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A kegyelem

Te soha többé nem leszel nyugodt,
S nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
Mert beléd hullott az Isten vetése,
És azt kitépni nem lehet,
Vagy nem mered,
Mert érezed, hogy éned jobbik része.

Azt megteheted, hogy soha se kapálod,
Hogy letaposod a kihajtó ágat,
Hogy nem öntözöd,
– de Harmat is van,
és néha, akaratlan meglep.

És valahogy elindul benned
Egy gondolat, egy szó, egy meglátás, egy
semmi – S amit már kezdtél elfeledni,
Vagy letagadni, duzzad, újra él.
A gyökér,
A mag,
Beléd szövődik és szállá fakad,
És vakmerő kalandra bátorít:
Kilépni önmagadból,
Az átlagosból
– komolyan venni azt, amit hiszel.

Tulajdonképpen mért nem kezded el?

Szent-Gály Kata

Szentlélek általi öröm

P

ünkösdre készülve több emlék
jutott eszembe. Egyikük a címbeli témához kapcsolódik. Áldott
emlékű édesapám 2010-ben az
„Üdvüzenet”-be kellett cikket írjon
a fenti témában. Betegsége súlyosbodott, kórházba került, a cikkírás
rám maradt. Az Úr egy ének által
csendesítette le a bennem dúló vihart, adott üzenetet: „Ha Isten békéje lakja a szívemet”. Azóta eltelt
hat év. Édesapámat az Úr hazahívta, engem pedig új élethelyzetek
által kérdezett meg: Örvendesz-e
valóban Bennem? Van-e olyan örömöd, amelynek kulcsa nem a siker,
terveid megvalósulása, egészség,
hanem kizárólag a Velem való kapcsolat, a Nekem való szolgálat
öröme, az örök élet reménysége?
Nem vizsgáztam mindig jól ezen a
területen. Többször körülményeim-

Fotó: Debrenti Kamilla

■Kreatív evangelizációs konferencia

től tettem függővé örömömet, békémet. Isten formálja szívemet ezen a
területen is.
Irodalmi kifejezéssel élve „in medias res” kezdtem az írást. Úgy gondolom, a címbeli téma, az „öröm”
mindenkit érint. A Magyar Értelmező Szótár szerint az öröm: „A kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelenlévő élvezet, vagy
jövendő jónak élénk képzelete gerjeszt bennünk.” Ki ne szeretne
örülni? A kérdés szónoki, a válasz
egyértelmű: mindenki vágyik
örömre. Mit mond erről a Biblia? A
címet ihlető igevers, a Róma 14,17:
„ Mert az Isten országa nem evés,
nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való
öröm“. A „mert“ kötőszó az igevers
tágabb kontextusára utal. A 14. rész
(folytatás a 3. oldalon)
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: : SzöveTSégi híReK : :

■ A Fialdelfia idősek otthonába folyamatosan
várják a jelentkezőket.
■ Partneri kapcsolat van kialakulóban a Roma
bibliaiskola (Roma Bible Institute) és a Romániai Magyar baptista gyülekezetek Szövetsége
között. Beszélgetést folytattunk az iskola amerikai
szervezőjével, Ken Clark testvérrel erről a lehetőségről. Úgy értékeltük a beszélgetésünk során,
hogy a Keresztyén Cigány Alapítvány programja
egy bevezető lehetne a Roma Bibliaiskolában tanuló roma diákok számára. Kapcsolattartó ezekkel a programokkal kapcsolatban: Kovács József
lelkipásztor.
■ MAbAviSz tanácsülés lesz Balatonföldváron
2016. május 5-7 között. Szövetségünket képviselik: Pardi Félix, Borzási Pál, Albert István Zsolt és
János Csaba. A megbeszélésen a jövő évi MABAVIT találkozóról is szó esik.

S

János Csaba, kommunikációs alelnök

zeretettel tájékoztatjuk a gyülekezetek
lelkipásztorait, hogy 2016. május 31-én
délelőtt 10 órai kezdettel lelkipásztor-konferencia lesz Kolozsváron.
A különböző, de fontos megbeszélések után
tanítással fog szolgálni dr. Gareth Crossley
testvér Angliából. Az alkalmat ebéddel fogjuk
zárni.
Szeretettel kérünk minden lelkipásztort jöjjön
el e találkozóra!
Borzási Pál, főtitkár

#bOdnARiU-éK



Otthon a legkisebb fiú. Nagy örömben volt része
2016. április 6-án a családnak, amikor a 8 hónapos
Ezekiel-ről a norvég bíróság úgy rendelkezett, hogy
családjában, biológiai szülei mellett a helye. Arról is
döntöttek a bírói szervek, hogy a szülők hetente kétszer két órára találkozhassanak két nagyobb fiúkkal. A
győzelem azonban csak részleges, a család és segítőik
tovább imádkoznak az összes gyermek hazatéréséért.

2016. április 16-án újból világszerte felvonulásokat
rendeznek a norvég állam törvénytelen és embertelen
cselekedetei ellen. A megmozdulásban részt vesznek
az erdélyi magyar baptista gyülekezetek is.

Második oldal

A maga szeretet-lelkéből
adott (1Jn 4:13)

A Szentháromság Isten harmadik személyéről kevesebb szót szoktunk ejteni, talán mert lénye megfoghatatlanabb a számunkra. Csoda az, amikor valaki
egyik percről a másikra újjászületik Isten Lelke által,
és teljesen megváltozik attól a pillanattól. És ez még
csak a kezdet abban az új, örök életben, melyben az
ember Teremtőjével jár, és amelynek során Isten Lelke
betölti. Akiben éltünk és mozogtunk eddig tudatlanul
is, most Az vesz lakozást bennünk. Egyesülni akar velünk, be akar hatolni bonyolult lényünk minden részébe, át akar járni és élete árad belénk.
Ahogy a Szentlélek Istent nem láttuk, – bár két megjelenési formájáról is ír a Szentírás (Jézus bemerítkezésekor, galamb formájában, ill. Pünkösdkor
lángnyelvek formájában) –, úgy Istent sem látta soha
senki. (1Jn 4:12) Jézus, akit az Atya küldött a földre,
az egyszülött Fiú mondta: „Aki engem lát, látja az
Atyát”. Hogyan valósult ez meg? Úgy, hogy Jézus nem
csak beszélt a szeretetről, hanem érezhetően cselekedte. Most pedig rajtunk a sor. Mióta Krisztust befogadtuk, Ő bennünk él, és amint engedelmeskedünk
Krisztus „új parancsolatának”, úgy mi is bemutatunk
valakit. Jézus nemcsak a tanítását és emlékét hagyta,
hanem Önmagából adott, saját élő személyét a Szentlélek által, így tud segíteni mindenben. Célt tévesztünk, ha újra magunkért kezdünk élni, és nem úgy
teszünk, ahogyan Ő diktálja. Iránta való hálából és
imádatból: szeretni kell. Ez az, amire az embereknek
leginkább szükségük van, mikor mindennapi gondok
nyomják vállukat, szívük megüresedett és értéktelennek érzik magukat. Ez az, ami nélkül a gyülekezeti közösségeink is erejüket vesztik. A szeretés módjára,
hogyanjára a Szentlélek megtanít, még azok felé is,
akiket nehezebb szeretni. Ahogy igyekszünk ezt tenni,
mi magunk változunk a leginkább, és egyre hasonlóbbakká leszünk Jézushoz és szeretete teljessé lesz bennünk. Nem fejezhetjük ki kevesebbel szeretetünket
Felé és mások felé, mint hogy odaadjuk értük az életünket. Ebben kell megújulnunk most Pünkösdkor,
hogy Isten bennünk maradjon, mert Ő a maga Lelkéből adott nekünk. És ahogy nap, mint nap szeretem
testvéremet, embertársamat, bemutatom Őt, akit
soha nem láttak. S eközben az Isten Lelke meggyőzi
majd a másikat is, újjászüli, ő is kap Szentlelket, és
így folytatódik ez a
Kelemen Sándor,
csodálatos folyamat,
Beszterce
Isten újjáteremtő
munkája a földön.

Pünkösd
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tusban. Ez nemcsak egy egyszeri, bűneink bocsánatából fakadó megigazult állapot, hanem mindennapi
döntéseink révén megmaradhatunk
igazságában, vagy eltávolodhatunk
Tőle. A megigazulással és igazságban való járással összetartozik az Istennel való kibékülésünkből fakadó,
körülményfüggetlen békesség. Tudom, hogy e soroknak meglehet a
próbája. Imám, hogy az Ő békessége
uralja életemet.
Az apostol áldásként említi a
Szentlélek általi örömöt is, amely
még fizikai nehézségek közt is miénk lehet, könnyeken is átragyoghat,
Az apostol áldásként említi a Szentlélek általi
hisz a Lélektől van. Akár az igazságörömöt is, amely még fizikai nehézségek közt is
ról, békességről, akár az örömről
miénk lehet, könnyeken is átragyoghat, hisz a
beszélünk, Isten országának áldásai
Lélektől van.
csak a „Szentlélek által” lehetnek a
mieink. Ő csak az engedelmes szívet
tölti be. (Ef 4:32) Az engedelmesség
központúságban. Ugyancsak Pál
ben elgondolkoztam, mit jelent az
önmegtagadással jár, de megéri.
írja: „Akik pedig Krisztuséi, a testet
igazi pünkösdi és pünkösd utáni
Kedves ünneplő testvéreim! Készek
megfeszítették indulataival és kíöröm.
Ez öröm alapja az Isten országá- vánságaival együtt.“( Gal 5,24) Kész vagyunk-e újból Isten Lelkének alárendelni testünket, lelkünket, vához tartozás. Visszaemlékszem, mi- vagyok-e naponként megfeszíteni
bűnös természetemet? Kész vagyok- gyainkat, időnket, javainkat, mindelyen érzés volt kezemben tartani a
nünket, hogy tapasztalhassuk
e böjtben és imában is követni Őt?
magyar állampolgárságot igazoló
vezetését, a mennyei állampolgárhonosítási okiratot, tudni azt, hogy Erre a nemes harcra Lelke ad erőt.
Az Isten országához tartozás áldá- ság áldását? Szentlélekkel teljes
jogilag is magyar vagyok. Mennyiéletet, ünneplést kívánok mindanysairól is szól igénk. Az első az igazvel nagyobb öröm azonban, hogy
nyiunknak!
mi, a lázadó, de Jézus vérén megvál- ság. Nekünk, elbukott, de bűneiket
tott, megszentelt emberek, Isten or- megbánó embereknek Isten Krisztus
igazságát tulajdonítja, ezen keresztül
szágának polgárai, várományosai
Vékás Benjámin,
Szatmárnémeti
lehetünk, polgártársai a szenteknek. néz ránk. Ebből fakad igazságunk,
Már itt örvendünk Benne, de várjuk ezért akarunk mi is „igazságban
járni”, hogy megmaradjunk Kriszaz öröm kiteljesedését. Örülünk-e
igazán mennyei polgárjogunknak?
Az említett polgárjoggal jogok
és kötelezettségek is járnak. Sokan szeretnék élvezni a mennyei állampolgárság áldásait a hozzá tartozó kötelezettségek nélkül. Bár itt a
kötelezettség szó riasztónak tűnik,
hisz az Urat nem kötelességből, hanem szeretete iránt hálából követjük, hiszen Ő mondta: „... az én igám
gyönyörűséges, és az én terhem
könnyű” (Mt 11,30). Az apostol írja:
Isten országa nem evés és ivás. Ez
nem jelenti, hogy Isten nem gondol
testi szükségleteinkre, hiszen gyermekei szükségeit az Ő bölcs terve
szerint betölti. Természetünkből fakadóan vannak bűnös vágyaink is.
Az ördög rájátszik ezekre, eltorzítja
az Istentől kapott ajándékokat. A körülöttünk levő világ is azt sugallja:
éld ki vágyaidat evésben, ivásban,
érzékiségben, akkor leszel boldog.
Isten igéje ennek ellenkezőjét állítja:
Isten országának áldásait akkor élvezhetjük, ha megtagadjuk a bennünk lakozó bűnös természetet, nyilvánuljon az meg testi vágyakban,
versengésben, irigységben, vagy én-

Fotó: Debrenti Kamilla

(folytatás az 1. oldalról)
ben Pál a római keresztyének között
felmerülő ceremoniális nézeteltérések orvoslása végett ír. Az alapelv
nem az, hogy Isten gyermekeként
bármit tehetek, ehetek, ihatok, hisz
szabadságom van rá. Az alapelv az,
hogy Isten országának polgáraként,
a Lélek által szabadságom van a
lemondásra is. Örömöm nem attól
függ, hogy mit eszek- iszok, mennyi
pénzem van stb., hanem sokkal magasabb rendű lelki tényezőktől. Ez
igevers, valamint a teljes írás fényé-

I

Testvérnők
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női csendesnap volt Lupényban

sten kegyelméből, ebben az évben
is női csendesnapot tarthattunk
Lupényban, március 5-én, szombaton. Vendégek érkeztek a kolozsvári, besztercei baptista gyülekezetekből, valamint a szomszédos
Vulkán-i gyülekezetből is. Az Úr áldását éreztük, élveztük egész napon
át. Délelőtti alkalmunk 11 órakor
kezdődött. Az imaáhítaton Kelemen
Sándorné Andrea (Besztercéről) és
Törös Víg Piroska (Kolozsvárról)
buzdítottak imára. Csodálatos volt
megtapasztalni, ahogy a Szentlélek
egy lelki közösséggé formált bennünket az imádság által. Aztán Borzási Isvánné Márta meghívott előadónk tanítása következett:
„Keresztyén nők kihívásai” címmel
A személyes Isten-követésben felmerülő kihívásokról szólva rámutatott: az imádkozás és igeolvasás
alapvető tényezője Istennel való
személyes kapcsolatunknak, s ezek
fenntartásáért küzdenünk kell.
Fontos (1) megfelelő helyet és időt
találni az Istennel való egyedülléthez; (2) kitartóan, összpontosítva
imádkozni, megfelelő lelkiállapottal;
(3) imádni Istent az Ige fényében tudatosan; (4) hittel imádkozni. (5) Vigyáznunk kell, hogy az igeolvasás
helyét ne vegyék át az áhítatos-könyvek. Olvassuk rendszeresen, tervszerűen! Merüljünk el az ige tanulmányozásában. (6) Felgyorsult
világunkban igen fontos időbeosztást
készítenünk, hogy következetesen
gyakorolhassuk az Úrral való közösséget. (7) Lényeges dolog tudni, mit
vár el Isten tőlünk! „Mit akarsz,
hogy cselekedjem?”. Jó, ha tisztán
látjuk a fontossági sorrendet: Jézus

2016. március 5-én

Krisztus – család (ezen belül első a
férj, aztán a gyermekek) – gyülekezet
– és mások. (8) A sikeres kapcsolatokhoz nem a jogkövetelés szükséges, hanem jogaink feladása; önmagunk és körülményeink elfogadása.
Isten határozta meg körülményeinket, korlátjainkat. Nagy nyereség az
istenfélelem megelégedéssel! - (9)
Nagy kísértés a felelősség áthárítása
– egymás hibáztatása. Ezáltal könynyen elbizonytalanodhatnak kapcsolataink. Feminista hazugság, hogy
„környezetünk tesz tönkre minket”.
Éva ilyen értelemben senkit sem
okolhatott, hisz ő jó környezetben
élt. Nagy kihívás: őszintén, felelősen
felvállalni döntéseinket! (10) Küzdenünk kell a belső szépségért – most,
amikor látszat-orientált világunkban
mindenki csak a külsőre összpontosít. (11) Meg kell tanulnunk elfogadni
betöltetlen vágyainkat: Krisztusban
boldognak lenni! (Ef 5,14. Róm 8,22).
(12) Mindenek felett fontos megbízni
Isten szavában, a krízishelyzetekben
is. Jó, ha olykor ellátogatunk az egykori Sareptába! Az életben többször
is eljutunk oda (1Kir 17,17-24). Miután az özvegy megtapasztalta Isten
csodálatos gondoskodását, Isten
újabb próbatételt mért rá: meghalt a
fia! Érthetetlen! Ekkor döbben rá „álnokságaira”. És átéli Isten kegyelmes
szabadítását. A megpróbált Jóbhoz
hasonlóan végül sokkal közelebb került Istenhez! – Illés imaharcára érdemes felfigyelnünk. Két imádságát
látjuk a 20. és 21. versben „Én Uram,
Istenem!” megszólítással. Először
felfakad szívéből a „Miért”, és kiönti
panaszát az Úrnak. Magáról megfeledkezve eggyé válik sorstársával,

teljesen átérezve az ő problémáját!
Aztán könyörög. Mert nincs „varázsvesszeje”. Hozzánk hasonló emberként látjuk. (Ilyen volt ő a kármeli oltárnál is). Teljes szívvel könyörög, és
mindent tőle telhetőt megtesz a gyermek életre keltéséért. A csodára
nincs varázsformula: de van IMA,
imádkozási lehetőség. – Hitével átlátta, hogy e nyomorúsággal Isten
megbízhatósága, az ő hitelessége és
dicsősége lett próbára téve. Mert, ha
ez özvegy most elveszíti egyetlen fiát,
fennállt a veszélye, hogy Isten olyannak tűnik a pogányok előtt, mint
amilyenek a bálványok… Ezért Illés
Isten dicsőségére apellált! – Nos, e
„sareptai teológia” ránk is érvényes!
Újra és újra Sareptába visz utunk.
Ha Istenben bízunk, végül mi is meggazdagodva jövünk onnan elő! (Róm
8,37-39)

A

déli órákban vendégek és helybeliek asztalközösségben együtt
ebédeltünk az imaháznál. Aztán egy
kis „természet-járás” következett. A
délutáni alkalom 4 órakor kezdődött. Öröm volt látni, hogy sokan eljöttek úgy Lupényból, mint Petrozsényból, sőt Petrilláról is. Először
Kovács-Szabadi Tünde, helybeli református lelkész hirdette Isten Igéjét a Bír 4,4-10 alapján, Deboráról.
Miért lett Debora próféta és bíró? –
Azért, mert nem volt más. Felhasználta Isten a nyomorúság megoldására. Isten e gyenge teremtésen keresztül hajtotta végre szabadító
tervét. Figyeljük meg jellemvonásait:
1. Megnyitotta szívét Isten előtt. Míg
más rettegett, siránkozott, panaszkodott, Ő felfigyelt Istenre! - A mi feladatunk és kiváltságunk: e rohanó
világban Isten szavára figyelni, reményt nyerni és másokban is reményt kelteni. 2. Engedelmeskedett
Istennek. Igazságot szolgáltatott különböző helyzetekben. Hirdette Isten
Igéjét. A lehetetlennek tűnő feladatot
is elfogadta: Bárákkal együtt támadják meg Siserát. Isten szereti az Ő
népét és megváltani akarja! Elméletben mi is jól tudjuk ezt, de sokszor a
(folytatás a 7. oldalon)

Kongresszus

Tudósítás percről percre
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11.05 – Pardi Félix lp. elnöki beszámolójában elmondja: hálás a segítőtársaiért, az elnökség egy irányt
képvisel. Ugyanakkor voltak komplikált ügyek, amikor tanácstalannak
érezte magát, ezért különösen hálás
a szövetségi tanács segítségéért is.
11.09 – Borzási Pál főtitkár olyanképpen összegzi szolgálatát, mint
A kongresszus résztvevői
amelyben sok az adminisztrációs teendő: levelezés, nyilvántartás, utazások, kapcsolatok ápolása.
Kiemelkedően fontosnak tartja a
kapcsolattartást a Román Baptista
Unióval és a Magyar Baptista Egyházzal; a jövőben ezen irányt szeretné tovább erősíteni.
11.14 – Albert István Zsolt főtitkárhelyettes a szövetség és alegységeinek gazdasági-pénzügyi
előrehaladásáról szól, miközben
hangsúlyozza: gondoskodjunk továbbra is megfelelően lelkipásztoraink és alkalmazottaink fizetési
alapjáról.
– az RMBGYSZ tavaszi munkakongresszusa, 2016 –
11.26 – A szövetség költségvetésének számadatait Szász Imre irodaveregtetően szeles. Az imaház tágas
hit által az Úr Jézus Krisztust.
zető értékeli. Azon az úton kíván
alagsorában az asztalokon tea-kávé10.55 – Az elnökség tagjai helyet
kalács. A nagy teremben, a bemerítő foglalnak az emelvényen. A szószék- továbbra is haladni, mondja, amelyen az anyagiakkal való bánás jó bimedence fölötti monitoron tavaszias nél Pardi Félix szövetségi elnök igei
kép fogad, rajta az Énekek 2,11-12
köszöntésében az 1Kor 1,10-et idézi: zonyságtétel mind a testvérek, mind
felirattal, „Mert íme, elmúlt a tél, el„Kérlek azonban titeket, testvéreim, a világ előtt.
11.35 – Az Ellenőrző bizottság nemúlt az eső, és elment. Virágok nyíl- a mi Urunk Jézus Krisztus nevére,
vében Fazakas Miklós (Zilah) tesz jenak a földön, eljött az éneklés ideje,
hogy mindnyájan egyféleképpen
lentést, kisebb korrigálnivalókat
gerlebúgás hallatszik földünkön.”
szóljatok, és ne legyenek köztetek
említ. Csatlakozva az előtte szólók10.05 – Felhangzik a kezdő közösé- szakadások, hanem legyetek ismét
hoz, az ő meglátása is a határozott
nek: „Hirdessétek hangos szóval”, az egy értelmen és azonos vélemééneklést Mike József belényesi lelki- nyen”. Hangsúlyozza: Jézus Krisztus- NEM a „szürke” munkára közösségeinkben.
pásztor vezeti, zongorán Debrenti
ban ma, itt egyek lehetünk, Isten
11.38 – A gyűlést vezető elnök testBalázs kísér.
akarata szerint egy cél felé haladunk
vér helyet ad a hozzászólásoknak,
10.11 – Szilágy József kémeri gyüle- – egységben. Ismerteti a napirendi
végül szavazás alá bocsátja a gazdakezeti vén imádkozik és olvassa a Jn pontokat: 1) a küldöttek számbavésági jelentést, amelyet a küldöttek
21,15-17-et: „Simon, Jóna fia, szeret- tele, 2) beszámolók, 3) a Belső szasze-e engem?”, majd a Zsolt 97,10
bályzat módosítása, 4) mérlegképes egyhangúlag elfogadnak.
11.47 – A szövetség Belső szabályelső mondatát: „Ti, akik szeretitek az könyvelő jelölése az Ellenőrző bizottzatának hat, immár túlhaladott cikUrat, gyűlöljétek a gonoszt!”. Egy kis ságba, 5) beszámoló a nagyváradi
kelyének módosításait a
humorral indítja beszédét a munka- Baptista Teológiai Fakultás újabb
kongresszus talán legidősebb külpartnerkapcsolatáról, 6) tájékoztató főtitkárhelyettes sorolja és szavazdötte és a szilágysági ébredés még
egy új szövetségi kiadvány tervéről, tatja meg.
11.55 – A szövetség Ellenőrző biélő tanúja, majd az imádkozásra
7) különfélék, 8) záró igehirdetés és
zottságába egy olyan férfitestvért >>>
hangolva nyomatékosítja: elkülöebéd.
Hagyományosan most is a virágvasárnap előtti szombat, ez évben
március 19-e lett kitűzve a Szövetség
munkakongresszusának dátumaként, a helyszín a kémeri új imaház.
9.30 – Érkeznek a küldöttek, az út
száraz, az időjárás borongós, dide-

nülni a világtól, szeretni a nyájat, de
legfőképpen az Úr Jézust. A második
buzdításban Tóth Róbert vajdahunyadi lelkipásztor Pál apostol vallomása szerint, a Fil 3,7-8-ból, „amik
nekem egykor nyereségek voltak,
azokat kárnak ítéltem Krisztusért”,
arra kér, hogy őrizzük szívünkben

„Jézus Krisztusban egyek”
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Kémer

nak erre nagy szüksége lenne. Szót
rendelkező küldöttek száma 143
kér még Szabó András értarcsai lelvolt. A pénz lekötve marad; imádkipásztor, és részletezi a kárpátaljai
kozzunk, gondolkozzunk a jövőben
gyülekezeteknek vitt legutóbbi segéennek a legjobb felhasználásáról,
lyakciót.
zárja le a témát Pardi Félix tv.
13.15 – A kongresszus záró igehir12.41 – Tájékoztató hangzik el a
BTA-BTF partnerkapcsolatról. Kis-Ju- detésében a Zsidókhoz írt levél 4,1416-ot veszi alapul Dr. Almási Tibor
hász Vilmos oktatási alelnök öröm(Mo.), a Baptista Teológiai Akadémia
mel számol be arról, hogy a jelen
tanév elején létrejött egy megállapo- rektora: „Mert nem olyan főpapunk
dás
a budapesti Baptista Teológiai
van, aki ne tudna megindulni gyengeDr. Almási Tibor prédikál
Akadémia és a nagyváradi Baptista
ségeinken, hanem aki hozzánk haTeológiai Fakultás között. Hármas
sonlóan megkísértetett mindenben,
kapcsolatban működik ezentúl a
kivéve a bűnt”. Követhetjük az Úr Jéképzés, a teológiai hallgatók az Ema- zust helytelen módon is? – teszi fel a
nuel Egyetem mellett a budapesti fő- kérdést indításként. A válaszokban
iskola hallgatóiként is bejegyzettek.
mélyenszántó elemzést ad az Úr
A szövetség tervbe vett új kiadváJézus Sátán általi megkísértéseiről. És
nyáról elmondja, magában foglalja
rávilágít, több ponton is, szükséghelymajd a hitvallomásunkat, az Alapzeteink biblikus megélésére.
A Szövetség elnöksége
szabályt, és határozatokat az álta14.03 – Köszönetnyilvánítást mond
lunk képviselt közös álláspontról,
próbál jelölni a kongresszus, aki
az elnök testvér a fogadó kémeri gyütekintettel hívő életünk aspektusamérlegképes könyvelő. Több név is
lekezetnek, mindazon atyafinak aki
ira.
szóba jön, de a megfelelő személy
segített a szövetség tavaszi gyűlésé12.48 – „Nekem többet ér Jézus” c.
keresése nyitva marad.
nek megrendezésében. Kissé hoszközösének után, a különfélék napi12.05 – A jövőbeli statisztikai kérszabban szól Mike József belényesi
rendi pontnál az elnök testvér
dőívek pontosabb kitöltésére kér a
lelkipásztorhoz, megköszöni a nagy
ajánlja, hogy az elhangzott ének lelfőtitkár, a fenyített tagok is tagok,
közösségben kifejtett ének-zenei szolkületével történjenek a hozzászóláhangsúlyozza.
gálatát, munkássága új fordulatot
12.12 – Fajsúlyos pénzügyi kérdés- sok. Veress Ernő ballai lelkipásztor
vesz, amelyhez sok áldást kíván.
ben kell szavazniuk a küldötteknek. javasolja, a szövetség lekötött pénz14.12 – Pardi Félix szövetségi elnök
alapja a jövőben szolgálja a missziót, záróimájával ér véget a kongresszus.
Az utóbbi évek országos vagy kerületi gyűlésein tűnt fel a kérdés: visz- ugyanitt szorgalmazza Kelemen Sza- A küldöttek az ebédet az imaház alagbolcs kárpátaljai szolgálatának toszakaphatják-e a kolozsvári telek
sorában fogyasztják el. A kémeri szavábbi
támogatását. Veress Efraim
megvásárlásra szánt pénzüket azon
kácsok bográcsos ételt készítettek
gyülekezetek, akik ezt kérelmezik? A érszőlősi lelkipásztor indítványozza, (körülbelül szabadtűzön). A szívélyes
kivetítőn megjelenik egy többszörö- hogy a kongresszus döntsön már
légkör még marasztalja a vendégeket,
sen összetett mondat, amelynek a lé- most a lekötött pénz misszióalapba
ígyhát komótosan kelnek útra – a tanyege: felszabadítja-e a kongresszus való kerüléséről.
lálkozás és a sok élmény súlyával.
13.05 – Ivánitzki István szatmárnéa szövetség bankban lekötött pénzmeti
gyülekezeti vén lelki témák felé
összegét visszafizetés céljára? A gyűSzilágyi László,
tereli a beszélgetést, túl sokat forBiharszentjános
lést vezető ajánlja, ne folyjék erről
gunk
a
pénz
körül,
mondja,
majd
most vita, de nem erőlteti az azonkéri a küldötteket, imádkozzanak ébnali szavazást. Ilyenképpen lehetőredésért, különösen az új generációség nyílik a kérdés értelmezésére,
elhangzik néhány érvelés is.
12.34 – A kongresszus elfogadja az
hiRdeTéS. Bibliák, keresztyén könyvek, CD-k és kisebb formátumú
elnök testvér javaslatát és nyílt szakeresztyén kiadványok (naptárak, képeslapok, igekártyák, könyvjelzők)
vazás történik: a NEM-nél sok kéz
rendelhetők Kovács zsolt testvérnél nagy választékban a következő
lendül a magasba, az IGEN-eket meg- elérhetőségeken: Tel.: 0724490634 (Vodafone), 0743832173. e-mail:
számolva az eredmény 35, a tartózzsolti.kovacs@gmail.com
kodóké 12. A szavazati joggal

Testvérnők
(folytatás az 5. oldalról)
gyakorlati engedelmesség elmarad.
3. Hálaimát mond. Hogy kihez tartozol, megmutatkozik abban, kinek
adsz hálát és kinek tulajdonítod az
áldást. Az emberi hiúságra az jellemző, hogy önmagának tulajdonítja
az érdemet, a megoldást. Isten igaz
tisztelete abban áll, hogy Őt hívjuk
segítségül, és neki adunk hálát. Mindenért hálát adjatok! 4.Közvetítő Isten és az Ő népe között. Közbenjár
értük. Lelkesíti őket a csüggedésben.
- Nos, ez a keresztyén nő szerepe is.
Nem könnyű ez ma sem. De mindenekfelett győztesek vagyunk Az által,
ki minket szeretett!

A

kolozsvári vendégek részéről
bizonyságtételek hangzottak el,
majd Borzási Istvánné Márta előadásának második része következett, feltárva, mennyire fontos felvállalni női mivoltunkat a
családban és a társadalomban.
(1) A „női emancipáció” eredményeként szinte törölték a szótárból az
„erény”, „szüzesség”, „szelídség”,
„szemérmetesség” „háziasság”, „alávetettség” szavakat. Helyére kerültek
ilyen szavak, mint „érvényesülés”,
„döntés”, „hűtlenség”„válás”, „új
életstílus”… A házasság és anyaság
szerepét lerombolták, lealacsonyították. Ám ez az új mentalitás nem várt
következményeket hozott magával:
felügyeletlen gyermekek ezreit, kiszolgáltatottságot, idősek mellőzését,
vagy öregotthonokba zárását… (2) A
teremtéskor Isten segítőtársul adta a
nőt: társ az uralomban, társ az istenkép hordozásában: az élet hordozója
és táplálója! Nőnek maradni óriási
kihívás! Mit jelent ez Isten Igéje alapján? (3) HIVATÁSUNK A CSALÁDBAN: -Otthonépítés: meleg otthont
biztosítani, ahol jó a hangulat! A nő
lelkiállapota kihat az egész családra!
A ránk telepedő nyomasztó hangulatot a hit erejével „fel lehet rúgni”, le
lehet győzni! Meghittség: Igyekezzünk építő kommunikációt fenntartani a családban. Tisztelet: társadalmunkban a tisztelet kihalófélben van.
És úgyszintén a családban is. – Ha én
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Táborozás Sólyomkőváron

Örömmel hirdetjük, hogy a Sólyomkővári tábor „megnyitja kapuit” a nyári
táborozásra. Ez nem azt jelenti, hogy a tábor elkészült teljesen, de olyan felszereléssel rendelkezik mint: egy ebédlő, ami körülbelül 60 személynek nyújt
helyet étkezésre, felszerelt konyha, személyzeti fürdőszoba, két hálószoba, és
egy fürdőszoba (három zuhanyzóval). Ezzel a felszereléssel már lehet a tábort használni, de ehhez még szükséges lesz néhány sátor, amelyek biztositják az elszállásolást. Olyan csoportok jelentkezését várjuk, akik önellátóan
szeretnék a tábor lehetőségeit igénybe venni. További információért hívják
a 0743080817-os telefonszámot vagy írjanak a solyomkovari.tabor@gmail.
com e-mail címre. Várjuk a jelentkezőket! [Módi Tamás]

tisztelem a férjemet, akkor tudom a
gyermeket is hatékonyan tiszteletre
tanítani. Alávetettség: a férj iránt. Ez
már Évának is problémát jelentett. A
kísértő odasúgta: „Képes vagy te magad irányítani életedet! Ha aláveted
magad férjednek, nyomorult leszel!”
A Sátán meggyőzte a nőket, hogy az
alávetettség primitív, alávaló, káros… - Azonban a bibliai, Isten szerinti alávetettség: a legfelszabadítóbb
elv! Ez védettséget jelent. Ha viszont
megtagadjuk a tekintélyt: kiszolgáltatjuk magunkat az ellenségnek. Minden tekintélyt egy magasabb tekintély irányít, és egyben betakar és
megvéd minket, ha alávetjük magunkat. Elfogadni férjünket úgy, ahogy
van. Sok feleség úgy véli, hogy ő „restaurálási munkát” kell végezzen férjén. De nem erre hívott el Isten; a nevelés tulajdonképpen már megtörtént
az élet első hét évében. A mi feladatunk, hogy Istent kérjük, és engedjük
hogy formálja társunk életét. Ő tudja
megváltoztatni. Gyermeknevelésben.
Hitre kell nevelnünk gyermekeinket!
Igen fontos a következetesség. Nevelni kell őket, nem csak tanítani.
Fontos odafigyelni a gyermekre!
(4) HIVATÁSUNK A TÁRSADALOM-

BAN. Eszter árva fogolyból lett királyné. De ezzel még nem ért célba a
történet. Új élethelyzetében magas kihívásai voltak. 1. A helyzet feltárásában nagybátyja rámutat: „nem te
vagy a legfontosabb”. Márdokeus nem
Eszterben hitt, hanem Istenben. Világos kell legyen előttünk is, hogy végül
is nem Istennek van feltétlen szüksége
ránk, hanem nekünk Őrá. Ő mindent
el tud végezni nélkülünk is! 2. „E mostani időre jutottál királyságra.” Nagyon fontos felismerni a jelen kihívásait! Miért történt e nagy változás,
hogy királyné lettél? Isten célja: királyságra juss, hogy szolgálj!... 3. Krízisek láncolata következett… 4. „ha a
mostani időben hallgatsz, másunnan
lesz szabadulás.” A mi felelősségünk:
megragadni a jelen-adta lehetőséget.
Értelmetlen gondolat: „bárcsak a történelem más szakaszán éltem volna …
” Baj az, ha nem tudjuk felvállalni a jelent! Eszternek a királyhoz kellett
mennie: nagy rizikó volt ez! De hittek
Istenben. Tudták, hogy terve jó!
Borzási Sándor,
Lupény
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■ BEMEríTéS BESzTErcén. 2016. április 3-án
a besztercei gyülekezet ünneplőbe öltözve osztozott
Magyarosi Rózsika, Gedő Debora Mirjám és Rémán

bemerítés

mat megelőző héten evangélizációs estéket tartottunk. Vendég igehirdetőnk Mike Sámuel lp. testvér
volt, aki a Róm 6:1-10 és az 1Pt 3:21 alapján szólt a bemerítés utáni új életben járás fontosságáról. Az új
tagok életére kívánjuk Isten áldását, megerősödést,
kitartást és sok lelki örömöt. A képen láthatók balról
jobbra: Mike Sámuel lp., Csóka Attila, Bihari Csaba és
Székely Béla Dániel lp. [Sz. B. D.]

60 éves évforduló biharpüspökiben

F

János (balról jobbra a képen) testvérek örömében,
akik az újszövetségi üdvkorszak rendje szerint engedelmeskedve az Úr Jézus rendelkezésének, bemerítkeztek, bizonyítva és megmutatva a Megváltóba vetett
hitüknek a szeretetből és engedelmességből fakadó
gyümölcsét. Gazdát cserélve elkötelezték magukat az
Úr Jézusnak.
Szövetségünk elnöke, Pardi Félix zilahi lelkipásztor,
hirdette Isten igéjét a Józsué 2:18 alapján, hangsúlyozva az engedelmesség fontosságát és az apró dolgokra való figyelés jelentőségét. A bemerítést Kelemen
Sándor, a gyülekezet lelkipásztora végezte. Az új tagokért való kézrátételes imádkozás után, örömünnepünk
Úrvacsorázásban folytatódott és késő délutánig tartó
testvéri együttlétben fejeződött be. Isten áldja meg
testvéreinket az új életben való járásukban, és tartsa
meg hitüket mindvégig Krisztusban! [Sárkány János]

azekas Imre és felesége Ica 2016. április 28-án,
húsvét másodnapján ünnepelték a biharpüspöki
gyülekezettel és családjukkal 60 éves házassági évfordulójukat. Ez alkalomból Papp Dezső, a gyülekezet
lelkipásztora a Lukács 1:78-79 versei alapján szolgált
igével. A gyülekezet elöljárója, Szilágyi Géza is köszöntötte az idős házaspárt, a gyülekezet ifjúsága pedig virágcsokrot nyújtott át. Testvéreink nagyon hálásak az Úrnak, hogy ilyen hosszú időn át hordozta
őket kegyelemben, sok betegség és megpróbáltatás
között is. Kívánjuk továbbra is Isten áldását életükre!

Papp Dezsőné Margitka

■ BEMEríTéS SArMASágon. 2016. február
28-án bemerítési ünepe volt a sarmasági gyülekezet-

nek. Öröm volt a szívünkben, mert két fehérruhás
tett vallást a bemerítés vizében is a Krisztustól kapott
új életéről. Sokan eljöttek, hogy a fehérruhásokkal, a
mennyországgal és velünk együtt örüljenek. Az alkal-

hirdetés

Kedves testvérek! Szeretnénk tudomásukra

hozni, hogy ha valamelyik gyülekezetnek szüksége van hordozható bemerítő medencére,
zilahon van lehetőség rendelni. Eddig egy
gyülekezet rendelt medencét melynek méretei:
hosszúsága 2 méter, szélessége 1 méter és magassága 90 cm, súlya pedig nagyjából 80 kg. A
medence üvegszálból készül ami meg van erősítve egy vasszerkezettel, és lefolyót is tartalmaz.
Érdeklődni lehet Deák Imre testvérnél a következő telefonszámon: 0735500907.

Kreatív evangelizációs és gyülekezetplántáló konferencia
Balatonszárszó,
2016. február 25-28

A

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mindvégső határáig.”
(Apcsel 1,8)

fenti ige volt a mottója annak a
konferenciának, amit a Magyarországi Baptista Egyház szervezett Balatonszárszón, február 25-28.
között. A három napos rendezvényen közép és kelet európa baptista
lelkipásztorai és lelki munkásai találkozhattak, hogy egymás hite által növekedjenek és bátorodjanak a miszszió munkában.
Az első előadást Mateus Wichary,
a Lengyel Baptista Szövetség elnöke tartotta „Világmisszió madártávlatból” címmel. Tudatában kell
lennünk annak, hogy a történelem
mindig Jézus Krisztusról szól. „History is His story!” Amikor napjaink
eseményeit tekintjük, mindig meg
kell látnunk benne a misszió lehetőségét. Gyülekezeteink akkor lesznek
hatékonyak, ha Nehémiás példájára,
elkezdünk mi is közösen falat építeni. Mindenki felőlés azért, hogy az
előtte lévő falat építse. Testvérünk
arra bátorított, hogy építsük együtt a
keresztyénség védőfalait.
A második előadást Asatur nahapetyan, az Európai Baptista Szövetség elnökétől hallhatuk, „Akadályok legyőzése” címmel. Csakis úgy
győzhetünk az akadályok felett, ha
teljes szívvel, odaszánt élettel követjük Jézus Krisztust. Szükséges, hogy
a lelki vezetők példát mutassanak a
lelkesedésben, megtérésben, és a
bűnrendezésben is. Bármilyen nehézségekkel is szembesüljünk, tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztustól
kaptuk elhívásunkat, ezért teljes joggal igényelhetjük tőle az ő igéreteinek beteljesítését. Mint Jézus tanítvá-

nyai, lesznek nehézségeink, támadásaink, kisértéseink, de a végén számítsunk mindig a győzelemre. A támadások közepette tegyük le
csalódottságunkat és haragunkat Isten elé és kérjük, hogy tanítson és
formáljon minket ezek által is. Törekedjünk arra, hogy amit Krisztusban
elkezdtünk, vele együtt fejezzük is
be. Három jó tanács az akadályok legyőzésére: a) Ismerd meg az ellenséget és az ő taktikáit; b) Imádkozz,
imádkozz és imádkozz; c) Ismerd fel,
hogy minden helyzetben Isten a te
segítőd.
A harmadik előadást Viorel Iuga,
a romániai Baptista Unió elnöke
tartotta, „Szentlélekkel és tűzzel”
címmel. Az Úr négy kijelentést helyezett testvérünk szivére, amivel bátorította a jelenlevő hallgatóságot: Kövessük Jézus Krisztust! Tanuljunk
meg együttműködni testvéreinkkel!
Hírdessük az evangéliumot! Adjuk
mindig a legjobbat Istennek!
A záró előadást Victor Hamm, a
Billy graham Evangélizációs Társaság alelnöke tartotta „Menjetek el
tehát...” címmel. Az előadás az Ámós
próféta 9:13a versére épült: „Ímé,
napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott
éri a szántó az aratót”. Testvérünk a
misszió munkát a földművelés ciklusához hasonlította, ahogy egymást
követi a szántás, a vetés és az aratás.
Ha az aratók nem végzik el idejében
a rájuk bízott munkát, azzal az egész
ciklust felborítják. Minden nemzedéknek részt kell vennie a missziómunkában, egyeseknek úgy mint
szántók vagy vetők másoknak úgy,

mint aratók. Folytassuk azt a munkát, amit elődeink elkezdtek és igyekezzünk, hogy ne tartóztassuk fel a
jövő nemzedék munkáját sem. Végezzük munkánkat lelkesen kihasználva az adott kor adta lehetőségeket!
Betekintést nyerhettünk különböző missziókba is, ahol többféle
evangélizációs eszközt megismerhettünk. A következőkben szeretnék felsorolni ezek közül néhányat, abban
a reményben, hogy az olvasóban is
vágyat ébreszt bekapcsolódni valamelyik misszióba.
Egyetemista misszió – Sipos
Márk, alapító pásztora a Szegedi Új
Remény Baptista Gyülekezetnek,
ami az egyetemen folytatott missziómunkából nőtte ki magát. Az egyetemi szolgálatban olyan eszközöket
használnak amivel a fiatalokat elérhetik: kirándulások, ingyen bicikli
szervíz, túlélőcsomag osztogatás, különböző városi rendezvényeken való
részvétel.
Fiatalok az élet Köszöbén (FéK) galambos András, a Budafoki Baptista Gyülekezet előljárója és főállásban a Timóteus Társaság szolgálattevője, elmondta, hogy elsődleges célja
az evangélizálás és tanítványozás, illetve evangelizáló és tanítványozó
lelki mozgalmak indítása a diákok és
fiatal felnőttek között.
Halász Tímea a Fiatalok Krisztusért Alapítvány (YFc) igazgatója, és
a Jelige ifjúsági magazin főszerkesztője elmondta: „Minden tinédzser
számít! Hiszem, hogy Istennek terve
(folytatás a 11. oldalon)

10

Mi újság Filadelﬁában (iii.)

V

árható volt, de mégis keményen
érintett. Egyik hétfői napon, amikor meglátogatni mentem idős testvéreimet, azt terveztem, hogy
meglepetést szerzek Biró Veronika
néninek: viszek neki egy csokit. Sima
és mosolygós arca megtagadta életkorát. Szemeiben mindig ott ragyogott az igen gazdag múlt, a hálával
telt jelen – még akkor is, amikor fájdalmai voltak –, és a reményteljes
jövő. Már a kapuban azzal vártak,
hogy Veronika meghalt. A közelmúltban tudtam meg beszédéből, hogy
két gyermeke volt. Amikor kérdeztem, hogy hol vannak, azt mondta:
„Nem tudom”.
Na de visszatérek egy pillanatra
Regina testvérnőhöz, akit jómagam
Graciellának szólítok, s ez neki nagyon tetszik. Egy alkalommal elmesélte, hogy férje, amikor annak
halálos ágyánál ült, arra kérte, hogy
majd a temetésén ne sírjon. „Hogy
tudsz te ilyet kérni tőlem?” – kérdezett vissza. „Anyukám, 40 évig hirdettem az Isten országának
gyönyörűségét. Ha majd a temetésemen azt látják az emberek, hogy te
sírsz, azt gondolják majd, hogy hazudtam.” És még egy nem mindennapi epizód. Amikor testvérnőnk
megtért, fia, akivel együtt lakott,
több ízben megverte. Előfordult,
hogy amikor este hazaért az imaházból, fia nem engedte be a házba. Regina néni egész éjjel sétált az
utcákon, és énekelt. Tél volt.
Mivel nincs olyan erős hangom,
mint Molnár Miklós testvérnek, aki a
szerdai napot szánja az öregekre,
enyhén szólva is nagy megpróbáltatás számomra, hogy hangosan beszéljek. Volt, amikor odafordultam
az egyik kedves idős nénihez, és azt
mondtam: „Jaj, de örvendek, hogy
újra találkozunk!” „Köszönöm szépen, jól vagyok” – érkezett a válasz.
„Na hogy tetszik lenni?” – kíváncsiskodom. „Tibike hozott el.” Láttam,
hogy ez így nem megy, és próbáltam

idősebbek

SZERETET • 2016. MÁ JUS

Biró Veronika néni,
2016 januárjában

mással lekötni magam.
A 13-as szobába megyek. A nagyváradi, Bémer-téri fodrász-szalonban dolgozott jelenlegi lakója,
Nyisztor Mária.
Lánya 55 évesen
torok rákban szenved. Fia Berlinben
közgazdász. Máriáérdekében. Egy hét múlva
nak a jobb lába ammegyek újra, s látom, hogy
putálva van, így
a 13-as szobában van egy új
mindig segítségre
Nyisztor Mária néni
„vendég” Széplakról. „Na,
szorul, amikor ideugye, mondtam, hogy elintézem az
oda akar menni. Szobatársa súlyos
ügyet, Mária.” „Hát igen, a volt szobabeteg. Éjjel-nappal kitakarózva, hantársam meghalt” – mondja. „Na, már
gosan beszél, érthetetlenül. Könyörezt sem én intéztem el”, gondolom.
gött, hogy segítsek rajta, mert már
(Folytatjuk)
nem bírja idegekkel. „Mária, el
Dániel Zalán
fogom intézni.” Valóban szóltam az

Nemes Lehel bizonyságtétele

S

zékelyudvarhelyen születtem, teljesen átlagos, katolikus családban, katolikusnak kereszteltek. Nem igazán voltunk templomba járó család. Istenről hallottam,
hiszen egyik nagyszülőm küldött a templomba. Igaz,
hogy közben a másik, sajátos meglátása révén, éppen tiltott ettől. Aztán jött az élet, jártam az iskolát, megnősültem, és így utólag már látom, hogy a Jó Isten keze benne
volt a párválasztásban. Már egy-két hét ismeretség után
éreztem belül, hogy a feleségem az, akivel le akarom élni az életemet.
A házasságunk szépen indult, nem voltak különösebb gondok, négy év
házasság után született az első kislányunk, utána rögtön egy másik kislány és egy kisfiú. Ebben az időszakban jól ment minden, úgy éreztem jó
ember vagyok, mindenkivel jót teszek. Ugyanakkor nagyon sokat dolgoztam, és ez egy idő után éjszakai fáradtsághoz, fásultsághoz vezetett a házasságban, sokszor már nem is volt olyan jó hazamenni, úgymond.
Előfordult, hogy nem is mindig hazamentem a munkából, hanem elmentünk a kollégákkal, hogy „kipihenjük” a fáradtságot ilyen-olyan kocsmákban, elbeszélgessünk, és vitatkozzunk a semmiről. Fogyasztottunk, aztán
hazaérve már bennem sem az a békesség volt, és otthon sem az fogadott.
Mindemellett még volt egy szörnyű magányérzetem, annak ellenére, hogy
feleségem, három gyermekem, és barátaim is voltak. Ahányszor felébredtem és kinyitottam a szemem, mindig egyedül éreztem magam.
És akkor történt valami. Az Úr beleszólt a feleségem életébe. Ő elkezdett
járni gyülekezetbe. Említette nekem, hogy szeret ide járni, jól esik neki,
nekem pedig semmi ellenvetésem nem volt. Egy idő után észrevettem
rajta, hogy megváltozott, de nem tulajdonítottam ennek különösebb jelentőséget. És akkor történt, hogy június elseje alkalmából gyermeknapot
szervezett a Máté-farmon a gyülekezet. Kért a feleségem, hogy menjek én

>

Tanúság

(folytatás a 9. oldalról)
van Európával, és felelősséget érzek
azokért a fiatalokért, akik a jövő
társadalmát fogják építeni. Ezért az
az imádságom, hogy a misszió növekedhessen és minden fiatalnak,
minden népcsoportból legyen lehetősége döntést hozni Jézus Krisztus
mellett.”
zenei szolgálat területén megismerhettük Sam rowland-ot Kanadából. Sam, mint előadó, szerző és
zenész megosztotta történeteit és
szívét a világ minden részén. Humorral átszőtt gondolatébresztő látásmódjával és zenéjével több ezer
emberre volt hatással több kontinensen. Mindenkinek könnybelábadt a szeme, amikor előadta „20
perc” c. szerzeményét. Az ének egy
tragikus megtörtént eseménynek állít emléket.

>
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Bibliai maraton – Henryk
Skrzypkowski, lengyelországi baptista lelkipásztor, aki kihívásának
érzi, hogy elismerést szerezzen városában a szektának tartott baptista
gyülekezeteknek. Ennek érdekében
különböző projekteket indított,
mellyel ismertté tette városában
egyházát. Megszervezett egy négy
napos maratoni bibliaolvasást, ahol
400 önkéntes, majdnem 100 óra
alatt felolvasta a teljes Szentírást. A
rekordkísérlet nagy médiavisszhangra talált. A felolvasásban részt
vettek a városi és egyházi vezetők is,
ami bátorságot adott az embereknek, hogy közeledjenek Istenhez.
Márk dráma – Benedek zalán,
egy megtért színész, aki színdarabokat ír és ad elő. Bemutatta a Márk
drámát, ami egy hatékony eszköz lehet, hogy a világi emberek testközelből megismerjék az evangéliumot. A

is, mert családi program. Én mondtam, hogy fáradt vagyok. Addig-addig
kérlelt, hogy győzött bennem az a jóság, amiről beszéltem. Aztán lementünk. Odaérkezve még ismerősöket is láttam, és láttam gyermekeimnek
az örömét, más gyermekek örömét, azt a nyitottságot, amivel fogadtak,
és eltöltöttünk egy nagyon szép délutánt. Nagyon jó beszélgetések alakultak ki, amelyek szinte észrevétlenül Jézus Krisztusról szóltak.
Ezzel még nem történt semmi, ment tovább az élet, és elérkezett a nyár,
amikor házas tábort szerveztek a Hargitán. Oda is meghívtak. Ezt már,
bevallom, sokkal hamarabb elfogadtam. Tudtam, hova megyek, és szívesen mentem. Ez egy hétvége volt, és ott úgy eltűnt a fáradtságom, ami korábban nyomasztott, mintha két hónapot pihentem volna valahol egy
szigeten. Hétfőn reggel csodálkoztam, hogy hogy érzem én ilyen jól
magam. Megfogtak az énekek, bár nincs énekhangom. Attól kezdve jártam én is rendszeresen vasárnap a gyülekezetbe. Nem kellett unszolni
engem, jöttem nagyon szívesen. És lassan-lassan a Jó Isten igéje elvégezte
a munkát bennem: rájöttem, hogy nem is vagyok annyira jó ember. Hétről-hétre jobban éreztem, hogy rossz ember vagyok, rájöttem, mennyire
kihasználtam a családomat, a munkatársaimat. Nem volt könnyű ezt beismerni. Annál könnyebb volt az, amikor megadta az Úr Jézus a választ a
kívánságomra, és lerogytam, és elmondtam neki, Uram, itt is vétkeztem,
valóban rossz ember vagyok, bűnös ember vagyok. Egy istentiszteleten
megadtam szívemben a választ, hogy ezt a hitet nem veheti el tőlem
senki, jöjjön bármi a családban, bárhol.
Nagyon sok áldást kaptam Istentől, új pozícióba kerültem a munkahelyen, ahol fizikai munkát nem végzek, megújult a családi életem. Most
már nem a kollégák, a barátok az elsők, hanem a családom. Hihetetlenül
jó viszony alakult ki a gyerekeimmel, tudok velük beszélgetni. Nehéz szavakba önteni, de csodálatos az Úrral járni, mindennap tőle kapni segítséget, és reggel, ahogy kinyitom a szememet, nem a magányt érezni, hanem
tudni, hogy velem van Jézus azon a napon is.
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Márk dráma amatőr színészekre lett
kitalálva és bárhol megszervezhető.
A néző aktív szereplője lesz a drámának, aminek végén közelebb kerül
Jézus személyéhez, és megérti, hogy
ő is részese volt Jézus kereszthalálának.
A „Seregek ura” hagyományőrző
egyesület által időutazásban vehettünk részt. Az egyesület tagjai autentikus ruhákban és harci felszerelésekkel jelenítették meg a Krisztus
előtti korokat. Keresztelő Jánosra
emlékezve, még erdei mézes sáskát
is lehetett kóstólni. Gyakran fellépnek majálisokon és különböző rendezvényeken, hogy vizuálisan is közelebb hozzák az emberekhez a
Bibliai történeteket.

Egyházi vezetők és a kereszt

A „Seregek ura” hagyományőrző
egyesület

A bizonyságtételek által megértettük, hogy sehol nem könnyű a baptista gyülekezetek helyzete, de Isten
az ő kegyelmét kiárasztja és megáldja azokat, akik őt követik. Legyünk mi is kreatívak az evangelizálásban és lássuk meg az előttünk
levő lehetőségeket!
Nagy Ferencz,
Szilágycseh
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zzel a címmel szerveztünk maratoni konferenciát április első hétvégéjén a krasznai gyülekezettel, a szolgálatban álló és szolgálni vágyó fiataloknak. Azért maratoni, mert a három nap alatt
6 előadást hallhattunk a szolgálat témakörében. A
különleges találkozón kb. 180 fiatal vett részt, vendégek és krasznaiak.

Péntek délután Szabó Szilárd, EMaBISz elnök nyitotta
a konferenciát. A szolgálat fontosságáról beszélt és arról, hogy bár alkalmatlannak tartjuk magunkat a szolgálatra, Isten alkalmassá tud tenni.
Szombaton Marius Cruceru, arra hívta fel a figyelmünket, hogyan lehet szolgálni az Urat a helyi gyülekezetben. Ahhoz, hogy végig kitartsunk, szükséges a mindennapi edzés: bibliatanulmány, kitartó imádkozás,
egyedüllét Istennel, egyszerű életmód, alázat az alárendeltségben, szolgáló lelkület, ünneplés. Ezután Balla Annamáriával a valós problémákra kerestük a megoldást.
Szó esett a belső problémákról, úgy, mint szakadás, viszály, de azokról a támadásokról is beszéltünk, melyek
kívülről érnek bennünket. Az ebéd után kiscsoportokba
rendeződtünk és pár kérdést válaszoltunk meg. Értékeltük az ifjúságok előnyeit, pozitívumait, majd a hiányosságainkról beszélgettünk, és próbáltunk megoldást találni ezekre közösen. Utolsó feladatként egy-egy
plakátot készítettünk az ifiről, felírtuk azt, amit mindenképp megosztanánk egy látogatóval, azt, amit számunkra a közösség jelent. Délután ismét két

Fiatalok

előadás következett. Székely András a dicsőítésről beszélt, arról, hogy a lévitáknak mit is jelentett ez, s hogy
számunkra milyen jelentőséggel bír. Majd a napot Borzási István zárta, hogyan készüljünk fel egy ifiórára
című előadásával. Péntek és szombat este az ifik bemutatkozása után, lehetőség volt egymásért imádkozni.
Vasárnap a gyülekezettel együtt ünnepeltünk és tanultunk. Borzási Pál az ApCsel 16:1-5 alapján, Timóteus
példáját felhasználva beszélt a vezetők felismeréséről
és neveléséről. Kihangsúlyozta, hogy a tanítvány tanítható, formálható és áldozat kész.
néhány konferenciázó ifivezető, fiatal gondolata
erről a konferenciáról:
„Számomra egy csodálatos alkalom volt, éreztem, hogy
Isten jelen volt ezen a konferencián és, hogy formált engem és hiszem, hogy másokat is. Sokat jelentett már
maga a téma, mert sajnos a mai világban sokan szolgálnak, olyan isteneknek, melyeket lehet nem is ismernek.
Sokat épültem a szolgálatban és az ifjúság vezetésében is.
Megértettem, hogy Istennek szüksége van szolgákra, akiket tud használni az ige hirdetésében és a bizonyságtevésben is. Nagyon jól éreztem magam, jók voltak az előadások és a program is. A vágyam az, hogy amit tanultam az mind megmaradjon a szívemben, hogy tudjam az
Istent szolgálni mint alázatos és hűséges gyermeke. Egy
igeverset kaptam a Máté 20:28: «Az Emberfia sem azért
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és
életét adja váltságul sokakért.» Kívánom mindenki számára hogy álljunk be az Úr Jézus szolgálatába és

„Szolgálatra
jelentkezem!”
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szolgáljunk neki tiszta szívből.” [Bákai Dávid, Szilágyperecsen]
„Számomra ez a konferencia felüdítő volt lelkileg, mert
Isten dolgaival foglalkoztunk a nap legnagyobb részében.
Több kérdéssel indultam a „tarisznyámban”, és örülök,
mert úgy látom válaszokat, megerősítéseket és bátorításokat kaptam a Jó Istentől. Milyen egy jó vezető, milyennek kell lennie? Mindenképp tanítvány legyen és tanítható személy. Fontos üzenetek voltak számomra a
következők: «Lásd meg a szükségeket ott, ahova az Úr
elhelyezett, légy kreatív és építsd az Ő országát,» és «figyelj, imádkozz és szolgálj együtt az ifjúságod tagjaival
különböző misszióterületeken. Hordozzátok együtt a terheket, a győzelmeknek is együtt örüljetek.» Ezeket igyekszem Isten segítségével megvalósítani. Még szívesen
részt vennék egy ilyen konferencián. «Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.» Róma 11,36” [Pálosi Orsolya, Marosvásárhely]
„Nagyon vártam ezt a konfit, mint ifivezető. Vágytam
tanulni, hogy mi is pontosan a feladata egy ifivezetőnek
és mi az, amit tehetek annak érdekében, hogy az ifjúság
együtt fejlődjön, növekedjen a Krisztusban. Mindegyik
előadás nagyon jó volt, sok jó gondolat volt, ami megfogott, megérintett. Ennek a konferenciának előadásai által
megerősödött bennem, hogy még komolyabban kell vennem a rám bízott szolgálatokat és, hogy legyek kitartó
azokban.” [Boncidai Dávid, Kalotaszentkirály]
„Hálás vagyok a szervezőknek és a krasznai fiataloknak, hogy részt vehettem ezen a konfin, ami számomra
áldásosnak bizonyult. A számos üzenet közül, csak egyet
szeretnék kiemelni, ami számomra a legfontosabb. Már
péntek este nagyon jól telt és éreztem, hogy ott a helyem,
mert Isten tanítani akar engem, hogy hatékonyabban
szolgáljak az ifiben. Szabó Szilárd szolgálata érintett
meg legjobban, hogy Isten elsősorban nem vezetésre, hanem szolgálatra hívott el engem. Ezt napról napra tanulom és hiszem, hogy Isten erőt ad erre, hiszen megígérte,
hogy nem hagy el. Nagyon hasznos és áldásos konfi volt,
szeretnék még ilyeneken részt venni, ha Isten is úgy
akarja.” [Mártonfi Naómi, Magyarlóna]
„Örültem, amikor hallottam, hogy lesz egy konferencia,
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amelynek specifikus témája a szolgálat. Több gondolat
megerősödőtt bennem a szolgálattal kapcsolatban ezen
a hétvégén. Egyik gondolat az, hogy állhatatosnak kell
maradni az imádkozásban, hogy Isten megmutassa,
hogy engem vagy mást milyen szolgálati területen akar
látni. Hiszem, hogy minden megtért embert az Úr, az Ő
szolgálatába akar helyezni, más-más területen. Bennem
is ez a vágy volt már egy ideje, hogy megértsem az Isten
akaratát ezen a téren (is). Második gondolat, ami megerősödőtt bennem, hogy szolgálni kell az Urat aktívan, és
Ő szolgálat közben megmutatja nekünk, azt a szolgálati
területet, amelyen járnunk kell.” [Bihari Gergő, Nagyvárad]
Tartalmas hétvégét töltöttünk el Isten igéje körül,
mely „hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra
és az igazságban való nevelésre”.

Összeállította Dobai Gyöngyi

idén is együtt a hargitán!

Nem voltál még a Hargitán? A család és a barátok
már sokat meséltek róla? Tavaly lemaradtál, mert
utolsó percben jelentkeztél volna? Itt a nagy lehetőség! Ha már betöltötted a 15 évet, jelentkezz te
is a nyári országos ifjúsági táborba! Amire számíthatsz: előadások, közös dicsőítések, szemináriumok, szervezett játékok, kirándulás, kalandpark,
fiatalos hangulat és társaság.

helyszín: Hargita Keresztyén Tábor,
Şos. Ciucului km 106 Vlăhiţa

előadó: Borzási Pál

időpont: augusztus 15-21.

Részvételi díj: 300 lej, de ha május 31–ig jelentkezel, kedvezményesen 270 lej.

Jelentkezésed az előleg (70 lej május 10-ig, utána
100 lej) átutalásával és a jelentkezési ív kitöltésével érvényes. A részleteket megtalálod az
www.emebaisz.ro illetve az emabisz facebook oldalán.
Kapcsolattartó személy:

Kiss Máté (https://www.facebook.com/
mate.kiss1998?fref=ts )
Tel: +40752581963

e-mail: matthew.kiss98@gmail.com

bankszámla: RO67INGB0000999904681216 (ING
Bank) FigYeLeM! A bankszámla tulajdonosa (Beneficiar) Kiss Evódia. Ne felejtsd a kezelési költséget is hozzászámítani: 300 lej alatt 1 lej, 300 lej felett 15 lej.
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■ Koncsárd Margit 1935. június 14-én született Koltón.
1948. szeptember 8-án vallotta meg nyilvánosan Jézus
Krisztusban való hitét a bemerítés által is. 8 évvel később, 1956. augusztus 23-án kötött házasságot Koncsárd
Dezsővel, s együtt folytatták életútjukat, sok öröm és nehézség között. Isten megajándékozta őket két fiú- és három leánygyermekkel, később unokákkal és dédunokákkal is. 80 évnyi földi életét úgy zárta le, hogy a
betegágya mellett levők megérezhették a menny valóságát: „Kitárt karjával vár az Úr: Jöjj megpihenni keblemen.” A 2015. november 11-én tartott gyászistentiszteleten, nyíregyházán, Cserés Attila lelkipásztor hirdette
Isten vigasztaló igéjét. [Koncsárd Balázs]

Akik hazamentek

ref. lp. a Rúth 1,16-17 alapján hirdették a vigasztalás igéjét. A temetőkertben Zsisku Lajos ny. lp. a Jel 3,12 szerint szólt Isten igéjéből. Istent dicsőítő énekekkel a diószegi és a paptamási összevont énekkar szolgált.
Imádkozunk, hogy Isten hallgassa meg elhunyt testvérnőnk családtagjaiért való könyörgését és ugyan Ő vigasztalja meg a gyászolókat a Megváltóval és az előre
mentekkel való találkozás élő reménységével. [Kiss zoltán]

■ Megrendült szívvel, de a befejezett életre visszatekintve Isten iránti hálával álltunk meg 2016. február 17én Elek Ida testvérnő koporsója mellett a Szatmár megyei Avasújvárosban. Testvérnőnk néhány nap
szenvedés után költözött az Úrhoz. Vasárnap este az őt
■Hegyközszentimrén 2016. febmeglátogató testvérekkel úrvacsorázott, majd pár órára
ruár 3-án helyeztük végső nyugará az Úr életének 81. évében hazaszólította. Virrasztásán
lomra Özv. Lukács gyuláné, szül.
Varga Margit testvérnőt, aki 85 évet Szűcs Sándor lelkipásztor és Nagy Kasza Lőrinc szatmári
gyülekezeti vén szólták a vigasztalás igéjét, az Úr házákapott teremtőjétől e földön. Nagyon
hoz való hűség, illetve életünk Isten kezében talált bizszerette az Úr házát, tolókocsival is
tonsága témájában. Temetésén Szűcs Sándor lelkipásztor
gyakran eljárt oda. Temetésén a
a 2Kor 5 alapján szólta az igét, Kiss Győző tv, és Ivánitzki
gyászháznál Papp Dezső lelkipásztor a Zsid 13:14 alapIstván gyülekezeti vén vezettek imában. A nyitott sírnál
ján beszélt arról, „ami itt van és itt marad”, valamint
Ivánitzki tv az Ézs 38 alapján hirdette az igét, a helyi gyüarról is, „ami nincs itt, amit keresünk, mint maradanlekezet részéről Huszár Zoltán tv. imádkozott. Szívünk
dót, jövendőt”. Testvérnőnk nekrológját Nagy Miklós
óhaja, hogy alázata, csendes élete és ragaszkodása a gyühelybeli diakónus testvér olvasta fel. A temetőkertben
lekezethez példa maradjon.
Deák Endre kezdőimája után lelkipásztorunk a Jelenések 14:13 alapján hirdette, hogy „mind boldog az, aki
■Néhány hétre rá, 2016. március 13-án újból egy ravatal
az Úrban hal meg”, mint testvérnőnk is, aki élete utolsó
mellett gyűlt össze Avasújvárosban a végtisztességet
előtti teljes napját is hangos imádkozások között töltevő gyülekezet. Szomorú szívvel, de Isten akaratában
tötte. A temetésen a baptista énekesekből összeállt csomegnyugodva búcsúztunk Bak Ibolya, született Farkas
port szolgált, id. Elek Gyula vezetésével, valamint a he- Ibolya testvérnőtől, aki 72 évet kapott itt a földön. Utolsó
lyi református női kórus hat tagja, egy énekkel, a
éveiben betegsége távoltartotta gyülekezettől. 5 évet élt
gyászháznál. Emlékét szívükben őrzik: hőn szeretett
özvegységben és gondozásra is szorult. A kápolnánál IváGyuszi fia, menye Noémi Marika, nagyon kedvelt unonitzki István testvér, szatmári gyülekezeti vén szólta az
kái: Debora, Noémi és Dávid, unokavejei Zsombor és
igét a Zsid. 10: 38-39 alapján, imában vezetett, Oláh Csaba
Gabi, aranyos dédunokái, Napsugár és Abigél, a népes
tv. Az alkalmi szatmári-újvárosi énekkar is szolgált. A sírrokonság, valamint a szentimrei baptista és református nál a vigasztalás igéit Nagy Kasza Zoltán gyülekezeti vén
gyülekezet tagjai. [Lukács gyula]
hirdette a 2 Kor 4: 14-5:1 alapján, kiemelve a feltámadás
■ 2016. február 20-án nagy tömeg jelenlétében kísértük utolsó földi útjára
özv. Borbély gyuláné, szül. Szabó
Margit testvérnőnket Biharfélegyházán, aki 62 földi évet kapott teremtőjétől. Mancika testvérnőnk református családban született, aki 18 éves
korában elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának, ami után 1972-ben Jézus parancsára be is merítkezett. Haláláig gyülekezetünk egyik leghűségesebb tagjaként szolgálta megváltóját. Istenbe vetett hitét nem
rendítette meg, sem a több mint tízévi özvegység, sem
az egy éven át tartó súlyos betegség. Temetésén a kápolnánál Kiss Zoltán lp. az És. 38,1-5; 10-17, míg a helyi

reménységét. Imában vezetett Bálint Vilmos tv. Imánk,
hogy az Úr adjon új megtérőket a létszámában fogyatkozó gyülekezetbe. [Huszár zoltán]

■Rövid szenvedés után az Úr hazaszólította özv. Ősz
(Veres) Emma testvérnőt, március 4-én, 83 éves korában. Testvérnőnk Szilágyborzási születésű volt, de Lupényba költözött családjával együtt. Lupényba értette
meg az Úr hívó szavát is a megtérésre és 1984. júl. 1-én
bemerítkezett Vékás Zoltán körzeti lp. által. Egy szorgalmas, áldozatkész és nagyon vendégszerető testvérnő
volt, aki az Istentől kapott szeretetett árasztotta mások
felé is. Testvérnőnk borzási lakásából baptista imaház
lett, amit a testvérek ma is használnak. Lupényba a virasztáson, dr. Borzási István krasznai lp. szolgált. A te-
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metése Szilágyborzáson volt, március
7-én, ahol Tóth Róbert vajdahunyadi
lp. a Jel 14:13-ból szólt a mennyből
jövő szózat üzenetéről. Majd Szekrényes Pál bagosi lp. és Nagy István
nagyfalui lp. szóltak az 1Pt 1:3-9-ből
az élő reménységről, ami Isten gyermekeinek adatott. A temetőkertben
Tóth Róbert lp. az 1Jn 3:2-3 alapján szólt a feltámadásba
vetett reménységről. A nagyfalui és bagosi összevont
ének, zenekar szolgált Isten dicsőítésére. Isten vigasztalását kívánjuk a család számára! [Tóth róbert]
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embertársait. A gyászistentiszteleten Győrfi Elek Tóbiás
lelkipásztor és Erdő Endre gyülekezeti vén testvérek
hirdették Isten vigasztaló igéjét. Isten vigasztaló szeretete áradjon ki a családtagok életére! [győrfi Elek-Tóbiás]

■ December 27-én kίsértük utolsó útjára Szabó (szül. Diószegi) rozáliát
Feketegyarmaton. Rozália testvérnőnk 1927. szeptember 5-én született
Feketegyarmaton, ahol 26 évesen
együtt férjével, Sándorral hitet vallottak a keresztség vizében 1954 június
13-án, és életük végéig hűséges tagjai
■Vass József testvérünket 91 éves
maradtak a helyi gyülekezetnek. Szabó Sándorral 1948.
korában hívta haza az Úr. 1924 áprifebruár 25-én lépett házasságra, akivel 59 évet éltek
lis 16-án született Székelyföldön. Fiaegyütt boldog házasságban, szolgálva Istennek és népe
talon bemeritkezett, majd 1950-ben
között. A gyászistentiszteleten a helyi lelkipásztor hirházasságot kötött Dombi Juliánnával.
dette Isten vigasztaló igéjét a Lk 2:25-32 alapján, még a
Egy leánygyermekkel áldotta meg
karácsonyi üzenet fényében: Isten lehetőséget ad arra,
őket az Úr. A Homoród- szentmárhogy hittel megismerjük üdvösségét, amikor Jézusra tetoni Gyülekezet tagja volt, majd
kintünk, mint Simeon és akkor békességel bocsátja el az
1994-ben a Nagyváradi Belvárosi Magyar Baptista GyüÚr szolgáit földi életükből. A temetőkertben pedig az
lekezethez csatlakozott. Sokat missziózott a biharme1Móz 50:24 üzenete hangzott, József utolsó szavai: „Isten
gyei gyülekezetekben, zenével és igei szolgálattal. 2015
ránk tekint” meglátogat és újra eljön. Az elköltözött emléelejétől ágyhozkötött állapotba került, de vidáman, békét megőrizve szίvünkbe, szeretnénk életének jó példáját
késen, hálásan viselte ezt a terhet. Halála előtt egy napkövetni. [J. L.]
pal agyvérzést kapott, ezután hazaköltözött az Úrhoz.
Temetésére január 21-én került sor. A vigasztalás
■ 2015. november 15-én Kövesden
igéit Dr. Simon József, Bányai János és Bálint Pál lelkikísértük
utolsó földi útjára Balogh
pásztorok hirdeték. A család részéről Vass András lp.
Sándor testvért, akit Isten 71 éves
szolgált. Derűs arcát, emlékét szívükben hordozzák:
korában szólitott haza. 1944. novemleánya Jutka és családja, szerettei, rokonai , valamint
ber 6-án született Kövesden. 1970hittestvérei. [Halász Irénke]
ben kötött házasságot Katona Piroskával és Isten 7 gyermekkel valamint
■Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy 2016. feb9 unokával ajándékozta meg. Testvérünk református
ruár 23-án, Vass (szül. gábor) Magda testvérnőt, a
családból származott, de körülvette a bizonyságtételek
Mindenható Isten magához szólította. A temetési isten- nagy fellege és Isten sokféle eszközt haszált, hogy megtétisztelet február 25-én volt megtartva, Brassó Központi rést adjon életébe. Hitvalló bemeritésben részesült 2014
Temetőjében. Testvérnőnket, az ő Teremtője 71 életév- február 16-án Balogh Ferenc lp. által. Életének utolsó 2
vel ajándékozta meg. Isten, vigasztaló és megtérésre
évében fizikai állapota romlott, de a belső emberben erőszólító igéit, Borzási Gyula nyugalmazott lelkipásztor
södött, Isten készitette a vele való találkozásra és hazaés Deák Zsolt lelkipásztor tolmácsolták. Hitünket és
hivta. Kedves mosolya, szerető emléke, az Úr háza és
minden reménységünket egyedül Jézus Krisztusba vet- népe iránti szeretete szívünkben él. Legkisebb lányának
jük, akiről a következőt találjuk feljegyezve: „Ő bűnhő- menyegzője előtt egy nappal halt meg, így a temetés
dött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán előtti napon a mennyegzőn, csendesen, Isten végzésében
gyógyultunk meg” (Ézs 53,5). Kívánjuk Isten vigasztalá- megnyugodva „örültünk az örülőkkel”, és másnap már
sát a gyászoló családnak! [Deák zsolt]
„sírtunk a sírókkal” (Róma 12,15). A gyászistentiszteleten
a népes család és rokonság mellett sokan eljöttek a faluból, a környező gyülekezetekből, hogy együttérzésükről
■ 2016. február 18-án gyászoló, de hálatelt szívvel, a
biztosítsák a gyászolókat. A háznál Balogh Ferenc lp. az
feltámadás reménységében vigasztalódva helyezte a
1Thessz 4:13-18, Székely Béla lp. román nyelven a 2Kor
sírkertbe legidősebb testvérnőjét a baróti gyülekezet.
Kecseti Irma testvérnőnk 96 évet kapott ajándékba Te- 5:1 és Zsid 11:24-27 alapján hirdették Isten vigasztaló
remtőjétől. Példás életkedvvel és hűséggel sáfárkodott a evangéliumát. A sírkertben Pardi Félix lp. szólt a 2Kor
4:13-18 alapján. Emléke legyen áldott! [Sz. B. D.]
Tőle kapott idővel, szolgálva családját, gyülekezetét és
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„Több erőt!”
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remierként, országos médiakonferencia zajlott február 13-án a nagyvárad-rogériuszi imaházban.
Gyülekezeteink hang- és videotechnikájának kezelői,
többnyire fiatalok jöttek el szerte Erdélyből és közel megtöltötték az impozáns termet.
Közösség, plusz tanulás, ezeket tűztük ki célul, mondotta kezdő köszöntésében a konferencia kezdeményezője Albert István Zsolt lelkipásztor, a szövetség főtitkárhelyettese. Indításképpen felelevenítette diákéveit,
ismerkedését az olyan újabb és újabb technikai eszközökkel, amelyek fokozatosan alkalmazást nyertek imaházainkban. „Álmodozásai”, hogy ezt a tudáshalmazt miként lehetne megosztani szélesebb körben is a fiatal
nemzedékkel, most egy szakértői csoport segítségével
megvalósult.
„Elhívottak a gyülekezet technikáinak kezelői is, küldetéstudatukban pedig szükséges megerősödniük”, hangsúlyozta igei üzenetében Veress Efraim lelkipásztor, a nagyváradi missziókerület elnöke. Az alapul vett 2Móz 31,1-11
igeversei is ezt a gondolatot példázták, hiszen azon mesterembereket, akik a szent sátort és tárgyait készítették
az Úr hívta el és töltötte be Isten lelkével, értelemmel és
tudással minden munkára.
A konferencia gerincét két szakelőadás képezte: Szerkesztői etika a gyakorlatban címmel nagy Imre magyarországi televíziós szerkesztő-műsorvezető beszélt. Azt követően a szatmári Illyés csaba, a Keresztyén
Cigánymissziós Alapítvány technikusa adott tanácsokat
arra nézve, hogy imaházaink felszereléséhez milyen
hang- és videotechnikai eszközökből válogathatunk.
Az előadásokban elhangzottakról beszélgetni és a hazulról hozott kérdéseket is feltenni, erre a szakműhelyekben került sor, hat különféle témában: közösségi média –
vezette Veress Efraim lp.; írott és elektronikus sajtó –
Gönczi Géza; rádió-istentiszteletek – Nagy Ferencz lp.; kivetítés (kép-szöveg-hang) – Albert István Zsolt lp.; képalkotás és videovágás – Szabó Péter; térhangosítás és élő
közvetítés – Illyés Csaba. A kiscsoportos eszmecseréket,
az élénk érdeklődésre való tekintettel, csak nehezen sikerült lezárni, egy féllel túlhaladták a tervezett egy órát.
A találkozó megőrizte lendületes tempóját a záró igei
üzenet idejére is. „Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír” – a Példabeszédek 25,25-öt vette alapul János Csaba nagybányai lelki-
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pásztor, a szövetség kommunikációs alelnöke. A hírek
meghatározzák a gondolkodásunkat, mondotta, „ajándékba kaptuk” a technikát, ügyeljünk tehát nagyon a közvetített tartalmakra. A konferenciát összefoglalva a jövőre utaló bátorítással köszönt el: Jó dolgokról
beszélgettünk, kell ezt folytatnunk!
Számosan hozzájárultak még az összejövetel előmeneteléhez. A kezdő áhítaton Sallai Jakab lelkipásztor (Aradkisszentmiklósi gyülekezet) buzdított imára. Az éneklésben a Székely András vezette együttes kísért – gitáron
Vincze-Anók Csaba és Szabó Zoltán játszott, hegedűn Crisan Éva, zongorán Szász Dániel. Salyámosy Éva keresztyén írónő (Újpesti gyül.) két legújabb könyvét hozta el,
valamint megosztotta televíziós szerkesztői tapasztalatait. Szabó László lelkipásztor és a rogériuszi gyülekezet
szíves vendéglátásukban részeltettek.
Az ebéd közbeni beszélgetésekben itt-ott kicsendült a –
talán jogos – vágy: „De jó lenne, ha még erősebb…, nagyobb felbontású…, gyorsabb-pontosabb…”. Érdekes, a
konferenciát kezdő egyik énekben azt kértük: „Több erőt,
több szeretetet…” – jelképesen is mintegy összefoglalva a
technikát használó hívő ember, avagy médiamunkás vágyakozását.
Szilágyi László
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