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Új teremtés
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■ Február = MABAVISZ
■ Bibliaolimpia II.
■ A 2016-os missziókerületi

gyűlések összefoglalója
■ Bibliaolimpia II.
■ 2017-es évfordulók
■ „Nagyon korán”,
Szilágyi László publicisztikája

■ Bibliaiskola, diakónusavatás
■ Új teológiai sorozat
■ Megyesi bácsi hazament

„Nagyon korán, szürkületkor
felkelt, kiment, elment egy lakatlan
helyre és ott imádkozott” (Márk
1:35) Mesteri a kép, hogy közülünk
egy ez a Jézus, akár hozzánk
hasonlóan kezdődik a napja. Meg
egészen más is.

E

Fotó: Nagy L. Istvan, Egresparak

2Kor 5:17

nnek az évnek a legkiemeltebb eseménye a magyar baptisták számára, augusztus 4-6 között megrendezésre kerülő Magyar Baptisták 4. Világtalálkozója lesz, amelynek Debrecen ad majd helyet. Ennek
az eseménynek a jelmondata: „Valami új született”, a mottó igeverse
pedig a 2Korinthus 5:17.
Figyelembe véve e találkozó jelmondatát, és a 2Korinthus 5:17-ik
versét egyszerre tárul elénk az újjászületés elengedhetetlen szükségessége, ugyanakkor a szívünk húrjait megpendíti az a vágy, hogy
bárcsak történne „valami új” bennünk is, akik már átéltük az újjászületés munkáját. Bármilyen keresztyén esemény szervezésében tevékenykedünk, akár helyi, akár országos, vagy határon átnyúló szinten,
nem szabad elfelejtenünk, hogy az első számú felelősségünk nem a
magunk szórakoztatása, vagy a világon élő magyar baptisták taglétszámának fitogtatása. Az Úr Jézus Krisztus azzal bízott meg minket,
hogy az evangéliumot hirdessük erővel és hatalommal azért, hogy minél több ember átélje az újjászületés csodás kegyelmét és áldását.
Ha azonban egy kicsit magunk felé fordulunk, azt is láthatjuk, hogy
mint magyar baptistáknak, gyülekezeteknek, szövetségeknek is nagy
szükségünk van arra, hogy valami új járja át az életünket, ami Isten
Szent Lelkétől származik. Bárcsak ezen a találkozón Isten kiárasztaná
ránk a szellemi megújulás ajándékát! Adj ébredést Urunk! (>>> 3. oldal)
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Kedves tanítók, szülők, gyermekek!

Olimpia

Rajtol a Vasárnapi Iskolai Szövetség által szervezett II. Bibliai Olimpia! Szívből örülünk az első olimpián
résztvevő gyermekeknek, a szép eredményeknek:
I-IV. osztály:
I. hely: Szilágyi Szidónia, Szilágyballa
II. hely: Bonczidai Mirjám, Szilágyballa
III. hely: Szekrényes Csenge, Temesvár
Szekrényes Balázs, Temesvár

V-VI. osztály:
I. hely: Szilágyi Sára, Szilágyballa
II. hely: Szilágyi Abigél, Szilágyballa
III. hely: Szeredai Balázs, Egrespatak

VII-VIII. osztály:
I. hely: Domokos Ábel, Magyargoroszló
II. hely: Szekrényes Anita, Temesvár
III. hely: Kaszta Gáspár, Hadadnádasd

Olimpiai díjátadó Szilágyballán...

... és Egrespatakon

Gratulálunk a helyezetteknek, és hisszük, hogy lélekben az összes résztvevő jutalma az, hogy az Úr drága
igéje beíródott szívetekbe. Kérünk, hogy drága kincsként őrizzétek az igéket, a bibliai igazságokat, amelyek tietek lettek az I. Bibliai Olimpia során! Pál apostol azt írja a fiatal Timóteusnak: „A teljes Írás Istentől ihletett, és
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten
embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Timóteus 3,16-17). Kívánjuk nektek, hogy az Írások tanulmányozásának ilyen átformáló hatása legyen a ti életetekben is!
Készítettünk nektek egy bibliaolvasó vezérfonalat, hogy könnyebb legyen a felkészülés, ezt a VISZ fb-oldalán
megtaláljátok. Ez tartalmazza a megtanulandó igeverseket is, bejegyezve annál a résznél, ahonnan az igevers
származik. Az aranymondás-oszlopba írjátok be magatoknak, hogy melyik igeverset milyen dátumon szeretnétek megtanulni, ismételni. Van némi változás is:
1. A korcsoportok a következőképpen alakulnak: II-IV. osztály, V-VI. osztály és VII-VIII. osztály. Alsó korosztálynak a II. osztályt javasoljuk, viszont ha az elsősök közül lennének olyanok, akik már írni-olvasni tudnak,
és részt szeretnének venni az olimpián, örömmel fogadjuk őket.
2. Elfogadott bibliafordítások: a Károli és az Újfordítás.
A helyi szakasz időpontja: április 2, vasárnap. Az országos szakasz időpontja: május 27, szombat

Olvassátok rendszeresen, hűségesen a Bibliát és vegyetek részt a megmérettetésen!
Szeretettel, a VISZ vezetősége

: : SZÖVETSÉGI HÍREK : :

■ Frissíteni fogjuk a lelkipásztori igazolványokat. Erre
azért van szükség, mert formailag már elavultak, az
újakban pedig már kevesebb személyes adatot kérnek
majd tőlünk.
■ MABAVIT előkészítő gyűlés Február 2-án Debrecenben, amelyen a Szövetség részéről Albert Zsolt és János Csaba vesznek részt. A tárgyalások fő témája az
augusztusi, debreceni világtalálkozó, és az ezzel kapcsolatos programok és költségek megbeszélése.

■ MABAVISZ gyűlés lesz Egrespatakon, 2017. március
30-31-én. Ezen a találkozón a magyar baptista világszövetség tagszövetségei szoktak találkozni Erdélyből,
Magyarországról, Kárpátaljáról, Vajdaságból és Amerikából. Erre a gyűlésre évente kerül sor. Ilyenkor mind-

egyik tagszövetség beszámol saját munkájáról, és fontos, közös kérdések is megbeszélésre kerülnek.

■ Az Ebaptifon új szerződésének előkészületei megkezdődtek, ezzel kapcsolatosan egyelőre nem sok
részletet tudunk elárulni, de mindenképpen arra törekszünk, hogy jobb feltételekkel, még jobb minőségű
szolgáltatást tudjunk biztosítani a flottának.

■ Vállalkozó fiatalok konferenciája Biharon február 11én, ahova vállalkozó kedvű, vagy éppen vállalkozást
vezető fiatalokat, középkorúakat várunk. Egyik előadó
Dacian Palladi lesz, aki a nagyváradi polgármesteri hivatalban tölt be gazdasági vezetői szerepet.
■ 2017-ben is felajánlhatjuk az adónk 2 százalékos felajánlását a Szövetség számára, ezzel többletforrásokhoz juttathatjuk a gyülekezeteinket tömörítő szervezetet.
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Az „új teremtés” gondolata változást sugall.
A változás nem feltétlenül egy
nem kívánatos dolog, amelytől félnünk kellene. Maga Isten igéje is
serkent bizonyos változásokra: „és
ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával...” (Róma 12:2). Az újjászületés is azért kell megtörténjen
az ember életében, mert a régi, velünk született természet romlott.
Ahol Isten Szent Lelke munkálkodik, ott valami mindig változik,
még annak az embernek az életlami új történjen ebben az évben
ében is, aki már több éve az Úr
az életedben az Úrral való kapcsogyermeke.
latod területén.
Változik az ember Istennel való
kapcsolata.
Valamikor Isten nélkül éltünk,
elszakadva Tőle. Jézus Krisztus
azért jött, hogy ez a szakadék el-

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre” (2Kor 5:17)

tűnjön az ember és Isten közül.
Magára vette bűneink ítéletét és
utat nyitott számunkra a menny
felé. Amikor felismertük bűnösségünket, és megtérve jöttünk Istenhez Krisztus által, az Atya gyermekévé fogadott, és attól a
pillanattól kezdve egy szeretetre
épülő kapcsolatban élünk Vele. Az
is tény, hogy ha a hívő ember nem
vigyáz, akkor az Úrral való kapcsolata meggyengülhet. Nem Isten
miatt, hanem mindig maga miatt!
Nem beszélgetsz már mindennap
Vele. Nem veszed igéjét örömmel
a kezedbe. Nem vágysz oda, ahol
imádkoznak. Lehet, hogy ilyen állapotban vagy? Éppen ezért szükséged van neked is arra, hogy va-

Változik az ember beszéde.
Az ember megtérése és újjászületése változást hoz az egyén beszédében is. Pál apostol így tesz bizonyságot a megtéréséről: „Ki
előbb istenkáromló, üldöző és
erőszakoskodó valék: de könyörült
rajtam...” (1Tim 1:13). Azt mondják, hogy a magyar ember élen jár
a káromkodás területén. Isten
Szent Lelke nemcsak a kapcsolatunkat tudja helyreállítani Istennel, de a beszédünket is át tudja
formálni. Mi hagyja el az ajkadat,
aki már az Úr gyermeke vagy? Feltételezem, hogy káromkodás nem!
De lehet, hogy trágár vicc, kétértelmű szavak, panaszkodás, keserűség. Ne felejtsd el, hogy a szív
teljességéből szól a száj. Bárcsak
Isten igéjével lenne telve a szívünk, hogy átjárná az, a beszédünket. Ezen a területen is szükségünk van a változásra.
Változik az ember jelleme.
Nem tudunk változtatni azon,
hogy milyen vérmérsékletűek vagyunk. Az újjászületés munkája
után a jellemünkön folyamatos
változás kell, hogy végbemenjen.
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A jellemünk Krisztus jelleméhez
kell hasonlóvá váljon. Ez a megszentelődés útja! István vértanú
arca a legmélyebb megpróbáltatása során is olyan volt, mint egy
angyalé. Ez valamit elárult róla.
Az imádkozásában pedig teljességgel nyilvánvalóvá vált, hogy Krisztus jelleme uralkodott benne. Mit
látnak az emberek benned, rajtad? Eltelt talán tíz, húsz év megtérésed után, és mégis olyan kevés
a változás benned! Szükséged van
arra, hogy új érintés történjen az
életedben, ahhoz, hogy a Krisztus
jelleme váljon az életed részévé.

Változik az ember cselekedete.
A Bibliából világosan érthető,
hogy cselekedeteink által nem tudunk piros pontokat gyűjteni Isten
előtt. Azonban Jakab apostol azt
írja, hogy a hit cselekedetek nélkül
halott. A Krisztusi új élet érinti az
életvitelünket, tetteinket. Sokszor
a tetteink hangosabban beszélnek
a hitünkről, mint az elmondott bizonyságtevésünk. Szomorú az,
amikor „hívő” emberek egyféleképpen viselkednek az imaházban, és másféleképpen a hétköznapi életben. Szükségünk van
változásra ahhoz, hogy a hitünk a
mindennapi viselkedésünkben is
nyilvánvalóvá váljon.
Lehetne folytatni azt, hogy milyen változásokat eredményez a
Krisztusi élet, és miben kell újat
megtapasztaljunk mi is ebben az
évben. A vágyam az, hogy minél
hamarabb, de a Magyar Baptisták
4. Világtalálkozója után is úgy tudjuk kimondani, hogy valami új
született, mint akik ezt át is éltük.
János Csaba
Az RMBGySz
kommunikációs
alelnöke
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A 2016-os missziókerületi gyűlések összefoglalója

A

székelyföldI mIsszIókeRület a Har-

gita táborban találkozott 2016. november 26-án.
A gyülekezetek küldöttei nagyrészt mind ott voltak, sőt
még rajtuk kívül is jöttek testvérek, hogy együtt imádkozzunk, tanácskozzunk és épüljünk, úgyhogy a férfiak
száma 40 körül volt. Párhuzamosan a székelyföldi gyermektanítók is tartottak találkozót, ahol értékes előadások hangzottak el.
A gyülekezetek küldötteit Budai Lajos testvér köszöntötte, majd áhítattal folytattuk, amit Pál Ervin és Kertész
Barna testvérek vezettek.
Borzási Pál testvér a Szövetség részéről volt jelen és
vezette a gyűlés további részét. A beszámolókra került
sor. Először a leköszönő elnök, Budai Lajos testvér
mondta el beszámolóját, majd a missziókerület pénztárosa tájékoztatta a jelenlevőket a bejövetelekről és kiadásokról, végül Szász Imre testvér mutatta be a szövetségünk jövő évi költségvetését.
Ezek után szavazni is kellett a missziókerület vezetőségében kialakult hiány pótlására, melynek következtében Erdő Endre testvérre esett választás. A további szavazás következtében Máté Zoltán testvér lett a
missziókerület elnöke, és Erdő Endre testvér lett megbízva az alelnöki feladatokkal.
Borzás Pál testvér még röviden felvázolta a készülő
szövetségi kiadvány két pontját, mely iránymutató
lenne a gyülekezeteink számára. Először az alkoholhasználatról, majd a barátság, jegyesség, házasság témájában lett ismertetve mindaz, amire az ezzel megbízottak eljutottak. Vélemények is elhangozhattak, és végül
mind egyetértettünk a lényeget illetően.
Igei üzenettel az Európai Missziós Közösség (EMF)
északírországi képviselője, Phil Dunn testvér szolgált Lk
10,38-42 alapján. Elmondta, hogy a legfontosabb dolog
az Úr Jézussal való kapcsolat (lábainál ülni őt hallgatni),
ez mindig elsőbbséget kell élvezzen életünkben minden
más feladat, szolgálat, kötelezettség előtt. Mártának el-

vonta a figyelmét a sok feladat és kiborult. Mária odaszánta magát és fegyelmezett volt, így tudta a jobb részt
választani. Utána többen is imádkoztunk, és végül Pál
testvér zárta imával.
Végül Máté Zoltán újonnan választott elnök testvér köszöntése hangzott el a János 14,26-27 alapján, majd közösen ebédeltünk. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az
Úr jelenlétében, békességben és szeretetben lehettünk
együtt, így megelégedéssel és örömmel térhettünk haza.
[Kelemen J. Sándor]

A

VáRAdI mIsszIókeRület éves közgyűlése Aradon. A Szövetség területileg legszétszór-

tabb missziókerülete, a nagyváradi kerület gyülekezeteinek képviselői a déli csücsökben, Aradon találkoztak
2016. december 3-án. Meg is kezdődött idejében a gyülekezeti énekekkel tűzdelt áhítat, amelyet Kiss László helyi
zenei szolgálattevő és elöljáró vezetett Garai Zsolt orgonakíséretével.
Az imaóra után Veress Efraim a 34. Zsoltár néhány
versével köszöntötte az egybegyűlteket. Szabó László titkár 52 küldöttet vett számba. Ezt követően, beszámolójában Albert testvér beszámolt egy új imaház építéséről,
a főleg a missziókerület északi részén, a KCA-val együtt
működtetett roma bibliaiskolák tevékenységéről, és
megemlítette a nyugdíjba vonult lelkipásztorokat, Simon Józsefet és Bányai Jánost, valamint id. Szabó Mihály, illetve Megyesi József testvéreket, akik végleg az
Úrhoz költöztek ebben az évben. Köszöntötte Budai Lajos testvért, aki új lelkipásztorként csatlakozott a missziókerület munkájához. Egy a zilahi missziókerülettel közös projektről – a sólyomkővári tábor fejlesztéséről – is
szó esett. A kerület alelnöke elmondta, hogy a kanadai
baptisták támogatásával elindult ez a munka, és már
egy elég komoly összeg átutalásra került erre a célra.

Szeretet_feb_17_Szeretet_november 2018. 05. 04. 9:31 Page 5

SZERETET • 2017. FEBRUÁR

A következőkben Szász Imre, a Szövetség irodavezetője ismertette a Szövetség pénzügyi tevékenységét és a
2017-es költségvetési tervezetét, amelyet a közgyűlés
meg is szavazott.
A két beszámoló után Veress Efraim elnök a Szövetség
jegyességgel és alkoholfogyasztással kapcsolatos javaslatát tárta a közgyűlés elé. Részletesen vetette fel a problémás kérdéseket, amelyek miatt a Szövetség fontosnak
látta ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan ajánlást megfogalmazni.
Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor a Jelenések 3:1113 alapján hirdetett igét. „Valakivel beszélgettem, és azt
mondta nekem: «Tudod, mi az utolsó idők egyik jele?
Hogy nagyon sok vállalkozás úgy működik, mint egy
gyülekezet, és nagyon sok gyülekezet úgy működik mint
egy vállalkozás.» És valóban, nagyon sok vállalkozás úgy
viszonyul a dolgozóihoz, ahogyan az egyház a tagjaihoz,
közösséget épít, még hétvégeken is. Viszont olyan keresztyán közösségek is vannak, amelyek vállalkozáshoz
hasonlóan működnek, ahol csak az a fontos, hogy menynyit keresünk, mi a bevétel.” „Minden igazán hívő generáció hitte, hogy még az ő idejében jön el az Úr, hogy közel van.” „Így hangzik az üzenet: «Tartsd meg, ami nálad
van.» Vigyázz a kincsedre! Mi az, ami kiemeli a gyülekezetet a többi csoportosulásokból? A szeretet. Ez az amire
azt mondja Jézus, hogy ez a te koronád. Ott van a homlokodon. Látható. S bár azt is mondja Jézus, hogy az utolsó
időkben a szeretet sokakban meghidegül, ne legyen így
közöttünk!” [Gönczi Géza]

d

ecember 10-én tartottuk meg a zIlAHI
mIsszIókeRület év végi konferenciáját,

melynek a Krasznai Magyar Baptista imaház adott he-

lyett.
A meleg fogadtatás és a küldöttek megérkezése után
imaközösséggel kezdtük alkalmunkat, amelyhez Nagy
Ferencz, Szilágycsehi lelkipásztor olvasott igét, buzdítva
a jelenlevőket az imádkozásra. Ezután következett a kerület elnökének, Szűcs Sándor lelkipásztor testvérnek a
köszöntése, aki röviden ismertette a konferencia programját. Többek között az egyik nagy feladat az volt ezen
az alkalmon, hogy átolvassunk és megbeszéljünk két
fontos dokumentumot a barátság, eljegyzés és házasság
témakörében, valamint a szolgálattevők és az alkohol fogyasztás témakörében. Megjegyzésként említem meg,
hogy az idén mindegyik missziókerület konferenciáján
ezek voltak a megbeszélendő főtémák, hiszen ezek a dokumentumok, több más fontos indítvánnyal együtt, mi-
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után remélhetőleg jövőre végleges formát öltenek és
meg fognak jelenni szövetségünk egyik kiadványában.
A témák felvezetésében és a kérdések, valamint hozzászólások levezetésében először Kovács József lelkipásztor, majd Király Tibor lelkipásztor vállalt fontos szerepet. A küldöttek hozzászólásaiból és kérdéseiből
világossá vált, hogy nagyon is aktuális e témákkal kap-

csolatban egy egészséges bibliai irányelv meghatározása
és képviselete gyülekezeteinkben. A két téma megbeszélése között alkalom volt újra Istenünk elé jönni imádságos szívvel, amikor Pap Benjámin, első éves teológus
buzdította a jelenlevőket imádkozásra. A konferencián
elhangzottak beszámolók a missziókerület elnöke, pénztárosa majd pedig a szövetség irodavezetője, Szász Imre
testvér részéről.
A következő évek eseményei közül is említésre került
néhány, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik
majd a zilahi missziókerületet, mint például: a tavaszi
énekkarok találkozója Zilahon, a missziókerület szolgálattevőinek konferenciája, a Magyar Baptisták Világtalálkozója augusztusban, Debrecenben.
A konferencia befejezése előtt Bándi Sándor lelkipásztor testvér szólt a résztvevőkhöz komoly, őszinte és szívünkig ható üzenettel az 1Thesszalonika 5:16-23 versei
alapján. A kedves, jó légkörű alkalom után a helybeli
gyülekezet szeretettel fűszerezett vendégszeretetét is élvezhettük, gondoskodva arról, hogy senki ne menjen
haza ebéd nélkül. Köszönjük a Krasznai Gyülekezet szolgálatát!
A beszámoló végén hadd idézzen Pardi Félix lelkipásztor testvér biztatását: „Bármivel is nézzünk, jövőre
szembe, bízzunk az Úr Jézus Krisztusban!” Pardi testvér
szövetségünk elnökeként kívánt minden kedves jelenlevőnek áldott ünnepet és Istentől megáldott boldog Újévet a Mát 14:24-27 versei alapján. [János Csaba]
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10 éve (2007): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ április 22-én avatták lelkipásztorrá Kelemen Sándort Besztercén
■ május 20-án avatták lelkipásztorrá Székely Béla-Dánielt Magyarkiskapuson
■ június 3-án megnyílt az új imaház Szalárdon
■ június 17-én megnyílt az új imaház Élesden
■ szeptember 16-án megnyílt az új imaház Szilágysomlyón
■ december 16-án átadták a Nagyvárad-Belvárosi Gyülekezet belső terében jelentősen átalakított, felújított imaházát
■ december 16-án két új imaház megnyitóját tartották Érkörtvélyesen, ugyanakkor lelkipásztorrá avatták Bödő Zoltánt
20 éve (1997): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ június 13-án avatták lelkipásztorrá Nagy Istvánt Nagybányán
25 éve (1992): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ június 3-án hunyt el Varga Lajos lelkipásztor Feketegyarmaton
■ június 28-án nyitották meg a krizbai (Barcaság) új imaházat
■ augusztus 22-23 között tartották meg a magyar Baptisták első Világtalálkozóját Budapesten
■ augusztus 30-án nyitották meg az új imaházat Margittán
50 éve (1967): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ a Nagyváradi Hitközség területén – ahová Szilágynagyfalu és Szilágyperecsen is tartozott – újabb üldözési hullám indult az ébredés ellen, amikor Kiss László lelkipásztort Szilágynagyfaluból, Kulcsár Mihály diakónust Perecsenből több havi börtönre ítélték
■ a nagykiterjedésű kalotaszegi körzet kettévált, az egyiknek központja Kiskapus, a másiknak központja Bánffyhunyad lett. A kiskapusi körzet lelkipásztora Varga János maradt, a bánffyhunyadi körzet meghívta a teológiaia hallgató Bartha Istvánt
■ november 12-én, Brassóban merítkezett alá Vékás Zoltán, Ilonka István lp. által
60 éve (1957): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Vass Gergelyt két évi börtönbüntetésre ítélték
■ a brassói imaház alapkőletétele
■ április 21-én mutatták be Nagyváradon a Bokor Barnabás – Antal Ferenc szerzőpáros Golgotha c. oratóriumát
75 éve (1942): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ az Antonescu-kormány a február 20-án aláírt 10091. számú miniszteri rendelettel üldözést indított a baptista
felekezet ellen Dél-Erdélyben. A baptista közösség teljes felszámolását megcélzó intézkedések 1944. október 1én fejeződtek be anélkül, hogy céljukat elérték volna
100 éve (1917): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ január 3-án, Bihardiószegen elhunyt kornya mihály
■ február 4-én a háború viszontagságait átélő, Arad környéki gyülekezetek Arad központtal körzetet alakítanak (Csalla,
Erdőhegy, Fazekasvarsánd, Lippa, Nagylak, Pankota, Pécska, Szederhát, Szentleányfalva). Ekkor avatták körzeti prédikátorrá (id. Bordás istván mellé) Horváth Jánost
■ Lupényban a Zsil-völgyi missziómunka végzésére gyülekezeti vénné avatták a krasznai származású Szűcs Sándort
■ megalakult a Nagyváradi Elismert Magyar Baptista Hitközség, melynek elnöke Darabont Gyula lett. Ez a hitközség
lett az alapja a később, 1920. Október 27-én megalakított Szövetségnek
■ Udvarnoki András megindította a „Gedeoniták” mozgalmat, melynek célja a lelki élet fellendülése mellett az árvaház
és a teológiai szeminárium felépítésének anyagi támogatása volt
110 éve (1907):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ pünkösdkor megnyílt a Szilágyság első baptista imaháza Kémeren
■ novemberben a Baptista Világszövetség vezetőségének képviselői (dr. John Clifford, J.H. Shakespeare, H.N. Marshall)
a két baptista tábor vezetőit tárgyalásra hívják az egyesülés érdekében. E találkozóra Budapesten, a Vigadó kistermében
került sor
■ Sámsoni István megkezdi munkálkodását az egész Szilágyságra kiterjedő körzetben. Ekkor Margittán élt
■ lezárul Kornya Mihály székelyföldi úttörő munkáságának kilenc éves korszaka
■ bemerítkeztek a következő helységek gyülekezeteinek alapító tagjai: Hadad, Homoródszentmárton, Kovászna, Ottomány, Zilah
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Csernátonban a felbőszült tömeg kőzáporral akadályozta meg a gyülekezet kilenc alapító tagjának bemerítését.
A bemerítést Kozma Imre később Nagybaconban végezte el
120 éve (1897):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ imaház épült Szalárdon
■ a vallás- és közoktatásügyi miniszter 70132. számú határozatában kimondta, hogy „a baptista felkezet hitelvei
nem tartalmaznak olyast, ami a fennálló állami törvényekkel ellenkeznék.” Ezzel a határozattal megkezdődött
a baptista felekezet állami elismerését eredményező folyamat
■ Balogh Lajos elindítja a Vasárnapi Tanító című, 12 oldalas havilapot
■ Erdélyben elkezdődik az ifjúsági egyletek megalakítása: Nagyvárad, Érszöllős, Bihardiószeg, Nagykároly, Biharpüspöki
■ bemerítkeznek a következő települések gyülekezeteinek alapító tagjai: Érolaszi, Magyarbikal, Méra, Márkaszék
(Arad m.), Nagybacon, Nagykároly, Zentelke (Kalotaszentkirály)
■ megkezdődik Kornya Mihály Székelyföldre összpontosító munkálkodásának kilenc éves, 1906-ig tartó korszaka
■ augusztus 8-án bemerítkezett Lőrik István (1869, Hévízgyörk – 1946), a Székelyföld jelentős missziómunkása
(Budapesten, Meyer Henrik által)
■ Bihardiószegen diakónussá avatták Szabó Sándort (sz.1869-ben, Érkörtvélyesen), az Érmellék nagyhatású úttörőjét. Szolgálatának első két évében a székelyhídi körzet taglétszáma 172-ről 402-re növekedett
■ Kornya Mihály Biharpüspökiben diakónussá avatta Kozma Imrét (1848-?), a Kalotaszeg későbbi, jelentős missziómunkását
■ kerületi prédikátorrá avatták Végh Mihályt (sz. 1852-ben), akinek házában megalakult a bihardiószegi gyülekezet 1889-ben. Szolgálati területe Szatmártól Kolozsvárig terjedt, 43 gyülekezetet látogatott
■ szeptember 16-án megszületett Szűcs Benjámin a Temes megyei Soódon. Gertenyesi körzeti prédikátorként tíz
gyülekezetet látogatott (mh. 1987. ápr. 15-én – 2017-ben halálának 30-ik évfordulója is van)
125 éve (1892):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ január 31-én hunyt el C.H. spurgeon, a „prédikátorok fejedelme” (sz. 1834. jún. 19.)
■ bemerítkeztek a köröskisjenői és a szentjobbi gyülekezet alapító tagjai
130 éve (1887):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ július 29-én merítkeztek be Kornya Mihály által a feketegyarmati gyülekezet alapító tagjai
■ bemerítkeztek a csermői (Borosjenő szomszédságában) gyülekezet alapító tagjai
■ elkészült a Nagyvárad-Székelyhíd vasútvonal, ami elősegítette a missziómunka terjedését
■ július 10-én bemerítkeztek a bihari gyülekezet alapító tagjai Kornya Mihály által
■ Végh Mihály Bihardiószegre költözött
140 éve (1877):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Kornya Mihályt és Tóth Mihályt diakónussá avatták Nagyszalontán
■ Lajos János (1833. ápr., Nagyszalonta – 1900. febr. 8., Körösbökény) vándorprédikátor elindult első misszióútjára.
A misszió érdekében nagy családjával és lakatos-kovács műhelyével tíz alkalommal költözött
150 éve (1867) – a kiegyezés, az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttének éve: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rottmayer János feleségül veszi Basteczky Magdolnát, akit két évvel korábban G.W. Lehmann merített alá Budapesten
■ Rottmayer János vasárnapi iskolát alapított Kolozsváron
■ augusztus 8-án megszületett Szilágyi Gábor Bihardiószegen. Megtérése után az érmelléki misszióban szolgált
a gyülekezet kiküldött téli munkásaként
■ szeptember 16-án megszületett Oláh Imre Kémeren. A helyi gyülekezet egyik alapító tagja, majd az 1904-es felavatásával a Szilágyság első úrvacsoraosztó prédikátora lett (mh. 1936. szept. 8-án)
175 éve (1842):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ augusztus 13-án megszületett Meyer Henrik (mh. 1919. márc. 4-én)
225 éve (1792):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ William Carey (1761-1834) kezdeményezésére az angliaia ketteringben megalakult az első baptista miszsziós társaság „különleges Baptista társaság az evangélium Hirdetésére a Pogányok között” néven
500 éve (1517):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ a hagyomány szerint október 31-én szegezte luther márton ágoston-rendi szerzetes a wittembergi
vártemplom kapujára azt a 95 tételt, amely következtében megkezdődött a világtörténelmet átalakító
Reformáció
■
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november 18-20 között került sor a 31.
Tiszántúli és Erdélyi Lelkimunkások
Evangelizációs Közösségének (TELEK) találkozójára.
Évente kétszer kerül megrendezésre a találkozó: tavasszal Magyarországon, és ősszel Erdélyben. A
kezdő alkalmat ezúttal Szalárdon tartottuk, amire
mintegy 60 lelkipásztor és lelki munkás érkezett Magyarországról, Kárpátaljáról és Erdélyből. A közösségápolás mellett a résztvevőknek lehetőségük volt
elmélyülni az igetanulmányozásban is. Érdekfeszítő
előadást hallgathattunk meg takács zoltán, durkó
István és katona lászló testvérek tolmácsolásában,
melynek címe „teokrácia és demokrácia a gyülekezetben”.

„Egy közösségben igazán akkor lehet teokratikus
irányítás, ha a közösség minden tagja Isten uralma
alatt él, mindenki az Ő vezetését kéri, várja és annak
engedelmeskedik.” A demokrácia kritikájaként elhangzott egy idézett Csermely Pétertől, miszerint „a
demokrácia nem kinyilatkoztatás, hanem emberi elveken alakuló életvitel.” A demokrácia zsákutcája
napjainkban, hogy fontosabbnak tartja az egyén érdekeit, mint az Isten akaratát. Ilyen módon Isten vezetését keresve, a közös ebéd után a vendégek
vendéglátóik kíséretében, mintegy 30 különböző erdélyi településre igyekeztek, hogy evangéliumot hirdessenek.

Szombat délelőtt újból lehetőség volt a közös találkozóra, ezúttal három helyszínen: Szalárdon, Hadadnádasdon, és Kiskapuson. Személyes hozzászólások
által próbáltuk elemezni, hogy milyen módon tudjuk
megvalósítani az istenuralmat személyes és gyülekezeti életünkben. Egy teokratikus gyülekezet jellemzői,
hogy folyamatosan hirdeti Isten igazságait, nem gyakorol megalkuvást a bűnökkel szemben, vezetőik
Isten által kipróbált emberek, légkörét szeretet és elfogadás jellemzi, ima-őrállói szolgálatban áll, hogy

Ingatlan

Isten akaratát mindig és minden helyzetben aktuálisan megértse.
Szombat este és vasárnap délelőtt a vendég lelkipásztorok hirdették Isten igéjét az erdélyi gyülekezetekben, majd délután, a záró alkalmakon
bizonyságtevésekre került sor. A vendégek hitükről
és a hétvége tanulságairól tettek bizonyságot, illetve
énekekkel is szolgáltak a gyülekezetek felé. Többek
között elhangzott a már hagyománnyá vált TELEK induló: „Erdély népe, Kárpát szép vidéke, Tiszántúl
megújulásra vár. Térdre hullva keresi az Istent, aki
róla gondot visel, s néki megbocsát.” Egy új adventi
éneket is tanultunk, „Ó nézz le ránk, te fényességes
ég” címmel, amelynek fülbemászó dallama mindanynyiunkat megragadott.

Ezen a hétvégén megértettük a demokrácia lehetőségeit és veszélyeit is. Ügyelnünk kell arra, hogy a demokráciára jellemzően, ne csak az egyéni
érdekeinket tartsuk szem előtt, hanem a közösség
hasznát is. A demokrácia nem szabad kiszorítsa életünkből Isten uralmát, hanem törekednünk kell, hogy
Isten akarata megvalósuljon úgy egyéni, mint közösségi életünkben.
Nagy Ferenc, Szilágycseh
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Akik előttünk...

Nagyon korán...

– téli elmélkedés a Márk 1,35 alapján

M

ekkora szakmai alázat kell,
vélheti a mai szerkesztő, hogy
egy ilyen mondat létrejöjjön: „Nagyon korán, szürkületkor felkelt,
kiment, elment egy lakatlan helyre
és ott imádkozott”. Márk írása
olyan, mint egy tömören szerkesztett
dokumentumfilm, állapította meg
Philip Yancey és Tim Stafford a revideált Károli-Biblia magyarázataiban,
és szünet nélkül ontja az eseménysorokat: a Lélek azonnal a pusztába
küldi Jézust; a tanítványok azonnal
követik őt; Jézus érintésére azonnal
meggyógyul a leprás beteg. A szereplők szinte rohannak egyik helyről a
másikra, tülekednek a tömegben, miközben csodálattal figyelik a rendkívüli eseményeket – tette hozzá a két
jeles szerző. És akkor itt ez a rövid
mondat. Nyugalom árad belőle, és
nem közöl semmi rendkívülit. Írója
nem „átall” négy igét is belefoglalni:
felkel, kimegy, elmegy, imádkozik. Ez
is megfogja az olvasót. Mesteri a kép,
hogy közülünk egy ez a Jézus, akár
hozzánk hasonlóan kezdődik a napja.
Meg egészen más is, ugyanis rendkívüli tettekkel folytatja.
Január 6-án, a reggelre kijelölt igékben olvashattuk a Márk 1,35-öt. Felidéződött bennem, „Nagyon korán”
címmel a Mustármag 22 évvel ezelőtti, februári száma hozott olvasnivalót. A lap egy önkéntes riportere
a kolozsvári fiatalokat arról kérdezte,
miként indul egy napjuk, például,
hogy fel tudnak-e kelni idejében, meg
jut-e idő a reggeli bibliaolvasásra. A
terjedelmes anyag mellé mi is készétettünk egy oldalnyi összeállítást. És
benne, a szerkesztőséghez közel álló
két jeles atyafi: id. Veress Ernő és
Megyesi József vallott hajdani szokásairól, azazhogy ifjú korukban hogyan kezdték a reggelt.
„Én tizenéves korban kezdtem a koránkelést” – emlékezett vissza Veress
Ernő szövetségi elnök. „Nyáron, reg-
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gel négy órakor hajtottuk a teheneket
a legelőre. Így nagyon korán kellett
kelnem, hogy megfejjem a két tehenünket. Jól eső érzés (talán büszkeség) töltött el, hogy én vagyok a legkorábban kelő gyerek az utcában,
vagy tán még a faluban is. Aztán, tizenéves koromban, újjászületésem
után, azért keltem korán, hogy imád-

Id. Veress Ernő

kozhassam és dicsérhessem az Urat,
mielőtt még beindulna a napi program. Igeolvasás után gyorsan kimentem a szabadba és ott imádkoztam.
Azok a májusi hajnalok, a madarak
éneke mellett kitűnő alkalmak voltak
Isten dicsőítésére – úgyszintén a téli
hideg, sötét, kora reggelek.”
Veress testvér eme szokását később
is gyakorolta, Bukarestben, mint teológus, bár az ige tanulmányozása nagyon lefoglalta. „A késői lefekvés miatt sokszor fáradtan keltem,” írta a
Mustármagnak, „és hogy imádkozás
közben el ne aludjak, kimentem a városba és sétálva imádkoztam.”
Érdekes, hogy a kialakult gyakorlatot fiatal lelkipásztorként még tovább
vitte. Erről ekként nyilatkozott: „Többször, korán reggel, a fűtetlen imaházban a padok között járkáltam, és úgy
mondtam el könyörgésemet, vagy dicsőítettem az Urat az imameghallgatásért. Máskor a város kivilágított utcáin az éjjeli őrökkel találkoztam
imádkozás közben. Nem tudom mit
gondoltak, de én nagyon boldog voltam, hogy az Úrral társaloghatok.”
Január 6-án kezdődött nálunk, a
nyugati végeken a kemény hideg. Szokatlanul nagy mínusz fokokat mértünk... Egy régi téli reggelen, a szer-
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kesztőségben, talán a „panaszkodásunk” végett, Megyesi bácsi megjegyezte: „én ma reggel is hideg vízzel
zuhanyoztam.” Nyugdíjas volt már
akkor Megyesi József, de szinte naponta bejárt rajzolgatni a Szeretethez.
Általában frissen, energikusan érkezett. Lehet, ezért is kérdeztük reggeli
rutinja felől a fiatalok lapjától.
„Már gyermekkoromban szerettem
a kora reggeli felkelést” – írta válaszában. „Télen, az iskolába menés előtt
15-20 percet a jeges úton korcsolyáztam. Aztán az idejében való felkelést
segítette az a 13 év, amit a középiskola bentlakásában, majd a szemináriumban töltöttem. Akaratlanul is
megtapasztaltam, amit az ige mond:
«Jó az embernek, ha igát hordoz ifjúságában» (JSir 3,27). Megedződik! A
második világháború 14 hónapját így
könnyebben elviseltem, mint azok az
ifjak, akik«„vitrin-nevelésben» része-

Megyesi József

sültek... Vallomásában tanácsolt is, ha
lefekvéskor, őszinte bűnbánattal,
gondjainkat Mennyei Atyánk vállára
vetjük, ez elősegíti a reggeli kellemes
ébredést: «Jó reggel eléd készülök és
várlak» (Zsolt 5,4). Végül a lap karakteréhez illően buzdított: Ifjak, ne húzódozzatok a kemény munkától, az Úr
Jézustól példát vehettek!”
Megyesi bácsi temetéséről a Szeretet februári száma hoz tudósítást. Veress testvért három évvel ezelőtt, január 11-én kísértük el utolsó útjára.
Épp ma van az évfordulója, amikor
eme sorokat írom. Még egy darabig
emlékezünk – az örök igét olvasva –
az előttünk menőkre. Ez is kegyelem.

Szilágyi László
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Itthon, bibliával a kézben...

Fotó: Facebook
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Elmúlt év őszén a Zilahi Baptista Bibliaiskolában is megkezdődtek a 20162017-os tanév kurzusai. Ebből az alkalomból beszélgettünk Veress Ernő ballai
lelkipásztorral, az iskola igazgatójával. (Szerk.)

Mi (lenne) a szerepe a Baptista Bibliaiskolának a Szilágyságban?
A Zilahi Bibliaiskola elsősorban
olyan ismerettel látja el a diákokat,
amelyek révén képesek lesznek még
hatékonyabban szolgálni a helyi gyülekezetekben. Ugyanakkor a meglévő
lelki ajándékok felismerését is szolgálja a közösség és a szolgálat áldásos
légkörében.
Amerikában a középiskolát végzett
fiatalok egy évre bibliaiskolába mennek tanulni a főiskola előtt. Fontos-e,
hogy a hívő középiskolás fiatalok elvégezzék a bibliaiskolát, és milyen
akadályait látod ennek?
Sajnos nálunk a bibliaiskola csak
hétvégén működik. Jó lenne, ha olyan
programunk is lehetne, és olyan lehetőségeink, amilyenek külföldön
vannak, ahol hét közben is folyik az
oktatás. Ez nálunk anyagi okok miatt
is akadályba ütközik. Mi a bibliaiskolát a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással működtetjük. A diákok állják
a saját utazásukat és költségeiket, a
tanároknak pedig csak kimondottan
az útiköltséget tudjuk megtéríteni. A
mi bibliaiskolánkban a tanárok saját
szabad idejüket feláldozva vállalják
az oktatást, amit majd az Úr fog megjutalmazni. Nyugaton ez természetesen másképpen van. Mégis, érdemes
ezt a missziót folytatni, hiszen fiataljaink szolgálatra való felkészítése ka-

matostól megtérül a helyi gyülekezetekben. Ezek a szolgálattevők a miszsziómunkában, a vasárnapi
iskolában, az ifjúsági munkában és a
gyülekezeti istentisztelet keretében, akár éneklés vagy igeszolgálat – kamatoztathatják megszerzett ismereteiket. Az igeismeret elmélyítésére
nagyon nagy szükség van, hiszen
napjainkban a fiatalok nagyon keveset olvasnak. A bibliaiskolában kötelező a Biblia és a hozzá tartozó
irodalom olvasása. Ha a megtért középiskolás fiatalok elvégzik a bibliaiskolát, akkor a gyülekezetek már
fiatalon beállíthatják őket a szolgálatba, hiszen van egy alapképzésük,
ami kimondottan a szolgálatra készíti
fel őket. A helyzet az, hogy később is
elvégezhetik a bibliaiskolát, de olyan
ez is, mint amikor valaki fiatalon elkezd autót vezetni. Vannak bizonyos
reflexek és képességek, amelyek
ilyenkor jobban kialakulnak. A bibliaiskolával is így van. A szolgálatra
már fiatalon rá kell vezetni a fiatalokat és tanítani kell őket, hogy a mai
világban, a ma élő embereknek a
Biblia üzenetét érthető módon tudják
továbbadni. Emellett még a hitvédelem is fontos szerepet játszik. Hogyan
tudjuk megvédeni a hitünket, ha nem
tudjuk pontosan, hogy mit hiszünk,
vagy hogy mások miben hisznek?

Hogyan érinti a tágabb értelemben
is meghatározó elvándorlás a szilágysági gyülekezeteket, és közvetve
a bibliaiskolai oktatást?
A szilágysági gyülekezetek az
utóbbi időben nagyon sok fiatalt elveszítettek az elvándorlás következtében. Vannak olyanok, akik
időszakosan vannak távol, de többen
huzamosabb időre is eltávoztak. Eleinte azt mondják, hogy csak egy
rövid időre mennek külföldre, de
közben eltelik egy-két év, mire kiderül, hogy nem lehetünk biztosak
abban, hogy egyáltalán véglegesen
visszajönnek. Természetesen mi mindenkit visszavárunk. Azt azonban
megfigyeltük, hogy minél többet van
valaki távol, annál kevesebb az esély
a hazatérésre.
Hányan tanulnak most nálatok?
Iskolánkban jelenleg 9 fiatal tanul,
8 fiú (ill. férfi) és egy lány. Ezek közül
hárman idén iratkoztak be, és hiszszük, hogy az ő személyes fejlődésüket is nagyban meghatározza majd
az, amit az iskolánkban tanulnak.
Mikor vannak a kurzusok?
A kurzusok hétvégenként, szombaton vannak. Áhítattal kezdődnek, és
ezek megtartását a fiatalok felváltva
végezik. Az énekek irányítását is valaki rendszeresen felügyeli. Ezt követően kerül sor az oktatásra, ami
délután fejeződik be. Közben természetesen szüneteket is kell tartani,
mert egyfolytában fárasztó lenne.
Bemutatnád röviden a tantárgyakat,
az órarendet, és a tanárokat?
Jelenleg a következő tantárgyakat
oktatjuk és tanuljuk (zárójelben az
oktatók neve – Szerk.): Ószövetségi
bibliaismeret (Dr. Borzási István), Újszövetségi bibliaismeret (Veress
Ernő), A Biblia tanításai és tévhitek
(János Csaba), Baptista jellegzetességek és történet (Fazakas György), Bibliatanulmányozási módszerek (Szekrényes Pál), Keresztyén élet (Nagy István). A Tanáraink jelenleg a szilágysági missziókerületből vannak. >>>
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■ Amerikai elnökválasztás. A republikánus párt jelöltje,
a 70 éves ingatlanmilliárdos Donald Trump nyerte az
amerikai elnökválasztást. Trump támogatói között több
evangéliumi hívő is megjelent, bár róla magáról nehéz
lenne elmondani, hogy hitvalló keresztyén lenne. Megválasztásával azonban több területen is fordulatot várnak
úgy az amerikai külpolitikában, mint például a bevándorlással kapcsolatos kérdésekben. Külpolitikailag várható
az Izraellel ápolt kapcsolatok megerősítése, valamint a
Kínával szembeni keményebb vám- és devizapolitika.
Trumpék erősíteni szeretnék az amerikai dollárt, és ennek már látszik is a hatása a devizapiacon. Január elején
különböző titkosszolgálati jelentések láttak napvilágot az
új elnöknek az orosz vezetéssel ápolt baráti kapcsolatáról, valamint arról, hogy orosz hackerek több választásokkal kapcsolatos amerikai számítógépszervert is feltörtek, befolyásolva a választások eredményét. Jelen
lapzártánk idején is jelentek meg titkkosszolgálati információkra vonatkozó hírek, amelyek Trump korábbi
oroszországi utazásaival, és itt történő erkölcsi túlkapásaival foglalkoztak.

Romániai parlamenti választások. Több, mint 40%os támogatással a Szociáldemokrata Párt nyerte a romániai parlamenti választásokat 2016 december 11-én. Így
a párt elnöke, Liviu Dragnea került miniszterelnök-jelölő
pozícióba, s bár első javaslatát még elutasított az államelnök, a második, a temesvári Sorin Grindeanu személyében már elfogadta. Az RMDSZ is erősödött az előző
választásokhoz képest, ezúttal 6,7%-át kapta az országos
szavazatoknak. Ez a „siker” köszönhető a Magyar Polgári
Párttal történő összefogásnak, illetve az RMDSz-nek a korábbiaknál nagyobb nyitottságának a többi erdélyi párttal való együttműködésre, de az Erdélyi Magyar Néppárt
háttérbe szorulásának is, ami az erdélyi magyar pártok
népszerűségét illeti.
■

>>> Annak a megtisztelő látogatásnak is nagyon örültünk, amikor Budapestről dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, egyháztörténész, a tavasszal meglátogatott
minket és részt vállalt az oktatásból. Reméljük a jövőben is kerül még rá sor.
Van-e valamilyen üzeneted, felhívásod a fiatalok felé a
bibliaiskolával kapcsolatban?
A bibliaiskola elvégezése nem csak áldozatot és terhet,
hanem személyes áldást is jelent. Ha szeretnéd még jobban megismerni Istent, és eredményesebben akarod
szolgálni Őt, akkor szeretettel várunk a bibliaiskolába.
Használd ki a lehetőséget, ameddig megteheted! Ezt a
szolgálatba való befektetést Isten gazdagon megáldja!

Kérdezett: Gönczi Géza
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A homoszexualitás ördöge

Nagyszüleink biztosan nem gondolták volna, hogy ez
a téma valaha ennyire aktuális lesz! A homoszexualitás már nem rejtőzik el, nem titkolózik, nem szégyelli
magát és nem hallgat, hanem hangosan kelleti magát,
büszkén és hivatalosan. Egyre többen fújják ezt a szólamot, nagyok és kicsik, különböző feldolgozásban. Ördögi melódia ez, és gyászos. A normális, istenfélő emberek sorában talán sohasem lesz elfogadott, bár a mai
nyelvezet egyre körültekintőbben fogalmaz a bűnről.
Pedig Megváltónktól azt tanuljuk, hogy eufemizmusok
nélkül nevezzük nevén a bűnt: a parázna parázna, a
homoszexuális homoszexuális, a hazug hazug, a falánk
falánk, a pedofil pedofil, a képmutató képmutató.
A homoszexualitáról nagyon rövid idő alatt megváltozott a hivatalos álláspont. Nem is olyan régen még
„elmebetegségnek” és „súlyos pszichikai zavarnak”
volt nevezve, de újabban már ugyanezt „másféle
életstílusnak” hívják. Hogyan juthatott ide a társadalom, a kormányok, az iskolák, az egyetemek képviselői,
hogy az emberi méltóságot és normalitást ennyire
semmibe vegyék? Úgy, hogy „balgatag szívük megsötétedett” (Róm 1:21), és „odaadta őket az Isten méltatlan
gondolkozásra” (28. v.).
Az LGBT műszó a „Lesbians, Gay, Bisexuals & Transgender” megfelelője. Kezdetben sem homoszexuálisoknak nevezték őket, hanem az enyhébb „gay community” néven, amit az LG betűkkel rövidítettek (nem
tévesztendő össze az LG márkás elektronikai cikkekkel!). Mivel ez nem foglalta magába a biszexuálisok
szokásait, hozzáadták még a B betűt. De a transszexuálisok nem tartották magukat sem homoszexuálisoknak, sem biszexuálisoknak! Így lett LGBT a leszbikusok, homoszexuálisok, biszexuálisok és transzszexuálisok megnevezése. Még itt sem ért véget a folyamat, mert hozzá kellett adni egy Q betűt („queer”),
jelezve azokat, akik nem sorolhatók be az előbbi négyes társaságba. Szinte biztosra vehető, hogy lesznek,
akik ezzel az öt betűvel sem elégszenek meg, és tovább
harcolnak majd, főképp, ha a pedofil, nekrofil és zoofil
hajlamú kisebbségek is „jogaikat” fogják követelni.
„A törvény nem az igazért van, hanem… a paráznákért, férfifertőztetőkért… és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik.” (1Tim 1:9-10) „Férfiúval ne
hálj úgy, amint asszonnyal hálnak; utálatosság az.”
(3Móz 18:22) „Ne tévelyegjetek; se paráznák… se férfiszeplősítők… nem örökölhetik Isten országát.” (1Kor
6:9-10)

Dr. Borzási István
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Fiatalok
Fotó: Szűcs Edit
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agy öröm volt számomra olyan fiatalokkal együtt szilveszterezni, akik ragaszkodnak Istenhez. Többször
részt vettem már a hargitai táborokban és mindig maradandó élményekkel tértem haza. Most is elvárással
mentem. Nem is csalódtam.
Áldást jelentett számomra a dicsőítésben részt venni. Tízezer okom van a
hálára, ezért teljes szívemből egyetértek a zsoltáros szavaival: “Dicsérem az
Urat, amíg élek; éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok.” – Zsoltárok 146:2.
Jó volt együtt szolgálni olyan fiatalokkal, akik szintén úgy látták, hogy Isten
méltó a dicséretre.

Körülbelül ötven fiatal jött el a táborba. Sok volt a szabad idő, egyesek sízni,
szánkózni mentek, mások pedig a társasjátékot választották vagy a szobájukban pihentek.
Szilveszter estéjén Moroz Tamás, másodéves teológus arról beszélt, hogy
szeretni kell azt is, akit nehéz. Imádkozás közben rádöbbentem arra, hogy
Isten nélkül nem tudom szeretni az embereket. Különösen azokat, akik másképp gondolkoznak, mint én. Kértem az Úr Jézust, hogy adjon erőt úgy szeretni őket, ahogy Ő elvárja tőlem.
Az esti alkalom után szervezett játéksorozat következett, melyet a szervezők gondosan előkészítettek. Nagyon élveztük.

Másnap este Fürészes Szállasi Rudolf az amatőr és a profi hívő közötti különbségről beszélt. Kifejtette, hogy az amatőr olvasgatja az Igét, imádkozik
néha, de nem mélyül el benne. Olyan jó, hogy Istennek Lelke újra szólt hozzám és megfeddett arról ahogyan az Igét olvastam. Ugyanis, abban a periódusban napi tíz részt olvastam a Bibliából, de néha nem tudott eljutni a
szívemig az üzenet, mivel felületesen tettem. Akkor este rájöttem, hogy ez így
nem jó és ezen változtatni kell...! Eldöntöttem, hogy figyelmesebben olvasom
és elmélkedek rajta napközben is. Rengeteg kincset találtam így Benne és találok folyamatosan.
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Egy másik leckét is megtanultam
a táborban. Utolsó előtti nap nagyon kedvetlen voltam, még az
imádkozás sem ment. Akkor azt
mondtam: nem érdekel, milyen érzések vesznek körül, még csak
azért is visszagondolok a 2016-os
év minden hónapjára és hálát
adok a sok szép percért, napért, sikeres vizsgákért, és az Úr minden
segítségéért. Ahogy visszagondoltam, egyre több okom lett a hálára
s közben elmúlt minden gyötrő
gondolat. Megtanultam: a hálaadás felfrissít és erőt ad.
Nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy ott lehettem. Jó volt olyan fiatalokkal együtt lenni, akik szeretik
az Úr Jézust. A tábor végére az lett
a meggyőződésem, hogy történhet
bármi, tudom, hogy az Ő hatalmas
kezében vagyok, s így mindig biztonságban érezhetem magam.

Máté Katalin, Kolozsvár

Őrszemek visszhangja
A dombon lámpasor,
S mint őrszemek
A betondzsungelben
Talán mindenkit figyelnek
– mindent jegyeznek…

13
Fotó: Balázs Evelin, Torda

Sok apró sárga fény,
Mint csillogó szemek,
Melynek sugarai
Törik a sötét eget
– beborult lelkemet.

Bármit teszek, látnak,
Mint az Isten,
Visszafénylik minden tettem,
Van még kegyelem
– még az egemen?
A dombon lámpasor,
S mint őrszemek,
Egy-egy fénysugárral
Erősítik hitemet
– világítják lelkemet,
– világítják lelkemet.

Csatlós Róbert

Meghívó ifjúsági konferenciára

Helyszín: Lónai Baptista Imaház;
dátum: 2017. március 10-12.
Jelentkezési díj: 45 RON. Jelentkezni lehet márton Andreánál
marton_andrea97@yahoo.com, 0755 679 001
Jelentkezési határidő: március 1. Szeretettel várunk!
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■ 2016. november 26-án kísértük utolsó útjára Csíri sándor † testvérünket, a paptamási Gyülekezet tagját. Az
Úr 85 évvel ajándékozta meg. Fiatalon megtért és bemerítkezett, majd hite miatt nehéz munkaszolgálatra vitték
katonaságát letölteni. Házasságukat az Úr négy gyermekkel ajándékozta meg, akikből kettő már nem él. 10 év özvegység után hagyta itt ezt a földi létet. Isten vigasztalását
kívánjuk a fájdalmas szívű családnak és gyülekezetnek.
[Albert István zsolt]
■ 2016. december 10-én vettünk utolsó búcsút kalmár
Gyula † testvértől, aki a paptamási gyülekezet tagja
volt. Teremtőjétől 73 évet kapott ajándékba, aminek több
mint az utolsó felét hitben töltötte. A román baptista testvérek között ismerte meg Jézus Krisztust, mint Megváltóját, de magyar munkatársai tettek neki bizonyságot. A
forradalom után költözött ki Paptamásiba Nagyváradról.
Temetésén Galchis Aurel lelkipásztor szólt román nyelven a Lukács 16:19-31 alapján, majd Albert István Zsolt
helybeli lelkipásztor szólt az ApCsel 14-16 alapján. Isten
vigasztalását kívánjuk az hátramaradt testvéreknek és ismerősöknek. [Albert István zsolt]

■ szilágyperecsenben, 2016. december 10-én kísértük
utolsó útjára Bákai Béla † testvért, akinek az Úr 57 esztendőt ajándékozott. Testvérünk hosszú időn keresztül
súlyos betegségekkel küszködött, majd halála hirtelen,
alig 57 esztendős korában érte. A gyászistentiszteleten
Nagy István, Szilágynagyfalu-i Gyülekezet lelkipásztora
szolgált a Máté 11, 28-30 és a Jób 16, 22 alapján hirdette a
megtérésre hívó és vigasztaló üzenetet. A temetőkertben
Bálint Pál, a helyi gyülekezet ügyvezető lelkipásztora szolgált a János ev.11, 25-26 alapján felhívva a figyelmet arra,
hogy Krisztusban az új életre való feltámadás ebben a
földi létben kell megtörténjen. Az Úr vigasztalását kívánjuk a gyászoló család részére. [Bálint Pál]

■ 2016 december 28-án özv. túri Jánosnét, zsuzsánna †
tesvérnőt 80 évesen hívta haza mennyei Atyja. Testvérnőnk a feketegyarmati baptista gyülekezet hűséges tagja
lett, amiután 1990. augusztus 12-én bemerítkezett, Tőtős
János lelkipásztor által. 46 év házasság után maradt özvegyen, amikor férje 1999-ben meghalt. A gyászistentiszteleten tesvérnőnk koporsója mellett, a gyászoló család körül
szép számú gyülekezet és a feketegyarmati körzet baptista közössége adta jelét együttérzésének. A gyászistentiszteleten János Levente, helyi lelkipásztor hirdette az
igét, a 2Kor 5,1-7 alapján a „mennyei hajlék”-ról, amit Istentől kapnak meg gyermekei. A sírkertben az 1Móz 2,7őt idéztte testvérünk, hirdetve az isteni teremtés csodáját,
amikor az Úristen a megformált emberbe az élet leheletét
lehelte. A vigasztaló igék mellett a körzet közösségének
énekei hoztak bátorίtást a gyászoló család számára. Isten
vigasztalja a gyászoló családot! [János levente]

Akik hazamentek

■ Csengettyűs zoltán † a krasznai roma baptista gyülekezet tagja volt. 63 éves korában hallotta meg az Úr Jézus
hívását és döntött mellette. 2013. augusztus 28-án bemerítkezett Kiss Zoltán lelkipásztor által. Betegsége ellenére
hűségesen kitartott az Úr mellett mindhalálig. 2016. december 16-án, 67 évesen érte a haza hívó szó. Kiterjedt
családja vette körül a koporsót: özvegye, Csengettyűs Éva,
hat gyermeke, Elvira, Erzsi, Zoli, Sári, Tibi és Móni, négy
veje, húsz unokája, öt dédunokája, leánytestvére, Marika,
és sógora, valamint a többi rokonok és szomszédok. A virrasztón és a temetésen a helyi lelkipásztor hirdette Isten
igéjét. „Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr
szegénnyé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal.”
(1Sám 2:6-7) [B. I.]

■ Borbély (szül. Nagy) Boriska †
(Lóna) 55 évet kapott Istentől ajándékba. Őt az Úr 2016. december 13án hívta haza hosszú és nehéz szenvedés után, amit türelemmel és
békességgel hordozott 7 éven át. Szerető férjével, Borbély Györggyel 36
évet éltek boldog házasságban, aki fájó szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva fogadta feleségének az Úrhoz
való hazaköltözését. Testvérnőnk végig szerette az Úr házát és a közösséget és imádkozó szívvel készült a dicsőségbe való átlépésre. A virrasztó istentiszteleten Borzási
Pál helybéli baptista lelkipásztor (Ézs 43,1-2), a gyászistentiszteleten Babos Csaba kolozsvári pünkösdi lelkipásztor (Zsolt 73,21-26) és Dornea Petrică helybéli pünkösdi
lelkimunkás (János 5,28-30), a temetőkertben pedig Péter
István békési baptista lelkipásztor hirdette Isten vigasztaló Igéjét (2Kor 5,1-5). Térjen dicsőség a feltámadt Jézus
nevére az elhangzott Igéért, valamint a gyülekezet énekkarának és fúvóskarának építő szolgálatáért. Hátramaradt férje, édesanyja, és rokonsága számára Isten vigasztalását kívánjuk. [Borzási Pál]

■ Gyergely György † testvért méráról
(Andrásháza) 2016. szeptember 6-án
hívta haza az Úr. 84 esztendőt kapott
ajándékba Teremtőjétől. 23 éves korában merítkezett be Varga János lelkipásztor által, majd feleségül vette
Popa Maria testvérnőt, akivel 59 évig
éltek boldog házasságban. Testvérünk oszlopos tagja volt
a mérai gyülekezetnek, aki kitartóan és buzgón imádkozott a gyülekezet szaporodásáért. Az Úrnak úgy tetszett,
hogy az ő imáját az ő halála után hallgatja meg, friss megtérők bemerítkezése által. A virrasztón Máté Ferenc
(Răscruci), a gyászistentiszteleten Vasile Tămaș (Kolozsvár) és a temetőkertben Máté Miklós (Kolozsvár) lelkipásztorok hirdették az Igét. Isten vigasztalja a gyászolókat. [Borzási Pál]
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Emlékezés Megyesi József, néhai nagyváradi lelkipásztorra,
a Szeretet volt munkatársára

2

016. november 27-én, 91 éve korában hunyt el megyesi József, a nagyváradi gyülekezet nyugdíjas lelkipásztora. Testvérünket vasárnap este, otthon, imádkozás
közben érte a hazahívó szó. Megyesi József meghatározó
egyénisége volt az erdélyi baptista közösségnek, képzőművészeti tehetségét gyakran és szívesen állította a közösség szolgálatába. Sok bemerítő medence festménye,
emlék-tablók őrzik tehetséges keze nyomát, akárcsak a
Hit Hangjai énekeskönyv rajzai. Ezek új kiadásán dolgozott éppen, többek között, amikor Isten hazahívta.
Két hónappal halála előtt a várad-szöllősi katolikus
templom előtt futottunk össze, ahol a felbontott út szélén
elgondolkodva rótta rendszeresen esti sétáját. Örömmel
újságolta, hogy jól halad a Hit Hangjai új kiadásához készített imaház-grafikákkal.
Nem sokkal később meglátogatott a szerkesztőségben,
és megmutatta ajtós sorozatának legújabb rajzait, majd
mikor végigvettük a rajzokat, mondta, hogy ez sokkal
hosszabb, mint a szokásos sorozatok, és időben is sokkal
korábban kezdte el azok kidolgozását. Kicsit aggódott, és
egy könnycsepp is megjelent a szeme sarkában: „Nem
biztos, hogy be tudom fejezni…” Itt valóban nem fejezhette be. De odaát Istennél talán folytathatja.
Testvérünk temetése november 30-án volt a váradi
Rulikovszky-temetőben, ahol szerető fiai, unokái, népes
gyülekezet, és számos szolgatársa gyűlt össze együtt emlékezni rá imádság és Isten Igéje mellett.
Borzási Pál kezdőimája után Giorgiov Adrián emlékezett röviden testvérünkre, a Zsidók 13:7-et idézve, és vázolta a temetés programját. „Nézzük testvérünk élete végét, ahogy ő nézett Krisztusra, és imádkozott
családtagjaiért, a gyülekezetért.” „Az Úr szemei előtt
drága az ő kegyeseinek halála,” idézte Pardi Félix, a Szövetség elnöke a Zsolt 116:15-öt, majd ez alapján szolgált
igehirdetéssel. „Alázattal, ugyanakkor reménységgel állunk meg testvérünk koporsója mellett. Ő tölti be szívünket reménységgel az eljövendő világ felől.” Megyesi József nekrológját Budai Lajos lelkipásztor olvasta fel,
majd személyes szavakkal Veress Efraim lelkipásztor emlékezett testvérünkre. „Tavaly kilencven éves volt Megyesi testvér, amikor megkértem, hogy miután vettem
egy új Bibliát, írjon bele valamit. Kíváncsi voltam, mit
tud írni egy 90 éves lelkipásztor. Ezt írta: «Isten igazságait, Jézus szavait, parancsát csak egyféleképpen lehet
gyakorolni.» Ő ennek a tudatában élt, ezért tudta üzenetként ránk hagyni ezt a mondatot.” A kápolnánál megtartott búcsúzást János Csaba nagybányai lelkipásztor imája
zárta. [G. G.]

A nyitott sírnál – a megmegerősödő szél és a nagy hidegre való tekintettel – a gyászistentisztelet igei része
mintegy tíz percet tartott.
Kezdőimát Papp Dezső testvér, a szomszédos biharpüspüki körzet lelkipásztora
mondott. A Jn 11-ből Szűcs Sándor szatmárnémeti lelkipásztor olvasta fel az Úr Jézus szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet”. Beszédében felidézte gyermekkori emlékeit arról, hogy a gertenyesi kis közösség milyen nagy
szeretettel, tisztelettel várta hajdani lelkipásztoruk érkezését. Az igehirdetésben három „fontosságot” emelt ki: Jézus Krisztus személyének horderejét, a hívő élet lényegét
és az örök élet bizonyosságát. Hangsúlyozta: ezek indították el a lelki munkában és éltették végig elköltözött testvérünket. Minthogy teológai tanulmányai idején Megyesi
József volt a mentora, a záróimában Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor vett érzelmekkel teli búcsút. Amikor olvassuk írásait, személjük festményeit, nemcsak őt látjuk,
hanem a mindezek fölé magasodó Úr Jézust, a keresztet, a
szeretetet – hangzottak befejezésül az idős szolgatárs, a
lelkipásztor és művész életéért a hála szavai. [Sz. L.]

A temetést követő csütörtökön a gyülekezet együtt emlékezett Megyesi testvérre. Az üzenetek közül kiemelkedett Füstös Gyula, derecskei lelkipásztor hangüzenete, aki
váradi születésű lévén, fiatalkorában Megyesi testvér által
merítkezett be, vezetésével növekedett lelkileg. [G. G.]

megyesi József életútja. (részlet)

1925. október 28-án született Kovásznán. Gyermekéveit is
itt töltötte. Szülei baptista keresztyének voltak, akik őt is
elvitték a kis kovásznai baptista gyülekezetbe, ahol korán
hallhatta az evangéliumot Ilonka Mihály lelkipásztor és a
gyülekezet hűséges igehirdetői, Knott Géza, Nagy Károly,
Zágoni Barabás testvérek által. Már az iskola első éveiben
kiderült róla, hogy Istentől tehetséget kapott a rajzolásra
és festésre. 1939-ben felvételt nyert a Székelykeresztúri
tanítóképző Középiskolába, majd a sepsiszentgyörgyi állami polgári iskolában tanul, majd a marosvásárhelyi Állami Tanítóképző művészeti szakára került, tanulmányait
a háború miatt nem fejezhette be. 1943-45 között megjárja a második világháború borzalmait, szülőföldjétől
egész Németországig jut a háborús nehéz időkben. 1945
október 28-án szabadul. 1946 őszén a Művészeti főiskolát

(folytatás a következő oldalon)
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diakónusavatás Lónán

Diakónusavatás volt Lónán 2016. december 11-én.
Már több évtizede annak, hogy gyülekezeti vént és diakónust avattak a gyülekezetben, akik közül egyesek
kiöregedtek, mások pedig már az Úrhoz is költöztek.
Ezért az utóbbi években egyre nagyobb szükségét láttuk, hogy ismét legyen avatás a gyülekezetben. A különböző tisztségek és szolgálatok mélyebb megértése
érdekében 2016 tavaszán igehirdetés-sorozat indult a
gyülekezetben, a gyülekezet pedig őszig imádkozott
azért, hogy az Úr mutassa meg, kit rendel a presbiteri
vagy diakónusi tisztségre. Majd szavazás történt, és
miután a gyülekezet választott, világosság vált, hogy
az Úr márton Andrást rendelte ki, hogy diakónusként szolgáljon a gyülekezetben.

Akvarell

ban megnősült az Úrban, elvette feleségül Lónáról
Jakab Mártát, és miután Lónán letelepedtek, különböző szolgálatokra kapott megbízatást a helybéli gyülekezet részéről. A családi élete is példás lett: úgy a
felesége, mint a gyermeke – Andrea – segítőkész és
hithű támaszai a szolgálatban.
Testvérünket úgy ismertük meg, mint kipróbált és
tettre kész embert, aki egészséges igei látással, példás
szolgálatkészséggel, és jó hívői lelkülettel rendelkezik.
Odaszánása közismert és megbecsült a gyülekezetben, ahol jelenleg vezetőségi tag pénztárosi megbízatásban, és gyakran szolgál igével is.
Imádságunk, hogy az Úr áldja meg testvérünket,
hogy a szolgálatot, amelyre megbízatott, betölthesse
alázattal és buzgósággal a gyülekezet épülésére és
Isten dicsőségére. [Borzási pál]

Megyesi József életútja. (folytatás a 15. oldalról)

Testvérünk diakónusi avatására többen eljöttek a
környék gyülekezeteiből, akik között jelen voltak a
Kolozsvári Missziókerület részéről Rajna Ottó (Torda),
Oláh Lajos (Kiskapus), Kiss Lehel (Szamosújvár), Máté
Miklós (Kolozsvár) lelkipásztor testvérek, hogy a helybeli lelkipásztorral (Borzási Pál) felavassák és megbízzák testvérünket a kijelölt szolgálatra. Alkalmi
igehirdetéssel Rajna Ottó testvér szolgálat, majd Márton András testvér bizonyságtevését hallgattuk meg.
Ezt követően az említett lelkipásztorok és Székely Albert helybéli gyülekezeti vén kézrátétellel való imádkozás által felavatták őt diakónusnak.
Márton András testvér vallást tett a gyülekezet előtt
az Úr Jézusba vetett hitéről és elmondta, hogy az Úr
követésének fontosságáról otthon győződött meg fiatalon egy családi áhítat alkalmával. Ennek alapján
1986-ban bemerítkezett Désen a román baptista gyülekezetben. Később elvitték katonának, ahol különböző harcok és próbák útján lelki megújuláson ment
át, aztán nyilvánosan is bizonyságot tett hitéről előbb
a katonatisztek előtt, majd a közkatonák előtt. 1993-

kezdi meg Bukarestben. A főiskolai évek a alatt a Basarab-i román nyelvű baptista gyülekezetet látogatja, ahol
nagyon megragadják az ott történő események, evangelizációk, bemerítések. Hatást gyakorol rá a világból megtértek bizonyságtétele, akik fehér ruhában mondták el
életváltozásukat a gyülekezet előtt. 1947 pünkösdjén egy
bemerítés alkalmával ő is eljut oda, hogy döntsön az Úr
Jézus mellett. 1947 szeptember 22-én a felsőcsernátoni
Baptista imaházban, 22 éves korában bemerítkezik. 1951ben, engedve Isten hívásának jelentkezik a Teológiai Szemináriumba. 1952-ben meghívást kap az Aradi-i magyar
Baptista gyülekezettől. Július 1-től megkezdi lelkipásztori
szolgálatát Aradon. 1952 szeptember 16-án köt házasságot Póka Júliával, házasságukat két fiúval áldja meg Isten:
Józseffel és Zoltánnal. Ezenkívül 5 unokával és 1 dédunokával. 55 év házasság után 2007-ben özvegyen marad.
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