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Eddigi tábori tapasztalataim, valamint Isten Igéje alapján összeállítottam
egy listát arról, hogy mire van szüksége leginkább egy tanítónak a gyer-

mektáborok megszervezéséhez, levezetéséhez vagy egyéb szolgálatokhoz. A
lista nem teljes, tegyétek hozzá saját gondolataitokat, ötleteiteket! 

1. Alázatos szív, megbocsátó lelkület.
Egy tábor szervezése áldozattal és sok munkával jár, megtörténhet, hogy

nem vagytok mindenben egy véleményen a tanítótársaiddal, és ezt az ellenség
ki is használja. Ha nézeteltérés, harag, meg nem bocsátás van közöttetek, ezt a
feszültséget a gyerekek megérzik. Éppen ezért légy megbocsátó lelkületű, a cél
érdekében légy kész lemondani minden olyan egyéni elképzelésről, ami az
egység útjában állhat (Ef 4:32). Hidd el, megéri!

2. Sok-sok szeretet és odaadás.
Talán sok gyerek úgy érkezik a táborba, hogy ki van éhezve a szeretetre. Má-

soknak időközben lesz intenzív anya-apa hiányuk, amit neked kell enyhítened.
Olyanok is lehetnek, akik még életükben nem tapasztaltak feltétel nélküli elfo-
gadást, krisztusi szeretetet. Engedd először te magad, hogy szeressen az Isten!
(1Jn 4:11) Innentől kezdve áradni fog belőled, észre sem veszed, hogyan!

3. Egy-egy jó játék, dallam, mondóka, igevers.
Lehetnek holt idők, amikor a gyerekek unatkoznak: sorban állás az ebédnél,

a fürdőszobában, néhány perc a szervezett program megkezdéséig. Legyen 

(folytatás a hátoldalon)

„Ahogy a földbe hullott mag héja lepat-
tan, lehámozódik és elhal, hogy később
gyümölcsöt teremjen, ugyanúgy kell en-
gedni nekünk is, hogy Isten lehámozzon

minden olyan dolgot rólunk, ami meg-
gátolna a gyümölcstermésben. Isten

Igéje ma sem változott, annak ellenére,
hogy a korszellem megkérdőjelezi azt.

Egy életre szóló kapcsolatban fontos
visszatérni az alapokhoz, az 1Móz 2:18-

hoz, «alkotok hozzá illőt», és az 1Móz
22:24-hez, «lesznek ketten egy testté».”

Mit vigyünk magunkkal a táborozásra?

A 2018-as női csendesnapok
két idős résztvevője a Har-
gita Táborban. Felvétel:
Borzási Mirjám
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■ Eredményt hirdettek a Bibliai Olimpián. Hálás
szívvel közöljük, hogy a VISZ által szervezett 3. Bibliai
Olimpia országos szakaszát megtarthattuk 2018.
május 19-én, szombaton, Szilágyballán. Ezúton is kö-
szönjük szépen a gyülekezet szeretetét, a sok munkát,
anyagi és imatámogatást. Szintén köszönjük a tesztla-

pok megírásában közreműködő tanítók segítségét.
Továbbá, köszönjük szépen a különdíjakat a Tóth csa-
ládnak, az Evangéliumi Kiadónak a jutalomkönyveket,
a névtelen adakozó és a MK adományát, ami lehetővé
tette, hogy minden gyermek méltányosan jutalmazva
legyen. Az országos szakaszon sok szép munkát javít-
hattunk. Szívből gratulálunk minden gyermeknek és
szüleiknek, akik segítették, bátorították gyermekeiket
az Ige tanulmányozására. A díjazottak neveiről a Va-
sárnapi Iskolai Szövetség Facebook-oldalán olvashat-
nak részletesen! [Borzási Anna]

Új imaház épül Temesváron! Hála és öröm tölt el
bennünket, magyar baptistákat, hogy hírt adhatunk
arról a munkáról, ami ez év tavaszán elindult Temes-
váron. Február utolsó vasárnapján gyűltünk össze
utóljára a közel 80 évig használt imateremben, ami
aztán lebontásra került. Április 8-án kilátogattunk a le-
takarított földterületre, hogy áldást kérjünk Istentől a

munkálatokra. Szép és meghitt percek voltak. A gyüle-
kezet vezetői, néhány fiatallal együtt sorban elolvas-
ták a 8. Zsoltárt, majd Szilágyi Károly, gyülekezeti vén
testvér imádkozott. Hisszük, hogy Isten a legkisebbek
által is építi hatalmát és országát a földön (Zsolt 8:3).
Jelenleg egy román adventista imaházban tartjuk is-
tentiszteleteinket. Kérjük a testvériséget, hordozzanak
bennünket imáikban. [Boros Róbert]

Félidőben... (Zsolt 139:23)

Sportágtól függetlenül a félidő szünetében vélemé-
nyem szerint három dolognak kell elmulaszthatatla-

nul megtörténnie az öltözőben: a játékosok megpihennek,
az első félidőt kiértékelik, illetve a második félidő stratégi-
áját a kiértékeléshez és a jelenlegi eredményhez igazítják.
Mivel általában a sporteseményeknek komoly tétje van,
ezért ennek a rövid szünetnek helyes felhasználása telje-
sen új irányba terelheti a mérkőzés hátralevő részét.

Nem kell naptár; elég csak a hőmérőre tekintenünk, és
látjuk, hogy az ez évi szolgálatunk első része már mögöt-
tünk van, és most a két félidő közötti szünetben vagyunk.
Valószínű, még hátra vannak a táborok és a vasárnapi is-
kola minden bizonnyal nyáron is aktív marad; viszont a
nyári időszakban nem csak alkalma van a gyerekmunkás-
nak megpihenni, kiértékelni az első félévet és imádkozva
gondolni az őszre, hanem feladata is, mivel ettől is függni
fog az év második felvonása.

Ne tagadjuk meg magunktól azt a fizikai és pszichikai
pihenést, amire nagy szükségünk van, és amire Isten a
szombat törvényében utasít is minket! Remélem, minden-
kinek lehetősége lesz nyaralni vagy kirándulni a család-
dal, de csomagoláskor felejtsünk otthon mindent, ami a
gyerekmunkával kapcsolatos. A családnak reánk, nekünk
pedig a családra van szükségünk ilyenkor. A pihenésen
túl a szolgálattól való ideiglenes mentális távolságtartás
azért is hasznos, mert objektívebben és reálisabban érté-
kelhetjük ki az első félév pozitívumait és negatívumait, il-
letve friss erővel vonulhatunk ki a második félidőre.

Ne féljünk az eddigi szolgálatunk kiértékelésétől! Ne kö-
telező vizsgaként tekintsünk erre a kiértékelésre, hanem
mint olyan lehetőségre, amelynek eredményeként meg-
szabadulhatunk attól, ami helytelen volt, és ünnepelhet-
jük azt, amiben Isten akarata megvalósulhatott rajtunk
keresztül. Értékeljük ki eddigi szolgálatunkat egyedül és
együtt a szolgatársainkkal is, de mindig Isten együttmű-
ködésével, ahogy Dávid is kérte ezt zsoltárában.

Ne hanyagoljuk el az imát a második félévi terv kidol-
gozása közben! Nagyon helyes és hasznos előre megter-
vezni nagyvonalakban a következő hat hónap
gyermekmunkáját, mivel így sokkal eredményesebb lesz
az egyéni alkalmak részletes megszervezése. Viszont elen-
gedhetetlen terveink, szándékaink és álmaink imában
való kísérete, hogy az Úr megnézhesse, nem-e járunk
téves úton, és vezethessen minket az örökkévalóság útján
(Zsolt 139:24).

Szűcs Zsolt (Forrás: kids2jesus.blog)

A Bibliai Olimpia résztvevői és tanítóik

KIEGÉSZÍTÉS. ■ Júniusi számunk vezércikkének,
az „A gyermekek kereszteshadjárata” c. írásnak elmu-
lasztottuk megjelölni az eredeti forrását. Az írás elő-
ször a kids2jesus.blog webnapló-oldalon jelent meg. 
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Afeladat kicsit olyan, mint futóhomokra árvízbiztos házat
építeni, hiszen a döntés időpontja a kései tinédzserkor,

ami a személyiségfejlődés szempontjából egy befejezetlen fo-
lyamat, társadalmilag, gazdaságilag, technológiában pedig a
folyamatos változások és az ezzel járó bizonytalanságok ko-
rát éljük. Most kerülnek a munkaerőpiacra a 2000-2010 kö-
zött született Z generáció első tagjai. Egyre inkább jellemző,
hogy a munkaerőkereslet tendenciái megfordulnak: a Z-k lét-
számban jóval kevesebben vannak, mint elődeik, ezért élező-
dik a verseny a munkáltatók közt a jól képzett munkavállaló-
kért. A generáció fontos jellemzője az önmegvalósításra való
törekvés, a siker megélése, és ennek érdekében a szenvedé-
lyes munkavégzésre való nyitottság. Kompetenciák szem-
pontjából jelenleg a legkeresettebbek a különféle digitális-,
elemzői- és kommunikációs készségek.

Oktatási egyenlőtlenségek és szakképzettség
Miközben az elmúlt évtizedekben egyre hozzáférhetőbbé

és társadalmilag elvártabbá vált a felsőfokú képzés megszer-
zése, fontos kérdés maradt, hogy a különböző társadalmi ré-
tegekhez tartozó egyének milyen mértékben tudják elérni az
egyetemi végzettséget, van-e lehetősége továbbtanulni annak,
aki szeretne. Másrészt, a munkaerőpiac oldaláról nézve egyre
nagyobb hiány alakul ki a felsőfokú végzettséget nem igénylő
szakmák terén, és megfigyelhető a diplomás munkanélküli-
ség vagy a túlképzettség jelensége is.

A továbbtanulási döntés folyamatát szociológiai, pszicholó-
giai és gazdasági nézőpontból is megvizsgálhatjuk. A szocioló-
gia a főiskola-választást a státuszszerzési folyamat részének
tekinti, a hangsúlyt pedig azokra az egyén társadalmi háttéré-
vel kapcsolatos tényezőkre fekteti, amelyek jelentősen befo-
lyásolják a továbbtanulási döntést. A pszichológiai perspek-
tíva a felsőoktatási környezet légkörére összpontosít, arra,
hogy a hallgató egyetemi légkörrel kapcsolatos benyomásai
miként befolyásolják az intézmény kiválasztását. A gazdasági
megközelítés a főiskola-választási folyamatra befektetési dön-
tésként tekint: a hallgatók a főiskolán való tanulás költségeit
és hasznát mérlegelik. De hogyan válasszunk?

1. Fedezd fel, mire vagy alkalmas!
A pályaválasztás során az egyik legfontosabb tényező az

önismeret. Ezért fontos, hogy mielőtt pályaválasztásról dön-
tesz, ismerd meg képességeidet és vágyaidat. Gondolkodj el
őszintén arról, mi jelent értéket számodra, mi az, amivel szí-
vesen foglalkozol, milyen készségeid és képességeid vannak,
mire vagy alkalmas, milyen a személyiségtípusod, milyen

életmódot képzelsz el magadnak, s ezzel mennyire hozható
összhangba a választandó szakma? Vannak olyan foglalkozá-
sok, amelyek jól illenek hozzánk, míg mások nem – és ezen az
sem fog segíteni, ha anyagilag magas juttatás jár érte. Nagy
segítséget nyújtanak a különböző önismereti eszközök (karri-
ertervező vagy pályaorientációs tesztek), de a szülők, taná-
rok, barátok, mentorok, pályaorientációs szakemberek ré-
széről jövő visszajelzések is. Hasznos lehet, ha elbeszélgetsz
erről azokkal, akik jól ismernek, és véleményük fontos neked.

2. Ismerd meg a foglalkozások világát!
Készíts listát azokról a foglalkozásokról, amelyeket szívesen

végeznél, és amelyek jól illeszkednek az adottságaidhoz. Eh-
hez támpontot jelenthetnek a kitöltött tesztek eredményei is.
De bővítheted a listát azokkal a foglalkozásokkal is, ame-
lyekre kíváncsi vagy. Azokat a foglalkozásokat, amelyekhez jó
adottságaid vannak, érdemes számon tartani. Ezután keresd
meg a listán szereplő olyan foglalkozásokat, amelyek lelkesí-
tenek. Ezek lehetnek olyanok, amelyekről van információd,
de olyanok is, amelyekről nem sokat tudsz.

3. Ismerd meg közelebbről a listádon szereplő 
foglalkozásokat!
Szánj időt arra, hogy szerezz be néhány alapvető informá-

ciót a listán szereplő foglalkozásokról. Segíthet, ha megnézed
a munkaköri leírásokat, a képzési követelményeket (hasznos
lehet ehhez a foglalkozások jegyzéke is, az ún. COR kód vagy
ISCO lista), az előrehaladási lehetőségeket, és a környékeden
érvényben lévő álláshirdetéseket. Közben rövidítsd a listát,
szűkítsd le maximum 10-15 foglalkozásra.

4. Szűkítsd tovább a listát!
Ha idáig eljutottál, kezdd el tovább szűkíteni a listát. Annak

alapján, amit eddig megtudtál, kezdd el kiszűrni azokat a fog-
lalkozásokat, amelyeket nem végeznél szívesen, amelyek
gyenge munkakörülményeket biztosítanak, amelyek miatt
nem tudod, vagy nem vagy hajlandó teljesíteni az oktatási,
vagy egyéb követelményeket, vagy azokat, amelyek végzésé-
hez nincsenek meg benned a szükséges készségek. A „rövid
listán” maximum 2-5 foglalkozást kell meghagyni.

5. Szerezz be megbízható tudást a számodra 
legérdekesebb foglalkozásokról!
A rövid listás foglalkozásokat érdemes alaposan megis-

merni. Olvass róluk, beszélgess olyanokkal, akik ilyen mun-
kakörben dolgoznak, nézz erről szóló videókat, iratkozz fel 

(folytatás a 6. oldalon)

ZfIVIaIa W 31 2?. MűOXbZ 3

Mi lesz belőlünk?
– PÁLYAVÁLASZTÁSI SEGÉdLET KEZdőKNEK

A fiatalkor egyik legfontosabb kihívása és feladata a
„pályaválasztás”. Ezek közül az egyik legfontosabb mér-
földkő az ezzel kapcsolatos döntés(sorozat). Dönteni
arról, hogy a tervek megvalósításához mennyit és mit
kell (még) tanulni, illetve, hogy a célok megvalósításá-
hoz szükség van-e felsőfokú képzésben való továbbta-
nulásra, vagy a szakképzés útvonalain kell haladni.
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Gyémántmenyegző Tordán

Az Úr kegyelméből
2018. április 21-én az

istentisztelet ritka módjára
került sor a tordai gyüleke-
zetben. Fazakas Lajos és
Mariska immár 60. házas-
sági évfordulójáért adtunk
hálát Istennek, aki, amint
láthattuk: valóban „Meg-
áldja azokat, akik félik az
Urat” (Zsolt 115:13a). Ezt

Rajna Ottó lelkipásztorunk különösen kihangsú-
lyozta, és kivetítette az imádkozó emberekként ismert
házaspárra. Ezt követően családi barátunk, Ken Kelly
amerikai lelkipásztor az 1Móz 2:21-25 igéket olvasta,
emlékeztetve, hogy Isten teremtette a családot, tőle
van ez a 60 éves házasság is. Fazakas testvér beis-
merte: voltak rossz napok is, de többségben voltak a
szépek. Az igeszolgálat után áldáskérő imában veze-
tett minket gyülekezetünk lelkipásztora, majd kere-
ken tíz köszöntés hangzott el. Az Úr Jézusnak hála,
minden közvetlen, vagy közvetett áldásáért! [Bátori
Melinda]

4

Bemerítés Somlyón.
Pünkösdkor megmoz-
dult a víz a szilágysom-
lyói gyülekezetben. La-
posi Bettina merítkezett
be hitének megpecséte-
léseként. Vendég igehir-
dető Dr. Gergely István,
a New York-i gyülekezet
lelkipásztora volt, aki a
pünkösdi események
alapján hirdette az Úr
aktuális üzenetét. [K. J.]

Bemerítés Marosvásárhelyen. Isten Szentlelkének
munkáját ismét felfedezhettük gyülekezeteink családjai-
ban az elmúlt időszakban. Marosvásárhelyről két sze-
mély, és Héderfájáról is két személy tett vallást hitéről a
bemerítésben 2018. május 13-án. A hozzátartozók részé-
ről is – akik gyülekezetünk tagjai – évek kitartó imája
előzte meg az örömünnepünket. Délelőtt Tóth Attila
szászrégeni lelkipásztor testvér szolgált a Mk 3:1-6 alap-
ján, amelyből megérthettük, hogy az Úr Jézus szeretett
gyülekezetbe járni, még akkor is, ha az nem volt tökéle-
tes. Ugyanakkor Ő sokszor kellemetlen helyzetbe hoz
minket, a nyilvánosság elé, hogy segíthessen rajtunk. A
délutáni alkalom 15 órától kezdődött. Igehirdetéssel Sal-
lai Jakab aradi lelkipásztor szolgált a Mt 3:16-4:11 alap-
ján. Jézus megkeresztelkedéséről és megkísértéséről hall-
hattunk, és arról, hogy az áldások után következnek a
kísértések, és ezek ellen hogyan harcolhatunk. A két is-
tentisztelet között közös ebédre került sor. Hálásak va-
gyunk a testvéri, körzeti összefogásért, és imádkozunk,

hogy az Úr áldja meg az új tagokat erősödéssel, kitartás-
sal! A képen balról jobbra: Sallai Jakab lp., Tóth Attlia lp.,
Molnár Nóra és id. Zöld József Marosvásárhelyről, Kozak
Sorin és Dodi Alex Héderfájáról, Kelemen J. Sándor lp.
[Kelemen Napsugár]

SZERETET • 2018. JÚLIUS

Folyó év augusztus harmadik hétvégéjén a kolozsvári
baptista gyülekezet elszármazott és jelenlegi tagjai talál-

koznak az imaháznál. A viszontlátás reményével, várakozás-
sal nézünk a találkozó elé, számítva Isten áldására. Várjuk
mindazokat, akik hosszabb-rövidebb ideig éltek, tanultak,
dolgoztak a városban, és kapcsolatuk volt a gyülekezettel.
Részvételi szándékát, és más adminisztrációs kérdéseit je-
lezze július 31-ig a 0745 822 742-es telefonszámon, vagy az
efrikovacs@yahoo.com email címen, Kovács Efraimnál. 

[A kolozsvári gyülekezet]

Kolozsv
árról elszármazottak találkozója

2018. augusztus 18-19.
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az alapokhoz, az 1Móz 2:18-hoz, „alkotok hozzá illőt”, és
az 1Móz 22:24-hez, „lesznek ketten egy testté”. A „Merj
édesanya lenni” c. előadás korunk hozzáállását mutatta
be az anyasághoz, az anyaságot megelőző aggodalma-
kat, okokat, társadalmi következményeket elemezve, de
bemutatta Isten családmodelljét is több ige alapján:
Zsolt 128:3, „feleséged olyan, mint a termő szőlő”, Péld
22:6, „neveld a gyermeket a neki megfelelő módon”. Is-
ten Igéje szerint az anyaság kiváltság, tisztesség, felelős-
ség: példát adni, képmutatás nélküli hitet bemutatni,
biztosítani az otthon melegét, harmóniáját és az imahát-
teret.

Pardi Matild, a kémeri gyülekezet lelkipásztorának fe-
lesége bátorított, hogy merjünk háziasszonyok lenni.
Testvérnőnk beszélt a háziasszonyi lét áldásairól, örö-
meiről, figyelmeztetve arra is, hogy az ördög célja az,
hogy a nő ne legyen nő, feleség, édesanya, vagy éppen
háziasszony. Bátorításul itt is Isten igéje jött alapul: 1Kor
15:56 „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”, és a Pél-
dabeszédek derék asszonya, akiben gyönyörködnek
férje és gyermekei. 

Vasárnap reggel is Isten imádatára hangoltak az éne-
kek, igei buzdítások. Dézsi Melinda az erdőszentgyörgyi
körzet lelkipásztorának felesége a Zsolt 139:14, 22:11 és
17:8 versei alapján buzdított imára, majd Borzási Anna,
a lónai lelkipásztor felesége „Merj testvér lenni” témá-
ban testvéri szeretetre hívott fel a Zsid 13:1 verse alap-
ján. Bizonyságtételek és énekek hangzottak el, imakéré-
sek es közbenjáró imák betegekért, megkötözöttekért,
szenvedőkért.

Kulcsár Tibor testvér igei üzenete, „Merj testvér lenni”
címmel a Fil 4:1-8 alapján zárta a szolgálatok sorát, pél-
daként tárva elénk Akvilla és Priszcilla szolgáló életét,
rámutatva, hogy a testvér arról ismerhető fel, hogy kész
szolgálni, csendben, hűséggel, másokkal egyetértésben.

Hálásak vagyunk Istennek a sok-sok áldásért, köszön-
jük a Nőszövetségnek és munkatársainak a csendesna-
pok megszervezését. Életükre és minden nőtestvér élet-
ére kívánjuk Isten áldását! 

Szabó Tímea, Értarcsa
(Folytatás, benyomások a konferenciáról a következő oldalon.)

Több mint 180 nőtestvér gyűlt össze 2018. június 4-6
között a Hargita Táborban, hogy együtt csendesedje-

nek el az Úr Jézus lábainál, az Ige mellett, egymással kö-
zösségben. Idén nemcsak Erdélyből, Magyarországról,
hanem Kárpátaljáról is részt vettek  nőtestvéreink az al-
kalmon. A találkozó főtémája: „Merj az lenni, akinek Is-
ten kigondolt!” Ebben a témában kerestük a választ
több kérdésre: „Miért teremtett Isten nőnek?”, „Mi Isten
célja az életemmel?”, „Hogyan tölthetem be Istentől ren-
delt hivatásomat?”, „Hogyan válhatok azzá, akivé az Ő
terve szerint lennem kell?”

Az ünnepélyes zászlófelvonás után el is kezdtük közö-
sen keresni a választ a fenti kérdésekre. Segítségünkre
voltak ebben vendégelőadóink: Kulcsár Tibor és Anikó,
a Mera Rádió igazgatója és munkatársa, Mezei Virág, a
székelyudvarhelyi, és Pardi Matild, a kémeri gyülekezet
lelkipásztorának felesége.

Borzási Márta, a Nőszövetség elnöke a Jn 12:24 versé-
vel köszöntötte a közelebbről és távolabbról érkezett nő-
testvéreket, vendégeket. Ahogy a földbe hullott mag
héja lepattan, lehámozódik és elhal, hogy később gyü-
mölcsöt teremjen, ugyanúgy kell engedni nekünk is,
hogy Isten lehámozzon minden olyan dolgot rólunk,
ami meggátolna a gyümölcstermésben. A bemutatkozá-
sok után  „Merj nő lenni” címmel Mezei Virág  beszélt
arról, hogy a különböző korokban hogyan éltek a nők,
mennyire vállalhatták fel női mivoltukat, milyen érték
volt nőnek lenni, milyen szerepek, jogok illeték őket.

A kellemes éjszakai pihenés után szombaton dicsőítő
énekekkel kezdtük együttlétünket, amelyekben a szé-
kelyföldi énekcsoport tagjai hangoltak Isten imádatára. 

Igei üzenettel Kovács Jutka buzdított Szatmárnémeti-
ből, és Pap Erzsike, a Nőszövetség titkára Érmihályfalvá-
ról, a Zsolt 46:11, illetve a Zsolt 119:105 versei alapján.
Hangsúlyozták az elcsendesedés fontosságát Isten jelen-
létében, és azt, hogy milyen fontos kérnünk, hogy Isten
Igéje, mint mécses világítsa életünket.

Kulcsár Tibor és Anikó „Merj feleség lenni” című elő-
adásukban hangsúlyozták, hogy Isten Igéje ma sem vál-
tozott, annak ellenére, hogy a korszellem megkérdője-
lezi azt. Egy életre szóló kapcsolatban fontos visszatérni

5

Ige mellett, közösségben…
– NŐI CSENDESNAPOK VOLTAK A HARGITÁN
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(>>>)  Vasvári Etelka, Érmihályfalva: Nagyon nehéz és prob-
lémákkal teli napok után én is részt vehettem a hargitai csendes-
napokon. Szükségét éreztem annak, hogy elcsendesedjek és Is-
tenre figyeljek. Hálás vagyok, hogy együtt tárhattuk fel
kéréseinket Istennek a betegekért, tékozló fiakért, barátkozókért. 

Vasvári Magdolna, Érmihályfalva: Hálás vagyok azért, hogy
eljuthattam a csendesnapokra. Sokat tanultam és sok áldásban
volt részem. Mezei Virág előadásából ragadott meg az a gondo-
lat, hogy merjek az lenni, akinek Isten kigondolt. Erőre és bátor-
ságra van szükségem ehhez és élő kapcsolatra az Úrral.

Kiss Irénke, Értarcsa: Abigail példája ragadott meg az egyik
előadásból. Egy olyan nő volt, akit a bölcsesség, bátorság, hit,
ékesszólás és belső szépség jellemezett. Nehéz élete volt Nábál
mellett, de ez nem bosszúállásra késztette, hanem saját életét
ajánlotta fel a királynak, hogy megmentse férjét és az embereit.
Ez a hozzáállás Istennel való mély kapcsolatát mutatja szá-
momra. A körülményeink ellenére is megállhatunk a helyünkön
Isten segítségével.

Bagu Mariann, Kárpátaljáról: Jó volt ilyen sok helyről össze-
gyűlve együtt lenni, és tanulni olyan dolgokról, ami a világban
ma nem népszerű, de Isten előtt nagyon is értékes, mint például
az anyaság és a háziasszony szerep. Értékes volt Kulcsár Tibor és
Anikó szolgálata, mert a férj szemszögéből is vizsgálhattuk a há-
zasságunkat, gyermeknevelésünket. A gyereknevelés témája szá-
momra aktuális, és jó volt hallani mennyire fontos feladatot bí-
zott ezzel rám Isten, hiszen mint anya templomot építek az
Istennek. A „Merj háziasszony lenni” témán belül az üzenet az
volt, hogy a házam nyitva lehet a vendégek, hívő testvéreim, de a
világ felé is misszió céljából. 

Hevesi Ilona, Kárpátalja: Áldás volt számomra a témaválasz-
tás, a személyes elcsendesedés lehetősége. Az őszinte, emberkö-
zeli bizonyságtételek is bátorítólag hatottak. Jó volt tapasztalni a
nőtestvérek buzgóságát a lelki segítségnyújtásban: kérjük Urunk
akaratát életünkre nézve, merjünk engedelmesen belesimulni
tervébe, mert életünk örömökkel-áldásokkal így lesz teljes! 

Tóth Tímea, Kárpátalja: Isten gyermekeként fontos szá-
momra, hogy a kérdéseimre az Igéből kapjak választ. Jó volt
látni, ahogyan Isten gondolkodik a nőről, ahogyan terve kirajzo-
lódik az életünkben. Számomra legtestközelibb volt, hogy a nő
egyedülállóként is megtalálható az Igében. Dorcas életpéldáján
keresztül jó volt újra megerősödni abban, hogy egy egyedülálló
személy is lehet testvér. Ő azzal szolgált, amivel tudott. Ebben
lett példa számomra az ő élete. Nem nagy dolgokra kell vágy-
nom, de észrevenni, megtenni, amit Isten elém hoz. 

A konferencia szervezői és előadói

Mi lesz belőlünk? (folytatás a 3. oldalról) 
olyan szakmai csoportokba, ahol ezekről a foglalkozásokról
szakemberek beszélnek (pl. szakmai találkozókon, LinkedIn-
en), de ha lehetőséged van rá, az a legjobb, ha időt töltesz –
például önkéntesként vagy szakmai gyakorlaton – az általad
kinézett munkakörökben. 

6. Dönts (és maradj rugalmas)!
Ezután válaszd ki azt a foglalkozást, amelyről úgy gondo-

lod, hogy az összes összegyűjtött információ alapján a legna-
gyobb elégedettséget hozza számodra. És feltétlenül számolj
azzal, hogy ez nem végérvényes döntés. Szakmai karriered
kb. 40 éve alatt nagy valószínűséggel lehetőséged lesz váltani.
Amíg 2-3 évtizeddel ezelőtt általában életreszóló pályára és
munkahelyre köteleztük el magunkat, ma átlagosan 10-szer
váltunk munkahelyet, és néha foglalkozást is életutunk során.

7. Határozd meg rövid és hosszú távú céljaidat!
Miután sikerült döntést hoznod, azonosítsd rövid és hosszú

távú céljaidat. Ez közelebb visz ahhoz, hogy végül ténylege-
sen a kiválasztott területen dolgozhass. A hosszú távú célok
általában 3-5 évre szólnak, a rövid távúak hat hónaptól 3 évig
terjedő időszakra. Használd útmutatásul magad számára a
begyűjtött információkat, szerezz be további adatokat, ame-
lyekre szükséged van az egyéni céljaid meghatározásához. A
hosszú távú célok között például a foglalkozás végzéséhez
szükséges oktatás és képzés teljesítése szerepelhet. A rövid
távú célok közé tartozik az egyetemre, a gyakornoki állásra
vagy más képzési programokra/szakmai gyakorlatra való fel-
vételi követelmények teljesítése.

8. Készíts egy karrier cselekvési tervet!
Sokak számára nagy kihívás lehet ennyire rendszerezett-

nek lenni, de nagyon hasznos eszköz lehet egy karrier cselek-
vési terv elkészítése. Az ijesztően hangzó megnevezés mögött
gyakorlatilag egy olyan írásban rögzített tervről van szó,
amelyben összeírjuk mindazokat a lépéseket, amelyeket meg
kell tennünk azért, hogy elérjük szakmai céljainkat. Ütem-
tervként, vagy térképként is felfogható. Fontos az akadályok-
kal is számolni és tervet készíteni arra nézve, hogy ezek mi-
ként küzdhetőek le.

Befejezés helyett
Ezer meg ezer lehetőség közül ijesztően nehéz feladat vá-

lasztani. Reméljük, hogy a fenti alapelvek nyújtanak némi
támpontot az elinduláshoz. S ahogyan a párkapcsolatra is ér-
vényes az, hogy nem A Nagy Igazit kell keresni, hanem iga-
zivá tenni azt, akit választottunk, úgy a szakmaválasztás kap-
csán is előttünk lehet ez az alapelv. Nem minden munka
hivatás, de életfeladatunk szempontjából korántsem mindegy
az, hogy mivel töltjük életidőnk legjelentősebb részét. Tájéko-
zódjunk, mérlegeljünk, kérjük Isten vezetését a döntéseink
során, és közben legfontosabbként legyen előttünk az, hogy
mindennel, amit teszünk, az Ő dicsőségét szolgáljuk. A többi
pedig – higgyük – ráadásként megadatik.

Dr. Bernáth Krisztina szociológus, 
a nagyváradi Emanuel Egyetem docense
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Már hatodik esztendeje, hogy a Magyarországi Bap-
tista Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyüle-

kezetek Szövetségének Történelmi Bizottságai évenkénti
közös tanácskozást tartanak. Mára a résztvevők köre kibő-
vült, úgyannyira, hogy alkalmanként a Kárpát-medence
összes magyar baptista közössége képviselteti magát. A
legutóbbi együttlétre május 9-én, Nagyváradon került sor. 

Elsőként Benkő Ferenc, a neszmélyi gyülekezet vezetője
beszélt a 2015-ben és 2016-ban Neszmélyen, és a felvidéki
Szentpéteren megtartott Anabaptista-Baptista Emlékna-
pokról, amelyek során a szervezők „a habán udvarházak
tevékenységét korhű öltözékben mutatták be az anabap-
tista ébredési mozgalom szellemi- és kulturális értékeivel
együtt.” A 2016-os Habán-Napok csúcspontja Az Igazság
halhatatlan című történelmi szerepjáték bemutatása volt.
A másfél órás előadás Hubmayer Baltazár mártír refor-
mátor élettörténetén keresztül mutatja be az anabaptista
misszió elindulását, az evangélizálást, a hitvalló bemerítés
gyakorlatát, az üldöztetést, a Hubmayer házaspár mártír-
halálát, és az anabaptista gyülekezet lelkiségét.” Dóczé Bá-
lint elmondta, hogy a szentpéteri gyülekezet idén – a
„cseh-szlovák” baptista egyház 100-ik jubileumi évében –
fennállásának 110-ik évfordulójának megünneplésére ké-
szül. A szlovák baptista egyház története szerves részét
képezi a magyar baptista történelemnek, ugyanis számos
magyar úttörő (köztük ifjú Rottmayer János is) szervezett
közösséget a Felvidéken. Újra szóba került az ószombati
eredeti habán ház felújításának kérdése, amely ha megol-
dódna, óriási missziós lehetőség nyílna a baptista közös-
ség számára. „A Történelmi Bizottságok munkája –
mondta Dóczé testvér – hasonló ahhoz, amit Jákób tett,
amikor kiásta atyjának az ellenség által betemetett kútjait,
és azokban élő vizet talált.”

Múlt a jelenben
– BAPTISTA TöRTéNELmI BIzOTTSÁGOK 
TANÁCSKOzTAK NAGyVÁRADON
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A tanácskozáson ez alkalommal a román testvériség is
képviseltette magát, ugyanis Emanuel Jurcoi lelkipásztor-
történész is eljött Arad megyéből, hogy betekintést nyer-
jen a magyar baptista történelemmel foglalkozók szolgála-
tába. Bemutatta eddigi könyveit (négy gyülekezet
monográfiáját), és megosztotta azt a tervét, hogy az Arad-
vidéki misszió alaposabb megismerése érdekében kutató-
központ létrehozását kezdeményezi. A fordító dr. Borzási
István volt, aki a tavaly kiadott erdélyi missziótörténetről
beszélt, és tiszteletpéldányokat adott a résztvevőknek. Dr.
Giorgiov Adrián jóvoltából mindenki kapott egy-egy pél-
dányt a néhai Kiss László frissen megjelent önéletrajzi kö-
tetéből is.

Nyúl Zoltán beszámolt arról, hogy a reformáció 500-ik
évfordulójára kiadott reprezentatív kötetben a délvidéki
baptisták is jelen vannak. A múlt évben kiállítást szervez-
tek, történelmi jellegű előadásokat tartottak, amik a topo-
lyai múzeum honlapján visszanézhetők. Elmondta, hogy a
reformáció kapcsán a baptisták is megnyilvánulási lehető-
ségeket kaptak a médiában, idén a délvidéki zsidóságról
szóló gyűjteményes kiállítás szervezésében is részt vesz-
nek. Nagy Tibor Biblia-múzeumot hozott létre a csantavéri
imaház épületében (www.biblemuseum.rs). „A múzeum
híd szeretne lenni – összekötni a ma emberét a bibliai
időkkel, a Bibliák és a Biblia korához kapcsolódó tárgyak
által aktualizálni szeretné az ősi szöveg mai üzenetét. A
Biblia Múzeum célja, hogy felkeltse az érdeklődést Isten
szava iránt, és hogy segítséget nyújtson az érdeklődők szá-
mára, hogy jobban megértsék a Bibliát, eligazodjanak a
Biblia világában, és hogy a Bibliát Isten szavaként fogad-
ják el.” Az eddig mintegy 600 tételt magába foglaló gyűjte-
ményben a bibliai korból származó tárgyak mellett kb. 90
különböző nyelven megjelent Szentírás ill. szentírási rész-
let látható.

Kiss Zoltán a jubileumi Kornya-év bihardiószegi esemé-
nyeit elevenítette fel, s bemutatott néhány eredeti kézirat-
ritkaságot, köztük olyat is, amelyiken Kornya Mihály és fia
sajátkezű aláírása szerepel. Kelemen Sándor Tomi a to-
vábbi Kornya-kutatások tervéről tájékoztatott, és javasolta
a tavaly elhangzott, általa összegyűjtött jubileumi előadá-
sok kötetbe szerkesztését. Beszámolójában Kiss Lehel töb-
bek között az egyháztörténelem méltatlanul elhallgatott
örmény vonatkozású eseményeire is felhívta a figyelmet.

Dr. Mészáros Kálmán, a magyarországi Történelmi Bi-
zottság elnöke emlékeztetett, hogy ettől az évtől a Parla-
ment január 16-át a magyar vallásszabadság napjává nyil-
vánította. Vetítettképes előadásában betekintést
nyerhettünk az 1568-as tordai országgyűlés (amely a vilá-
gon először hirdette ki az ember vallás- és lelkiismereti
szabadsághoz való jogáról szóló törvényt) lezajlásába, az
azt megelőző ill. követő eseményekbe. Hangsúlyozta, hogy
szorgalmazni kell Dávid Ferenc életének átfogóbb >>>

SZERETET • 2018. JÚLIUS
KRÓNIKA

Kiss Zoltán, Emanuel Jurcoi, Kelemen Sándor Tomi, Kiss
Lehel, Dóczé Bálint, Dr. Mészáros Kálmán, Nyúl Zoltán,

Benkő Ferenc, Dr. Borzási István, Nagy Tibor.
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Múlt a jelenben >>>   megismertetését, ugyanis az unitá-
rius egyház megalapítójának tartott prédikátor hánya-
tott élete utolsó éveiben anabaptista elveket vallott, amik
miatt – az eredeti, de mára már megsemmisült emlék-
tábla szerint is – mártírhalált halt a dévai várbörtönben.
Beszámolt a magyarországi Történelmi Bizottság keretén
belül végzett sokrétű munkáról, valamint javasolta, hogy
a 2023-ig (az anabaptista igehirdetők Magyarország terü-
letén való megjelenésének 500-ik évfordulójáig) hátra-
levő öt évben fektessünk hangsúlyt arra, hogy anabap-
tista hitelődeinkről minél valósághűbb kép alakuljon ki
gyülekezeteinkben és a magyar társadalomban.

A tanácskozás során több, jövőben megvalósítandó
terv is megfogalmazódott, amikről a testvérek időben tá-
jékoztatást kapnak. [Kiss Lehel, Szamosújvár]

Tulipán és vadgesztenye
Április 24-e, Filadelfia Noom Idősek Otthona, Szalárd,
délelőtt 11 óra 30 perc. megélénkül az udvar, a kapu mel-
letti vendégház teraszán műanyagszékek, a „kastély” fő-
bejárati ereszének üveglemezeit szilikonozzák, egy 20
éves forma fiatalember a hosszú létra végéről a csator-
nát takarítja. A zöldülő gesztenyék alatt, járószékben
idős ember viccelődik a munkálkodókkal. Nem értem a
szavukat. Kiderül, hogy hollandul beszélgetnek. Jan
Noom, fia, unokája, és még néhány önkéntes dolgoznak
az otthon öregedő épületén. Aztán – mivel angolul nem,
csak hollandul beszélnek – Ifj. Elek Gyuláné Ibolya segít-
ségével beszélgetni kezdünk.

Gönczi Géza: Hogyan indult az együttműködés az Öreg-
otthonnal?

Jan Noom: A kapcsolat néhai Török Bálint testvér ré-
vén indult. Már ’90-ben eljutottunk Romániába, és Papp
Józseféknél szálltunk meg Váradon. Török Bálint és Buzle
Dániel testvérek akkor már rendszeresen látogatták a
csételeki öregotthont, és Buzle testvérnek éppen elrom-
lott a kocsija. „Semmi baj”, mondtam, „én elviszlek ben-
neteket.” Megdöbbentem, látva, milyen nyomorban élnek
az idősek az állami gondozásban. Hazafele, Hollandiába
tartva folyton ez járt a fejemben, úgyhogy következő év-
ben már tudtam, hogy Szalárdon szeretnénk öregotthont
létesíteni. S bár rá egy évre nyaralni indultunk feleségem-
mel és családommal Romániába, végül az egész nyarat
végig dolgoztuk Szalárdon. Csodálatos Isten munkája,
ahogyan az akkori szerény kezdetet megáldotta, és ma
egy modern, jó befogadó képességű idősgondozó otthon
állhat itt.

G. G.: Hogyan lett ebből egy ilyen hosszú kapcsolat? Úgy
tudom, Noom bácsiék 15 éven át minden nyáron három he-
tet Szalárdon töltöttek a szabadságukból, és a nevüket is
kölcsönözték az otthont működtető alapítványnak…

J. N.: A hosszú távú együttműködés gondolata a felesé-
gem szívében született meg, aztán leveleket küldtünk ki a
gyülekezetünk tagjainak odahaza Hollandiában, hogy aki
kívánja, támogathatja ezt a munkát. Természetesen, az
így összegyűlt adományokat eljuttattuk ide. A kapcsolat
itteni kulcsembere ifj. Elek Gyuláné Ibolya és az Elbycom
cég, mind a mai napig. Az együttműködés úgy folyt, hogy
mi ruhafélét és más hasznos dolgokat gyűjtöttünk oda-
haza, ezeket eljuttattuk Szalárdra, ahol az Elbycom érté-
kesítette ezeket, a befolyó összeg pedig az öregotthon
költségeit szolgálta.

G. G.: Milyen üzenete van az idős lakókhoz, a tágabb kö-
zösséghez?

J. N.: Örülök, hogy 21 éven át személyesen segíthettem
az otthonnál, bár az utóbbi években ehhez már gyenge

voltam fizikailag. Most már viszont fiam és unokám is itt
dolgozik velem, helyettem. Örülök a teltháznak, és azért
imádkozom, hogy ha 80 ágyra lesz szükség, akkor Isten
azt is rendelje ki, hogy aki megöregszik, és szeretne egy
keresztyén öregotthonba beköltözni, lehetősége legyen
rá. Fontos, hogy itt az idősek utolsó éveiket keresztyén
környezetben töltsék. 

A vendégház teraszán Ella Noom, Jan bácsi felesége
rendezkedik. Őt is megszólítom.

G. G.: Hogy tudott ráhangolódni annakidején férje indít-
tatására, ami az itt folyó munkát illeti?

E. N.: Részemről nem ment könnyen, és először nem
akartam vállalni ezt a munkát. Aztán Isten szólt hozzám,
és meggyőzött, hogy segítenem kell ebben a férjemet. És
amikor egy hívő megérti Isten akaratát, jó, ha nem megy
szembe azzal. Ha pedig elvégezzük azt, amit Isten kér tő-
lünk, az mindenkinek áldására lesz, ahogyan itt Szalár-
don is látszik. 

G. G.: Ha szeretne valamit üzenni a személyzetnek, a la-
kóknak…

E. N.: A személyzettel kapcsolatban azt remélem, hogy
ők is ugyanazzal az elhívással tudják végezni a feladatu-
kat, és végül ők is megtapasztalják majd Isten áldását a
saját életükben. 
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Jan Noom, Ella Noom és Telegdi Imre
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Felvételi a nagyváradi 
Timóteus bibliaiskolába

Bibliaiskolánk ismét felvételit hirdet meg az alapfo-
kozatra és a levelező tagozatra. Az alapfokozat

hétvégi oktatást foglal magában péntek délután 16-20
óra és szombat délelőtt 8-12 óra között. A hallgatók a
következő kurzusokat végzik el két év alatt: „Hogyan
tanulmányozzuk a Bibliát”, „Ószövetségi és Újszövet-
ségi bevezető”, „Rendszeres teológia”, „Apologetika”,
„Lelkigondozás”, „Közbenjáró imádság és ébredés”,
„Hogyan tanítsunk”, „Formálódás a szolgálatra”, „Ta-
nítványság”, „Keresztyén élet”, „Nyilvános istentiszte-
let”, „Evangélizáció”. A levelező tagozat hallgatói
évente ötször jönnek konzultációra és a következő
kurzusokat vehetik át: „Hogyan tanulmányozzuk a
Bibliát”, „Ószövetségi és Újszövetségi bevezető”, „Ho-
gyan tanítsunk”, „Róma-Galata levél”, „Keresztyén
élet”, „Evangélizáció és tanítványság”. Mindkét tago-
zatra a felvételi 2018. október 6-án, délelőtt 10 óra-
kor kezdődik a bibliaiskolánál!

A bibliaiskola nyitva áll mindenki előtt, aki valódi
keresztyén jellemmel bír, és tagja egy helyi evangéli-
umi gyülekezetnek. További feltételek: lelkipásztori és
gyülekezeti ajánlás és önéletrajz, amely tartalmazza a
megtérés leírását és a felvételizőnek a szolgálattal kap-
csolatos személyes meggyőződéseit. A felvételi vizsga
két részből áll: 1) írásbeli vizsga, amely a felvételiző
bibliaismeretét hivatott feltárni; és 2) interjú. A beirat-
kozáshoz szükséges dossziét a Bibliaiskola titkárságán
(új épület 11-es szoba) vagy a szövetség irodájánál kell
elhelyezni. Az érdeklődőknek részletes információk-
kal szolgálunk. Címünk: Str. Berthelot Nr. 5, 410050
Oradea. Tel.: 0259-413289; 0735-500985 (baptifon); e-
mail: bimo.oradea@gmail.com.

Beszélj Jézusról félelem nélkül! című kurzusra hí-
vunk minden érdeklődőt, aki szeretna elsajátítani egy
természetes módot az evangélium közlésére, ami meg-
szünteti a nyomást, a vitatkozást és a kudarc félelmét.
E kurzus szerint az evangélizálás a Szentlélek mun-
kája. A te feladatod csak az, hogy beszélj hitedről és élj
igazi hívőként. A siker abban áll, hogy elérhető vagy és
engedelmeskedsz Istennek. A Beszélj Jézusról félelem
nélkül! megtanítja, miként vezess egy nem hívőt Isten
Igéjéhez a mindennapi beszélgetés által. Nincs szemé-
lyes elutasítás, vitatkozás és kudarc sem, mert a cél
egyszerűen hited közlése. A Szentlélek elvégzi a meg-
győzést, a bűnbánatra ébresztést és a tanítást Isten
Igéje által. A kurzust egy tanév alatt három szombaton
tartjuk (9-14 óra között). A kurzusra nincs felvételi
vizsga, csupán jelentkezni kell a bibliaiskola titkársá-
gánál 2018. október 6-ig. [Giorgiov Adrián, igazgató]

„Jövőre is jövünk!”
– SzéKELyFöLDI TININAP 

Minden évben nagy öröm számunkra, hogy a ti-
nikkel részt vehetünk a Hargita Keresztyén Tá-

borban a Tininapon. Ez egy remek alkalom, hogy jól
érezzük magunkat, találkozzunk másokkal, és nagy-
szerű lehetőség arra, hogy Isten üzenetét meghalljuk.

A nap mottója idén ez volt: „Értékes vagy!” Már a be-
vezetés egy különleges gondolattal indított: ékes koro-
nák vagyunk, lehetünk. A tiniknek természetesen
lehetőségük nyílt játszani is. A remekül megszervezett

játékok fokozták a hangulatot, együttműködővé tették a
csapatokat, akik elszántan küzdöttek a győzelemért.
Mindenki jutalomban részesült. Közben kézműves tevé-
kenységeken is részt vehettek. A délután folyamán cso-
portbeszélgetésre került sor, amelyen fiúk és lányok
külön csoportban beszélgettek, tanácsokat kaphattak. A
délutáni szabadtéri játékok különlegessége volt, hogy
még a tanítók, segítők is beálltak a játékba. Közben
energiát gyűjtöttünk az ebéd és uzsonna során, amit jó
étvággyal és hálásan fogyasztottunk. A nap végén Isten
üzenetére koncentrálva jó volt hallani és megerősödni a
következő gondolatokban: mindegyikünket Isten alko-
tott, és ő nem gyárt selejteket, azért lehet értékem, mert
az övé vagyok. Még akkor is értékes vagyok, ha netalán
tolókocsiban kell töltenem napjaimat. A megváltásban a
legdrágább árat fizette értünk. Énekléssel és imádsággal
zártuk a napot. A gyermekek, akik velem érkeztek mind
azt mondogatták: „Igaz-e, jövő években is eljövünk?”

Isten áldását kérjük az ilyen alkalmakra, erőt a szer-
vezőknek, bölcsességet és sok olyan tinit Székelyföldön,
akik Istenben megtalálják értéküket és aszerint élnek. 

Juhász Gréti, Bölön 

9
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– PRESBITERAVATÁS Az ARAD-BELVÁROSI 
BAPTISTA GyüLEKEzETBEN

Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt veze-
tői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljá-

rók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz 18) Az
újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség ve-
zetőit. A vezető tisztségek közül az egyik legismertebb a
presbiter tisztsége. Szoros értelembe véve a presbiter szó-
nak a görög presbüterosz felel meg, ami szó szerint vént
jelent, de a „hitben érett” jelentést is magába foglalja.

A presbiteri tisztséget nem önjelölt döntés alapján lehet
elfoglalni. Pál első missziói útjánál olvasunk először az új
gyülekezetek presbitereiről. „Miután pedig gyülekezeten-
ként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imád-
kozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek” (ApCsel
14:23). Nos, az arad-belvárosi baptista gyülekezet közös-
sége imádkozó szívvel kérte el Istentől azt a vezetőt, akit
a Teremtő Isten erre a célra alkalmasnak lát. A presbiter-
választás alkalmával Isten Szent Lelke a közösség tagjai-
nak gondolatait úgy irányította, hogy a titkos szavazás
eredményeképpen Kiss László karvezető kapta meg a sze-
mélyére vonatkozó „igenek” döntő részét.

Május 6-án vasárnap délelőtt Simon András lelkipász-
tor köszöntő szavaival indult a beiktatási ünnepség. Ezen
az eseményen számos kül- és belföldi vendég mellett
részt vett az arad-kisszentmiklósi testvérközösség is. Az
imaóra után, ahol dr. Sallai Jakab lelkipásztor és Kulcsár
Barna gyülekezetvezető szóltak az egybegyűltekhez, fel-
csendült a kórus „Szárnyaival véd az Úr” című éneke,
Szűcs János karvezető irányításával. Ezt követően Hor-
váth Sándor részéről hangzott el az „Isten kezében” című
alkalmi költemény. A továbbiakban Veress Efraim lelki-
pásztor – szövetségi küldött – igehirdetése vezette be a
hallgatókat a presbiteri szolgálat titkaiba. Igehirdetése
alapjául a 2Móz 18:13-23 szakaszt választotta. Az igei gon-
dolatok között nagy hangsúlyt kapott Mózes apósának a
munkamegosztásra vonatkozó értékes tanácsa: „Ha ezt
cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz

és az egész nép is helyére jut békességben.”! Elhangzott
ugyanakkor a mindenkor aktuális jézusi parancs is: „aki
naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok…
mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem, hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul soka-
kért.” (Mt 20:26-28)

Az ighehirdetés után a beiktatás hivatalos mozzana-
tai következtek: Kiss László önéletrajzának ismertetése,
majd a hitbeli meggyőződésre vonatkozó kérdések az
avatóbizottság (Veress Efraim, dr. Sallai Jakab, Simon
András, Borzási Gyula és dr. Giorgiov Adrián) részéről . A
válaszok után „kézrátételes” imádkozás történt, majd ün-
nepélyes meghatottsággal énekelte a kórus: „Áldjon meg
téged az Úr!”. Ezután köszöntések, áldáskívánások sora
következett, majd a kórusnak énekben felcsendülő bizta-
tása: „Hűséges légy halálodig!”. Végül pedig két gyüleke-
zetvezető, Varga Géza (Kisszentmiklós) és Kulcsár Barna
(Arad-belváros) köszöntő szavai hangzottak el. Befejezés-
ként mindannyian közösénekben fohászkodtunk a Min-
denek Urához: „Tégy engem békeköveteddé”. Ezzel a
szívből jövő szép óhajjal zártuk ezt a gyülekezet és a Kiss
család számára feledhetetlen ünnepet.

Bátkai Sándor

Imában kértek alkalmas 
vezetőt

Isten szeretetének bizonyossága: ragaszko-
dik hozzánk. Krisztus által kapott új életem egyik legna-
gyobb felfedezése az volt, hogy Isten szeret és ragaszkodik
hozzám. Isten Lelke győzött meg afelől, hogy akik Krisztus Jé-
zusban vannak, örök szövetségben élnek az élő Istennel,
ezért nincs többé olyan ellenség, amely örökre Isten és népe
közé állhatna. Ez nagyszerű dolog, óriási kiváltság, azonban
a napjaink úgy telnek el, hogy sok oldalról ér bennünket tá-
madás, amelynek célja, hogy megingasson ebben a meggyő-
ződésünkben. Ellenséges szándék, vádak, kárhoztató ítélet,
Istentől elszakító akarat jön felénk emberek és a láthatatlan
világ gonosz erői részéről. Ezzel szembe kell nézned ma is! Fel
vagy-e rá készülve? Isten ma eszedbe juttatja Fia érted kifolyt
vérét, megváltott állapotodat, és ismét megerősíti szeretetét
és ragaszkodását irányodban. Elég neked ennyi, hogy ne ké-
telkedjél? Elég ennyi, hogy ne higgy az ellenségnek? Ne re-
megjen a szíved, ha a neved már ott van az élet könyvében!
Örülj, mert a Bárány vére teljesen elég arra, hogy senki ne
állhasson véglegesen közéd és Isten közé! Adj hálát most
ezért, és ma is győzd le a tőle kapott erővel a kísértést!
[Győrfi Elek Tóbiás, Áhítat – 2018, június 12.]
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Külmissziói híradó
Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a való-
sága alapvető jelentőségű a hívő ember életében.
Tudjuk, hogy az örök életet, a bűnbocsánatot aján-
dékba kaptuk hit által Krisztus érdeméért. Ő meghalt
a mi bűneinkért és feltámadt a mi megigazulásun-
kért, írja Pál apostol a római gyülekezetnek címzett
levelében. Az evangélium üzenetének is központi ré-
sze Krisztus halála és feltámadása. 

■ Szolgálatunk egyik területe a gyermekekkel való foglalko-
zás. Tudjuk milyen nagy ajándék Istentől, ha valaki már gyer-
mekkorban megismerheti Istent, mert ez az egész további jö-
vőjét jó irányba tereli. Heti rendszerességgel vannak a
gyerekalkalmaink Kisdobronyban, amelyeken a gyerekekkel
játszunk, beszélgetünk, az Úr Jézusról tanulunk, és kézimun-
kázunk. Fontosnak tartjuk, hogy egy-egy bibliai történeten ke-
resztül hallják Isten igéjét és az Igén keresztül hallanak Jézus
Krisztusról, az Ő életéről, szolgálatáról. Sokszor az Úrnak egy-
egy tulajdonságát, jellemvonását ismerhetik meg az Ő igéjén
keresztül. Ez mindig jó magvetés, amely a későbbiekben jó
gyümölcsöt teremhet. A gyerekalkalmaknak fontos része az
angol nyelvtanulás is, amelyet a későbbiekben életük során
használhatnak, és javukra válhat. Ugyanúgy fontos része a
kézimunkai foglalkozás, amikor valami szépet készíthetnek,
amit haza is vihetnek.

Különböző jelesebb alkalmakkor szolgálni szoktunk velük
egy-egy istentiszteleten. Ilyenkor énekeket és költeményeket
tanulnak meg, és azzal szolgálnak. Az ilyen szolgálatok lelki-
leg gazdagítják az alkalmat, mert az énekek és a költemények
is Jézus Krisztusról szólnak. Fontos hogy ilyenkor a szolgála-
tunk az Úr Jézusnak szóljon, és még fontosabb, hogy egész
életünk az Övé legyen és Róla szóljon.

Évente többször szoktunk látogatni a gyermekekkel egy
öregotthont, amely Beregszászon van. Az ottani idős nénik
nagyon örvendenek, amikor láthatják a gyermekeket és szol-
gálatunkkal egy kis örömöt tudunk szerezni az ott lakóknak.
Legutóbb húsvétkor szolgáltunk az idősek felé. A szolgálat
után a gyermekek beszélgetnek az idős nénikkel, és így tanul-
ják azt is, hogy az időseket tisztelni kell, jó figyelni rájuk és se-
gíteni nekik, amikor arra van szükségük.

Építőnek tartjuk, hogy a nyári szünidőben gyermektábort
szervezzünk számukra. Ezeket itt helyben (Kisdobronyban)
szervezzük, ahol a gyülekezeti épületünk is van. Két tábor
szokott lenni: egyik a nagyobb, tinédzser korosztálynak, és a
másik a kisebbek, és kis tinik számára. Sokat segítenek az
ilyen jellegű táborok abban, hogy a gyermekek közelebb ke-
rüljenek Jézus Krisztushoz. Ezeken a tábori alkalmakon, ame-
lyek a kisebbeknek vannak, sokat játszunk, énekelünk és ta-

nulunk bibliai történeteket valamint missziós történeteket. 
A nagyobbak számára szervezett tábor a „Grain Game” ne-

vet viseli. Ezeken az alkalmakon olyan jellegű játékok van-
nak, amelyek megvilágítnak egy-egy Bibliai igazságot. Igyek-
szünk az alapvető keresztyén igazságokat tanítani és
megértetni a fiatalokkal, ezzel segítve, hogy élő hitre jussanak
Jézus Krisztusban. Sokszor használunk egy-egy fizikai vagy
kémiai kísérletet is szemléltető eszközként a tanításhoz.

■ Ungváron, Kisdobronyban és Korláthelmecen heti rendsze-
rességgel gyűlünk össze istentisztelet alkalmakra. Hétköz-
ben bibliatanulmányok vannak házi csoportokban Kisdob-
ronyban, Ungváron és Korláthelmecen, vasárnap pedig
Ungváron és Kisdobronyban van istentiszteleti alkalom. Hálá-
sak vagyunk Istennek, hogy ezeken az alkalmakon kívül

evangélizációs istentiszteleteket is tarthatunk. Legutóbb 2018.
március 14-16 között Ungváron voltak ilyen alkalmaink há-
rom estén keresztül. Ungváron az Ukrán Baptista Gyülekezet
épületében használhatunk egy alagsori termet a rendszeres
istentiszteleteinkre. Itt voltak az evangelizációs alkalmaink is.
Igehirdetéssel a krasznai baptista gyülekezet lelkipásztora, dr.
Borzási István szolgált. Első este az élő hit fontosságáról hall-
hattunk (Jn 4:46-54) a királyi tisztviselő hite alapján,  második
este láthattuk a hitetlenség különböző formáit (Jn 12:35-47),
harmadik alkalommal pedig arról hallhattunk, hogy az élő hit
az világít, látható és kész bizonyságot tenni Krisztusról (Mt
5:13-16). „Mert gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá,
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék...”. Az alkalmakon részt
vettek a városból néhányan valamint a közeli falukból is, és
Kisdobronyból valamint környékéről is. Az a reménységünk,
hogy az elhintett igemagok kikelnek és meghozzák gyümöl-
csüket azok életében, akik azt hallották. 

Kelemen Szabolcs Dénes
Kisdobrony, Kárpátalja
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Egy legény elmondása…
A konferencia május 11-13 között két szálon futott, Szi-

lágyperecsenben és Krasznán. Krasznán a lányok találkoz-
tak, Perecsenben pedig a fiúk gyűltek össze. A következők-
ben szeretnék röviden betekintést nyújtani a fiú
konferencia eseményeibe.

Már érkezéskor, a regisztráción kapott karszalagon szere-
pelt a felszólítás, ami kihívás elé állítja a 21. század fiatalem-
bereit: „Legyél erős, legyél férfi!” Nem meglepő tehát, hogy
a hétvége folyamán a férfivá érés folyamatáról, mérföldkö-
veiről hallhattunk, beszélgethettünk. Különleges volt a csak
férfihangokból álló dicsőítés, és kevesebben voltunk egy
megszokott ifjúsági konferencia részvételi számához képest.
Megnyugtató volt ugyanakkor, hogy esély sem volt arra,
hogy egy, a teremben ülő lány elvonja a figyelmünket.

Péntek este Giorgiov Adrián nagyváradi lelkipásztor tar-
tott előadást „Fiúból férfi” témakörben, az 1Kor 13:11 és
16:13 alapján, erről fogok részletesebben írni. Ahogy elő-
adónk elmondta, a világ egyes kultúráiban a férfivá válást
rituálé, illetve különös próbatétel kiállása előzi meg, amely
legtöbbször izzadságos munkával jár. Ugyanígy, a lelki élet
síkján is nehézségeket kell leküzdenünk, hogy fiúból férfivá
serdüljünk. Ez sosem egyik pillanatról a másikra megy
végbe, hanem időigényes folyamat.

Giorgiov testvér feltette a kérdést, hogy vajon kiknek van
szüksége férfiakra? Válaszában kifejtette, hogy miért van
szüksége Istennek, a szülőknek, a lányoknak, valamint a
gyülekezetnek Isten szerinti férfiakra. 

Kihangsúlyozta továbbá a mindennapi önfegyelem fon-
tosságát, ami elengedhetetlen jellemzője egy férfinak. Az ön-

fegyelmet gyakorló férfi tisztában van a feladataival és
végzi azokat, figyel arra, mennyi időt és mit nézve tölt a ké-
pernyő előtt, tud uralkodni magán, felelősségteljesen kezeli
a pénzt, és tisztában van az illemszabályokkal is. A lelki élet
önfegyelméről is szó esett, amely legalább ennyire lényeges.
Négy „alapmozdulat” nélkülözhetetlen a keresztyén férfi
életében, ezek pedig a bibliaolvasás, imádkozás, bizonyság-
tevés és közösségápolás. Újszerűen hatott rám, amikor azt
mondta, hogy az önfegyelem gyakorlásának az igevers tanu-
lás is része. Rá kellett jönnöm, hogy ezen a területen semmi-
lyen erőfeszítést nem hoztam eddig.

Előadónk azt is világossá tette, hogy a férfi tudja, milyen a
böjt, a kemény lelki harc. Óvott minket, nehogy azon kapjuk
magunkat, hogy eltelnek az évek, mi pedig csak nagyfiúk
maradunk! Nem válunk ugyanis automatikusan férfiakká
az évek teltével – tennünk kell érte. Mi vagyunk a felelősek
a jövő generációbeli fiúk neveléséért. Emellett a gyülekezeti
életben is fontos szerepe van a férfiaknak, hiszen Isten a
szolgálat egy sajátos részét a férfiakra akarja bízni. Szöget
ütött a fejemben egy gondolata, amit a jelenlévőkhöz inté-
zett: húsz év múlva mi leszünk azok, akiknek a gyülekezet
élére kell állni szolgálatot vállalva. Ez az idő mondhatni így
is, úgy is eljön, de korántsem mindegy, hogyan készülünk
rá!

Jó indítás volt ez a konferencián, de áldások sora várt még
ránk: szombat délelőtt Balla Frigyes tartott előadást „Félhet-
e a férfi?” címmel. Délután fórumbeszélgetések kaptak he-
lyet. Az egyiken arról beszélgettünk, mi is kell a nőknek va-
lójában? A válaszadásban segítségünkre volt Kui Enikő,
Szabó Rebeka, Szabó Szilárd és Balla Frigyes. A másik ilyen

Fiúk, lányok, és konferenciák
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beszélgetésen az élet szakmai oldalát boncolgattuk külön-
böző szakterületeken jártas hívő testvérekkel. Délután meg-
érkezett közénk Floch Gábor Magyarországról, aki „Férfias
szerepkörök” témával tartott előadást, majd vasárnap is
szolgált közöttünk. Ekkor már a lányok is csatlakoztak hoz-
zánk, a téma pedig ennek megfelelően „Egymásért” volt.
Mindezek mellett a szombat este a sportoké volt, focizni és
röplabdázni volt lehetőségünk nekünk, fiúknak, a társaság
nagy része élt is a lehetőséggel. A hétvégét pedig a helyi csa-
ládok és gyülekezet vendégszeretete tette teljessé, akikért
hálásak vagyunk. Dicsőség Istennek a hétvége áldásaiért!

A konferencia óta eltelt hetekben sokszor visszhangzott a
fejemben, és kívánom, hogy legyen gyakorlat az életemben:
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legye-
tek erősek!” (1Kor 16:13)

Kiss Máté, Szatmárnémeti

…és egy leány története
Ahogy egyre idősebb lettem, egyre gyakrabban foglalkoz-

tattak az olyan kérdések, hogy miért épp nőnek
születtem,nőként mik a feladataim,kötelességeim a világ-
ban és ehhez hasonlók. Azonban mindig is azok csoport-
jába tartoztam, akik nem mertek erről alaposabb felvilágo-
sítást kérni. Próbáltam magam rájönni a dolgok miértjére,
és mikéntjére. 

Egy átlagos délután, amikor a facebookot böngésztem,
megjelent egy értesítés. Esemény meghívó volt. Kíváncsian
rákattintottam: Fiú&Lány konfi. Ahogy elolvastam az ese-
mény bővebb leírását, tudtam, hogy ott a helyem. Két napig
csak lányok, lányoknak szóló témák és tevékenységek. Na-
gyon tetszett az ötlet.  

A lány konfi Krasznán, míg a fiú konfi Perecsenben zaj-
lott pénteken és szombaton, végül a vasárnapi záróalkal-
mon közösen vettünk részt Perecsenben. Már pénteken, az
első előadáson választ kaptam az egyik kérdésemre, amit
az előadás címe szóról szóra magába foglalt: Istenem, miért
teremtettél nőnek? Az előadást Bálint Ibolya tartotta, aki
nagyon jól és részletesen kifejtette a témát. Többek között

bemutatta, hogy tulajdonképpen miért is teremtettünk mi,
nők. Először is azért, hogy Isten dicsőségére legyünk, lé-
nyünkkel az Ő nevének szerezzünk dicséretet. Valamint te-
remtetésünk másik oka, hogy a férfi mellett álljunk, kiegé-
szítés képpen. Feladatunk az otthonteremtés, és a
gondviselés. Az előadás során egy idézet különösen megra-
gadott: „Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz másfajta ke-
resztyénné. Viszont az a tény, hogy keresztyén vagyok, más-
fajta nővé tesz.” (E. Elliot)

A szombati program is nagyon áldásos és eseménydús
volt. A reggel imával és dicsőítéssel kezdődött. A következő
előadás egy szintén érdekes, és elgondolkodtató témával
foglalkozott, miszerint „Annyit érek, amennyit elérek?” Igen
fontos kérdés ez napjainkban, ahol a nőktől a háztartás ve-
zetése mellett a társadalom már-már elvárja a karrierépí-
tést is. Berszán Lídia az előadás során kifejtette az önértéke-
lés, önbizalom, önmegvalósítás kérdéseit is, megvizsgálva
ezeket a Biblia szemszögéből. Végül felsorolt négy alapelvet,
vitalitás generátort nők számára: KACAGJ, KOCOGJ,
ÉRINTS, SEGÍTS! Egy gondolat igencsak megragadta a fi-
gyelmemet, miszerint aki senkin nem segít, az a legeleset-
tebb. 

Az előadás után egy rövid szünet, majd a fórumbeszélge-
tés következett Mezei Virág moderálásával. Különböző kor-
osztályú és foglalkozású keresztyén nők válaszoltak nőies-
séggel kapcsolatos kérdésekre, személyes élettapasztalataik
alapján. 

Az idő gyorsan repül, ha az ember jól érzi magát. Hirtelen
azon kaptuk magunkat, hogy elkezdődött a nap utolsó elő-
adása. Az utolsó, ami csak nekünk, lányoknak szólt. Az elő-
adás „Mit takar a két X?”címen zajlott, Kui Enikő vezetésé-
vel, aki értékes és tanulságos tapasztalatokat osztott meg
személyes életéből, a nőiesség témájával kapcsolatosan. 

Vasárnap közösen gyűltünk össze Perecsenben, ahol
Floch Gábor tartott előadást „Egymásért” címen. Arról be-
szélt, hogy mennyire fontos a keresztyének életében a bé-
kesség és összetartás, mert Isten csak oda küld áldást,
ahol egység van. Az előadás után dicsőítés következett.
Csodálatos volt megtapasztalni, ahogy több száz fiatal, Isten
ifjú harcosai egy szívvel-lélekkel imádták az Örökkévalót. 

Azt hiszem, minden résztvevő nevében elmondhatom,
hogy egy nagyon áldásos, felemelő és tanulságos üzenetek-
ben gazdag hétvégében lehetett részünk, és bár régóta ez
volt az első ilyen jellegű konferencia, hisszük, hogy nem az
utolsó! Hálásak vagyunk az EMABISZ vezetőségének, és az
érintett gyülekezeteknek, akik időt, pénzt és energiát nem
sajnálva, megszervezték nekünk ezt a konferenciát, és azon
igyekeztek, hogy minden a legnagyobb rendben történjen.
Az Úr Jézus áldja meg továbbra is a munkájukat! 

Jári Noémi, Kémer
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■ 2018. április 17-én lépett át az örökké-
valóságba † Veres Julianna református
testvérnőnk Érszőllősről, aki súlyos be-
tegségében is ragaszkodott ahhoz, hogy
hitét a bemerítésben is megvallja. 2017
pünkösdjén férjével és lányával együtt
merítkezett be. Súlyos betegségét türe-

lemmel viselte, és békességgel távozott e földi létből. A te-
metésen a református lelkész, Ilyés Tamás és a körzet ko-
rábbi lelkipásztora Veress Efraim hirdették a vigasztalás
igéit. 

Testvérnőnk így tett bizonyságot 2017-ben történt beme-
rítésén: „1970-ben születtem a Zsisku családba 3. gyermek-
nek. Édesapám az egész családtól megkövetelte a vallásos
élet gyakorlását, ami főleg a templomba járást jelentette.
Igyekeztem az elvárásoknak megfelelni, és amikor oda nőt-
tem meg is konfirmáltam. Noha sok mindent nem értettem,
de annyit már fiatalként is tudtam, hogy kétféle életet élek:
egy vallásosat és egy világit. Így nőttem fel ebben a kettősség-
ben és így is mentem férjhez Károlyhoz, akinek még annyi
vallásos élete sem volt, mint nekem. A jó Isten végül mégis
mindent jóra fordított. Ez a folyamat 2010-ben kezdődött, az
augusztusi falunapok előtt egy héttel, amikor elkezdett foglal-
koztatni lelkem állapota. Egy lakodalomban voltam, ahol
megvilágosodott előttem, hogy Istennek nem tetszhet az, aho-
gyan sokan élünk. Vasárnap a templomban a kegyességet
gyakoroljuk, olvassuk a Bibliát, azután pedig a lakodalom-
ban táncolunk és mindenféle bűnös gondolatok, kétértelmű
beszédek, cselekedetek jellemeznek minket. Onnantól kezdve
éreztem, hogy ez így nem mehet tovább. A falunapi istentisz-
teleten, amikor hallgattam Veress Efraim lelkipásztor prédi-
kációját, és utána a döntésre szóló felhívását elhatároztam,
hogy ezután az Úr Jézust akarom követni. A lelkipásztor azt
mondta, hogy aki az Úr Jézust választotta, az keresse meg,
hogy együtt is imádkozzanak. Én akkor nem maradtam
imádkozni, de az Isten nem hagyott nyugtot nekem, mert egy
igét adott: „Mert valaki szégyell engem és az én beszédemet,
az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő dicső-
ségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” Elmentem a
templomba, és a református tiszteletes ott is ugyanezt az igét
olvasta fel. Tudtam, hogy ez nem lehet véletlen, és amint lehe-
tőségem nyílt rá sírva mondtam el, mit cselekedett az Isten az
életemben. Felhagytam addigi életemmel, többé nem akartam
Istennek és világnak is szolgálni. Lemondtam a táncról, a vi-
lági mulatozásokról, elkezdtem még komolyabban olvasni a
Bibliát, és mindig szólt hozzám az Isten. Azt is megértettem,
hogy be kell merítkezni. Nem azért hogy vallást váltsak, nem
átkeresztelkedni akartam, hanem az Úr Jézus példáját kö-
vetni. Amikor ezt elmondtam a tiszteletes úrnak azt mondta,
hogy ez nem lehetséges. Elhallgattam. Közel 5 év telt el ebben
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az állapotban, amikor Isten újból szólt hozzám, de másképp,
mint addig. Egy komoly betegséget engedett meg az életem-
ben. Rákot diagnosztizáltak 3-as stádiumban. Akkor volt va-
laki, aki kijelentette, hogy megfogok halni és jó lenne előtte
útlevelet váltani (a keresztségre gondolt). Tudtam, hogy nem
a keresztség tart meg, hanem hit által és kegyelemből van az
üdvösség, de azért elkezdett kínozni ez a kérdés: Mi lesz, ha
meg kell álljak az Úr Jézus előtt és megkérdezi miért nem en-
gedelmeskedtem neki? Nagyon nyugtalan lettem és tudtam,
hogy engedelmeskedni viszont szükséges, ha célba akarok
érni. A tavalyi evangelizációra engem is elhívtak ide a gyüle-
kezetbe, és az utolsó estén végleg eldőlt a szívemben, hogy en-
gedelmeskedni fogok az Úr Jézus Krisztus parancsának. Je-
leztem a döntésemet a lelkipásztornak, akivel együtt
imádkoztunk és tudtam, hogy bűneim meg vannak bocsátva,
és az Úr Jézust akarom követni mindenben. Azóta eltelt több
mint egy év. A sok fájdalom és szenvedés között a műtét és a
kemoterápiás kezelések miatt nagyon legyengültem, de az Úr
ezek által is formált. Másfél éve alig mozdultam ki otthonról,
alig voltam emberek között, de az Úr nem hagyott el. Voltak,
akik meglátogattak, imádkoztak értem, és ez annyira meg-
erősített, hogy most itt állhatok. Azt is megadta az Isten,
hogy a férjem és a lányom is eldöntötte az idei evangelizá-
ción, hogy az Úr Jézust akarják ők is követni mindenben, így
hárman lehetünk itt fehér ruhában a családból. Hiszem, hogy
az Isten meghallgat, és a fiam is elfogadja majd az Úr Jézust!”
[Veress Efraim]

■ 2018. április 24-én temettük † Albert
Gizella testvérnőt, a nagyvárad-belvá-
rosi gyülekezet tagját, Albert István
Zsolt alelnök testvér édesanyját, Pósala-
kán. Testvérnőnket az elmúlt évben di-
agnosztizálták hasnyálmirigy-rákkal, Is-
ten még néhány hónapot adott neki,

alig 67 éves volt, amikor hazaszólította. Testvérnőnk ravata-
lánál Giorgiov Adrián mondott kezdőimát, majd Szűcs Sán-
dor hirdetett vigasztaló Igét az Eszter könyvének második
fejezete alapján. „Ha a földi életet nézzük, látjuk az eltávo-
zás rendjét is. De mennyei szempontból más képet kapunk.
Itt lenn hordjuk az Úr Jézus keresztjét, ott fenn a mennyben
ezt majd koronára cseréljük. Mi történik azzal, aki itt a föl-
dön befejezi pályafutását? Itt lenn élte a hívő életet a Jó Is-
ten segítségével, és a Bibliából úgy tudjuk, hogy amikor
utolsót leheli, akkor elmegy a lélek és már nem látjuk. De,
ahogy bepillantást enged ez az ige, a lélek ott van a Király
jelenlétében. Kedves gyászolók, így kell gondolni a kedves
előre ment hitvesre, édesanyára, nagymamára, testvérre,
rokonra, hogy ő most az Isten országában van, valósággal,
nemcsak képzeletben! És ott ünnep van. Koronázás.” A ká-
polnánál Igével szolgált még Bányai János pósalaki lelki-

AKIK HAZAMENTEK
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pásztor a 2Tim 4 alapján: „«Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat bevégeztem.» Testvérnőnk egy harcos volt,
aki tudta, mikor van vége. Utolsó búcsúzásunkkor azt
mondtam neki: «Találkozunk még!» «Igen», mondta, «de
fent a mennyben.» Ritkán hallottam ilyen határozottságot.
Hiszen egy napon még a nemes harc is véget ér. De a hitet
egészen addig meg kell tartani.” Kiss Zoltán testvér a Róma
5-öt idézte az Egyről, akinek engedelmessége által sokan
igazakká lettek. „Az ajándékot meg kell vásárolni valakinek,
mert bár annak, aki kapja, ingyen van, aki adja, annak bele-
kerül. Isten kegyelmi ajándéka sokba került, nem ingyen
volt.” „Testvérnőnknek mindig volt valami jó szava hoz-
zánk”, tett bizonyságot Giorgiov Adrián, majd felolvasta
testvérnőnk nekrológját. A kápolnánál záróimát mondott
Pardi Félix, a Szövetség elnöke. A nyitott sír mellett János
Csaba és Szabó László hirdettek igét az 1Kor 15, illetve a Jn
11 alapján. A több várad-környéki gyülekezetből összeállt
alkalmi kórus és a paptamási fúvószenekar kísérte énekben
az Albert testvérnőt búcsúztató istentiszteletet. Isten egye-
dülálló vigasztalása legyen a gyászolókkal! [G. G.]

■ Fájó szívvel de Isten akaratában meg-
nyugodva kísértük utolsó útjára 2018.
április 28-án Lecsméren † Hízó Eszter
(szül. Máté) testvérnőt akinek az Úr a
mi Teremtőnk 88 évet ajándékozott
ezen a földön. Az idős kor és a betegség
terheit nagy türelemmel hordozva na-

gyon várta a hazahívó szót. 1928-ban született Lecsméren
ahol 18 éves korában szívébe fogadta a drága Megváltót és
be is merítkezett édesanyjával együtt. 1950-ben házasságra
lép Hízó Gyulával a kémeri gyülekezet tagjával. 9 évig öz-
vegységben élt. Házasságukat az Úr megáldotta 6 gyermek-
kel, 14 unokával, 21 dédunokával és 3 ükunokával. Temeté-
sén Pardi Félix lelkipásztor a Józs 1:9-11 igeversek alapján
hirdette Isten vigasztaló , reményt adó Igéjét. Szívhez szó-
lóan szolgált a lecsméri-kémeri összevont énekkar is. A sír-
nál Albert Zsolt lelkipásztor Tamásiból hirdette az Igét a
2Kor 4:14-18 versek alapján, majd Borzási Imre testvér fe-
jezte be imával a megemlékezést. Isten az Ő jelenlétével pó-
tolja az űrt minden családtag szívében és vigasztaljon min-
den gyászolót. Találkozunk a mennyben! [P. F.]

■ Május 13-án kísértük utolsó útjára † Rácz László testvé-
rünket Nyüveden. Hirtelen halállal szólította haza az Úr 88
éves korbán. A temetésen Albert István Zsolt helyi lelkipász-
tor hirdette Isten igéjét a 130. Zsoltár alapján és a paptamási
énekkar is szolgált. A temetőkertben Elekes József lelkipász-
tor szólt a feltámadás reménységéről a Hós 6:1-2 alapján. Is-
ten vigasztalását kívánjuk a családnak és a gyülekezetnek.
[A. I. Zs.]

BIZONYSÁG

FELVÉTELI 
teológiai tanulmányok végzésére

A Baptista Teológiai Akadémia (BTA)
felvételit hirdet a 2018/2019-es 

egyetemi évre a következő szakokon:
Lelkipásztor szak – alapképzés (BA - licenciá-1.
tus diploma). A lelkipásztori alapképzési szakot
lehet nappali vagy levelező tagozaton végezni. A
más igei szolgálatra készülők a hitoktatói kép-
zési irányt választhatják, erre jelentkezhetnek
az evangéliumi közösségek (baptista, pünkösdi,
testvér-gyülekezet) férfi- és nő tagjai. A hitokta-
tói képzési irány levelező tagozaton végezhető.
A képzés a lelkipásztori szakon 8 félév (ez érvé-
nyes a hitoktatói képzési irányra is). 
Kántor szak – alapképzés (BA - licenciátus2.
diploma). Erre jelentkezhetnek az evangéliumi
közösségek (baptista, pünkösdi, testvérgyüleke-
zet) férfi- és nő tagjai. A képzés 6 félévet ölel
magába. Az oktatás levelező tagozaton tör-
ténik.
Szintén a 2018/2019-as egyetemi évre hirde-3.
tünk felvételit mesterképzésre (MA), a bap-
tista teológia tagozaton azon érdeklődők
számára, akik nem teológiából, hanem más
szakterületeken szereztek licenciátus diplomát
(pl. bölcsészkar, közgazdaság, mérnöki, orvosi
stb.) Várjuk olyan férfiak vagy nők jelentkezé-
sét, akik a görög és héber nyelv mellett dogma-
tikai, biblika- valamint gyakorlati teológiai kép-
zés által hitben és ismeretben megerősödve
szeretnék szolgálni Krisztust és a gyülekezete-
ket. A képzés 4 félév. Az oktatás levelező ta-
gozaton történik. 
A mesterképzésen belül lehet jelentkezni ze-4.
nei specializációra, valamint hitoktatói spe-
cializációra is. Erre jelentkezhetnek az evangé-
liumi közösségek (baptista, pünkösdi, testvér-
gyülekezet) férfi- és nő tagjai, akik rendelkeznek
már licenciátus diplomával bármilyen szakterü-
leten. Az oktatás levelező tagozaton törté-
nik. 

A képzés minden szakon magyar nyelven történik.
A jelentkezéshez szükséges feltételekről és iratok-

ról részletes információ található Szövetségünk hon-
lapján, a Teológia menü alatt:
http://www.rmbgysz.ro/teologia. További informá-
ciók végett érdeklődni lehet a nagyváradi Fakultatív
Konzultációs Központ irodájánál: (e-mail:
teologia@rmbgysz.ro, tel.: 0735-500 700). 

Jelentkezési határidő: szeptember 7. 
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Mit vigyünk magunkkal...? (folytatás a címoldalról)

a zsákodban egy olyan ének, játék, amivel elterelheted a
figyelmüket az éhségről, a szükségről, a honvágyról. Lehet
ez egy jól megfogalmazott, frappáns tábori jelmondat, tá-
bori himnusz, ritmusgyakorlat, játék, de akár egy általuk
megfogalmazott vagy kitalált versike is.

4. Humor és jó értelemben vett lazaság.
A tábori szabályzatot be kell tartani, ez nem kérdés. Tör-

ténhetnek viszont olyan dolgok, amelyek fölött elnézőb-
bek lehetünk: néhány percnyi extraidő a villanyoltás után
még belefér, ha épp nem lett vége a társasjátéknak; ne
büntessük a gyermekeket azért, mert késve érkeztek vala-
melyik programra, főleg, ha valami más hasznos dologgal
voltak elfoglalva; ne bántsuk őket, ha villanyoltás után
még beszélgetnek egy keveset, hiszen megtörténhet, hogy
a sok-sok élmény nem engedi őket rögtön elaludni.

Ne feledjük el, hogy vakáció van, ilyenkor lazítani is
kell, amit iskolaidőben nem tehetnek meg. Az apró feszült-
ségeket, félreértéseket kezeljük humorral, ne csináljunk
elefántot a bolhából, irgalmas és szelíd lélekkel igazítsuk
útba a rakoncátlankodókat. Ahol egészséges humor van,
ott kevesebb a fegyelmezési probléma.

5. Elérhetőség, közvetlenség, barátság.
Soha ne engedd, hogy annyira lekössenek a szervezési

feladatok, hogy a gyermekekre ne maradjon időd és ener-
giád. Elsősorban miattuk vagy a táborban, minden egyéb
várhat; az ő kérdéseik, gondjaik prioritást élvezzenek!
Hallgasd meg őket, tanácsold, imádkozz velük, a beszélge-
tésekben pedig törekedj arra, hogy közvetlenül, érthetően
szólítsd meg őket, éreztetve velük, hogy a javukat akarod
és barátaidnak tekinted őket. Jézus így közeledett feléjük,
mi sem tehetjük ezt másképp (Mk 10:14).

6. Ima, ima, ima.
Nem lehet tábort szervezni imádkozás nélkül. Jó, ha van

erős imaháttered, társak, akik otthon imádkoznak értetek,
de minden más probléma kezelésére,  ami a táborozás
alatt felmerül, az imát sose felejtsd el! Legutóbbi táborozá-
sunkon rengeteg imameghallgattatásunk volt; Isten kitün-
tetett figyelemmel van a táborozó tanítók imája iránt. Ezt
tapasztalatból mondhatom!

Végül, amit nem tehetsz a hátizsákodba, de kérheted Is-
tent, hogy takarja be vele az egész tábort, az az Isten ke-
gyelmének felhője: soha ne feledd, hogy minden
kegyelem! Ha minden gördülékenyen megy: kegyelem; ha
jó hangulatban telnek a napok: kegyelem; ha megtérések
vannak: kegyelem; s ha ráadásként még pihenni is tudsz:
kegyelem.

Boros Emília, forrás: kids2jesus.blog

60 éves házassági évforduló
Vajdahunyadon

Kiss Dezső testvér és Mária testvérnő 60. házas-
sági évfordulójáról emlékezett meg a vajdahu-

nyadi gyülekezet május 20-án, pünkösd vasárnap dél-
előttjén. 

Közös életútjuk egy olyan határkőhöz érkezett,
amelyre bizonyossággal a szíveikbe felírhatják:
,,Ében-Háézer – Mindeddig megsegített minket az
Úr!”  Tóth Róbert lp. az 1Sám 7:12, és a Zsolt 23:6 alap-
ján köszöntötte testvéreinket, bátorítva őket, hogy jó
dolog visszatekinteni és hálát adni Istennek megtartó
kegyelméért, de ugyanakkor előre is kell tekinteni, Jé-
zus Krisztusra nézni, a hitnek szerzőjére és beteljesí-
tőjére. Fel kell tekinteni arra, Aki adja a megtartást és
a célba érkezést! Az igei üzenet elhangzása után jó
volt hallani az idős házaspárt, ahogyan hálát adtak
egymásért, és visszaemlékeztek a megtett útra, ezután
pedig a  lelkipásztor testvér kérte imában az Úr áldá-
sát életükre és családjukra. A női kör részéről Tóth-
Reinbold Edit testvérnő köszöntötte az idős házaspárt
a Zsolt 103:1-3, 1Krón 17:27 igeversek alapján. 

Kívánjuk, hogy Jézus Krisztus áldása és szeretete kí-
sérje őket további életútjukon! [Tóth Róbert]
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