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Tégy tarisznyámba a Te morzsádból.

Hű az Isten! – ez a három szó vigasztal, reménységet ad, bátorít ebben a
hitetlen, hűtlen és félelemmel teli világban. Pál apostol ezeket a szavakat

egy olyan gyülekezetnek írta, amely elég nehéz időkön ment keresztül. Az
apostol fejezetről fejezetre kellett a hit dolgairól írjon, amelytől eltávolodott a
korinthusi gyülekezet, mindezek mellett mégis erősen állt, és ragaszkodott
ahhoz az igazsághoz, hogy „hű az Isten”. Nem tudjuk még, hogy mi vár ránk
a 2019. évben. Remélhetőleg sok áldás és Isten pozitív megtapasztalása az
életünkben. Azonban minden bizonnyal lesznek kihívások, megpróbáltatások
és nehézségek is, amelyekkel szembe kell majd nézzünk. Ennek az évnek az
elején mi is lehetne ennél bátorítóbb üzenet, mint hogy Isten hűséges!

Ez a hűség először is beszél Isten jelleméről.
Isten teljesen megbízható, állandó és változatlan. Az Ószövetségben Isten

hűségének kiterjedéséről a következőképpen ír az egyik Zsoltár: „Uram, égig
ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig” (Zsolt 36:3). Folyamatosan
tartó hűségéről is olvashatunk: „Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és
nemzedékről nemzedékre való a hűsége”. Megújuló hűségéről pedig így ír Je-
remiás próféta: „Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged” (JerSir
3:23). Az isteni hűség nem csupán egy jellemvonása az Úrnak, hanem bemu-
tatja annak módját is, ahogyan gyermekével, népével és nem utolsó sorban a
világgal szemben viselkedik. Isten kegyelme és hűsége volt az, amely idáig
megtartott téged a múltban. A mélységben nem hagyott magadra és nem 

(folytatás a 3. oldalon)

HŰ AZ ISTEN
– 1Kor 1:9

TARTALOM

■ 30 év „SZERETET”
■ Bemerítések, aranymenyegzők
■ Történelmi tanulmányút 
Erdélyben
■ TELEK 35
■ Baptista évfordulók 2019-ben
■ Jótékonysági koncert 
Udvarhelyen és Baróton
■ Olvassunk együtt 2019-ben is!
■ A székelyföldi és szilágysági 
missziókerület közgyűlése

– Uram… Adj bölcsességet nekem is, 
annyit – ami megóv a bűntől. 
Attól, hogy mások jólétét látva
meggyűlöljem a teherviselést
s ne érezzem igád gyönyörűségét. 
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Kellett-e volna ennél 
szebb menetrend?
Szilágyi László visszaemlékezése naplójegyzetei alapján a
Szövetség és a Szeretet-lap 30 évvel ezelőtti (újra)indulásáról

„[…] Huszonkilenc évvel ezelőtt, a ‘89-es karácsonyi, majd
újévi ünnepek után Mike bácsi azonnal hívja a hazai ma-
gyar pásztorokat Kolozsvárra. Január 5-én találkoznak, el-
határozzák, kell nekünk külön szövetség és újság. Rá tíz-
tizenkét napra már dolgozik a szerkesztőség, két hét alatt
kész a lap. Február 3-án, a Szövetség alakulóülésén a két
veterán, Megyesi József lelkipásztor és Antal Ferencz már
osztogatják is a Szövetség lapját. Ez szinte maga a cso-
da. Egy rendkívüli csapat állt hirtelenjében össze, irodal-
mat, történelmet, zenét és képzőművészetet értő és
kedvelő atyafiak, ami megható. Közülük már majdnem
mindenki elment (talán sorrendben): Molnár Jakab,
Bartha István, Kiss László, Vékás Zoltán (2019-ben lenne
70 éves!) és Megyesi József – odaadásuk, hűségük máig
szólóan példaértékű. Végül pedig a gyönyörű Mt 13:8:
«És termést hozott ...harmincannyit.»” 

2019-ben, amikor havonta kézbe vesszük a Szeretet
lapszámait, egy kicsit erre is gondolhatunk: „ez a harmin-
cadik”, és ez nagy áldás, óriási kegyelem.

Az első szerkesztőségi ülésről Nagyváradon
„Megyesi bácsi Szentjánoson osztott úrvacsorát (rend-

szerint a hónap 2. vasárnapján jött ki hozzánk). Délben,
indulásakor valami ilyesmit mondott nekem: «Ha gon-
dolja a testvér, és van valami írása, jöjjön be holnap az
irodába, ott lesznek az atyafiak, megbeszélni a Szerete-
tet.» Aztán este későig gyötörtem magam a kis
szöveggel, másnap reggel még letisztáztam a munkahe-
lyemen, «Levél a Szeretet-hez» címmel. Szaladtam is tíz
óra körül a «nagy gyülekezetbe». Nagy Mihály lelkipász-
torral az udvaron találkoztam, együtt mentünk fel az iro-
dába. A hosszú asztal imaház felőli oldalán Kiss Laci bácsi
és Megyesi bácsi ült, az asztal udvar felőli részénél két
amerikai vendég és Fortin László Budapestről. (Ő Várad-
Hegyről vitt feleséget, úgyhogy otthonosan mozgott a
gyülekezetben). Mellette Bartha Pista bácsi és végül Bor-
zási István. Én nagy izgalommal Megyesi bácsinak nyúj-
tottam át a cikkemet, ő azonnal tovább a szemben levők-
nek, Pista bátyám és B. István együtt futották át az írást,
talán negyedórányit maradtam, aztán siettem vissza az
elektronikai műhelyembe. Megjegyzem, Vékás testvér és
Antal Feri bácsi nem volt ott, eddig mindig úgy gondol-
tam, hogy talán később érkeztek meg. 

Kiss Laci bácsi aggódó, technikai kérdéseire Fortin
László (ő is újságíró-szerkesztő) válaszolgatott. A szer-
kesztő bizottság minden tagja hozzájárult a legelső szám-
hoz,  nagyszerűen írták meg a vezércikket «Újra szaba-
don szólhatunk” címmel.”
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30 év
„SZERETET”

:: HAVI KÖZ ::
■ A Filadelfia Noom Alapítvány bankszámlaszá-
mai 2019. január 1-től változnak, a következő számlaada-
tokat lehet használni ettől a dátumtól: Banca Transilvania
Oradea / IBAN Lei: RO19 BTRL RONC RT0P 9698 5901 /
IBAN Eur: RO04 BTRL EURC RT0P 9698 5901 / Cod
SWIFT/BIC: BTRLRO22. [Az Alapítvány]

■ Új szolgálattevői beosztás a székelyföldi misszió-
kerületben. A 2019-es vezérfonal kiadása közben és azóta
történt néhány változás a székelyföldi missziókerület szol-
gálattevői között. Dézsi István testvér elfogadta a sepsi-
szentgyörgyi körzet meghívását, és ugyancsak testvérünk
vállalta a kibédi körzet ügyintézését. Ugyanakkor Dóczi
György testvér is vállal továbbra is szolgálatot és pásztorlást
a kibédi körzetben. [Kelemen J. Sándor]

■ Hírek a Dumitriu misszionárius házaspárról.
Testvéreinknek 2018. július 2-6 között sikerült megszervez-
niük az első bibliatanulmányi képzést a patep vallási veze-
tők számára, Bulolóban. Mivel kevesen jöttek a vezetők kö-
zül, később kiterjesztették a meghívottak körét, és bárki
jöhet, aki szeretne többet megtudni az Igéből. Nagyrészük
Dengluból jön (az a falu, ahol a legjobban fogadták őket, és
ahol a legtöbb időt töltötték), de a második és a harmadik
képzésen az összes nagyobb patep térség képviseltette
magát egy-egy résztvevővel. Az egyik legnagyobb vissza-
tartó erő a kávészüret és a vanília beoltásának a szezonja
volt. Ezek termesztése és értékesítése a fő bevételi forrás

számukra, amiből fedezik a gyerekek iskoláztatását és
egyéb költségeket. Egy nagyon fontos résztvevőt, „papa
Malo”-t (gyülekezeti vént) az Úr magához szólított. Nagy
veszteség ez a közösség számára. Nagyon jó példával járt
elöl ottani viszonyokhoz képest ritka tulajdonságaival: sze-
rénységével, szorgalmával és vágyával, hogy Istent jobban
megismerje. Ő képviselte az egyik nagy patep térséget is. A
szeptembert az ukarumpai missziós központban töltötték
Dumitriuék, és búcsút vettek a másik romániai családtól,
akik technikai háttérmunkát végeznek, és akik januárig
haza látogattak. Az ott töltött idő alatt a Theological Educa-
tion by Extension kurzusát is elvégezték, ez adott ötleteket,
hogyan segítsék a patep embereket, hogy könnyebben,
gyorsabban felfogják és megtanulják a bibliatanulmányi
kurzus anyagát, és később gyakorlatba is ültessék. 
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(folytatás a címoldalról)

hagyott el. Nem feledkezett meg
problémáidról. Hűségesen foglalko-
zott veled az elmúlt évben. Azonban
ez igaz a jelenre és erre az évre is. Egy
kisgyermek az óceánon utazott édes-
apjával együtt egy hatalmas hajóval.
Az utazásuk közben hatalmas viharba
kerültek, és az óriási hullámok köze-
pette szinte minden utason úrrá lett a
félelem. Azonban ez a kisfiú teljesen
másként viselkedett a többi felnőtthöz
képest. Miközben többen jajveszékel-
tek ő nyugodtan egy bizonyos pontra
szegezte a tekintetét. Végül valaki
odament hozzá és megkérdezte a fi-
úcskát arról, hogy miként képes olyan
nyugodtan állni ebben a viharban? „A
szemeimet egyszerűen csak arra az
ablakra szegezem” mondta, „és köz-
ben figyelem az édesapámat”. Majd
pedig így folytatta: „Az édesapám en-
nek a hajónak a kapitánya, és sok vi-
hart átéltem már vele”. Ehhez hason-
lóan, a mi hűséges kapitányunk maga
Isten, aki a hullámok és viharok köze-
pette végig velünk volt idáig is. Mi-
közben ennek az évnek elején va-
gyunk, kapaszkodj teljesen ebbe a
drága kijelentésbe, hogy hű az Isten
hozzád!

Ez a hűség beszél Isten 
elhívásáról is. 
„Hű az Isten, aki elhívott titeket az

Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal
való közösségre”. Isten a teremtett
ember iránti hűsége folytán a Fiát
adta a halálba azért, hogy az embert új
életre és kegyelemre hívja el. Ebben az
elhívásban az Úr gyermeke átélheti
Krisztus megváltásának gondviselé-
sét. A bűnbocsánat az a kegyelem töb-
bek között, amit megtapasztalhatsz,
hiszen ha megvalljuk bűneinket
őszintén, akkor Isten kész megbocsá-
tani (1Jn 1:9). Ebben az elhívásban az
Úr gyermeke átélheti Krisztus nevelő
hatású védelmét. „Hű az Isten, aki
nem hagy titeket felettébb kísértetni,

mint elszenvedhetitek; sőt a kísértés-
sel egyetemben a kimenekedést is
megadja majd, hogy elszenvedhessé-
tek” (1Kor 10:13). Ugyanakkor a hívő
ember átélheti a Krisztusban rejlő
megszentelődés áldását is az életében,
hiszen Isten az, Aki állandó segítsége
lesz ebben. „Maga pedig a békesség-
nek Istene szenteljen meg titeket
mindenestől; és a ti egész valót, mind
lelketek, mind testetek feddhetetlenül
őriztessék meg a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetélére. Hű az, aki elhí-
vott titeket és ő meg is cselekszi azt”
(1Thesz 5:23-24). 

Ez a hűség beszél Krisztussal, 
Krisztusban való közösségünkről is. 
Jézus Krisztussal való közösségre

hívott el minket Isten, amely szere-
tetre és tisztaságra van épülve.
Ugyanakkor ez a közösség kihat egy-
mással való kapcsolatunkra, és való-
ban igaz az, ami már az Ószövetség-
ben is olvasható volt: „Ímé, mily jó és
mily gyönyörűséges, amikor együtt
lakoznak az atyafiak!” (Zsoltárok
133:1). Nagyon szép története van an-
nak az éneknek, amelyet sok gyüleke-
zetben ismernek és énekelnek a kö-
vetkező címmel: „Áldott legyen a
frigy...” John Fawcett angol baptista
lelkipásztor írta ezt az éneket, aki
1817-ben halt meg ötven évi szolgálat
után. 1722-ben Londonba hívták
azért, hogy a híres dr. Gill után ő le-

gyen a következő lelkipásztor. A
Yorkshire-i kis gyülekezetében elpré-
dikálta a búcsú prédikációját, mielőtt
feleségével együtt Londonba költöz-
tek volna. Nagyon szép volt a kis ott-
honos gyülekezetben a búcsúisten-
tisztelet. Az istentisztelet végén az
egész gyülekezet sírt, mivel lelkipász-
toruk elmegy. John Fawcett és fele-
sége iránti szeretetük a gyülekezet
tagjaiban akkora volt, hogy a szomo-
rúságot világosan lehetett látni az ar-
cukon az elválás miatt. Miután John a
feleségével hazament és az elkészített
csomagjaikra néztek, egyszercsak
megszólalt a felesége: „Ó, John, én
nem tudom ezt megtenni! Nem tu-
dom, miként tudok elmenni ebből a
gyülekezetből! Én sem – felelte a
férje, „ezért nem is megyünk sehova”.
A csomagokat kipakolták a kocsiból.
Ott maradtak abban a kis gyülekezet-
ben a tagok nagy, de ugyanakkor kel-
lemes meglepetésére. Dr. Fawcett
visszatért a kis gyülekezet pásztorlá-
sára, elutasítva a londoni gyülekezet
nagyobb fizetését, csak azért, mert
szerették a testvéreket. Az „Áldott le-
gyen a frigy” c. éneket ebből az alka-
lomból, erre az esetre emlékezve írta
Fawcett. Ez áldott közösség termé-
szetessé kell váljon bennünk, köz-
tünk, tapasztalva Isten hűséges sze-
retetét életünkben. Isten hűsége és
szeretete irántunk, bennünk is
ugyanezt kell előidézze drága jó
Atyánk és emberek felé. 

Hű az Isten! Ezt ne felejtsd el eb-
ben az újévben sem, és szívem-

ből kívánom minden kedves olvasó
számára, hogy 2019-ben is élje át en-
nek drága igazságát a mindennapok-
ban Istennel, Krisztussal és az em-
bertársaikkal való közösségében
egyaránt!

János Csaba
Nagybánya
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Bemerítés Egrespatakon. „Eldőlt a szívemben köve-
tem Jézust, nincs vissza út…”, csendült fel az ének no-
vember 18-án az egrespataki gyülekezetben, amikor két
ifjú pecsételte meg döntését az Úr Jézus mellett a beme-

rítés által. Kulcsár Zsolt és Debreceni Efraim arról tettek
vallást, hogy bár hívő családba születtek, megértették,
hogy a megtérés és a keresztség személyes döntés. A be-
merítést Nagy Ferenc lelkipásztor végezte, az igét pedig
Balla Frigyes hirdette a Jn 3:1-8 alapján, kiemelve, mi-
lyen fontos a keresztség által is követni az Úr Jézus pél-
dáját, mert aki nem születik újonnan víztől és Lélektől,
semmiképpen nem mehet be a mennyek országába.
Azért imádkoztunk, hogy az Úr tartsa meg kegyelmében
gyülekezetünk új tagjait. Ezt követően a helyi gyülekezet
közös ebédre hívott mindenkit, ezáltal is erősítve a test-
véri kapcsolatokat. Délután hálaadó ünnepélyt tartot-
tunk, amikor úrvacsorához is járult a gyülekezet, immár
az új tagokkal együtt. Balla Frigyes hirdetett igét a Zsolt
50:23 alapján, kihangsúlyozva hogy Istent dicsőíteni
csak úgy lehet, ha hála van a szívünkben, s nemcsak az Ő
gondviseléséért, hanem a legnagyobb ajándékáért, az Úr
Jézus Krisztusért. Az énekkar és az ifjúság is szolgált,
hangolva szívünket a hálára. [Nagy Eszter]

Szilágyballán két lány keresztelkedett meg 2018. no-
vember 4-én. Szilágyi Abigél és Szilágyi Sára már koráb-
ban döntöttek az Úr Jézus mellett, de bemerítésük által

4

kifejezték vágyukat, hogy bátor tanúi akarnak lenni a
Megváltónak, és építő tagjai a gyülekezetnek. Az igehir-
detés szolgálatát a zilahi gyülekezet lelkipásztora, Nagy
Ferenc végezte, míg a bemerítést Veress Ernő, a ballai
gyülekezet lelkipásztora. Hála az új tagokért, hála az Úr
Jézusért, aki az elkezdett munkát tovább végzi mindany-
nyiunk életében! [Veress Ernő lp.]

2018. december 2-án bemerítési ünnep volt Zila-
hon. Öt fiatal lány öltözött fehér ruhába, hogy vallást
tegyen Jézusba vetett hitéről a bemerítés által. Mindany-
nyian megértették, hogy annak ellenére, hogy gyüleke-
zetben nőttek fel, nekik is szükségük van Megváltóra.
Bátran tettek bizonyságot arról a szeretetről, amit Jé-

zustól kaptak, és amitől soha semmi nem választhatja el
őket. Pardi Félix testvér az 1Jn 2:14b alapján hirdette Is-
ten igéjét: „Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és
az Isten Igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a
gonoszt.” Három dolog jellemző arra, aki valóban az Úr
gyermeke: erős a hitben, az ige megmarad benne, és le-
győzi a gonoszt. A bemerítés után kézrátétellel imádkoz-
tunk a Szentlélek további munkájáért. Az új tagokat Fa-
zakas Nikolett köszöntötte egy gyönyörű énekkel,
valamint Major Johanna üdvözölte a lányokat a zilahi if-
júság nevében. Istené legyen a dicsőség a megváltott lel-
kekért! (A teljes felvétel megtekinthető a gyülekezet Yo-
utube csatornáján.). A képen: Pardi Félix, Kelemen Kata,
Kelemen Klaudia, Fazakas Vivien, Fazakas Edina, Béczi De-
bóra, Nagy Ferencz. [Nagy Ferencz lp.]

Az idén a baróti körzetben két bemerítési isten-
tiszteletre került sor. Július 31-én a bölöni gyüleke-
zettel örült együtt a menny Némethi Ibolya testvérnőnk
szabadulásáért, akit az Úr férje megtérése óta vonz ma-
gához, de szükség volt egy halálközeli élményre, hogy
segítségül hívja az Ő nevét és megtartasson. A rendhagyó
ünnepi istentiszteleten az ApCsel 1:13-15 alapján szólt
Isten emberi szívet megnyitó kegyelmi munkájáról az
üzenet. Szeptember 23-án a baróti gyülekezettel ünne-
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peltük együtt négy fehérruhás életében munkálkodó Is-
tenünk nagyságát. Az istentiszteleten különlegesen ta-
pasztalható volt Isten Lelkének jelenléte a bizonyságté-
teleken és a szeretetközösségen keresztül. Mezei Ödön,
székelyudvarhelyi lelkipásztor hirdette Isten igéjét a
Róm 6:1-11.22 alapján a keresztség valódi értelméről,
amelynek mélységeit, a Krisztussal való meghalás és fel-
támadás tényét teljes mértékben nem tudjuk felfogni, de
áldásos következményeit élvezzük. A délutáni hálaadó
istentisztelet alkalmával pedig együtt énekelhettünk az
énekkarral és hallgattuk örömmel a fiataljaink bizony-
ságtételeit. A képen balról jobbra: Györfi E. Tóbiás, ifj. Gál
Gábor, Gál Kincső, Gyerő Réka, Gyerő György, Mezei Ödön.
[Györfi E. Tóbiás lp.]

2018. november 4-én hét személy bemerítésére ke-
rült sor Szamosújváron. Az igét Székely Béla Dá-
niel sarmasági lp. hirdette a Mt 3 alapján. A sarmasági
énekkar, férfikar és a fúvószenekar is áldott szolgálatot

végzett mind délelőtt, mind pedig a délutáni hálaadó
ünnepélyen. A bemerített testvérek a magyardécsei gyü-
lekezet alapító tagjai. [Kiss Lehel lp.] 

Bemerítés Magyarlónán. Isten kegyelméből 2018.
november 11-én megmozdult a víz Magyarlónán. Ezúttal
két fehérruhás – Benedek Rákhel és Borzási Áron – tett
bizonyságot hitéről a keresztség vizében. Az alkalmi
igehirdetést Dóczi Tibor margittai lelkipásztor végezte,
aki a Jn 2:13-25 alapján hirdette Krisztus örömüzenetét
az ünneplő gyülekezetnek, míg a bemerítést a helybéli

lelkipásztor, Borzási Pál testvér végezte. Örvendünk
Krisztus munkájának a két fiatal életében, és azt kíván-
juk, hogy adjon az Úr melléjük más követőket is. Őket
pedig tegye az Úr állhatatossá a hitben, bátor bizony-
ságtevővé a világban, és hasznos eszközökké a gyüleke-
zetben! [Borzási Pál lp.]

SZERETET • 2019. JANUÁR

Aranymenyegző Krasznán

Ötven éves
házassági

évfordulót ün-
nepelt 2018.
december 4-én,
Krasznán Tóth
Miklós és fele-
sége, Tóth
(szül. Szűcs)
Magdolna, szűk
családi körben. A megemlékezés alkalmából Borzási
István lelkipásztor az Ézs 42:1-5 alapján köszöntötte
testvéreinket. Az Úr kegyelméből áldásokban gazdag
volt az elmúlt 50 év. Dicsőség és hála egyedül csak Őt
illeti! Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg továbbra is test-
véreink életét és szeretete kísérje őket további életút-
jukon! [Tóth Roland]
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AMagyar Baptisták Történelmi Bizottsága az „Erdélyi
anabaptisták nyomában” címmel tanulmányutat

szervezett 2018. november 9-12 között a Tordai Vallás-
béke 450. jubileumi emlékévében. A körútnak több állo-
mása volt. 

Konferencia és megemlékezés Déva várában
2018. november 9-én egy nemzetközi történészkonfe-

renciára érkeztünk Dévára. Az ünnepi találkozó fókuszá-
ban, Dr. Kovács Sándor helyi egyháztörténész előadásának
középpontjában Dávid Ferenc reformátor szerepe állt. D.
F. római katolikus lelkészként kezdte pályafutását, majd
Wittenbergben tanult, ahol Luther tanainak elkötelezett
híve lett. Erdélybe hazatérve János Zsigmond fejedelmi
udvarának főpapjaként hozzáfogott az egyház megújítá-
sához. Később Kálvin teológiájának követője lett. Refor-
mátus püspökként terjesztette a reformáció eszméit,
melynek Kolozsvár volt a központja. Szervét hatására ari-
ánus tanokat is vallott. Élete utolsó évtizedében anabap-
tista meggyőződésre jutott. Az 1568-as tordai országgyű-
lésre szerkesztett 36 pontból álló tételjegyzékében a
hitvalló felnőttkeresztség helyreállítását is célul tűzte ki a
reformált egyházban. Magyar nyelvre fordította, majd
1570-ben Kolozsváron nyomtatásban is kiadta a „Köny-
vetske az igaz kerestyéni keresztségről” című, németalföldi
anabaptisták által írt, 150 oldalas hitvédelmi iratot, amit
Erdély-szerte terjesztett. Többszöri próbálkozás után
1578-ban ismét Tordán tárta az országgyűlés elé a hit-
valló felnőttkeresztség helyreállításának szükségességét
az egyházban. Ez ismételt radikális újítási szándék miatt
fordultak ellene unitárius hívei, élükön korábbi harcos-
társa, Blandrata György, aki be is vádolta őt az akkor már
katolikus vallású fejedelem, Báthory Kristóf előtt. Ennek
eredményeként Dávid Ferencet Gyulafehérváron letar-
tóztatták, és életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtották.
Így került Dévára, ahol a várbörtönben éheztették és kí-
nozták, majd 1579. november 15-én életét vesztette. Erre
a szomorú eseményre emlékeztünk szinte napra ponto-
san.

Történésztalálkozó Gyulafehérváron
2018. november 10-én szombaton a gyulafehérvári re-

formátus templom szomszédságában található II. Rákóczi
Ferenc Közösségi Házban fogadott bennünket házigazda-
ként Dr. Gudor Botond református lelkipásztor-történész
testvérünk, aki többek között az erdélyi anabaptista moz-
galom egyik szakavatott kutatója. Délelőtt történelmi
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megemlékezésre, minielőadásokra és szakmai beszélge-
tésre került sor. Ennek keretében a magyar anabaptista
múlt szakavatott kutatói adtak rövid történelmi áttekin-
tést legújabb kutatásaik eredményéről. Ezekre a törté-
nelmi szemináriumi előadásokra a környékbeli reformá-
tus, magyar és román baptista, sőt katolikus lelkészeket
és érdeklődőket is meghívtuk. 

Látogatás Alvincen az anabaptista habán 
telepesek erdélyi központjában
A konferencia után a Gyulafehérvár szomszédságában

található Alvincre utaztunk, ahol megtekintettük a „né-
metek mezejét”. Itt a Maros partján volt valaha az az ana-
baptista település, ahol a hutterita/habán „újkereszté-

nyek” Bethlen Gábor fejedelem oltalma alatt 1621-1622
években letelepedtek és törvényes védelmet nyertek.
Gyulafehérvárra visszatérve először a várba siettünk, ahol
az első királyunk, István által alapított ezeréves bazilikát
kerestük föl. A templom egyik sarkában fölfedeztük a va-
lamikori önálló baptistérium, azaz keresztelő/bemerítő-
kápolna épületének körvonalait, melynek helyét most
csak egy keresztelőkút jelzi.

Torda a magyar vallásszabadság őrbástyája 
2018. november 11-én, vasárnap Tordán megemlékez-

tünk a Magyar Vallásszabadság 450. évfordulójáról. Dél-
előtt a Tordai Magyar Baptista Gyülekezet ünnepi isten-
tiszteletén tartottunk bizonyságtételekkel, énekekkel
kiegészített történelmi visszaemlékezést. Köszönjük
Rajna Ottó helyi lelkipásztornak és gyülekezetének
együttműködését, vendégmarasztaló szeretetét. 

Kolozsvár, az erdélyi reformáció fellegvára
Kolozsváron zárult a 2018. november 9-12 között meg-

tartott erdélyi anabaptisták történetét kutató „oknyo-
mozó és tényfeltáró” tanulmányút és előadássorozat.
Mint ismeretes, Kolozsvár volt a lutheránus (1557), kálvi-

A népi reformáció állomásai Erdélyben
Tanulmányút a Tordán meghirdetett vallásszabadság 450. jubileumi évében, 2018-ban

A történészcsapat Alvincen
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nista (1564) unitárius (1568) és anabaptista (1578) refor-
máció erdélyi kiindulópontja. Több történelmi forrás is
megerősíti, hogy a város főterén álló Szent Mihály temp-
lom falai között hangzottak el azok a bibliai tanítások,
aminek hatására a három részre szakított Magyarország
keleti tartományának fővárosa a magyar protestantizmus
fellegvárává lett. A Tordai Vallásbéke (1568) után az ana-
baptista tanítás is széles néprétegeket ért el. Ebben jelen-
tős szerepet játszott Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája,
amely 1570-ben kiadta a „Könyvetske az Igaz keresztény
keresztségről” szóló, németalföldi anabaptista hittudósok
által összeállított, 150 oldalas, magyar nyelvre fordított
teológiai művet. Ettől kezdve az anabaptista mozgalom az
erdélyi protestantizmus időrendben negyedik irányzatává
vált. Törvényes elismerésükre és hitvallásuk szabad gya-
korlására Bethlen Gábor fejedelemsége idején került sor a
kolozsvári Szt. Mihály templomban megtartott ország-
gyűlésen, melyet a fejedelem 1622. június 4-én kiadott
rendelete erősített meg. Erről emlékeztünk meg most Ko-
lozsváron.

A történész csapat Kis-Juhász Vilmos helyi baptista lel-
kipásztor vezetésével kereste fel Kolozsvár egyháztörté-
neti szempontból jelentős színhelyeit, a főtéren álló Szt.
Mihály székesegyház előtt álló Mátyás király szoborcso-
port környékét, Mátyás szülőházát, a Farkas utcai refor-
mátus templomot, a Babes-Bolyai Egyetem épületegyüt-
tesét, végül a Házsongárdi temetőt, ahol megemlékezést
tartottak Rottmayer János sírja mellett születésének 200.
évfordulója kapcsán.

A magyar történészcsapat – ausztriai, felvidéki, anya-
országi és erdélyi – tagjai a következők voltak: Kiss Lehel
(lelkipásztor, az Erdélyi Baptista Történelmi Bizottság el-
nöke), Kiss Zoltán (lelkipásztor, a Kornya-örökség gondo-
zója), Kelemen Sándor Tomi (Kornya Mihály életútjának
kutatója), Erdélyi Sándor (a Pozsonyi Evangéliumi Könyv-
kiadó igazgatója), Lehotkai Sámuel (a Komáromi Selye Já-
nos Egyetem hallgatója), Dr. Mészáros Kálmán (lelkipász-
tor-egyháztörténész), Mészáros Kristóf (általános iskolás
fotós), Duszka József (ny. életvédelmi nyomozó, a Baptista
Teológiai Akadémia végzős hallgatója), Szegedi Attila (a
Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, anabaptista ku-
tató) és Vix József, (az ausztriai Falkenstein várában kiala-
kított anabaptista múzeum egyik iparosmestere).

A történelmi tanulmányút záró mondata legyen most is
ez: „Az igazak emléke áldott!” Soli Deo Gloria!

Dr. Mészáros Kálmán 
lelkipásztor, történész, az MBE 

Történelmi Bizottságának elnöke
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TELEK 35

Folyó év november 16-18 között került sor a 35.
TELEK találkozóra Magyarországon, aminek a

pénteki indító napján a Nyíregyházi Baptista Gyüleke-
zet adott otthont. A nyitó alkalmon összesen 54 lelki
munkás vett részt, 26 Erdélyből, 9 Kárpátaljáról és 19
Magyarországról. Papp Dániel a helyi gyülekezet lelki-
pásztora, a soron levő TELEK házigazdája köszöntötte
és buzdította imára a jelenlevőket.

Dr. Kovács József szilágysomlyói lelkipásztor a sze-
mélyes megújulásról tartott előadást. Testvérünk be-
szélt a megújulás meghatározásáról, szükségességé-
ről, mibenlétéről és eredményéről, illetve hatásairól. A
tartalmas, világos és érthető előadás, majd a finom és
kiadós ebéd után vendégfogadóiinkkal szolgálati he-
lyünkre igyekeztünk, ahol Isten Igéjét, az életet meg-
változtató, megújító evangéliumot hirdethettük. 

Szombaton délelőtt a Hajdúságba látogatók cso-
portja a berettyóújfalui, a Szabolcsban szolgálók a
nyírbátori, míg a Kárpátaljára utazók a beregszászi
imaházakban boncolgatták tovább a megújulással
kapcsolatban elhangzottakat Módi Miklós, Székely
Béla, és Bálint Pál lelkipásztorok moderálásával. A
hétvégén a 26 erdélyi lelki munkás közül 16-an ma-
gyarországi, 8-an pedig kárpátaljai gyülekezetekben
szolgálhattunk. A vasárnapi záró alkalmakon Berety-
tyóújfaluban Balogh Ferenc, Nyírbátorban Szekrényes
Pál, a kárpátaljai Újkígyóson pedig Pardi Félix lelki-
pásztorok szolgáltak Isten igéjével.

Jó volt újból találkozni és megtapasztalni, hogy
mindenféle különbözőségünk ellenére Krisztus Jézus
vérén váltott gyermekei, megbízott szolgái vagyunk
mindegyikünk azon a helyen ahova Isten állított. 

Reménységünk, hogy úgy a hallott, mint a hirdetett
igék gyümölcsözni fognak Isten megismerésére, 

(folytatás a 11. oldalon)
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Kereszttűz | Közös ifi a Szilágyságban

Alig néhány héttel az országos ifjúsági találkozó
után, közel 150 fiatal vágyott újból arra, hogy Is-

tennel és egymással találkozzon és az Ige fényében
megvizsgálja értékrendjét. November 10-én került
megrendezésre Szilágysámsonban a Szilágysági Közö-
sifi. Az éneklésben Bertis Benjámin és társai hangolták
a szívünket Isten dicsőítésére. A bemelegítő játék során
arra voltak kíváncsiak voltak a szervezők, hogy a jelen-
levők közül melyik a leggyakoribb keresztnév a jelenle-
vők közt. A játék végén kiderült, hogy a Debóra, a Jo-
hanna és a Márk nevezetűek vannak a legtöbben.
Három gyakori név, mint annak idején Sidrák, Misák és
Abednégó, akik nem mindennapi próbát álltak ki. 

Szűcs Dávid teológus „Kereszttűz” címmel arról tar-
tott előadást, hogyan állták ki ezek a fiatalok a bál-
ványimádás próbáját. A szobor imádata abban az idő-
ben menő gyakorlatnak számított. Az volt a különc, aki
nem imádott valamilyen szobrot. Így esett el Izráel is a
bálványimádásban, aminek a következménye a babiloni
fogság lett. Isten ki akarta gyógyítani népét ebből a

Jótékonysági koncert 
Udvarhelyen, Baróton

Advent a várakozás időszaka, készülünk a mi
Urunkkal való találkozásra. Ez az időszak segít a

karácsony ünnepére készülni, de arra is, hogy életünk
mindennapján ünnepre felkészülten várjuk Krisztus
megjelenését. Számunkra a várakozást fokozta december
második hétvégéjére tervezett koncertre való készülődé-
sünk.

A székelyudvarhelyi, homoródszentmártoni és baróti
baptista gyülekezetek egyesített kórusa második alka-
lommal szervezett jótékonysági koncertet. Hangszeren
közreműködtek: Farkas Erzsébet, Kiss Zsuzsa, Lőrincz
Dávid, Lisztes Gréta (hegedű), Lisztes Berta (cselló),
Borzási Márk (zongora). Az 50 fős egyesített kórust Lisz-
tes Piroska és Veres Dániel karnagyok vezették. Két hely-
színen történt az esemény: Székelyudvarhelyen és Baró-
ton.

Első helyszín Székelyudvarhelyen, a baptista imaház-
ban volt, ahol az adománygyűjtés a budapesti Semmel-
weis Egyetem Pető András Kara által Székelyudvarhelyen
működtetett fejlesztő program támogatását célozta meg.
Mezei Ödön lelkipásztor köszöntötte a hallgatóságot,
majd átadta a szót Lisztes Piroska karnagynak, aki ve-
zette a koncert menetét. A székelyudvarhelyi lelkipásztor
igei gondolatai a Jn 6:1-13 alapján voltak. A fő kérdés az
volt, hogy milyen áldásban részesült a kisgyermek, aki
odaadta a két halat és az öt kenyeret. Amiben részesült,
az nem más, mint a felismerés, hogy Jézus hatalmas pró-
féta. Elhangzott az is, hogy ne csak kapni akarjunk Isten-
től, hanem legyünk adakozó szívűek.

Baróton, a városi művelődési ház nagytermében került
sor a koncertre. A baróti városi kórházban elfekvő bete-

gek élelmezésének megsegítésére gyűjtöttünk. Az egybe-
gyűlteket Györfi Elek-Tóbiás lelkipásztor köszöntötte,
majd az előbbihez hasonlóan zajlott a koncert programja.
Az énekek között bibliaversek és költemények hangzot-
tak el. A baróti lelkipásztor igei üzenete a Titusz 2:11-15
igeszakasz alapján szólt. Isten azon munkálkodik a je-
lenben, hogy hívő, erkölcsös, istenfélő emberek legyünk
a földön. Erre Isten két eseményt használ fel: a múltban
Krisztus emberi testet öltését, és a jövőben Krisztus di-
csőséges megjelenését. Isten célja az ember életével,
hogy gyermekévé tegyen és befogadjon családjába. 

Az énekek segítettek az ünnepre való hangolódásban:
elhangzottak zsoltár-parafrázisok és megzenésített ige-
versek. Mike József: Dicsérjétek az Urat; Uram, mily fel-
séges Neved (8-ik Zsoltár); és más
kórusfeldolgozások.Hegedű és cselló kamarazenét is
hallhattunk Farkas Erzsébet és Lisztes Berta játékában. 

Sok időbe és energiába került a koncert-szolgálatra
való felkészülésünk, de úgy gondoljuk, hogy célt értünk.
Az volt a szívünk vágya, hogy az emberek ne üresen tá-
vozzanak a koncertről, hanem az igazi advent üzenetével.
Hisszük, hogy Isten Lelke felhasználta ezt a koncertet
arra, hogy Isten nevének dicsősége növekedjen vidékün-
kön. Külön öröm volt látni, ahogyan a lelkes kórustagok
minden erőfeszítésükkel együtt munkálkodtak a kon-
cert-szolgálat eredményességén.

Veres Dániel (Barót)
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szörnyű bűnből. A három ifjú döntése azt is bizonyí-
totta, hogy sikerült megszabadulniuk őseik bűnös
életvitelétől. Négy főbb bálványról olvashatunk a Bibli-
ában, akik bűnre csábították Izráel népét: Baál és Aste-
rót, Molok és Kámos. Baált egy bikával ábrázolták. En-
nek a hatalmas és félelmetes szobornak ember teste és
bika feje vagy bika teste és ember feje volt. Asterótot
egy gyönyörű nővel ábrázolták. Mind a két istent a ter-
mékenység istenének tartották. Aki Baált és Astartét
imádta, az nem csupán hajlongott egy élettelen szobra
előtt, hanem részt vett minden féle szexuális rituáléban
és bűnben is. A Biblia azt írja Molokról és Kámosról,
hogy ők voltak a moábiták és ammóniták utálatos bál-
ványai. Ezeket a bálványokat bronzból készítették, ha-
talmas szájuk és kezük volt. A szertartás abból állt,
hogy tüzet raktak a bálvány belsejében, amikor felfor-
rósodott, akkor a szülők a bálvány kezébe helyezték a
gyermekeiket (magzataikat) ahonnan a bálvány szájába
estek és elevenen elégtek. Manapság egyre nagyobb te-
ret hódítanak ezeknek a bálványoknak a modern for-
mái: a szexuális bűnök már nem jelentenek erkölcsi
problémát a társadalomban, sőt promoválják őket. Az
abortusz (gyermekgyilkosság) pedig már szinte min-
den körben elfogadottnak számít. A három ifjú úgy
dönt, hogy ha kell élete árán is, de csak Istent fogja
imádni (betartva a tízparancsolatot). Aki ma is az élő
Isten mellett szeretne kiállni, annak számítania kell
arra, hogy (1) mások észre fogják venni, (2) megpró-
bálják majd lebeszélni, (3) hite miatt üldözni fogják. 

A három ifjú végül megmenekült a kemence tüzétől,
mert megjelent köztük egy negyedik személy, akinek az
ábrázata olyan volt mintha Isten Fia lett volna. Jézus
ma se hagyja magára az övéit a próbákban és a szenve-
désekben. Van olyan tűz, ami csak a testnek árt, de van
olyan tűz is, ami soha nem alszik el. A három ifjú in-
kább választotta a mulandó tüzet, hogy elkerülje az
örökkévaló kárhozatot.

Szűcs Dávid és Nagy Ferencz
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Gyémántmenyegző 
Melbourne-ben

Immár kedves szokássá vált a Melbourne-i Első Ma-
gyar Baptista Gyülekezetben, hogy a vasárnapi isten-

tisztelet keretében köszöntjük azokat, akik a megelőző
héten ünnepelték születésnapjukat vagy házassági év-
fordulójukat.

A megszokottnál azonban sokkal ünnepélyesebb for-
mában köszöntöttük 2018. december 2-án Balla Ferenc
és Juliánna testvéreinket, házasságkötésük 60. évfordu-
lója alkalmából. A gyémántmenyegző alkalmával a gyü-
lekezet tagjai és hozzátartozói közül többen is átadták
köszöntésüket: szóban, énekben vagy zenében. Szolgált
az énekkar és a vasárnapi iskolások, szavalatot mondtak
Szűcs Erzsébet és Fonyódi Márta testvérnők, valamint az
ünnepelt házaspár fia, ifj. Balla Ferenc. Unokájuk, Balla
Dániel egy trombitaszólóval és egy orgonán kísért ének-
kel köszöntötte nagyszüleit. Énekkel szolgált Horváth
Ildikó. A gyülekezet lelkipásztora, Horváth Ferenc a
Zsolt 60:14a versét olvasta fel: „Istennel győzedelmet
nyerünk”.  Meggyőződésünk, hogy gyémántmenyegzőt
ünneplő testvéreink házasságuk hosszú évtizedei alatt
sokszor megtapasztalták, hogy csakis az Úrral lehet
győzedelmes az életük, akár örömök, akár nehézségek,
próbák, betegségek közepette.

Mivel a gyémántmenyegzőre december első vasárnap-
ján került sor, az istentisztelet keretében úrvacsorai kö-
zösségben is részesültünk testvéreinkkel együtt. Az
istentiszteletet követően pedig szeretetvendégség kere-
tében időztünk tovább a 60. házassági évfordulót ün-
neplő testvéreinkkel. Az ünnepeltek életére és
házasságára kívánjuk Istenünk további áldását!                                                                                               

Horváth Ferenc lp.
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BAPTISTA TÖRTéNELMI éVFORDULóK 2019-BEN (I.)

10 éve (2009): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
imaházmegnyitó: Korond (január 18.), Erdőszentgyörgy (március 29.), B■

(augusztus 23.), Magyarlóna (augusztus 2.), Érselénd (szeptember 18.), G■

(október 13.), Gyalu (október 18.)■

misszionárius-avatás: Gábor Rupi (Korond, március 8.)■

lelkipásztor-avatás: Győrfi Elek Tóbiás (Barót, április 26.), Kiss Lehel (S■

szeptember 27.), Borzási Csaba (Nagybánya, november 22.)■

március 6-án az Egyesült Államokban elhunyt Dr. Bíró László (sz. 1907)■

nagyváradi lelkipásztor■

szeptember 26-án Krasznán tartották meg az I. Baptista Fúvóstalálkozót ■

20 éve (1998): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
imaházmegnyitó: Zerind, Paptamási (augusztus 22.), Daróc (december 12.)■

lelkipásztor-avatás: Albert István-Zsolt (Vajdahunyad, május 16.), Boros Róbert (Kémer, május 24.), Bódi■

Barna (Nagyszalonta, május 30.), Kaszta Áron (Kovászna, május 30.), Giorgiov Adrián (Nagyvárad, június 6.),
Bíró Zoltán (Szilágysámson, június 6.), Nagy István (Perecsen, június 27.), Oláh Lajos (Remete, július 25.)   
elhunytak: Cserepka János (március 20.), Mike Béla (augusztus 9.), Zeffer A. Béla (szeptember 6-án temették)■

július 3-án megnyitották a Barnabás-Házat a Hargita Keresztyén Táborban ■

25 éve (1994): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
imaházmegnyitó: Érszalacs (január 30.), Mákófalva (május 8.)■

lelkipásztor-avatás: Papp Dezső (Feketegyarmat, április 4.), Gáll Győző (Sarmaság, szeptember 18.), Gergely■

István (Érmihályfalva, november 13.)
január 29-én Aradon elhunyt Szabó Márton (sz. 1922. augusztus 10., Kémer) karmester, énekszerző    ■

február 18-i keltezéssel az Egyházügyi Államtitkárság jóváhagyta a Romániai Magyar Baptista Teolgiai Fakul-■

tás megalakulását, mely intézmény ez év őszén meg is kezdte működését Kolozsváron, kilenc diákkal

30 éve (1989): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
elhunyt Szilágyi Antal lelkipásztor (április 29.)■

december 25-én a Ceauşescu-házaspár kivégzésével véget ért a kommunista rendszer Romániában■

50 éve (1969): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
pengetőszenekar alakult Koltón■

a bukaresti Szemináriumban az 1969-70-es tanévben a kommunista hatóságok intézkedései nyomán üresek■

maradtak a padok, nem vettek fel új diákokat

75 éve (1944): ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
lebombázták a szatmárnémeti gyülekezet Mátyás utcai imaházát ■

az elveszített háború után, Észak-Erdély Romániához való csatolásával a baptista közösségnek újra kellett■

szerveződnie 

100 éve (1919):■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
gyülekezet alakult: Krizba, Makfalva, Kibéd, Pécska■

imaházmegnyitó: Szilágyballa (december 25.)■

a 92 tagú szilágyperecseni gyülekezet január 22-én megvásárolt egy postaépületet, és imaházzá átalakították  ■

február 3-án megalakult az Országos Ének-Zene Szövetség■

született Cserepka János (Püspökszilágy, február 4.)■

elhunyt Meyer Henrik (Budapest, március 4.)■
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A Székelyföldi Missziókerület
2018-as évi közgyűlése

Az Úr iránti hálával szívünkben gondolunk vissza a
székelyföldi missziókerület éves közgyűlésére,

melyet november 24-én tartottunk meg Székelyudvar-
helyen. Közel 40-en vettünk részt ezen az alkalmon.
Énekkel kezdtük, melyet Kiss Ottó-Károly lp. vezetett.
Gedő Árpád testvér buzdított imádságra bennünket a
Hós 10:12 és az Ézs 45:24-25 alapján, kiemelve, hogy
most van a szántások ideje, és nekünk is újat kell szán-
tani. Merjünk munkálkodni őbenne, mert majd eljön az
aratás ideje is, hiszen az Úrban van igazság és erő. Nél-
küle minden csak kínlódás.

Napi elnöknek Borzási Pál testvért választottuk, aki a
szövetség képviselőjeként vett részt az alkalmon. A
napi titkár feladatát Győrfi Tóbiás látta el. A székely-
földi missziókerület leköszönő elnöke id. Máté Zoltán
testvér beszámolóját hallgattuk meg, majd Kiss Ottó-
Károly, a missziókerület pénztárosa számolt el a rábí-
zottakkal. Szász Imre testvér a Szövetség részéről be-
mutatta a jövő évi költségvetés-tervezetet, és mint más
alakalmakkor, testvérünk asztala ezúttal is keresett
volt a székely testvérek számára, mert sok fizetnivaló
maradt hátra.

A 31 jelenlevő képviselő végül id. Máté Zoltánt válasz-
totta (vissza) elnöknek, Győrfi Elek Tóbiást alelnöknek,
Kelemen J. Sándor pedig tovább végezheti a titkári fel-
adatokat, akárcsak Kiss Ottó-Károly testvér, pénztáros.
Az ötfős tanácsot Szabó Szilárd csíkszeredai lelkipász-
tor taggá választása egészítette ki. A szövetség taná-
csába az elnököt, az alelnököt és a titkárt delegálta a
közgyűlés. Örvendünk a békességben és egységben ho-
zott döntéseknek, az együttlétnek.

Végül Borzási Pál testvér „Vendégfogadás és evange-
lizálás Jézus mintájára” címmel tartott gazdag igei ta-
nítást a vendégfogadás fontosságáról, bemutatva,
mennyi lelki beszélgetést folytatott Jézus vendéglátás-
sal összekapcsolva. Úgy az Ó, mint az Újszövetség tele

TELEK 35 (folytatás a 7. oldalról)

magasztalására és népe új erővel való szolgálatára
nézve. Hálásak vagyunk vendéglátó szolgatársainkért,
a szolgálatra lehetőséget adó gyülekezetekért és nem
utolsósorban a szervezőkért is. Felkészülve nézünk
elébe Urunk visszajövetelének, ami ha késne, akkor a
küszöbön levő ünnepeknek és a következő TELEK ta-
lálkozónak.

Kiss Zoltán lp.

van gazdag tanítással erről, melyeket jól teszünk, ha
megszívlelünk, hogy az Úr Jézushoz ebben is hasonlóak
legyünk!

Kelemen J. Sándor

Vallomás és kérés 

Uram… üres kézzel állok eléd 
ez újév ismeretlen hajnalán 
Szegényen… Mert amiről azt hittem 
hogy az enyém… egyedül sajátom,
azt elvette tőlem a „Szilveszter”, 
amikor leültünk számadásra
az Ó-esztendő utolsó alkonyán, 
és nem adott vissza belőle mást, 
csak egyedül a koldustarisznyám, 
amibe el volt temetve a hit 
egy cseppnyi reménységgel az alján. 

– Ezekkel állok itt, drága Uram, 
és kérlek Téged – most, mikor indulok 
egy titkokat rejtegető úton, 
tégy tarisznyámba a Te morzsádból, 
hogy megszűnjön üressége: a gondom. 
– De tedd rá – még ma a bilincsedet…
Ne nyúlhasson bele ez a világ
s ne vihesse el azt, ami nélkül 
az élet, értékét veszítve: sivár. 

– Uram… Adj bölcsességet nekem is, 
annyit – ami megóv a bűntől. 
Attól, hogy mások jólétét látva
meggyűlöljem a teherviselést
s ne érezzem igád gyönyörűségét. 

– Tépd ki a gőgöt is szívemből 
ne tehessen az felfuvalkodottá, 
vagy képmutatóan álszentté…
amivel gyengíteném azok hitét, 
akikért Golgotán járva szenvedtél. 

- Uram… Tudom, hogy sokat akarok. - 
De legyen szabad még valamit kérni…
Taníts meg imádkozni… Taníts meg szeretni. 

Tamáska Gyula
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Van olyan ember, aki könyvmolyként alig tud letenni
egy olvasmányt, ha a kezébe kerül, másoknak viszont

a kötelező jellegű házi olvasmányok közül is csak azok is-
mertek, amelyeket megfilmesítettek – nem szívesen ütik
fel egyetlen könyv fedelét sem (no, persze, a Biblia kivé-
tel). Akármelyik táborba is tartozol, szeretnénk arra bá-
torítani, hogy az új évben törekedj minél több olvasási
élményt szerezni, hisz attól függően, milyen könyvet ve-
szel kézbe, tanulhatsz, gazdagodhat a lelki világod, elke-
rülhetsz hibákat, amelyeket talán elkövetnél, szélesedhet
a látószöged, vagy csak egyszerűen felüdítheted az elmé-
det. Sokszor nem használjuk ki kellőképpen ezt a kínál-
kozó és könnyen elérhető lehetőséget mi, fiatalok. Hozz
bölcs döntéseket ilyen téren is 2019-ben!

Az alábbiakban kihívást intézünk feléd: az év folyamán
törekedj 12 könyv kiolvasására! Bár lehet, hogy első pil-
lantásra rengetegnek tűnik, de ha leosztod napokra,
akkor napi 5-10 oldal olvasásával év végére már majdnem
kétezer oldalnyi anyagon rágod át magad – s mindez va-
lamikor, valahol hasznodra válik!

Szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, amennyiben
vállalod a kihívást. Most konkrét könyvcímeket kevésbé,
de kategóriákat mindenképp szeretnénk ajánlani, ame-
lyeket figyelembe véve színes palettáról válogathatsz.
Majd igyekszünk év közben az ifirovatban a felsorolt lista
alapján több művet is bemutatni. Hiszen havonta egy
adott kategóriába tartozó könyv év végéig 12 kiolvasott
könyvet jelent! Íme a kategóriák:

1. Életrajz – Olvastál már keresztyénekről, akik élet-
ében Isten csodálatosan munkálkodott? Müller György, D.
L. Moody vagy épp Joni Eareckson Tada csak néhány ja-
vaslat, akik közül válogathatsz.

2. Regény – Mikor olvastál el utoljára egy regényt? Itt
az ideje újból kézbe venni egyet!

3. Történelmi írás – Vannak még számodra sötét fol-
tok a történelem idővonalán? Mialatt történelmi köny-
vet olvasol, tartsd szem előtt, hogy a szálakat mindig
Isten tartja kézben!

4. A másik nem számára megírt könyv – Van-e
haszna fiúként lányoknak szóló, illetve lányként fiúknak
szóló könyvet olvasni?  Határozottan igen, főleg egye-
dülállóként! Megismerheted a másik nem nehézségeit,
gondolkodásmódját, ha ilyen könyvet veszel kézbe.

5. Keresztyén élet – Melyik az a terület a hívő életed-
ben, amelyiken a legnehezebb hitelesen helytállnod?
Talán nem ártana ilyen területen kutakodni, s olvasni.

6. Legalább egy 400 oldalas könyv – Meglehet, hogy
ez kihívás a kihíváson belül, mindenesetre próbálj meg
minél többet kihozni belőle! Szabad a témaválasztás.

7. Barát által ajánlott könyv – Beugrik egy könyvcím,
ami szóba jött nemrégiben egy baráti beszélgetésen? Ha
még nem olvastad el, legyen ez a következő, vagy keress
fel egy többet olvasó barátodat, és kérd meg, hogy ajánl-
jon neked egy könyvet!

8. Keresztyén élet – Igen, ismét ez. Fontos a jellemünk
építése. Válassz a Bibliában mélyen gyökerező könyvet!
Kérd akár lelkipásztorod, akár más lelki vezetőd segítsé-
gét.

9. 100 évnél régebben íródott könyv – Újszerűen hat-
hat a régi, vagyis megláthatod, hogy milyen más volt a
világ bizonyos szempontból, és mennyire hasonló
mégis.

10. Egy misszionáriustól/egy misszionáriusról – Mit
jelent kilépni a hajóból hittel, ahogy Péter tette? Egy
misszionárius története, gondolatai hitelesen számol-
hatnak be erről.

11. Gyermek- vagy ifjúsági könyv – Nemrég tapasz-
taltam, hogy egy bábszínházas előadás milyen fontos
üzenetet hordozott számomra is. Könyv estén nem tör-
ténhet meg ez hasonlóan?

12. Saját választás – Válassz egy könyvet tetszésed
szerint. Váljon épülésedre!

Ezen kategóriákat segítség gyanánt tárjuk eléd. Része-
sítsd előnyben a keresztyén szerzők által írt könyveket
(bátran kérdezősködj az író felől pásztorodnál, lelki ve-
zetődnél). Légy rugalmas, ha úgy látod jónak, hagyd el
valamelyik kategóriát, és hozz be egy másikat. Egy do-
logra viszont tudatosan törekedj: mindent a Biblia mér-
céjéhez igazítva olvass!

Fogj bele egyedül, vagy – hogy motiváltabb légy – ba-
rátaiddal a kihívás teljesítésébe, és év végén meg fogod
látni: megérte olvasni! Jövőre pedig talán még nagyobb

Olvassunk együtt 2019-ben is!
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szomjúsággal veted bele magad egy újabb kihívásba.

Az ajánló alapja a következő forrás:
https://www.challies.com/resources/

the-2019-christian-reading-challenge/

Hogyan kezdjek neki a bibliaolvasásnak? Hogyan
fogom megérteni azokat a régi kifejezéseket? Ho-

gyan készüljek a személyes csendesség kialakításához?
Milyenek a mai keresztények? Hogyan tarthatok áhíta-
tot, ha nincs nálam a Bibliám? Van-e olyan app, ami a
hitemnek is hasznos? Év elején a nagy elhatározásaink-
ban jó, ha akad egy kis segítség.Hasznos és építő webol-
dalak, blogok, facebook oldalak, telefonos applikáció. A
lista csak szemezgetés, a teljesség igénye nélkül.

The Bible Project- https://www.you-
tube.com/user/jointhebibleproject 
„A Biblia egy egységes történet,
amely Jézushoz vezet, de ezt nem

mindig kezeljük így. A Bible Projekt lényege, hogy ani-
mált videókat készítünk, amelyek felfedik a Biblia köny-
veit és annak témáit.”

Krisztusban maradni korral haladni:
https://www.facebook.com/ kmakh77/
„Mint tudjuk, a Biblia egy útmutató
a földi élethez, ám sokszor úgy gon-
dolhatjuk, hogy lehetetlen alkal-
mazni az ezelőtt pár ezer éve élő
embereknek szóló tanácsokat. Ezen a blogon olyan cikke-
ket igyekszünk megosztani az olvasókkal, amelyek a Bib-
lia igazságait tolmácsolják a XXI. századi ember számára.
A Biblia időszerű igazságokat tartalmaz a ma élő ember
számára is. Ezért is fogalmaztuk meg a blog nevét úgy,
ahogy mi is olvastuk vagy hallottuk a közelmúltban vala-
melyik fórumon. Bárki is fogalmazta ezt meg így először,
igazat mondott, hiszen egy biblikus és hasznos kifejezés,
mert – a Krisztusban maradni, de a korral haladni kell!”

Szeresd nagyon Istent – Bibliatanulmányozás lányoknak és
nőknek- https://www.szeresdnagyonistent.hu/
„A Szeresd Nagyon Istent szolgálat azért jött létre, hogy
ösztönözze, bátorítsa és segítse a nőket az egész világon,
hogy Isten Igéjét tegyék első helyre az életükben. ÖSZ-
TÖNZI- Bibliatanulmányain keresztül a nőket, hogy min-
dennapi életükben Isten Igéje legyen az első helyen.
BÁTORÍTJA-a nőket az online közösség és a személyes
felelősségvállalás által, hogy járjanak Istennel napon-
ként. SEGÍTI-a nőket, hogy növekedjenek hitükben és
hatékonyan tudják bemutatni Krisztust.”

MoBILAppLIKácIóK
Napi áhítat – „Bibliai el-
mélkedések, napi áhítat az
év minden napjára. Erdé-
lyi, valamint részben ma-
gyarországi, illetve
észak-amerikai magyar
baptista lelkipásztorok és

lelki munkások által írt bibliai elmélkedések. A Romániai
Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által nyomta-
tott éves Áhítat-elmélkedések mobilváltozata.”

A kegyelem harmatja. „Ez a program
Cseri Kálmán (1939–2017; magyar
református lelkipásztor) áhítatos-
könyvének applikációja, mely «A
kegyelem harmatja» címen jelent
meg 2011-ben a Harmat Kiadónál. Az év 365 napjára szol-
gál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, mennybemenetel
napjára, valamint pünkösdre is. Bárhol és bármikor lehe-
tőséget biztosít a Biblia olvasására, alapvető funkciói nem
igényelnek internetkapcsolatot, offline is működnek. Az
újonnan revideált Károli-Biblia szövegét tartalmazza. E
bibliafordítás célja, hogy újra kedvet csináljon a sokak
számára már nehezen követhető, veretes Károli-szöveg
olvasásához, megőrizve az eredeti verzió szépségét és ér-
tékeit. Az újszövetségi részéhez hangoskönyv is tartozik.
A meghallgatásához internetkapcsolat szükséges.”

Read Scripture. „A Read Scripture
célja, hogy mindenki olvassa el a
Bibliát, és felfedezzék Isten Igéjé-
nek igazságát és szépségét. Ezért
egy évig tartó bibliaolvasási tervet

készítünk, és az olvasást csodálatosan kreatív videókkal
egészítjük ki (amelyeket a barátainak a Bible Projektben
állítanak elő), amelyek elmagyarázzák a Biblia minden
könyvét, az evangélium főbb teológiai témáit és tippeket
adnak hogyan kell olvasni a Bibliát.”

The Brooklyn Tabernacle App.
„Ezzel az alkalmazással betekint-
hetsz a brooklyni hívő közösség
(Brooklyn Tabernacle) életébe.
Visszahallgathatod a kórusműve-
ket, a dicsőítést, a prédikációkat.
Kapcsolódj be az élő közvetíté-
sekbe is! A program lehetővé teszi,
hogy minden nap elolvasd a gyü-
lekezet lelkipásztora, Jim Cymbala
által írt bibliaelmélkedéseket is.”
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■ Asszonyvásárán kísértük utolsó útjára † id. Sze-
csánszki Lajos testvért 2018. február 17-én, 92 éves ko-
rában. Testvérünk hosszú időn át volt a gyülekezet hű-
séges elöljárója. A gyászistentiszteleten Szabó András
lelkipásztor és Balla  Frigyes testvér hirdették Isten vi-
gasztaló igéjét a 4Móz 14:24 alapján: kiemelve azt a
mondatot, hogy „más lélek volt benne”. A temetőkert-
ben szintén említett testvérek szóltak, Szász Feri test-
vér pedig trombitakísérettel szolgált. Testvérünket a
népes rokonság melett gyászolja felesége, lánya, fia,
menye, valamint két unokája. „Boldogok a halottak
akik az Úrban halnak meg” (Jel 14:13). [Szabó András]

■ Székelyszenterzsébeten 2018 Júl 21-én kísértük
utolsó utjára † özv. Veress (Tordai ) Zsuzsanna testvér-
nőnket, életének 88. évében. Lelkipásztor családban
született 12. gyermekként. Fiatalon döntött az Úr mel-
lett és 16 évesen bemerítkezett. Házassága majd öz-
vegysége során mindig megtapasztalta Isten közelsé-
gét. 31 évet élt özvegyen és két gyermekét gyászolta
meg. Sokszor bizonyságot tett arról, hogy a nehézsé-
gekben az erőt a titkos kamrában kapta. Élete utolsó
éveiben példamutató szeretettel gondoskodtak róla fia
Elemér és felesége Annuska, valamint unokái Hajnika
és Júlia. A gyászistentiszteleten igét hirdetett Bertalan
Péter lelkipásztor a 23. Zsoltár alapján. Igével szolgált
még a helyi református lelkész, Kincses Kálmán, és Fe-
renczi Lajos körzeti lelkipásztor. A temetési istentisz-
teleten a székelyföldi fúvós zenekar szolgált. Az Úr vi-
gasztalja a gyászolókat. 

■ † Balla Gábor baptista lelkipásztor
1931 szeptember 16-án született
Kertészfalván, Belényes  mellett. Az
inasévek mostoha körülményei miatt
súlyos reuma hatalmasodott el rajta.
Tizenhét évesen szinte rokkant álla-

potba került. Édesanyja imádságai és saját nyomorú-
sága Isten felé terelte.

Megtérése után, 1948 decemberében bemerítkezett
és a helyi gyülekezet tagja  lett. 1950-ben jelentkezett a
bukaresti baptista teológiai szemináriumba, melynek
elvégzése után Feketegyarmaton és körzetében lett lel-
kipásztor. Ide már feleségével érkezett. Két gyermekük
született, Frigyes és Lídia. Balla Gábor tíz évig  mun-
kálkodott a feketegyarmati körzetben, majd 1963-ban
Székelyhídra és körzetébe került lelkipásztorként, itt

szolgált egészen nyugdíjba vonulásáig. A Szilágyság
gyülekezeteit is látogatta, majd Bokor Barnabás lelki-
pásztor testvérünk 1965-ben bekövetkezett halála után
a nagyváradi gyülekezetben is végezte a lelki munkát
egy éven keresztül. Nemsokkal ezután meghívást ka-
pott az Egyesült Államokba, Ohio állam Akron városá-
nak román baptista gyülekezetébe, de a Ceausescu-dik-
tatúra nem engedte el. A román forradalom után az
Egysült Államok interjúra kérette Balla testvért és fele-
ségét. Megismételték a meghívást, felajánlva a kiván-
dorlást, így testvérünk az  Államokba települt  feleségé-
vel, leányával és annak családjával. Először Chicagóban
telepedtek le, majd Akronban, Ohióban találtak otthont.
Testvérünk feleségét 2013-ban hívta haza Mennyei
Atyánk. Azóta özvegyen élt 2018. november 17-én be-
következett haláláig. Temetésére november 27-én, Ak-
ronban került sor. Valentin  Țenț, az akroni román bap-
tista gyülekezet lelkipásztora a Zsid 13:7, Dan Paul, a
clevelandi román baptista gyülekezet lelkipásztora a
2Kor 4:13-14, és Viorel  Clintoc nyugalmazott lelki-
pásztor a 2Tim 4:7-8 alapján szolgáltak. A viszontlátás
reményében búcsúzunk tőle egy időre. [Fia, Frigyes]

■ † Bálint Gyula testvér a zilahi bap-
tista gyülekezet tagja volt, aki nem-
rég családjával együtt Magyaror-
szágra költözött, innen hívta haza
Isten az örök hazába. Halála min-
denkit váratlanul ért, hiszen élet-
erős, vidám ember volt. Az Úr 55 évvel ajándékozta meg
ezen a földön. Temetésére december 3-án, a zilahi vá-
rosi kápolnától került sor. Megtört szívvel állt a ko-
porsó mellett testvérünk családja, rokonai és a gyüle-
kezet. Gyászolja őt édesapja, felesége, Jolán és három
fia: Gyula, Ferencz és Simeon. Isten vigasztaló üzenetét
Szekrényes Pál, Pardi Félix és Nagy Ferencz testvérek
tolmácsolták. A 2Kor 1:3-4 alapján arról szólt a tanítás,
hogy engednünk kell, hogy Isten megvigasztaljon min-
ket, és akkor mi is megvigasztalhatunk másokat. A Jer
29:11-13 alapján megérthettük, hogy Isten nem rom-
lást, hanem békességet és reményteljes jövőt készít ne-
künk. Ennek feltétele, hogy hívjuk segítségül, imádjuk
és mindig keressük őt! A tengeren túlról, levél által fe-
jezték ki részvétüket testvérünk barátai, Lakatos Csaba
és Kiss Endre. Együttérzésüket nyilvánították Simeon
volt osztálytársai és tanárai. Isten vigasztalása csendült
fel a zilahi ének és fúvóskar szolgálata által is. Az Úr
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adjon vigasztalást a gyászolóknak! „Mert ha hisszük,
hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy
Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele
együtt” (1Thessz 4:14). [Nagy Ferencz lp.]

■ Az Arad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezetből †
Lipták Imre testvért 88 évesen szólította magához te-
remtőnk. Testvérünk annak ellenére, hogy gyermekpa-
ralízis miatt lábaira sántított, élete vége fele pedig to-
lókocsiba került, mégis mindig jókedvű ember volt.
Munkahelyén nyugdíjazásáig dolgozott, az imaházba
pedig biciklivel járt hűségesen, amíg csak ereje en-
gedte, de sohasem panaszkodott sorsa miatt. Imre test-
vér temetésén 2018. december 5-én a vigasztalás üze-
nete a 2Pt 3:8-14 szerint, a halottasháznál és a
temetőkertben az 1Tessz 4:13-18 alapján hangzott Si-
mon András helyi lelkipásztor által. Az énekkar szolgá-
lata is bátorította a hallgatókat. Istenünk vigasztalását
kívánjuk a gyászoló család számára! [Simon András]

■ 2018. november 24.-én hajnalban
† Balla árpád csendesen és Istennel
megbékélve HAZAérkezett az örök-
kévalóságba. Élete 71 éve alatt szere-
tettel és hűséggel ragaszkodott Is-
tenhez, családjához és a gyüleke-
zethez. Fiatalon megismerte Jézust
személyes Megváltójának. Élete minden területén igye-
kezett megmutatni, hogy Jézusba vetett hite nem elmé-
let, hanem gyakorlati valóság. Ebben a lelkületben ne-
velte feleségével gyermekeit Nagyváradon. Most,
amikor szeretettel emlékezünk életére, hálásak va-
gyunk Istennek minden szellemi örökségért, amit rajta
keresztül kaptunk. Folyton arra bátorított, hogy a kö-
rülményektől függetlenül legyünk egyenesek, tisztes-
ségesek, alázatosak és szeretetteljesek. Zene iránti sze-
retetét továbbadta gyermekeinek és unokáinak.
Odaadással szolgált a nagyváradi belvárosi gyülekezet
énekkarában. A temetési istentiszteleten Borzási Pál
testvér közvetítette Isten vigasztaló üzenetét. Szívünk
bátorodott, amikor megértettük, hogy aki Krisztust kö-
veti és szolgálja, azt az Atya megbecsüli (Jn 12:26).
Majd Giorgiov Adrián testvér szólt románul a jelenle-
vőkhöz. Hangsúlyozta, hogy mindaz, aki találkozott a
Megváltóval, mindent látott, és kész békességben eltá-
vozni e földi életből (Lk 2:29-31). A sírnál Budai Lajos
testvér emlékeztetett, hogy van feltámadás és viszont-
látás! [A gyászoló család]
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M I T  TA N Í T  A  B I B L I A?  ( 1 9 . )

Isten népének szombatja

Anyugalom napját Isten az Izráellel kötött szövet-
ség jeléül adta, amelynek eredete a teremtés he-

tedik napja volt, amelyen Isten megnyugodott (a te-
remtéstől - 1Móz 2:1-3). Nincs tudomásunk arról, hogy
Ádámtól Mózesig ünnepelték volna a szombatot: a pát-
riárkák oltárokat építettek, imádkoztak, áldozatot mu-
tattak be, tizedet adtak, de a nyugalomnap megtartásá-
ról nem szól a Szentírás. Nehémiás szerint ezt a napot
Isten a pusztában ismertette meg Izráellel, Mózes által
(Neh 9:13-14). Még ha gyakorolták volna is korábban a
hetednapi pihenést, a Mózes törvénye világosan kije-
lenti, hogy a szombat az Isten és Izráel közötti szövet-
ség különleges jelévé vált (2Móz 31:12-18).

Az apostoli levelek főképp három helyen utalnak a
szombatnapra: (1) a Zsid 4:9-10 szerint a szombat a Jé-
zus Krisztusban kapott nyugalom jelképe, amelyben az
összes hívők részesültek. Ahogyan a zsidók szüneteltet-
ték a munkát szombatnapon, ugyanúgy a hívők is meg-
nyugodtak cselekedeteiktől, és kegyelemből kapják a
megváltást. (2) A Kol 2:16 szerint a szombat a valóság-
nak, Jézus Krisztusnak csak az árnyéka volt (Kol 2:16),
és nem az árnyékhoz kell ragaszkodni, hanem a való-
sághoz; (3) a Róm 14:4-6 szerint pedig az újszövetségi
hívőknek szabadságuk van a szent napokat illetően
(Róm 14:4-6).

A szombat a régi teremtéssel kapcsolatos, és Izráelé.
Az Úr napja az új teremtéssel, a megváltással kapcsola-
tos és a gyülekezeté. A szombat a törvényről beszél, a
hatnapos munkát követő nyugalomról, az Úr napja pe-
dig a kegyelemről beszél, és az Úr Jézus megváltó mun-
káját követő igazi megnyugvásról. Az Izráelnek adatott
szövetségi jel Krisztusban teljesedett be, Aki a törvény
végcélja (Róm 10:4). Az Úr napján arra a nyugalomra
emlékezünk, amelyet Krisztus hozott (Mt 11:28-29). 

Jézusnak a hét első napján történt feltámadásával
változás állott be: a tanítványok ennek emlékére kezd-
tek összegyűlni ezen a napon, istentiszteletre. Az első
keresztyének a hét első napját szentelték arra, hogy is-
tentiszteletet tartsanak, és közösséget gyakoroljanak
(ApCsel 20:6-7; 1Kor 16:2). Ezt főképp azért tették, mert
Jézus ezen a napon támadt fel és ezen a napon jelent
meg tanítványainak (Mk 16:9), és későbbi megjelenései
is ezen a napon történtek (Mk 16:9-11; Mt 28:8-10; Lk
24:34; Mk 16:12-13; Jn 20:19-23). Ezen a napon töltetett
ki a Szentlélek (ApCsel 2:1. 3Móz 23:15-16). „Ez a nap az,
amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!”
(Zsolt 118:24). [Dr. Borzási István]
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A szilágysági missziókerület is választóközgyűlést
tartott

2018.december 2-án a szilágysági misszióke-
rület gyülekezeteinek küldöttei a Tövis-

hát, Szilágyság és Szatmár határán, Sarmaságon gyüle-
keztek választói közgyűlésre, ahol a váradi vonat
mozdonyt cserél, és nemcsak átvitt értelemben. Négy
munkás éve már ugyanis annak, hogy a jelenlegi vezető-
ket beiktatták. 

A mínusz tíz fok is segített, hogy frissen érkezzenek a
testvérek a jól fűtött imaházba, és 10 órakor felcsendüljön
a közös dicséret. Sebestyén László szilágyszentkirályi és
Székely Béla helyi lelkipásztor vezette imában a gyüleke-
zetet a Lk 3:2, illetve a Róm 12:1 és a 2Krón 7:14 alapján.
„Szolgálatunk minőségét az határozza meg, hogy az Úr
szava utolért-e minket, mint Zakariást. S erre általában a
pusztában kerül sor, amikor egyedül vagyunk és imádko-
zunk”, mondta Sebestyén László. „Ha keresi az én orcá-
mat… Mi kit keresünk? A világ a szerető embereket ke-
resi”, hangsúlyozta Székely Béla.

Az imaáhítat és a buzgó énekek után a küldötteket vette
számba a közgyűlés, majd a leköszönő vezetők beszámo-
lói következtek. Szűcs Sándor kerületi elnök elcsukló
hangon köszönte meg a kerület pásztorainak, szolgálat-
tevőinek és testvériségének a támogatását, és bejelen-
tette, hogy Belényesben, a nagyváradi missziókerületben
szolgál tovább. Veress Ernő a pénztári adatokat osztotta
meg, majd szó esett a kerület nagy projektjéről, a szilágy-
sági oktatási központ megvalósításáról. Az ezzel kapcso-
latos elképzelések lassan kristályosodnak, és a közgyűlés
a következő vezetőségre bízta ennek továbbvitelét. Arra a
vezetőségre, amelyet a következő percekben meg is vá-
lasztott a küldöttség. Ennek értelmében a missziókerület
elnöke Pardi Félix, alelnöke János Csaba, titkára továbbra
is Borzási István, és a pénztárosi pozícióban sem történt
változás, ezt Veress Ernő viszi tovább. A Szövetség követ-
kező évi tanácsosjelöltjei között az előbbi négy vezetőn
kívül még Fazakas György hadadnádasdi lelkipásztor lesz
ott. A kerület vezetőtanácsának 6. tagja Nagy István, 7.
pedig Székely Béla.

A választások befejeztével Borzási Pál szövetségi főtit-
kár tartott előadást a vendégszeretet és az evangelizálás
kapcsolatáról és fontosságáról. (Ennek írott változatát
2019 februári számunkban közöljük.) „A ókori népek
rendkívül fontos dolognak tartották a vendégszeretet
gyakorlását. Amíg az egyiptomiaknál a túlvilági jólétet

biztosította valaki avendégfogadás gyakorlása által, addig
a görögöknél a civilizált lét jele volt, a rómaiaknál pedig
kultikus, vallásos gyakorlatnak számított. A zsidó nép
életében is fontos volt a vendégfogadás. Mind az Ószövet-
ség, mind az Újszövetség hangsúlyozza ezt. A Lukács
evangéliumáról mondta valaki, hogy e teljes könyv leírása
folyamán Jézus vagy vendégként, vagy vendég, vagy ven-
déget fogad. ugyanakkor a vendégfogadás egy kitűnő
evangelizációs módszer. Nem váltja ki a többi evangelizá-
ciós módszert, de kitűnően kiegészíti azokat.”

A testvérek találkozójával párhuzamosan a testvérnők a
vasárnapi iskolai teendőkről beszélgettek, és ők is új ve-
zetőket választottak. 

Békés, jó hangulatú találkozó volt, meleg testvérszere-
tettel és finom ebéddel kegészítve. [G. G.]
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