csak
telefonon értekeztek, ha muszáj
volt, mesélte nekem egyszer egy
nagyon buzgó lelkipásztor-történész testvér a diktatúra éveiről.

a Mustármag c. ifjúsági lapot
indítottad újra ’91-ben. Mik voltak az első élményeid szerkesztőként? Mennyire lelkesített a fiatalok tettrekészsége?
Lelkesedéssel töltött el a felkérés,
örült Antal Ferenc kollegám is a
Szeretet szerkesztőségben, hogy kipróbálhatjuk a technikánkat, vajon
mennyire alkalmas és milyen lapot lehet vele készíteni. Hamar rájöttünk, hogy csak a mesterpéldány
is mennyi kézimunkát és türelmet
igényel. Jöttek fiatalok is, önkéntesen, a váradi gyülekezetből, és
küldtek írásokat szerte az országból, de csak nagyon lassan bővült
az írói kör.
Tizenkét évig szerkesztetted az
ifjúsági lapot, ezalatt több Mustármag-műhelyt is összehoztál,
próbáltad nevelni az utánpótlást...
Mennyire sikerült ez, volt-e olyan
gondolatod, hogy hátha ezekből a
fiatalokból később újságíró, de
legalábbis újság körül forgolódó
emberke lesz?
Nem emlékszem, hogy ilyen cél
vezérelt volna, de lehet, hogy csak
serkentette azt a három volt „mustármagos”-t, akik elkezdték és sikeresen be is fejezték a váradi Ady
Endre Sajtókollégiumot. Nehezen is
tudom néven nevezni, mi késztetett a találkozók szervezésére. Ez

Visszanézve, mintha egy
álom lett volna, egy meg
nem érdemelt, igen nagy
ajándék.

akkor olyan természetesnek tűnt,
ezek a kis írók-grafikusok, mi egy
család vagyunk, kell ismernünk és
bátorítanunk egymást. Meg egy
kissé jutalom is akart lenni egy-egy
ilyen „műhely”, mert majdnem
mindig egy napot kirándulással,
túrázással töltöttünk, vagy legalább

Portré
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2003-ban kerültél a Szeretethez felelős szerkesztőként. Mit
tartottál fontosnak ebben az időszakban? Milyen volt a munkakapcsolatod a korábbi szerkesztővel, antal Ferenccel?
A követelmény, hogy havonta és
határidőre elkészüljön az újságunk
– szeszélyesen érkező tudósításokkal és ugyancsak önkéntesen írott
aktuális üzenetekkel –,hosszú távon csak nehezen teljesíthető. Ha

A Mustármag fejléce 1995-ben

egy jó délutánt városnézéssel.
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„Amik igazak, amik jó hírűek”, a Filippi 4,8 az egyik irányadó – örülök,
Az újságkészítés kis
hogy ez az igevers mostanában szehíján őrállás, és az álmélyes blogok mottójaként is meglandó éberség terhe
jelenik. Engem nagyon régtől megmegviseli a szerkesztőt.
fogott Lukács alkotói hitvallása:
mindennek szorgalmasan utánamég jut idő és energia a szövegek
járt, szép rendben írt és olvasóját
Mit látsz fontosnak a Szeretet
csiszolására, meg az újság belső
további fejlődése szempontjából? igen nagyra becsülte. Nem győzök
rendjét kellőképpen alakítani, akErre válaszolni nagyon nehéz. Az csodálkozni hajdani baptista vezekor mindez csak megkoronázza a
újság egy darabka élet, ennélfogva tőink bölcsességén, hogy mennyire
lapkészítést… Antal Ferenc testvér
fontosnak tartották az újságkiasok-sok más életnek a függvénye.
a közösségünk iránt rendkívülien
Vannak nagyon stabil, alig észreve- dást. Talán alapjában jellemez is ez
elkötelezett és szorgalmas kollega
bennünket, az a bátorság és nyivolt. Sokat tanultam tőle. Ő korban hető alkotó elemei, miközben mintottság, ami az újságkészítéshez is
denik száma jól láthatóan új és
tizenhét évvel előttem jár – én őt
igen fontos. A Billy Graham által
Feri bátyámnak szólítom. 2010-ben, más. A szerkesztő olyan gondosan
alapított
Christianity Today munhogy végleg nyugdíjba ment, utána csinálja, mintha az övé lenne –
katársai
is
ezt vallják: az újság a
is havonta felhívott, gratulált a leg- rajta is hagyja ugyancsak a keze
közösség építésének és megtartásáfrisebb laphoz, ha tehette, benézett nyomát –, mégis úgy kell tekintenak elengedhetetlen eszköze.
a szerkesztőségbe. Tavaly az egész- nem, hogy a kortársak, egy egész
generáció írja-készíti a lapot.
sége sajnos meggyengült, ritkábKérdezett: Gönczi Géza
ban találkozunk, de tartjuk a kapcsolatot.

Van-e, volt-e kedvenc újságírói
műfajod, amit előszeretettel ápoltál?
Az interjú elég nehéz műfaj, a
kérdezés művészetének is tartják.
Sokszor azért kellett hozzányúlnom, hogy fontos üzenetek megszólaljanak az újságban. A tudósítás, bár könnyebbnek tűnik, de
ugyancsak próbára teszi írójának
lényeglátását, nyelvi készségét.
Mennyire tartottad fontosnak
az írókkal és az olvasókkal való
kapcsolattartást?
Íróink egyre igényesebbek. De jól
teszi a szerkesztő is ha a kedvükbe
jár és ellátja őket sok információ-

val. Az olvasókkal való kapcsolattartás minden szerkesztőségnek
nehézkesen megy. Ami az elvárásokat illeti, ezt felderítendő nálunk is
voltak próbálkozások. A megrendelések alakulása sem feltétlenül a
tetszési mutató szám.

2015

november 23- án volt 60 éve annak, hogy dombi Sándor
és jári Ella Isten színe előtt léptek házasságra
Kémeren. Akkor még nem is gondolták, hogy ilyen hosszan haladnak majd egymás mellett kéz a kézben. Ezen az örömteli napon,
Nagyváradon, a már kibővült családdal ünnepelték Isten csodálatos gondviselését, amit annyi éven át tapasztaltak. Petyár S. Lóránd
az 1Jn 4:9-11-ből köszöntötte az ünnepelteket és a családtagok együttesen kívánták Isten áldását további életükre.
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2015-ben ketten iratkoztak be az erdélyi baptista
teológia kurzusaira. Velük beszélgettünk.

hogy ismertétek meg istent, és hogy kerültetek a
teológiára?
Moroz Tamás (nappali
tagozat): Szatmáron, hívő
családban nőttem fel, családunk a testvérgyülekezetbe
járt. 13 évesen kerültem az
ifjúsági csoportba, és nem
Moroz
sokkal később egy evangeliTamás
zációs alkalmon értettem
meg, hogy bűnös vagyok, így nem állhatok meg Isten előtt, és ha eljön az Úr Jézus, én itt maradok.
Egy fél éven át szinte naponta vívódtam azon, hogy
mi lesz, ha éppen ma este történik meg az elragadtatás. Egy áprilisi estén már nem bírtam tovább,
vettem a Bibliámat, kimentem a szobából, és Istenhez kiáltottam. Hiszem, hogy ő akkor, ott elfogadott, és új életet adott. Nemsokára bemerítkeztem.
Megtérésem után igyekeztem részt vállalni az ifjúsági munkából, és nem sokkal később foglalkoztatni kezdett, hogy Istent akarom szolgálni. Sok
minden akartam lenni, pilótától katonáig, de végül
tavalyelőtt, a Hargita-táborban, egy barátom által
Isten meggyőzött, hogy itt akar látni a teológián.
Szűcs Zsolt (levelező tagozat): Én is 13 évesen
tértem meg, majd két évvel később alá is meritkeztem. Nagyon nagy segítség volt fiatal hívőként,
hogy az aradi gyülekezet – ahonnan származom –
bevonta a fiatalokat a szolgálatba. Nyaranta miszszióban volt lehetőségem szolgálni és ez nagyban
formálta a lelki életemet. Mikor egy-egy nyári
misszió után visszatértem a munkába, rájöttem,
hogy mennyivel jobban szeretem a lelki munkát,
mint az akkori polgári foglalkozásomat. Miután
igehirdetéssel is megbíztak Aradon, éreztem a lelki
fejlődés szükségét, és beiratkoztam a váradi bibliaiskolába. Az igei szolgálatra való elhívás egyre erősödött bennem. Egy éve kerültem Váradra házasságkötés révén és azóta itt dolgozom egy
gyermekmissziós szervezettel. Ezért most csak a levelező tagozaton tudtam beiratkozni a teológiára.
Mi szólt hozzátok az Emánuel-kápolnában tartott évnyitó istentiszteleten?
M.T.: Bennem az angol nyelvű igehirdető üzenete

alapján erősödött meg, hogy Isten hívott el, ide hívott el, és jó helyen, a helyemen vagyok. S ha később lesznek harcok vagy kételyek, fontos, hogy
ezt tudjam, hogy Isten ebbe a szolgálatba helyezett.
Sz.Zs.: Marius Cruceru üzenete – amely megérintett – szintén az elhívásról szólt, és arról, hogy milyen fontos, hogy a helyünkön legyünk.
Kik a tanáraitok?
Giorgiov Adrián dékán oktatja a Kutatási módszertant, az Informatikát és az Evangelizációt. Hubert Imre adja át az Intertestamentális kor, Újszövetségi bevezető és a Görög tárgyakat. Kis-Juhász
Vilmos Magyart és Homiletikát tanít. Kovács József
Lelkiség tantárgyával foglalkozik. Borzási Pál testvér Baptista történelmet, Garai Zsolt pedig zenét tanít. Ezenkívül az Emánuel egyetemre járunk be
angolt, románt és kreacionizmust hallgatni.
M.T.: Ehhez még azt tenném hozzá, hogy mivel
mindegyik tanárunk lelkipásztor, tapasztalatot is
átadnak, tanulhatunk tőlük, felnézhetünk rájuk.
Milyen segédeszközeitek vannak? Kurzusok,
könyvtár(ak)…
M.T.: Többnyire egy elektronikus könyvtárat
használunk, amelyet Giorgiov Adrián ajánlott.
Ezenkívül megkapjuk a kurzusokat elektronikus
formátumban. Szükség esetén igénybe vesszük az
Emánuel egyetem könyvtárát is.
Van-e kapcsolatotok más teológiai intézményekkel, az ott tanuló diákokkal?
M.T.: Nekem van egy nagyon jó barátom az Emanuel-en, aki az iszlám vallást tanulmányozza, de
más kérdésekben is nagyon jól informált.
Sz.Zs.: Én megemlíteném, hogy múlt héten
voltak látogatóink a BTAról (Baptista Teológiai
Akadémia, Budapest), és
vezetőink a jövőben szeretnék szorosabbra fűzni
velük is a kapcsolatot, intézményesíteni is ezt.
Szűcs
Zsolt
Melyik gyülekezetben
szolgáltok most?
Sz.Zs.: Én elsősorban a váradi gyülekezetben
szolgálok, ahova tartozom is.
M.T.: Én az évközi legáció révén több gyülekezetben megfordulok, most éppen a biharpüspöki körzetbe járok Papp Dezső testvérnek segédkezni.

Kérdezett: G. G.

Biblia
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Generációs problémák a gyülekezetben (I.)

B

eszél ez az ige a fiacskákról, a
gyermekekről, az ifjakról és az
atyákról. János ott látja a generációkat gyülekezetben a legifjabbaktól
a legidősebbekig, együtt, egy helyen. Aktuális az a kérdés, hogy a
generációk hogyan találják meg a
helyüket és a szolgálatukat a gyülekezetben. Valaki azt mondta, hogy
„elég nagy baj”, hogy erről a kérdésről egyáltalán beszélni kell,
mert nem kellene feszültséget jelentsen egy gyülekezetben a különböző korosztályok együtt léte. Ha
mégis léteznek ezzel kapcsolatos
problémák, azt jelenti, hogy lelki
éretlenség van, nem vagyunk a helyünkön. Ott van például az önzés,
a büszkeség, hogy „senki nem tudja
jobban csinálni”, mint én. Vagy
amikor hiányzik – ahogyan Péter
fogalmaz – „az atyafiakhoz való
hajlandóság. Ezek mind lelki éretlenségre utaló jelek.
Sokszor talán a fiatalok a merevebbek, ők nem tudnak úgy odahajolni az idősek felé, akár zenéről,
akár más kérdésről legyen szó.
Kornya Mihályról írják, hogy amikor a fiát vették fel Szalárdon bemerítésre, már két órája fagatta
különböző kérdésekkel, és a testvérek szóltak, hogy most már elég is
lenne, mire Kornya testvér azt
mondta: „Tudom, mit teszek, mert
ezekkel van a legtöbb baj”. Sajnos,
ma is a hívő szülők gyermekei
okoznak sok bajt. Aki a világból tér
meg, az tudja értékelni, hogy hova
jött, de a mi fiainknak nagyon komoly megtérés kell, hogy beépüljenek a gyülekezetbe. Nem vehetjük
automatikusnak, hogy egyik generáció hogyan kerül be a másik után
a gyülekezetbe.

Miért vannak generációs
problémák a gyülekezetben?
Nem kell nagyon visszamenni az
időben, hogy ilyen gondokat fedezzünk fel. Ha megkérdeznénk idős

testvéreket, azt hallanánk, hogy
bár 70-80 évvel ezelőtt is voltak különbségek a korosztályok között,
mégsem volt ekkora szakadék két
generáció között.
Ennek egyik oka a szegregáció,
amikor a társadalmi életben külön
vesznek részt a korosztályok. Például vannak gyermekek, akiket
már nagyon fiatalon bölcsődébe
visznek, és ott van délutánig. Óvodában is sokszor kénytelenek a
szülők a hosszú programot választani, aztán az iskolában is kezd divatba jönni az „after school”. A
gyermek úgy nő fel, hogy körülötte
csak az ő korosztálya van, és megtörténik, hogy neki már csak az ő
barátaik lesznek jók. Ez a szegregáció jellemzi építkezési, lakhatási
szokásainkat is.
Egy másik oka a korosztályok
közti feszültségeknek a tinédzser
kor kitolódása, a felelősségvállalás
elhalasztása. A gyógyszerleírások
szerint 12 éves kortól számít felnőttnek egy gyermek. A zsidóknál
13 éves korától számított férfinak
egy fiú. Hogy hadra csak később
fogták, az egy másik kérdés. Napjainkban a gyermekek felelősségvállalása eltolódik, sokan még
harminc évesen is tinédzserként
viselkednek, csak éppen nagyobb
méretű ruhákban járnak.
El is kényeztetjük a gyermekeinket, hiszen nem akarjuk, hogy
olyan nehéz életük legyen, mint
nekünk a kommunizmusban.
Ezért a maguk világában ők a „királyok”, és nem tudják elfogadni,
hogy a gyülekezetben nem így viszonyulnak hozzájuk.
Egy másik okozója a generációs
problémáknak a technológiai forradalom. Azonban, míg 50-60 évvel
ezelőtt a technológiai forradalom a
munka megkönnyítéséről, a gazdasági hatékonyság fokozásáról
szólt, addig ma egyre inkább a szórakoztatásra koncentrál és épül. A

1Jn 2:12-14
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gyermekek számítógépen autót vezetnek és fociznak, ahelyett, hogy
kimennének az udvarra, és ott rúgnák a labdát. Egy virtuális világban
élnek.

Mit tanít a Biblia a generációk
együttéléséről?
A Biblia elsősorban a családi
együttélés szemszögéből közelíti
meg ezt a kérdést. Példaértékű
ebből a szempontból Ábrahám. Azt
mondja róla Isten: „Én tudom róla,
hogy meg fogja tanítani az ő fiainak, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsolok nekik.” Ez is
mutatja, hogy Isten együtt látta Ábrahámban a választott népet.
A másik ószövetségi példa a törvény, amiről azt mondja Mózesen
keresztül az Úr: „Mondjad ezt a te
fiaidnak, amikor jársz-kelsz”, amikor a ruhádra, a homlokodra oda
akasztod az igét, amikor a páskát
ünnepled. Isten terve az volt, hogy
a családok együtt éljék át az ünnepet, együtt tapasztalják az Ő jelenlétét.
A Krónikák és Sámuel könyvei
alapján a Léviták szolgálata is családi szolgálat volt. Ők családonként
kapták az elhívást: voltak énekes
családok, ajtónálló családok, voltak, akik a kamrákért, az adminisztrációért feleltek.
Az Újszövetségben, a Szentlélek
kitöltetésekor azt mondja Péter:
„Nektek lett ez az ígéret, és a ti
gyermekeiteknek…” Az Úr Jézus a
tanítványok elhívásakor is odafigyelt a családra, testvéreket is elhívott. Vagy például meggyógyítja
Péter anyósát, hogy legyen, aki
majd foglalkozzon az otthoni dolgokkal.
Albert Zsolt

(A 2015-ös missziókerületi
gyűléseken elhangzott előadás
szerkesztett változata. A II. rész
a következő lapszámunkban.)

Mi a célod 2016-ban?

Az évforduló alkalmával jó elcsendesedni, végig gondolni az elmúlt évet
sikereivel s kudarcaival együtt. Emlékezni azokra a helyzetekre, amikor
Isten bizonyította szeretét, a hűtlenségünk ellenére is, hiszen Ő vár ránk.
Majd levonva a következtetést, új célokkal, elhatározásokkal elindulni a
jövő esztendőnek. Ennek kapcsán a következő két kérdésre válaszoltak fiatalok: A 2016-os évre mi az igéd? Mi a célod az idei évre, miben szeretnél fejlődni, változni a lelki életedben?

K

ét igeversem is van, ami nagyon a szívemhez szól és én
hiszem, hogy az egész évemet el
fogja kisérni. Az egyik a Zsoltárok
27:14, s a másik pedig ugyancsak a
Zsoltárból, 32:8. Ebben az évben
szeretném méginkább az Isten közelségében élni az életem, egyre
inkább az odafelvalókkal törődni
és példa lenni a munkahelyemen.
Csak benne bízva, ráfigyelve és
engedve, hogy Ő tanácsoljon és vezessen ez áldott új évben. [Bántó
dániel, Szilágysámson]

A

z évi igéim Ézsaiás 43:19 és Jeremiás 9:24. Az egyik célom,
hogy ebben az évben többet megismerjek Istenből és az igéből,
hogy nap, mint nap olvassam
vággyal a szívembe, megértve,
hogy mit akar nekem tanítani. Az
is célom, hogy mindenben az Ő
akaratát keressem, úgy a kisebb,
mint a nagyobb dolgokban, döntésekben, hogy folyamatos élő kapcsolatom legyen Vele és tudjon
vezetni engem. Az örömöm forrása mindig az Úr legyen, senki és
semmi más. [Bányai Otília, Szatmárnémeti]

Fiatalok
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N

em mondanám, hogy 2016os évi ige, de egész életemre,
és mostanába sokszor eszembe
jut még munka közben is a Példabeszédek 3:3-8: „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el
téged: kösd azokat a te nyakadra,
írd be azokat a te szívednek táblájára; Így nyersz kedvességet és
jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a
magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban
megismered őt; akkor ő igazgatja
a te útaidat. Ne légy bölcs a te
magad ítélete szerint; féld az
Urat, és távozzál el a gonosztól.
Egészség lesz ez a te testednek,
és megújulás a te csontaidnak.”
A tavaly év elején sok mindent
szerettem volna/akartam csinálni 2015-ben: - kitartóan imádkozni, közbenjárni, megtanulni
minél több zsoltárt, valamilyen
szolgálattal hozzájáruni minden
összejoveteli alkalomhoz... A kudarcokat látva azt értettem meg,
hogy mindent én akartam cselekedni, nem pedig Istenre fi-

gyelni. Sokszor abba a tévedésbe
esünk, hogy, ha a jót tesszük kedvesek leszünk Neki, ha a rosszat,
akkor megszomorítjuk. Ez a második így is van, de az előbbiről az Ef.
2:8-10 azt mondja, hogy Ő már elkészitette a jó cselekedeteket
amelyben járjak. Ebben az új esztendőben Istenre szeretnék figyelni
és neki engedelmeskedni, hisz
Nála nélkül semmit sem cselekedhetek (Jn. 15:5), aminek Ő örülhetne. [Fejér istván, Kovászna]

2016

-os évre az igém a Zsoltárok 16: 7-11: „Áldom
az Urat,mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen,
nem tántorodom meg, mert a jobbomon van, Ezért örül a szívem és
ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded,hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját,
teljes öröm van tenálad, örökké
tart a gyönyörűség jobbodon.” Nagyon szeretném, ha ez az év a szolgálat és cselekvés éve lenne számomra. Szeretnék megtanulni
szeretni (úgy igazán, önzés és feltételek nélkül), Isten segítségével leszámolni azokkal a „visszatérő”
bűnökkel, amelyek meggátolnak a
lelki növekedésben, megerősödni
hitben és lélekben. Ezeken kívül
szeretnék több időt szánni azokra a
dolgokra, amiket szeretek, és arra
törekedni, hogy meg tudjam élni
igazán a (különleges) pillanatokat
az életemben. [Gál Szilvia, Barót]

É

vi igém a Példabeszédek 3:5.
Célom, hogy tudjam szeretni Istent első sorban, és a körülöttem
levőket. [Giorgiov Rhodé, Nagyvárad]

M

ikeás 5:7 – „És a Jákóbnak
maradéka olyan lészen a sok
nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely
nem emberben reménykedik, és
nem bízik embernek fiaiban.” Ez

Emabisz
az igém, erre az évre. Nos a
célom pedig, hogy igazi várója legyek Krisztusnak. Ahogy az ige is
mondja az idők gonoszak. Szeretnék hasznos része lenni a gépezetnek, hasonlítani Krisztusra és
tenni, amit rám bíz. Fejlődni szeretnék a hitben. Szilveszter estéjén Szabó Szilárd azt predikálta:
el kell felejtenünk magunk körül
forogni, végre fel kell vegyük
mások terheit és hordozni azokat nem azt várni, hogy minket
hordozzanak. Mivel kiválasztott
vagyok, szeretnék a szerint is
élni, a reménységemet és bizodalmamat csakis Istenbe vetni,
jöjjön bármi bennem él az
ige:”ha apám, anyám el is
hagyna az Úr magáoz fogad...”
[hatos zsuzsa, Szentegyháza]

K

onkrét igét nem kaptam még
erre az évre. Az általános
célom az, hogy 2016 végén, érettségi, felvételi, közösségváltás és
rengeteg más fontos döntés után
békével tudjam kimondani, hogy
a helyemen vagyok. Lelki szempontból szeretnék egy bensőséges
kapcsolatot az Istennel. Változ-
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zon az Isten-képem, ha erre van
szükség. Legyek nyitott arra, hogy
újat mutasson nekem. [Koncsárd
Balázs, Nagybánya]

A

2016-os évre a Zsidók 10:39-et
választottam, szeretném ha
minden helyzetben ez az ige jutna
eszembe és továbbvinne minden
nehézségen, próbatételen. Célként
tűztem ki az új évre, hogy szeretnék növekedni elsősorban Istennel való kapcsolatomban, de
életem minden területén szeretnék fejlődni, sikert elérni, hogy
gyümölcstermő legyen az életem.
Amiben nagyon szükségem van a
változásra az a jó időbeosztás kialakítása. [Szabó Péter, Nagyvárad]

H

álás vagyok az Úrnak a tavalyi évért, hogy végig velem
volt. Az idei évre az Úrtol egy bátorítást kaptam a Zsoltárok 112:2ből, amelynek a második fele azt
mondja: „a hívek nemzedéke megáldatik”, ami nagyon jól eső érzés
hogy Isten áldani akar. Akármi
jön ebben az évben Ő ott lesz és az
Ő áldásait akarja adni csak el kell
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fogadni. Erre az évre azt a célt
tűztem ki, hogy végig olvasom a
Bibliát, amit remélek, hogy sikerülni is fog és, hogy mégjobban
figyeljek Isten vezetésére. [Székely Emőke, Szilágycseh]

M

inden évnek a kezdete új
gondolatokat és új terveket
ébreszt bennem. Legnagyobb örömöm az, hogy tudhatom Isten is
gondol rám, törődik velem ebben
az évben is. Az idei év első nap-

„az irgalmasság és
igazság ne hagyjanak
el téged: kösd azokat
a te nyakadra”

jain is hallhattam Atyám szavát
amint bátorított, erősített az
igèn keresztül amit kaptam tőle:
Márk 10:27 ,,Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert
az Istennek minden lehetséges.”
Hálás vagy ok, hogy ennek az
évnek is úgy indulhattam, hogy
tudhatom, hogy olyan Istenem
van akinek minden lehetséges.
Erre az évre nézve az egyik tervem, hogy a Bibliát át tudjam olvasni és az Ő munkájában többet
tudjak tenni. [Veress Beáta, Szilágyballa]

Z

soltárok 46:2. Célom ebben az
évben, hogy azokat a szolgálatokat, amiket végzek még buzgóbban tudjam tenni, mert úgy
érzem, mintha egy kicsit ellankadtam volna. Tudom, hogy
Isten velem van és bármit megkaphatok, ha neki is megfelel,
de mikor látom, hogy nem jön
össze az amiért imádkozom,
akkor feladom és nem harcolok
tovább. Szeretnék kitartóbb
lenni, hogy ne adjam fel, hanem
várjam ki Istennek a célját.
[Veres Klára, Szilágykraszna]
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Évek

Baptista történelmi évfordulók 2016-ban

10 éve (2006): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ lelkipásztoravatások: Pardi Félix (március 19, Kémer), Szabó László (november 12, Nagyvárad)
■ augusztus 4-6 között rendezték meg a Magyar Baptisták iii. Világtalálkozóját Debrecenben
■ megjelent „a hit hangjai” c. énekeskönyv legújabb kiadása
■ augusztus 26-án nyitották meg a roma testvérek imaházát Nagyváradon
■ megnyitották az imaházat a Szatmár megyei Sándorhomokon

20 éve (1996): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ lelkipásztoravatások: Chiciudean Miklós (január 28., Arad), Kovács József (április 27., Torda), Katona
János (november 17., Beszterce), Szűcs Sándor (december 8. Szilágyerked)
■ január 21-én megalakult a gyülekezet zerinden
■ az első bemerítkező csíkszeredában Veress Barnabás
■ gyülekezet alakult 30 taggal a nagyváradi Rogériusz lakónegyedben
■ június 9-én nyitották meg az új imaházat Nagybányán
■ november 27-én megnyílt az imaház Marosújváron

25 éve (1991): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ lelkipásztoravatások: Király Tibor (pünkösd első napján, Szilágyballa), Szekrényes Pál (május 12.,
Szilágynagyfalu), Bányai János (augusztus 11., Székelyhíd)
■ május 8-án aradon elhunyt Molnár jakab irodalmár (sz. 1826. január 3., Homoródszentmárton) , a
Szeretet munkatársa
■ július 20-án megnyílt a hargita Tábor
■ szeptember 7-én elhunyt Kelemen Sámuel székelyföldi lelkipásztor. Sírja a homoródszentmártoni
unitárius temetőben található
■ szeptember 28-29 között zilahon megrendezték az i. Országos Baptista ifjúsági Találkozót
■ november 11-én Kolozsváron megalakult a RMBGySz Női Szakosztálya. Elnök: Vékás Erzsébet, alelnökök: Veress Anna, Kiss Berta, titkár: Bálint Ibolya, pénztáros: Nagy Mihályné, irodalmi felelős: Gedő
Andrásné, szeretetszolgálat-felelős: Bándi Sándorné

50 éve (1966): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ március 17-én elhunyt Veress Efraim (sz. 1908. május 29.) székelyföldi lelkipásztor
■ április 9-én Nagyváradon elhunyt Bokor Barnabás (sz. 1911. február 11.). Ebben az évben Bokor Barnabás bemerítésének 90-ik évfordulója is van (1926. augusztus 9.), ugyanakkor 75 éve, hogy a nagyváradi
Hitközség elnökévé választják (1941. október 6.)
■ október 29-én elhunyt Vince-Palkó jános (sz. 1885. április 13.) úttörő evangélista, úrvacsoraosztó prédikátor, aki mintegy 40 éven keresztül szolgált a magyarkiskapusi gyülekezet elöljárójaként
■ Szilágynagyfaluban elhunyt Szabó lászló (sz. 1881. október 23.), a szilágysági baptista misszió kiemelkedő alakja
■ elhunyt darabont Gyula (sz.1874), a Nagyváradi Hitközség elnöke, aki 110 évvel ezelőtt, 1906-ban kezdte
el pásztori szolgálatát Nagyváradon

100 éve (1916):

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

110 éve (1906):

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ alámerítkeztek a krasznahorváti gyülekezet alapító tagjai Kerekes Bálint által, Ippon
■ hadba vonult Lőrik István, a székelyföldi misszió vezető egyénisége. Szolgálatát Ilonka István vette át
■ a világháború harcai során 1916-ban elesett többek között: Kocsis Imre, szövetségi alelnök, Borbély
Ferenc evangélista és karmester, Brumár Mihály, ifj. Lisztes Mihály, Szeghalmi Ferenc, Szilágyi Ödön,
Csopják Énók, ifj. Kőrösi János (nagyszalontai karmester)
■ bemerítkezésével id. Zeffer Gáborné Kántor Erzsébet lett az első baptista Gálospetriben
■ gyülekezet alakult Belényesen, Csernátonban, Lecsméren, Székelyszenterzsébeten, Szilágysámsonban
■ lezárul Kornya Mihály székelyföldi úttörő munkáságának kilenc éves korszaka (1897-1906). 1906-ban

Napok

szereTeT • 2016. Február

15

a Budapesti Elismert Baptista Hitközség vette át a székelyföldi misszió irányítását. 1906-ban Kozma
Imrét, a kalotaszegi körzet prédikátorát rendelték ki a Székelyföldre, aki mellett Molnár Lajos úrvacsoraosztó prédikátorként továbbra is munkálkodott

120 éve (1896 – a magyar honfoglalás 1000-ik évfordulójának esztendeje):

■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Szilágyi Mihály baptista missziót kezdeményez értarcsán, aminek eredményeképpen megalakult
a gyülekezet. Szintén értarcsai vonatkozásban: 1826-ban, 90 éve fejezik be az imaház építését. 60 éve,
1956-ban indult el az ébredés Szilágyi Sándor és Nagy Károly emlékezetes találkozását követően.
■ megalakult gyülekezetek: Arad, Biharvajda, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érszalacs, Nagykároly
■ imaház épült Pusztaújlakon és Székelyhídon. A székelyhídi imaház megnyitó ünnepségen, 1896 július 21-én, Boros Imre 37 fehérruhást merített alá
■ Udvarnoki András és Csopják Attila kiadta a „Sion énekei” című énekgyűjteményt

130 éve (1886):

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ május 7-én merítkezett alá a nagyszalontai Tóth Mihály (1836. szeptember 22. – 1931. május 1.)
gyülekezet alakult Feketegyarmaton
■ Hegyközszáldobágyon megalakult az első hegyközvidéki gyülekezet Kovács József házánál, akit a
gyülekezet első alapító tagjaként merített be Kornya Mihály 1886 május 2-án

150 éve (1866): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ augusztusban Kolozsvárra költözött Rottmayer jános

170 éve (1846):

S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Rottmayer János és társai Hamburgot elhagyva Magyarországon kezdeményeztek baptista missziót

zeretettel kérjük a testvéreket, hogy amikor gyülekezetükhöz kapcsolódó évfordulókról emlékeznek meg
2016-ban, a lehetőség szerint ejtsenek szót az egész közösségünkre vonatkozó történelmi eseményekről
is, mint például Rottmayer János Kolozsvárra költözésének 150-ik, és a magyarországi baptista misszió elindulásának 170-ik évfordulója. [a TÖRTéNElMi BizOTTSáG]

■ Nagyváradon, 2015. Október 12-én
fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva kísérte utolsó földi útjára
dénes (Szántó) Erzsébetet (született
1957. június 1-én, Erkeden) a család, s
a népes gyülekezet. A kápolnánál
Papp Dezső lelkipásztor a Zsidók 13:14
alapján szólta a vigasztalás igéjét, miszerint itt a földön nincs maradandó városunk, az odafent valókkal
kell törődnünk. Dr. Simon József lelkipásztor román
nyelven szólt a gyászolókhoz. A temetőkertben dr. Giorgiov Adrián és Tóth Róbert lelkipásztorok imádkoztak a gyászoló családért, kérve a Szentlélek vigasztaló
erejét. A gyászistentiszteleten szolgált a belvárosi gyülekezet énekkara is. [lánya, Renáta]

■ 2015. október 25-én id. dr. ViRáGh GáBOR a Nagybányai Magyar Baptista gyülekezet hűséges tagja 88
éves korában az Úrhoz költözött. Temetése október 28án, a nagybányai Virághegyi-temetőben volt megtartva. A népes gyászolók
között több lelkipásztor is eljött ez alkalomra, hogy együtt érezzenek a
gyászolókkal. A kápolnánál magyar
nyelven Kovács József lp. hirdette

Isten igéjét, míg román nyelven Vass András lp szolgált. A két igeszolgálat között Mike József lp. egy énekkel fejezte ki azon kedves gondolatait, amely
vigasztalás volt a gyászolók felé. A temetőkertben először Bálint Pál lp., majd pedig Kiss Zoltán lp. szólták
az Úr bátorító igéit. Hálásak vagyunk Gábor testvér
példás életéért, emberszeretetéért, szolgálatáért, azért
a szellemi örökségért, amit ránk hagyott! [jános
csaba]

Szeretet – kiadja a romániai Magyar
baptista Gyülekezetek szövetsége
Elnök: pardi Félix

Főszerkesztő: jános Csaba
Felelős szerkesztő: Gönczi Géza
410050 OraDea, str.: Gen. H. M. berthelot 5.
E-baptifon: 0735 500 009
E-mail: szeretet@rmbgysz.ro
szeretetlap@gmail. com
a szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a kéziratokat szükség szerint átdolgozza.
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úton is megköszönjük a lónai testvérek irántunk
megmutatkozó vendégszeretetét. Isten áldása legyen
valamenyiünk életén és szolgálatán! [KjV]

Missziókerületi gyűlések – 2015

■ A Székelyföldi Missziókerületben november 28án Ferenci Lajos és Bertalan Péter testvérek imára
való buzdításával kezdődött az alkalmi gyűlés. Ezt
követően Albert Zsolt tartott hasznos előadást,
amelynek végén tartalmas beszélgetés bontakozott
ki az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezután Budai
Lajos a székelyföldi missziókerület elnöke tartott
beszámolót a kerületben történt eseményekről,
majd azt is elmondta, hogy a Székelyföldi Missziókerület pártfogásába vett egy gyülekezetet Kárpátalján, Beregújfaluban, amelynek segítséget nyújtott a
misszióban és anyagiakban is. Kiss Ottó testvér
részletes pénztári beszámolót tartott. A Hargita Tábor részéről Máté Zoltán és Joó Zoltán tartottak beszámolót. Elmondták, hogy a Tábor könyvelését
független könyvelő cég végzi a szövetségi ellenőrzésen kívül. A hivatalos szervek is gyakran ellenőrzik
a tábort ami nincs kárára a tábornak. Az ebédlő
épül de még szükség van 30.000 euróra. Budai Lajos
tv azt is elmondta, hogy a kerületben két helyen
van még imaházfelújitás: Homoródalmáson és
Csernátonban. Kérte, hogy támogassuk egymást, és
ha felhívás van tábori közmunkára akkor vegyük
komolyan, és jöjjünk el segíteni, mert ez áldás lesz
mindenkinek. A közgyűlést imával zártuk. [Bld]

■ Isten kegyelméből 2015 decemberének első szombatján Magyarlónán gyűlt össze a Kolozsvári Miszsziókerület az évvégi konferenciájára. Örömünkre,
minden körzet képviselve volt: a kalotaszentkirályi,
kiskapusi, magyarlónai, kolozsvári, tordai, vajdahunyadi, bágyoni, szamosújvári és a besztercei. A férfitestvérek alkalmával párhuzamosan a missziókerület gyerektanítói is találkoztak és ápolták a közösséget. A konferencia reggeli áhítatán Oláh Lajos és Márton András testvérek buzdítottak imára, majd a Szövetség részéről Szász Imre testvér szólt a sajtótermékekről és más közös ügyeinkről. Az előadást „Generációk együtt a gyülekezeti szolgálatban” címmel, Albert
Zsolt István testvér tartotta, aki kiemelte, hogy a család és gyülekezet összefogása, nevelése meghatározó
a generációk közös, építő szolgálatában. Békességes,
építő hozzászólások, beszélgetések voltak. Örvendtünk annak is, hogy, betegsége ellenére Borzási Pál
testvér néhány perc erejére eljöhetett közénk. Az alkalmat imádkozással, majd közös ebéddel zártuk. Ez

■ 2015. december 12-én Margittán tartotta a Nagyváradi Missziókerület év végi közgyűlését. A földrajzi
kiterjedését tekintve legnagyobb kerületből érkezett
60 résztvevőt Veress Efraim, a missziókerület elnöke
köszöntötte, majd Szabó Róbert (Margitta) és Demjén
Attila (Temesvár) buzdították imára a résztvevőket.
Ezután az elnöki beszámoló hangzott el, majd aktuális kérdésekben tanácskoztak és szavaztak a jelenlevők: megszavazták az ötödik szövetségi ellenőr személyét és a szövetségi költségvetést, meghatározták a
karácsonyi célgyűjtés tárgyát. Javaslat született a kerület által már évek óta megrendezett kórustalálkozó

Fent: a székelyföldi, lent a váradi
missziókerület gyűlésének résztvevői

és a hálaadónap összevonására, amit jóvá is hagytak
a testvérek. Felmerült még Boros József volt lelkipásztor helyzete, majd Módi Tamástól beszámolót hallgattunk meg a nagyváradi és szilágysági missziókerület
közös projektje, a sólyomkővári tábor terveiről. Az alkalom végén Albert I. Zsolt előadását hallgathattuk
meg. A hasznos alkalom végén finom ebéddel vártak
a házigazda testvérek és testvérnők. [GG]
■ 2015. december 19-én tartottuk meg a zilahi
Missziókerület év végi közgyűlését, melynek ez alkalommal a szépen felújított hadadnádasdi imaház adott otthont. A közgyűlés énekekkel és imaközösséggel kezdődött, melyben Székely Béla és
Fazakas György testvérek működtek közre. Ezután
tájékoztatások hangzottak el: az ukrajnai segélyezésről Kelemen Szabolcs és Szabó András testvérek
szóltak; a sólyomkövári tábor helyzetéről Módi Tamás számolt be. Döntéseket is kellett hoznia közgyűlésnek, melynek során a testvériség megerősítette Szűcs Sándor testvért a missziókerület elnöki
feladatában. A közgyűlés továbbá elfogadta a 2016os év szövetségi költségvetési tervezetet, és a szövetségi járulék összegét is. A további áldott és békés
beszélgetések után Albert István Zsolt lelkipásztor
tartott nagyon gyakorlatias tanítást. A közgyűlésünk után a helyi gyülekezet testvérisége jóvoltából
finom ebéd után távozhatott mindenki otthonába.
Hála legyen Istennek jelenlétéért és áldásaiért. [jcs]

