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Gyönyörű, ívelt felvétel a Tejútgalaxis-ról, amelyhez naprendszerünk is tartozik. A kép Chilében
készült. [Fotó: wikipedia]
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„Minden vágyunkra van valami,
ami azt betöltse. Ezért, az örökkévaló utáni vágyunk is bizonyítja
az örökkévaló Isten és az
örökkévalóság létét.”

Az örökkévaló Isten

November, és az örökkévalóság vasárnapja kapcsán többéves, témaszerű sorozatot indítunk útjára idén dr. Kovács Józseﬀel, amelynek
következő részét jövő novemberben olvashatják. És mivel lehet legindokoltabb kezdeni ezt a témkört, ha nem az örök Istenről való
elmélkedéssel, aki, bár nincs kezedete, ő a kezdet, s bár nincs vége,
ő a vég?! (Szerk.)

A

z ősz nem csak a gyümölcstermésről, hanem az elmúlásról is beszél. A lehulló falevelek, a sárguló fű, a kopár természet, mind az
elmúlást juttatják eszünkbe. Az emberek ebben az időszakban emlékeznek meg halottaikról is, amikor nemcsak szeretteik és velük kapcsolatos emlékeiket idézik fel, hanem saját mulandóságukra is
gondolhatnak. A temetőkertben, szeretteik sírjánál álldogálva saját
haláluk és temetésük gondolatával szembesülnek.
A hívő ember azonban túl lát a mulandóságon és az örökkévalóságon elmélkedik. Isten, aki „szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta” (Préd 3,11).
Isten úgy alkotott meg minket, hogy higgyünk a földi lét utáni életben, hogy ráérezzünk arra, hogy itt „csak vándorok vagyunk, és fönt
van a hon”. Mivel létezik az örökkévaló Isten, ezért létezik örökkévalóság is. C. S. Lewis neves angol keresztyén apologéta és irodalmár

(folytatás a 3. oldalon)
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: : SzöVETSÉGI hÍREk : :

■ Augusztus végén, szeptember elején megkeződött
Nagyváradon, a Szövetség épületében a fűtésrendszer cseréje. Mivel a Szövetség eddig a nagyváradi gyülekezettől kapta a fűtésre szolgáló hőt, és a gyülekezet
régóta szorgalmazta, hogy függetlenítsék ezt a szolgáltatást, a vezetők most fontosnak látták ennek kivitelezését. A munkát Albert István Zsolt gazdasági ügyekért felelős alelnök vezeti, és olykor végzi is személyesen.

Albert testvér, miért volt fontos felújítani, kicserélni az
eddigi fűtésrendszert?

Már tavaly óta tudtuk, hogy a meglévő rendszer nem húzza
sokáig, de tavasszal világossá vált, hogy lépni kell. Az eddigi
fűtéscsöveket megette az idő és veszítették a vizet és a hőenergiát, elhelyezésük miatt nem lehetett javítani őket. Az
Úr gondviselése folytán megtaláltuk az útját, hogy bevezessük a földgázt, a hivatalos engedélyek megszerzése körülbelül hat hónapba telt. Annakidején a lehetőségekhez képest, lakásról lakásra haladva vezették be a távfűtést,
toldva-foldva a meglévő csöveket. A hálózat egy része az
udvar alatt és az épületen kívül haladt, ezt is nem egyszer
kellett már javítani és cserélni. Ezért döntött úgy az elnökség, hogy egy másik erőfeszítéssel kicseréljük az egész
belső hálózatot is. A nyár folyamán az óvoda által használt
épületrészek teljes belső felújításon estek át, itt kezdtük el
mi is a fűtőtestek és csövek cseréjét. Ezt követően a teológia által használt termek és szobák belső felújításával egy
időben itt is elvégeztük a cserét. Összesen leszereltünk
több mint négy tonna öntvény-fűtőtestet és csövet.
Kik segédkeztek ebben munkában?

A munka nagyobb részét Máhr Endre testvér végzi. Szeptember elejétől a lehetőségeimhez képest igyekeztem én is
itt lenni és kivenni a részem a munkából. A tervezési és beszerzési feladatokon kívül igyekeztem a kétkezi munkából is
kivenni a részem. Szeretném megköszönni azon testvérek
tanácsait és segítségét, akik örömmel segítettek minket ebben a nagy munkában.
Melyek a felújítás költségei?

A városi távfűtési rendszer önálló hőközpontjának a kiépítésére kaptunk egy 44.000 lejes árajánlatot, amit sokalltunk,
mert a hőközpont épületét ez nem is foglalta magába. A gáz
bevezetése és a kazánok ennél kevesebbe, mintegy 30.000
lejbe kerülnek, a belső hálózat cseréje igencsak hasonló öszszegbe fog kerülni. Még nincs minden munka elvégezve,
ezért csak saccolni tudunk, de reméljük, mire az újságot olvassák, már minden szobában jó meleg lesz.

Mit fog eredményezni ez a felújítás?

Igyekeztünk lakrészenként felszerelni egy-egy termosztátot,
hogy mindenütt be lehessen állítani a kívánt hőmérsékletet
a hatékonyság érdekében. Mivel a földgázból nyert hőenergia olcsóbb mint a városi távfűtés és a felújítással sikerült a
veszteségeket is kiküszöbölni, ezért számításaink szerint a
jövőben számottevően csökkeni fog a fűtés költsége is.

Aktuális

: : hAVI köz : :

2016. október 2-án bevándorlással kapcsolatos referendumot tartottak Magyarországon, amelyen levélben az Erdélyben élő magyar állampolgárok is kifejezhették véleményüket. A népszavazás kérdése így
szólt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A
Magyarországon kormányzó Fidesz szerint azért volt
szükség ennek a kérdésnek a megválaszolására, mert,
mint köztudott, az Európai Unió kvótákat szabott ki a
tagországoknak arra nézve, hogy hány menekültet kötelesek be-, illetve visszafogadni. Mivel ezeknek a menekülteknek a nagy része Németországban, vagy más
fejlett nyugati országokban szeretne élni, a magyar politikusok szerint nincs értelme „visszatoloncolni” őket
Magyarországra, és más keletebbre eső országokba.
Ezen felül a magyar lakosság is tart a bevándorlók
okozta problémáktól.

A magyar törvények szerint ahhoz, hogy a népszavazás kötelező érvényű legyen, az állampolgárok legalább 50%-a ki kell fejezze véleményét. Ez a helyzet
nem következett be, mivel csupán a szavazásra jogosultak 43%-a élt a jogával. Ezeknek a szavazóknak
98%-a mondta azt, hogy nem ért egyet a fenti kérdéssel. A kormányzó Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök az 50% alatti részvétel ellenére kész alkotmányba foglalni a referendum kérdésére adott választ.

Az ellenzék megosztott volt a kérdésben. A szocialisták
– bár kissé későn –, de felismerték, hogy Magyarország
lakosainak nagyon nagy többsége fél a muzulmán bevándorlóktól, és szeretné inkább nélkülük folytatni a
mindennapi életét. Ezért az utóbbi hónapokban a szocialista politikusok is gyakran bevándorlásellenes hangot ütöttek meg. Most a szavazás érvénytelenségét
természetesen igyekeznek politikailag kihasználni.

kÜLFöLDI ELŐFIzETŐINk FIGYELMÉBE!
A Szeretet postaköltsége 2017-re:
Magyarországra
Darab

HUF/év

17Ȃ40

11520

1
2Ȃ5
6Ȃ10
11Ȃ16

2700
3120
5640
9180

Magyarországon kívül

Darab
1
2Ȃ5
6Ȃ10
11Ȃ16
17Ȃ40

USD/év
23
46
95
185
363

EUR/év
20
40
83
160
315

A csoportos előfizetések láthatóan előnyösek. Az előfizetés külföldön is 23 lejbe kerül, akárcsak belföldön, ehhez jön hozzá a postaköltség a fentiek szerint. (Szerk.)
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Fotó: Kiss Máté

(folytatás a címoldalról) és megvált. „Amikor eljött az idő
teljessége, Isten elküldte Fiát, aki
mondta egykor, hogy minden vágyunk betöltésére van valami, ami asszonytól született a törvénynek
alávetve, hogy a törvény alatt levőazt betöltse. Ezért, az örökkévaló
ket
megváltsa, hogy Isten fiaivá leutáni vágyunk is bizonyítja az
örökkévaló Isten és az örökkévaló- gyünk.” (Gal 4,4-5)

ság létét.

Mózesnek Isten örökkévalóként
mutatkozott be. Azt mondta az égő
csipkebokor lángjából, hogy Ő a
Vagyok. Ez azt jelenti, hogy Ő az,
aki van, mindig is volt, és mindig
is lesz. Ő az örökkévaló, a folyton
élő és mindig létező. Az ember
küszködik, hogy megértse az örökkévalóság fogalmát. Mit is jelent
ez? Időtlenséget? Vagy soha véget
nem érő folyását az időnek? De mi
az idő? A bölcselők azt mondják,
hogy a mozgás és változás jellemzésének a módja. Az idő nem egy
konkrét létező, hanem egy tulajdonság. De ha nincs mozgás, nincs
változás, akkor idő sincs? Isten,
„akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka” (Jak 1,17), akkor
nem is ismeri az időt? Valahogy
azért mégis ismerheti, mert részt
vesz a világ eseményeiben, és Ő
maga is cselekszik. Minden cselekvés időben kell történjen…

Ha nem is kapunk választ kutató
elménk minden kérdésére, mégis
biztosak lehetünk abban, hogy Istennek is megvan a „maga ideje”,
amiben él, teremt, alkot, fenntart

A Jézus Krisztus által megváltott
embernek nagy vigasztalást jelent e mulandó világban, hogy
az örökkévaló Istenhez tartozik.
Isten örökkévalósága azt jelenti,
hogy Ő a mi időnk felett áll. A mi
időnk a fizikai teremtettség létezéséhez kötött, ezért mondhatjuk,
hogy volt „idő”, amikor idő nem
volt és lesz „idő”, amikor idő
többé nem lesz. Isten öröktől
fogva örökké létezik, Ő örökkévaló, mindenek felett, de mégis
mindenekben mindig létező lény.
Az örökkévalóság idő előtti, idő
feletti és idő utáni. Hogy Isten
örökkévaló az azt jelenti, hogy Ő
idő feletti, független az idő folyásától. Miután idő többé nem lesz,
Isten azután is létezni fog az idő
utáni örökkévalóságában. Isten
egyszerre idő előtti, idő feletti és
idő utáni.
Az időt Isten alkotta. Az idő érzékelése számunkra magába foglalja az emberi tapasztalatban és
kapcsolatokban az „előtte” és az
„utána” fogalmát. Ami elmúlt azt
nem hozhatjuk vissza, és ami előttünk van, azt még nem tapasztal-
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juk. Úgy érezzük, hogy az idő ellenállhatatlanul sodor előre a vég
felé. Az örökkévaló Isten azonban
belép az időbe, és személyes kapcsolatot létesít a hívő emberrel.
Számára nincs különbség a jelen
és a jövő között, ezért az Ő ígéretei
a jövőre nézve teljesen bizonyosak, olyanok, mint ha már be is
teljesedtek volna. Isten betölti az
időt, az időben „lakik”, de ugyanakkor örökkévaló is marad, mert
az idő folyása nincs hatással rá.
Isten tudatában van az időnek és
megérti az időhöz kötött ember
élettapasztalatát. A testet öltés csodájában, a megváltás érdekében,
Isten, Jézus Krisztusban egy időre
az idő korlátainak vetette alá
magát, hogy minket attól megszabadítson, és örök életet adjon.
Az örökkévaló Istenhez tartozás megszabadít minket az idő
múlása által okozott aggodalomtól. Az időpontokkal versenyt futó
életünk lecsendesedhet attól a hittől, hogy az, aki idő felett van,
mindig velünk van. Eszünkbe jut a
régi ének: „sok dolog nem lesz
többé, Isten szeret örökké”. Az
időn túl szinte látjuk az örökkévalót. Megértjük, hogy az idő múlásában Isten valami örökkévaló jót
munkál bennünk, hogy a szenvedés és a küzdelem nem tart
örökké, mert amikor a mi időnk
lejár, az örökkévaló Istennel leszünk örökké. Számunkra is eljön
Isten ideje, amikor Jézus Krisztus
„az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga
alá vethet mindeneket” (Fil 3,21).
Kovács József,
Szatmárnémeti
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kettős ünnep volt az ippi gyülekezet számára

július utolsó vasárnapja. A helyi gyülekezet tagjaival
együtt örült és ünnepelt nagyon sok vendég községünkből
és más helységekből is, családtagok, barátok, testvérek. A
délelőtt folyamán Géczi László, Szabó Anett, Bóné Gréczi
Loretta és Boda József tett vallást Jézus Krisztusba vetett
hitéről szavakkal, majd a bemerítés vizébe való alámerüléssel. A bemerítést Fekete Csaba helyi lelkipásztor végezte. Isten igéjét Bálint Pál, nyugalmazott lelkipásztor
hirdette az ApCsel 8:26-40 alapján. A szerecsen komornyik Filep által történt bemerítése alapján hangsúlyozta
az újszövetségi bemerítés, valamint a megtérés jelentőségét. Boros Róbert, temesvári lelkipásztor arról beszélt, milyen fontos szerepe van a keresztyén ember életében az
örömnek. Nem megkeseredett szívűeknek kell lennünk,
hanem a megváltás öröme kell mindenkor beragyogja

életünket. A fiatalok és az énekkar énekekkel dicsőítették
Istent, a lelkipásztorok pedig kézrátétellel imádkoztak az
új tagokért, azok hitben való megerősödéséért.
A délutáni istentisztelet keretén belül aratási ünnepet
tartottunk, így adtunk hálát a mindennapi kenyérért. Az
igét Bálint Pál testvér a Mt 13:24-30 alapján hirdette. Kiemelte, hogy mi emberek két csoportba tartozunk: búzaként Isten népéhez, vagy konkolyként a világhoz. Annak
ellenére, hogy nem tapasztaljuk a bűnök azonnali büntetését, még nem biztos, hogy nem konkolyok vagyunk. Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy melyik csoporthoz tartozunk, meg kell vizsgáljuk az életünket, hogy nem
csak látszat-e az és nem kötözött-e meg valamilyen bűn.
Kívánom, hogy elsősorban az új tagok, de Isten minden
gyermeke is hűségesen és bűnöktől megszabadultan kitartson az utolsó napig, hogy elnyerhessük azt az országot, amit Isten készített az Övéinek. [Borbély Gyöngyi]

2016. július 17-én különleges ünnepnap volt a szilágyerkedi baptista gyülekezetben. Délelőtt bemerítési alkalom, délután aratási ünnepre gyűlt
össze a gyülekezet. A keresztség alkalmával Szűcs

Bemerítés

Sándor szatmarnémeti lelkipásztor hirdette az Igét. Öt
fiatal tett vallást hitéről. Fiataljaink a gyülekezetben
nőttek fel, itt értették meg, hogy szükségük van az újjászületésre. Kívánjuk, hogy döntésük legyen őszinte
és Istentől megáldott. A bemerítést Bándi Sándor hely-

beli lelkipásztor végezte. (A képen balról-jobbra: Szűcs
Sándor lp., Gál Bálint diakónus, Gál Henrik, Debreczeni
Krisztina, Bándi Sándor lp., Debreczeni Henrietta, Gál
Bernadett, Papp Dániel és Csáki Balázs diakónus láthatóak.)
A délután folyamán hálánkat fejeztük ki gondviselő
Istenünk iránt, aki nem szűnt meg mindennapi kenyerünkről gondoskodni. Ugyancsak Szűcs Sándor lelkipásztor testvér hirdette az Igét, Ruth könyve 1:15-2:1-4
igeszakasz alapjan. Adja az Úr, hogy ne természetesnek, magától értetődőnek vegyük Isten gondviselését,
hanem kegyelemnek tartsuk és hálával szolgáljunk
neki! Dicsőség legyen minden áldásért, amit ezen a
napon is megtapasztaltunk! [Csáki Emőke]

Megmozdult a víz Szilágybagoson. Nagy öröm-

mel ünnepeltük Szilágybagoson Szabó Katalin megtérését és bemerítkezését 2016. május 15-én a pünkösdi ünnep alkalmából. Katalin testvérnő egyedül is
bátran és örömmel lépett előre fehér ruhában, mert
az Ige bátorította erre: „... örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén”

Bemerítés
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(Lk 15:10). A kettős ünnep alkalmával Fazakas György
lp. testvér volt a vendégünk, aki lelkesen hirdette Isten
csodálatos Igéjét az ApCsel 2:37-41 alapján. Új tagunk
férje, Zsolt is gyakran eljön imaházba, két fiuk Zalán
és Hunor pedig szorgalmas vasárnapi iskolás. Isten
áldja meg őket és az egész bagosi gyülekezetet. [Szek-

rényes Pál, lp.]

Bemerítések a hadadnádasdi körzetben. 2016

első hónapjaiban Isten gazdagon kiárasztotta ránk kegyelmét. Ez abban nyilvánult meg, hogy a nádasdi
gyülekezet fiataljai közül sokan átadták az életüket az
Úr Jézusnak. Nagy öröm volt a családokban és az
egész gyülekezetben. A megtérő bűnösök feletti örömöt átéltük aztán a széri gyülekezetben is. Ezzel párhuzamosan a kegyelem kiáradt a nádasdi romatelepen is, ahol újabb megtérők szereztek örömöt a
mennyben és a földön is. Miután a közösség gyakorlásában és a tanításban is megtettük az első lépéseket,
bemerítési ünnepek keretében pecsételték meg életüket és hitüket azok, akik a keskeny útra léptek.
Július 31-én került sor a bemerítésre Hadadnádasdon, amikor 18 fehérruhás tett bizonyságot hitéről és
azon szándékáról, hogy Krisztus követője szeretne
lenni egy életen át. Igehirdetéssel szolgált Király Tibor
testvér a Jel 7:9-17 alapján. A délutáni istentiszteleten
aratási ünnepet tartottunk. Hálát adtunk a fizikai és a
lelki aratás bőségéért is. Jelen voltak, és szolgáltak
még Módi Miklós, Balog Ferenc és William Graham
lelkipásztorok. Felemelő volt a sámsoni-hadadnádasdi
összevont fúvóskar, és a helybeli énekkar szolgálata

is. A képen balról jobbra, első sor: Módi Miklós lp.,
Szabó Renáta, Szabó Erzsébet, Lakatos Nóra, Sipos
Kriszta, Sipos Dávid, Lakatos Alex, Szabó Alpár, Szabó
Kristóf, Kürti Bruno, Fazakas György lp. Második sor:
Kaszta Gáspár, Kasza Gedeon, Kaszta Roland, Lakatos
Edward, Sipos Dániel, Papp Barnabás, Sipos Endre, Sipos Efraim, Vincze Benjámin, Király Tibor lp.
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Augusztus 14-én Szérben tartottunk bemerítési ünnepet. Ez volt az első alkalom, amikor a széri bemerítkezők ott helyben pecsételhették meg hitüket. Három
fiatalnak adott Isten kegyelmet a megtérésre, ami
nagy örömet jelentett az egész közösségnek. Igehirdetéssel Bodor Sándor lp. szolgált a Mt 28:18-20 alapján,
kiemelve az Úr Jézus hatalmát, amint megnyilvánul a
megváltásban és a megtartásban. Módi Miklós lp.
szolgálata, valamint a hadadnádasdi énekkar és fúvószenekar is hozzájárult ahhoz, hogy áldásokkal gazda-

godjon az ünneplő sokaság. A képen: Antal Tábita, Antal Ruth, Antal Orsolya, Fazakas György lp.
Szeptember 4-én ismét Hadadnádasdon mozdult
meg a víz, amikor hét roma fehérruhás vallotta meg
nyilvánosan, hogy új teremtésekké lettek Krisztusban.
Együtt örültünk az örülőkkel, és hálát adtunk Istennek, személyválogatás nélküli szeretetéért. Az igehirdetés szolgálatát dr. Borzási István lp. végezte, az ApCsel 11:1-18 alapján, akit elkísért a Krasznai Roma
Gyülekezet énekkara is. Az a vágyunk, hogy Isten
tartsa meg kegyelmében az új tagokat, és legyenek
még sokan, akik az üdvösség útjára lépnek! A képen:
dr. Borzási István lp. Lakatos Tünde, Lakatos Klaudia,
Lakatos Róbert, Lázár Erzsébet, Kerezsi Csilla, Ursan
Gabriella, Ursan Elvis, Fazakas György lp.

[Összefoglaló: Fazakas György, lp.]
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Dobó ivadékai Szilágyballán
,,Ó, mily szép és mily gyönyörűséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek...”

A

testvéri közösség, a Krisztusban való egymáshoz
tartozás gyönyörűségét és áldását tapasztaltuk meg
2016. szeptember 10-11-én a szilágyballai baptista
gyülekezetben. Ezen a hétvégén az egri baptista gyülekezetből látogatta meg közösségünket egy 17 fős testvéri
csoport Zentai László nyugalmazott lelkipásztor testvér
vezetésével.
Az egri gyülekezettel egy odaszármazó ballai család
kapcsán alakult az ismeretség, akik évente többször hazajönnek „feltöltekezni”, majd magukkal viszik a kapott
áldásokat Egerbe. Megtapasztalásaik, átéléseik tették vágyakozóvá, kíváncsivá az egri testvéreket, így született
meg a látogatás gondolata. Jó volt együtt lenni a szabadban és dicsérni a győztes Királyt énekekkel, imával már
szombat délután, az együttlét csúcspontja mégis a vasárnap volt az Úr házában.
Csodálatos megtapasztalás volt számunkra az, hogy
testvéreink élő bizonyságtevésein keresztül most mi erősödtünk meg, töltekeztünk fel lelkileg. Rácsodálkozhattunk arra, milyen
szerető Istenünk
van, aki személyválogatás nélkül elfogadja az embereket,
amikor hívja őket a
megtérésre felekezettől, nemzetiségtől
és családi háttértől
függetlenül.
Zentai testvér vasárnap délelőtt és
délután a Krisztus
testének egységéről,
valamint a Krisztus
nyájához való tartozás értékéről beszélt.
Az ige alapján Krisztus nyája kicsiny nyáj, amely bírja az
Úr Jézus békességét és a Benne való gazdagságot, tehát
ehhez tartozni jó dolog.
Bár sokan voltunk az imaházban, mégis annyira családias volt a légkör, hogy a végén még lelkipásztorunk
születésnapjáról is megemlékezhettünk.
Öröm és áldásokkal teli hétvégénk volt. Istenünké legyen érte a hála!

Veress Terézia

25 éves a Dávid óvoda zilahon

2016.

október 2-án a zilahi Magyar Baptista Imaházban hálaadó ünnepély
keretén belül emlékeztünk meg a Dávid Keresztyén
Óvoda 25 éves múltjáról. Isten iránti köszönettel
tekintettünk vissza az elmúlt negyed évszázadra,
melyben éreztük a gondviselést, a megtartást és a
vezetést, ami az óvodát illeti. Az ünnepi istentiszteleten egyaránt jelen voltak és szolgáltak jelenlegi és
egykori óvodások és óvónők, akik ebben az óvodában vállalták fel az óvodáskorú gyermekek nevelésének szép és nemes feladatát. Köszöntötték a gyülekezetet Szilágyi Róbert István a megyei tanács alelnöke, és Kovács Irénke főtanfelügyelő helyettes.
Hálásak vagyunk az óvodáért és mindazért az áldásért, amit Isten ezen az intézményen keresztül
nyújt ma gyerekeknek és felnőtteknek.

Az ÓVoDA 25 éVES KRÓnIKáJA

A Dávid Keresztyén Óvoda 1991 őszétől működik
Isten kegyelmének és a Zilahi Baptista Gyülekezet áldozatvállalásának köszönhetően.
Gyülekezetünkhöz az évek során mindig sok fiatal
család tartozott, így szép számban voltak jelen gyerekek is a közösségben. A 90’-es évek elején majdnem
100 gyerek járt a vasárnapi iskolába. Közösségünk
Biblián alapuló meggyőződése, hogy Isten ajándéka
a gyermek. Hivatásunknak érezzük, hogy a ránk bízott gyermekeket keresztyén értékrend szerinti neveljük és Istenbe vetett hitüket tápláljuk.
Az 1989 decemberében bekövetkezett rendszerváltás lehetővé tette, hogy a gyülekezet kiterjessze
az óvodáskorú gyerekek nevelésének feladatát. Deme Ida testvérnő Istentől kapott látást erre a feladatra, amit gyülekezetünk akkori lelkipásztora, dr.
Vass Gergely testvér teljes mértékben támogatott.
Így jött létre a Dávid Keresztyén Óvoda.
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■ Az első tanév 1991 őszén indult egy csoporttal.
27 gyereket írattak be az óvodába. Már ennek a tanévnek a folyamán szükségessé vált egy újabb csoport
indítása, hogy hatékonyabb legyen az oktató-nevelői
munka, amit akkor Deme Ida és Bak Viola végezett.
■ 1992 és 1994 között Bak Viola és Sütő éva tanítottak két csoportban.
■ Az első hivatalos működési engedélyt 1994 tavaszán kapta az óvoda.
■ 1994-től 1999-ig Sütő éva és oláh éva végezték
a nevelői munkát. Az óvoda további működéséhez
újabb engedélyek megszerzésére volt szükség. Ezek
kivitelezését és az óvoda igazgatását Bondor Katalin
testvérnő vállalta fel. A hivatalos iratok összeállítása
1999-ben készült el.
■ 1999 őszétől 2002-ig Szilágyi Erzsébet vette át a
nagycsoportot. A kiscsoportban 1999 őszétől Bondor
Katalin, 2000-ben Szilágyi Benedek Margit és 2001ben Szöllősi éva tanítottak.
■ A 2002-2003 tanévben Budai Evódia és Bákai
Enikő vették át az oktatói munkát. Ebben az évben
lett jóváhagyva az 1999-ben kérvényezett hivatalos
működési engedély.
■ 2003 és 2008 között Bákai Enikő és Máté Ilona
végezték a tanítói szolgálatot.
■ 2008 és 2011 között Bákai Enikő és Farcas Erzsébet tanítottak.
■ A 2011-2012-es tanévben Pulusi Anita és Kulcsár Katalin vette át az óvónői munkát.
■ 2012-től sürgőssé vált az óvoda működésének állami jóváhagyása. Ettől az évtől nagy Melinda, Veress Teréz és Kulcsár Katalin lett megbízva az óvodai feladatok végzésével.
2013 tavaszán Nagy Melinda adminisztrációs munkájának köszönhetően elkészült az óvoda akkreditáláshoz szükséges dokumentáció. Még abban a tanévben, Isten segítségével, megtörtént az állami szervek
általi ellenőrzés és jóváhagyás. Ugyanettől a tanévtől
beindult a gyermekek délutáni felügyelete is, azok
számára, akik ezt igényelték. Ez a feladat azonban
újabb személyzet bevonását jelentette. Itt említjük
meg a következő személyeket: Cozac éva, Pardi Matild, Fazakas Eliza, Püsök Anita és nagy Erzsébet.
■ 2015-től Veress Teréz és Bákai Enikő végeznek
tanítói szolgálatot az óvodában.
25 év alatt nagyon sok gyermeknek volt lehetősége
második otthont találni az óvodában. Évente átlag
35-40 gyermeket írattak be, ami majdnem 400 gyermeket jelent.
Az évek során láthattuk, hogy a Dávid Keresztyén
Óvoda a jó Isten tulajdona. Ő adta a látást az

(folytatás a 10. oldalon)

Mert imádkoztál Hozzám...
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E

zékiás király idejében, amikor éppen Ézsaiás próféta volt a kancellári tisztviselő, Szanhérib, Asszíria
királya hadat üzen Jeruzsálem ellen. Már rég nem
újság, hogy Isten népe ellen, ilyen vagy olyan formában
felkerekedik az ellenség, s arra is van példa, hogy Isten
indítja el őket, vagy legalábbis az Ő engedélyével kell Izraelnek védekezni.

S

***

zanhérib hódító hadjáraton volt, s már komoly győzelmeket tudott magáénak, amikor Jeruzsálem került sorra. Küldöttei átadták a király üzenetét Jeruzsálem képviselőinek (Ézs 36:3), felszólítva a várost,
hogy adja meg magát, ha puskadörrenés nélkül akarja
megúszni önnön bevételét, s természetesen kifosztását.
Szanhérib felháborodott, hogy a szent város nem adta
be a derekát, gyakorolva azt az isteni jó tanácsot, hogy:
„...álljatok ellene az ördögnek...” (Jak 4:7), és még az is
megtörténik ebben az esetben, hogy: ,,...és elfut tőletek”. A természet dolga az, hogy Asszíria királya szokása szerint fenyegetőzni kezd, és arra csábítja a zsidó
delegátusokat, hogy: ,,Ne hagyjátok, hogy rászedjen
benneteket Ezékiás...” (Ézs 36:14), hogy Istenben bízzatok, mert Ő nem tud megmenteni titeket, és a kezembe
kerültök. „Más népeket is bekebeleztem, városukat leromboltam és kifosztottam, s őket se mentette meg az
istenük. Vagy talán az egyiptomi hadseregben bíztok?”
– kérdi Szanhérib.

I

***

tt most észre kell venni azt a szomorú valóságot, hogy
a világ, amelyben élünk egy páratlan, elképzelhetetlen káoszban él, minden szinten, mivel a mindenkori
ember nem tudta, vagy nem akarta megkülönböztetni
az egyedül élő Istent a többi „istenektől”.

A

***

hadüzenettel Ezékiás király a teremtő Isten elé
megy, és egy gyönyörű imát mond el. (Ézs 37:16-20)
Isten nem marad közömbös Ezékiás imájával szemben,
és a következőket üzeni a próféta által: ,,...Mivel imádkoztál Hozzám... ezt az igét jelenti ki róla az Úr: ...Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom
önmagamért, meg szolgámért, Dávidért.” (Ézs 37:21,35)
Igen. Isten magára vállalja Izrael kínos helyzetét. Nemcsak akkor, hanem ma is. Lásd Zsolt 55:23.

Dániel Zalán
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Jubileum és megnyitó a székelyföldi hálanapon

E

lkészült a Hargita tábor legújabb épülete. A korszerű
ebédlőt szeptember 11-én, vasárnap nyitották meg
hivatalosan. A tábor udvarán déli egy órakor sorakozott
fel az ünneplő gyülekezet, több mint hatszázan: vendégek
szerte az országból és külföldről is számosan. Az ebédlő
tornácán Budai Lajos székelyföldi missziókerületi elnök
olvasott igét: „Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak” (Jel 19,9). A tömör üzenetben hangsúlyozta: a dicsőséget a mi mennyei Atyánknak
kell adnunk, íme, gondviselésének eme újabb jelét tapasztaljuk. Hála ezért az Úrnak, és mindazoknak, akik a
munkálatokban részt vettek. Az eredmény a tájnak megfelelően tervezett, és ahhoz illő, főleg fából és kőből készült építmény, igényes kivitelezéssel. „Ha a mulandó
ilyen szép, akkor milyen lehet az örökkévaló?” – kérdezte
a szónok. Válaszában rámutatott: ez az ebédlő, mint étkezési hely, emlékeztet a Bárány menyegzőjére, arra a nagy
vacsorára, amelyre az Úr Jézus Krisztus vár bennünket.
Küldetése a közösségnek, Székelyföldön, hogy Jézus Krisztusra mutasson. Azért jövünk-megyünk a nap alatt, fáradozunk, építünk, hogy az ő neve legyen ismertté, és hogy
sok embernek az élete jóra forduljon. Mert sok fáradt
vándor van közöttünk. Jó dolog a táborba eljönni, felüdülni, és az Úrtól új örömet venni. „Szép és csodálatos”,
amit az Úr Jézus Krisztus készít nekünk – örökkévaló –, éljünk úgy, hogy oda eljussunk. Az igei üzenet után Joó Zoltán táborigazgató mondott hálaimát.
Ezt követően az építés krónikáját Albert István Zsolt lp.,
a szövetség főtitkárhelyettese olvasta fel. Mennyire örültünk 25 évvel ezelőtt – idézte az első táborozási élményeit
–, hogy van egy háló, ahol pihenhetünk, és egy konyhaebédlő, ahol étkezhetünk. Az évek során, amikor visszajöttünk, egyre szebb és jobb tábor fogadott bennünket,
csak az ebédlő maradt a régi: volt úgy, hogy napjában
hatszor alakítottuk át, hol összejöveteli teremmé, majd
vissza ebédlővé. Isten kegyelméből aztán lett egy kápolna, majd külön költözött a konyha is. A gazdaságilag is
nehéz évek után, 2013-ban kezdtük el tervezgetni az új

ebédlő építését. Az Úr indította sokaknak a szívét az adakozásra, mert amikor elindultunk, mindössze 36 ezer
négyszáz eurónk volt, és a végeredmény pedig egy közel
kétszáz-ezer eurós beruházás lett.
Az építkezés menetéről elmondta: 2013. szeptember
elején bontották le a régi ebédlőt, a hónap végén kiásták
az új alapokat és októberben betonoztak. A kedvező időt
kihasználva oly gyorsan emelkedtek a falak és a tetőzet,
hogy december 14-én sor került a cserepezésre, amikor
több mint hatvanan jöttek el közmunkára a székelyföldi
gyülekezetekből. Azon a télen épp csak a karácsonyi ünnepek alatt szünetelt a munka, és folytatódott 2014 elején,
olyannyira, hogy májusban, épp a női csendesnapokon
már lehetett használni a helyiséget.
A krónikás felsorolta a közreműködő cégeket is: tervezés, engedélyek – House Designe, strukturális kivitelezés
pirosba – Torony kft., mindkettő Székelyudvarhelyről,
beltéri tervezés: Bodó Dávid belsőépítész (Brassó), beltéri
munkák: Egyed Zoltán és csapata (Szentegyháza). Majd
kiemelte: nagyon sok segítséget kaptunk az angliai The
Clifford Christian Trust (TCCT) segélyszervezettől, amely
az épület költségeinek mintegy egyharmadát állta, a szintén angliai Romanian Aid Found (ROMAF) szervezettől és
a németországi Osteuropa Mission-tól is. A kültéri ajtókat
és ablakokat Elekes Sámuel testvérék cége készítette Zilahon, kedvezményes áron. A beltéri ajtókat és az ebédlő
asztalait Máté Zoltán testvér cége vitelezte ki Székelyudvarhelyen (a székeket egy brassói cégtől vásároltuk).
A Hargita tábor kuratóriuma is sokat dolgozott, mondotta a főtitkárhelyettes. Sokat segített a kapcsolattartásban id. Erdő Endre tv. A tábor személyzete télen-nyáron,
hidegben-melegben kitartóan dolgozott: Hatos Mihály
(Szentegyháza), Szeredai László (Zilah), Kerekes Irénke
(Szenterzsébet), Pál Gyöngyike (Barót), Kelemen Annuska
(Szentegyháza) és Joó Zoltán igazgató tágabb családjával.
Végül azzal zárta a krónikát: szeretnénk megköszönni
minden adakozónak, a kisgyermek zsebpénzétől kezdve
az özvegyasszony kétfillérén át a kedves testvérek, ma->>>

Esemény
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gánszemélyek, cégek, belföldi és külföldi atyafiak önzetlen segítségét. Azért imádkozunk, hogy ez a szépen elkészült ebédlő hadd álljon Istenünk szolgálatában és a tábori épület-együttessel közösen szolgálja az ide betérők
testi és lelki felüdülését.
Egy óra húsz perckor történt a jelképes avatás. A tornácon kifeszített szalagokat Simon József korábbi szövetségi
elnök vágta el (az ő szolgálata idején kezdődött az építkezés), Joó Zoltán táborigazgatóval, valamint Pardi Félix jelenlegi szövetség elnök és Albert István Zsolt főtitkárhelyettes. Azonnal megszólalt az előtérben a zilahi

zsef Magyarországon élő nyugalmazott lelkipásztor és id.
Erdő Endre székelyudvarhelyi gyülekezeti vén a Zsolt
121:1-2, az 1Sám 7:12, illetve a Zsolt 118:1,24-25 alapján
buzdított imádkozásra. Pardi Félix zilahi lelkipásztor, a
szövetség elnöke a 90. Zsoltár 1-2-ből („Uram, te voltál hajlékunk”) hirdetett igét: „A tábor hajlék volt 25 éven át, lelkünk igazi hajléka Jézus Krisztus”. A tábor krónikáját Joó
Zoltán táborigazgató olvasta fel: a tábort ’95-ig Both József vezette, ezt követően tíz éven át Erdő Endre, 20062011 között Borzási Gyula brassói lelkipásztor, 2012 februárjától a Szövetség felkérésére Joó Zoltán és Erika.

gyülekezet énekkara, Elekes Attila vezetésével. John Milford Rutter kortárs angol zeneszerző Look at the world c.
énekszámát adták elő, magyarul, Kulcsár Tibor fordításában, Gyönyörű mind... címmel. „Hála, köszönet a sok sok
jóért” – ismételte a refrén többször is. Az óriási akusztikus térben a dallamot meg-meglengette a hegyek felől bátorkodó szél. Tűzött a nap, a nyárvégi halványkék égboltot szelíd felhőpamacsok díszítették. A világhírű és az
alkalmat kiemelő énekszám után Máté Zoltán tábori kuratóriumi elnök imádkozott és invitált az ebédhez. Körülbelül 250-en férnek el az új ebédlőben. A résztvevők többsége így az udvaron, a fák árnyékába kihelyezett pad- és
széksorokon ülve fogyasztotta el az ízlésesen előre csomagolt, meleg ételt. Kevéssel fél három előtt újra megszólalt az udvarhelyi fúvószenekar, és hívogatott a székelyföldi gyülekezetek közös hálaadó ünnepélyére.

Tizenegy óra húsz perctől a külföldi vendégek köszöntöttek: Angus Cleaver a TCCT képviseletében, fordította
Joó Erika, Johannes Steinmüller az Osteuropa Mission vezetője, tolmácsolta Vékás Benjámin, David Hornsby, a ROMAF elnöke, Deák Zsolt brassói lelkipásztor fordította,
Dennis Adams videoüzenetének magyar hangja Sütő
(Papp) Magdi volt. A hazai táborozók nevében Vékás Erzsébet köszöntött, a nőszövetség korábbi elnöke és az emlékezetes női csendesnapok szervezője.Tizenkét óra tizennyolc perckor Szűcs Sándor szatmárnémeti lelkipásztor,
a szövetség pasztorális alelnöke mondott záró igei üzenetet. Beszédében felelevenítette a legkorábbi táborépítésben szerzett élményeit, majd a Jn 5:1-4-ből a Betesdánál
történt gyógyulásról szólt és aktuálisan az Isten-közeli helyek áldásairól. Hálaimát Szabó Szilárd országos ifjúsági
elnök, csíkszeredai lelkipásztor mondott, záróimát János
Csaba nagybányai lelkipásztor, a szövetség kommunikációs alelnöke. A kápolna és előcsarnoka zsúfolásig telve
volt, az emelvény jobb oldalán a zilahi énekkar foglalt helyet, a széleken a székelyföldi körzetek lelkipásztorai >>>
(folytatás a 15. oldalon)

25 éves a tábor

Délelőtt tíz órakor kezdődött a jubileumi visszaemlékezés, amelyet végig Máté Zoltán gyülekezeti vén, a tábort
felügyelő alapítvány elnöke vezette. Az áhítaton Both Jó-
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25 éves a Dávid óvoda

(folytatás a 7. oldalról)

elinduláshoz, és az Ő gondviselése
folytán a Zilahi Magyar Baptista
Gyülekezet áldozatkész hozzájárulásával ma is működik. Hálásak
vagyunk a mindenkori lelkipásztorok és a gyülekezet vezetősége
támogatásáért. Anyagilag, az idei
év áprilisáig a terhek legnagyobb
részét a helyi gyülekezet hordozta,
de hálaadással tartozunk azokért
a kül- és belföldi támogatókért is,
akik tehetségük szerint részt vállaltak az óvodai oktatás és működtetés költségeinek a fedezésében.
A helyi gyülekezet mindezidáig
biztosította a helyet az óvoda számára, és lelki támaszt nyújtott úgy
az alkalmazottak, mint az ide
járó gyermekek, valamint szüleik
részére. Ez év áprilisa óta intézményünk a román állam részéről
normatív állami támogatásban
részesül, amire minden Romániában működő akkreditált intézmény jogosult.
Kiváltságnak tartjuk, hogy Zilah
városában egy ilyen jellegű óvoda
működik, ahol a gyermekek elsajátíthatják az alapvető keresztyén
értékeket. Azért imádkozunk,
hogy ezek a gyerekek a krisztusi
példát kövessék szeretetben, alázatban és szolgálatban egyaránt,
hogy majd felnőttként is Krisztus
tanítványai lehessenek.
Az óvoda jövőjével kapcsolatosan bízunk abban a szerető Istenben, aki idáig is hordozott minket,
hogy szép jövőt tervezett a számunkra, ezért Dáviddal együtt reményteljesen valljuk: „Hirdetem
igazságodat a nagy gyülekezetben
és nem zárom be számat, jól tudod,
Uram!” (Zsoltárok könyve 40:10)

Veres Terézia, vezető óvónő

Gyermekhét a hargitán

Tábor

Á

tformáló szeretet, életalakító isteni meglátogatottság, sok-sok élmény. Mindennek részese volt az a közel 2oo gyerek, akik nagy
örömmel és várakozással érkeztek az idei, Veres Ernő és Dennis
Adams lelkipásztorok által szervezett hargitai gyerektáborban június
27- július 5 között.

A drága Szentlélektől vezetett, mélyen imádságba gyökerező, és
szakmai igényességgel is alaposan előkészített táborban voltunk. Tapasztaltuk, hogy Isten Lelke áradt a táborban, és átformáló erővel
volt jelen. A tanítók és segítők (közel 5o fő) is mindent megtettek,
hogy a Biblia üzenetét közel vihessék a gyerekek szívéhez. Imádkozó
lelkülettel, nagy hozzáértéssel, lelkesedéssel, sok-sok befogadói szeretettel és végtelen türelemmel nemcsak tanítottak, hanem meg is élték
a gyerekek közt a krisztusi jellemet és a tanítottakat.
Az idei táborban Isten fegyverzete témát jártuk körül. Naponta
hangzott az élő tanítás a lelki fegyverzetekről, és a többszöri bizonyságtételek, életpéldák, tárgyi leckék segítségével vált maradandóvá.
A kortörténeti tanulságok beépítése, valós élethelyzetek felvillantása, a gyerekek életére való alkalmazás, drámapedagógiai megjelenítések és a napi különleges tevékenységek is a bibliai tanítások
üzenetét erősítették. A gyerekek egész személyisége bevonódott az isteni igazságok megismerésébe.
A különleges tevékenységek is ezt a célt szolgálták. A boomwhakers,
szalaggyakorlatok, a csengőkórus, a furulya- mind-mind lehetőség és
eszköz volt az Úr dicséretére, és tanítási alap. A kézimunka műhelyen a napi bibliai tanítás egy-egy elemét öltöztettük kreatív formába.
Így készítettük el az igazság övét, a megigazulás páncélját, a békesség
evangéliumának saruját, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a Lélek
kardját. Minden egyes kézműves darab tapasztalati úton is üzente a
táborozóknak, hogy töltsék be az isteni parancsot, és öltsék fel magukra naponta a lelki fegyverzet minden egyes darabját.
Nemcsak lelkileg táplálkoztunk, hanem testedző és kikapcsolódó
momentumok is a program részesei voltak. A szervezett játékok, a
sporttevékenységek, a csoportkohéziót erősítő aktivitások, a gyalog-
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túra-mind-mind a feltöltődés forrásául szolgált.
Az esti szolgálatokkor is élően és hatóan szólt az Ige a Megmentő
Szeretetről, Krisztus irántunk való szerelméről. Végtelen kegyelemként éltük meg, hogy valósággá vált az igazság: az Ige megcselekszi
azt, amiért küldetett (Ézsaiás 55,11). Sok gyereket szíven talált Isten
üzenete. Nem tudtuk örömkönnyek nélkül végigélni azokat a felemelő, mennyben is jegyzett pillanatokat, amikor egy-egy gyerek ajkáról elhangzott: Bocsáss meg, Úr Jézus!, és jött a bűnvallás, a maga
őszinte, mindent odaadó gyermeki mivoltban. Hisszük, hogy Isten komolyan vett minden megtérő imát! És azt is, hogy a jövő generáció
majdani visszatekintőiben elhangzik: az Úr cselekedett velem a Hargita Táborban 2o16 júliusában, ezért állok itt, és szolgálom Őt-másként nem tehetek.
Nemcsak gyerekeknek volt lélektápláló és élmény e tábor, hanem
magukat a tanítókat is naponta felemelte a Jézussal való személyes
közösség megéléséhez.
Új identitástudat Jézus gyermekeként; lelkileg növekedve és megerősödve; sok gyerek életében új fejezet íródva; csüggedve, hogy már
lejárt; de 2 év múlva újra együtt; szívünket összeköti Krisztus szeretete- ilyen és hasonló gondolatok cikáztak bennünk; így hagytuk el a
tábort, és intettünk búcsút egymásnak.
Vallom, hogy e tábor (is) Isten országának építése volt! Imádkozva,
örömmel és várakozással tekintünk elébe a következő táborozásnak.

köszönetnyilvánítás

11

50 éves házassági
évforduló Lónán

Ö

römteli eseményre emlékeztünk 2016. augusztus 13-án,
amikor nagyszüleink, Iepure Máté
és Anna 50. házassági évfordulóját
ünnepelték. Tették ezt az itthon lévő
családtagokkal és rokonokkal
együtt. A megemlékezés alkalmával
Borzási Pál, gyülekezetünk lelkipásztora a 124. zsoltár alapján bíztatta további szeretetre és hűségre
az ünneplő házaspárt, külön kiemelve a 8. verset: „A mi segítségünk

Máté Imola

A Hadadnádasdi Baptista Gyülekezet nevében ezúton fejezzük ki
Isten iránti hálánkat és a testvérek iránti köszönetünket azokért
az adományokért, amelyek a múlt év végén, és az idei év folyamán
érkeztek gyülekezetünk megsegítésére. Istené legyen a dicsőség, mert
úgy az építkezés során, mint aztán az adósságok törlesztésében megsegített minket. Hálás szívvel gondolunk mindazokra a gyülekezetekre és testvérekre, akik segítséget nyújtottak terheink hordozásában. Istentől való jutalmuk legyen bőséges! „Az Istennek pedig van
hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt
mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek
minden jó cselekedetre” (2Kor 9:8).
Az adományozók névsora: Arad I. 1650, Bályok 600, Berettyószéplak 500, Bihar 1300, Bihardiószeg 600, Biharfélegyháza 150, Biharszentjános 1800, Bogdánd 500, Brassó 750, Csokaly 300, Gyanta 1000,
Ipp 1000, Kolozsvár 1110, Lecsmér 300, Lupény 1000, Magyargoroszló
1000, Magyarremete 400, Nagybánya 500, Nagyvárad Belváros 4900,
Nagyvárad Rogériusz 1000, Paptamási 900, Szalárd 1000, Szamosújvár 300, Szatmárnémeti 3000, Szér 450, Szilágybagos 1000, Szilágyballa 2100, Szilágyerked 1500, Szilágykövesd 700, Szilágynagyfalu
1800, Szilágyperecsen 3000, Szilágysámson 1000, Szilágysomlyó 500,
Szilágyszentkirály 1700, Torda és Aranyosegerbegy 700, Tőtős Zsigmond és Berta 1000, Zilah 2500. [Fazakas György, lp.]

az Úr nevében van, a ki teremtette
az eget és a földet.” Nagyszüleink az
Úr iránti hálával és megelégedéssel
emlékeztek vissza a hűségben megtett útra. Imádságunk, hogy az Úr
tartsa meg őket testi és lelki egészségben, és adja meg nekik, hogy
még sok közösen megélt éven át tapasztalhassák Isten jelenlétét, irántuk való jóságát és a felülről való
segedelmét. Kívánjuk, hogy Isten
töltse be szívüket az ő minden értelmet felülhaladó békességével és a
benne való örvendezéssel. Az ünnepelt házaspárt Isten két gyermekkel
és három unokával áldotta meg.
Mindenért Istené legyen a dicsőség!

Márton Adrienn
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– Regionális Konferencia volt a Székelyföldön

K

ülönös kiváltságként éltem meg, hogy részt
vehettem a Székelyföldi Regionális Konferencián, melynek mottója egy provokáló kérdés volt:
Beállsz a sorba? Régóta terveztük és szerveztük
ezt az alkalmat a helyi ifjúsággal és nagy reménységgel vártuk. Részemről egy kicsit átalakult egy
búcsúzó találkozóvá is, amikor még helyiként tölthettem el néhány napot a székelyföldi fiatalokkal.

Már a témaválasztásnál felcsillant a szemem,
amikor szóba jött az identitás fogalma: identitás
Krisztusban, k(ó)rral változó identitás, nemi identitás. Mit kell jelentsen ez egy hívő fiatalnak? Hogyan éljen a világban, hogy ne álljon be a sorba?
Hogyan vállalja fel Krisztust és önmagát? Illetve,
hogyan erősödhet meg abban, akivé teremtette őt
Isten? Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, ezeket
boncolgattuk, vizsgáltuk meg a Biblia fényében.
Első este megerősödhettünk abban, akinek teremtett minket Isten: lánynak, fiúnak. Győrfi Tóbiás baróti lelkipásztor elmondta, hogy a Biblia
világosan kimondja, hogy csakis egy nő és egy
férfi léphet tiszta házasságba, ez tetszik az Úrnak.
Az összes többi hajlam vagy tisztátalan vágy bűnnek van ítélve Isten szemében. Viszont Isten ezek-

Beállsz a sorba?

ből is adhat szabadulást, megtérést, sőt, a helyreállás után megáldhat szép családdal is. Mi hívő fiatalok utasítsuk el a bűnt, utáljuk azt, de annál
nagyobb szeretettel forduljunk az elveszett felé.

Szombaton Novák Zsolt gyergyói lelkipásztor
előadását hallgathattuk meg. Sajnos a mai korban
már egyre jobban kezd elhalványulni a helyes
identitás fogalma. Az internetes oldalak, média, a
különböző közösségi csoportok mind torzíthatják
identitásunkat, illetve egy általuk felállított sorba
akarnak belekényszeríteni. Ezektől a forrásoktól
nem megijedni kell vagy fejet hajtva beállni a
sorba, hanem felhasználni a Krisztus hirdetésére,
az evangélium terjesztésére.

Szombat délután a feltett kérdéseket Szabó Szilárd, Novák Zsolt és Budai Lajos lelkipásztorok válaszolták meg. Hasznos volt tisztázni néhány
fontos dolgot a témával kapcsolatban. Este olyan
bizonyságtételeket hallgathattunk meg, akiknek a
Krisztus befogadásával megváltozott az identitásuk, csatlakozhattak Isten sorához.

Ezeket a hitvallásokat erősítette meg vasárnap
délelőtt Józsa Zsolt, nyárádszeredai lelkipásztor,
aki az újjászületés fontosságáról prédikált. Újjászületés nélkül nincs bűnbocsánat, örök élet. Ezáltal állhatunk ki a sorból és vállalhatjuk fel az új

Fiatalok
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krisztusi identitásunkat. Az ember bekerülhet
Isten vonzásába, Ő az egyetlen, aki adhatja a vágyat a szívünkbe, egyedül Krisztuson keresztül
juthatunk el az örök életre. Ő az, aki a bocsánatot
akarja nekünk adni, felkínálja az újrakezdés lehetőségét.

A dicsőítésben, éneklésben a gyergyói, illetve a
baróti fiatalok vezettek. Külön élmény volt számomra ennyi székely fiatallal együtt dicsérni az
Urat. Hála Istennek, voltak olyan személyek, akik
átadhatták életüket Krisztusnak, mert rádöbbentek arra, hogy rossz sorba álltak be az évek folyamán.

Imameghallgatásként éltük meg, hogy nem volt
semmi feszültség a vezetők, szolgálók között, hogy
a fiatalok őszintén tudtak örülni egymás társaságának, hogy a gyülekezeti tagok nagy örömmel fogadták az ifjúságot. Mindenért Istennek lehetünk
hálásak, Övé a dicsőség!

Fotó: Szilágyi Eunika készítette, Érmihályfalva

Budai Pálma, Nagyvárad

Világunk világossága

13

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága”,
mondja az Ige. Hogy ez a kijelentés mit is jelet, talán
csak akkor tudhatjuk meg, ha elismerjük és beismerjük, hogy körülöttünk teljes a sötétség. Annak nincs
szüksége világosságra, aki nem látja maga körül a sötétséget. Ez a mécses nagyon kis fénnyel szolgál, mely
éppen csak hogy egy lépésnyi ösvényt mutat meg, létfontosságú értelmet nyer. Ahogyan a sötétség világosodik meg előttünk, úgy tulajdonítunk egyre nagyobb
jelentőséget a pislákoló, gyönge fényforrásnak, úgy jövünk rá, hogy ez a fényforrás az egyetlen, amelyet követni érdemes. Az Atya kijelentette Fiában, hogy „Én
vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem
járhat a sötétségben”. Sötétségben járni lehetséges, de
igen balga megoldásmód. A követés nem csak abban
áll, hogy látjuk a sötétséget magunk körül, hanem
abban is, hogy sötétséget észlelünk még nappal is. A
nappal az Atya világosságának semlegesítése, amikor
azt hisszük, hogy látunk, de talán még nagyobb sötétségben botorkálunk, mint éjszaka. Nappal sem a sötétséget hiánya miatt, a világosságot jelenléte miatt nem
észleljük.

Mégis milyen természetű az a világosság? Az Atya nem
elégszik meg azzal, hogy kiszámítható módszerekkel
ajándékozzon meg, az Ő útjai kifürkészhetetlenek,
sokak számára elrejtettek, nem világosak. Ő nem csak
egy fényen kívüli fényt ad, az igében kijelentve, hanem
a látásmódunkat is megváltoztatja. Ha már az új fény
szerint látunk, új megvilágításban, akkor az is megváltozik, hogy, hogy hogyan látunk mindent mást az új
fény által. Most már nem látásban járunk, hanem hitben. A hit pedig az a kis mécses, amely nem a világ törvényszerűségei és nem a világ mintája alapján vezérel,
hanem egy olyan látásmódban, amelynek ez a fény a
középpontja és a spektruma. Ez a fény azt a közeget teremti meg, amelyben a szent és a profán, a metaﬁzikai
és az e világi, a mindenható transzcendens és a mindenkori halandó ütközik.
Mi vagyunk az Atya világosságának kisugárzása. Nekünk adatott az a részesedés, hogy az igazi fény forrásából merítkezve azt horizontálisan és vertikálisan
visszatükrözzük. Ahogyan a fény is ﬁzikai törvényszerűségeiben kikutathatatlan, egyszerre hullám is és részecske is, úgy számunkra is felfoghatatlan ez az Isteni
fényforrás. Részei és hullámai is vagyunk az Isteni
fénynek. Az Atya fénye örök, mi pedig ennek örökkévalóság hordozzuk magunkban és magunkkal térben és
időben, amíg az Atya magához nem vonz. Akkor majd
színről színre fogunk látni, örökkévaló fényben és dicsőségben.

Lakatos Paula, Zilah
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■ Mikló Ferenc testvérnek (19292016) 86 évet adott az Úr, temetése
szeptember 5-én volt Belényesben. Édesapja fáradhatatlan és példamutató szolgája volt Urunknak a
szomszédos várasfenesi gyülekezetben. Testvérünk is kivette részét
a különféle szolgálatokban, sőt néhány évig elöljárója is volt a belényesi gyülekezetnek.
A csodálatos evangéliumi kapellában szolgáltak Bányai János, a körzet volt ügyintéző lp., a Zsolt 73:2528-ból, Beltechi Petru, belényesi román baptista lp., a
Préd 3:11-ből, Herlea Ionica, adventista lp. a Lk 8:4956-ból. Utóbbi méltatta Mikló testvér odaadását a hátramaradt beteg, adventista feleség gondozásában. A
sírkertben Törös Vígh János testvér hirdette a vigasztalás igéjét az 1Thessz 4:13-18-ból. A körzet összevont
énekkara szolgált Egyed Ernő és Fenesi Ferenc vezetésével, mennyei légkört teremtve a résztvevőkben és
igazi vigasztalást a gyászolókban. Áldott emlékét szívükben hordozzák szerettei: 3 gyermeke, 4 unokája és
hittestvérei. [Halász Ferenc, Nagyvárad]

■ A 2016-os évben Isten úgy látta jónak, hogy a szilágyekedi baptista gyülekezetből négy súlyos beteg
testvérünket szólítsa magához. Mind a négy testvér
hosszantartó betegségét türelemmel és alázattal viselte. Isten egy tökéletes hazába vitte őket, ahol sem
fájdalom, sem szenvedés nem lesz, hanem örökkévaló
örömben élhetnek.
Tóth Sámuel (1934. augusztus 1. – 2016. február 1.)
temetésén, a háznál Módi Miklós lelkipásztor hirdette
a vigasztalás igéjét, a Mt 8:5-13 alapján. A temetőkertben Bándi Sándor helybeli lelkipásztor szolgált Igével.
Testvérünk szorgalmas, jókedélyű életére szeretettel
emlékszünk.
Varga László testvérünket február 28-án érte a hazahívó szó. Bándi Sándor lelkipásztor testvérünk az
1Tim 6:6-8 igeszakasz alapjan szólta a vigasztalás ígéjét, bátorítva a megelégedett életre, amilyen életet elhunyt testvérünk is élt.
Gál Ilonka (1935. feb. 7 – 2016. máj. 26) temetésén
Bándi Sándor lelkipásztor szólta a vigasztalás ígéjét,
a Szeretet himnuszát véve alapul. Testvérnőnk életében, betegsége viselésében láthattuk Iste szeretetét
megnyílvánulni. Imádkozó élete példaértékű marad
valamennyiünk számára.
Gál Ilona (1940. július 20. – 2016. június 23.) testvérnőnk sokat szenvedett az utóbbi hat évben. Nehéz
megpróbáltatások között sem veszítette el hitét, a hazahívó szót készen várta. A háznál Szűcs Sándor, a temetőkertben Bándi Sándor lelkipásztor testvérek vígasztalták a gyászolókat Isten ígéje által.

Akik hazamentek

Mind a négy temetésen az erkedi gyülekezet ének
és fuvóskara szolgált. [Csáki Emőke]

■ Isten akaratában megnyugodva
vettünk végső búcsút Király Lászlóné, született Székely Erzsébettől
2016. szeptember 9-én Szilágynagyfaluban. Testvérnőnk 1940. január 15-én elsőként született egy
négy gyermekes családba. Fiatalon,
14 évesen, 1954. augusztus 22-én merítkezett alá
Szabó László által. Férjével, Király Lászlóval 34 évig
élt házasságban, és nyolc gyermekük született: Ibolya,
Izabella, Erzsébet, Barna, Ilona, László, György és
Ernő. László fia a dombóvári gyülekezet és körzet lelkipásztora. Férje halála után még 24 évet élt özvegységben. Élete utolsó éveiben gyengesége miatt nem látogathatta a gyülekezetet, de kitartóan imádkozott a
testvérekért és gyermekeiért, türelmesen hordozta
betegségét. Isten 76 évvel ajándékozta meg. A gyászistentiszteleten igét hirdetett Bálint Pál lelkipásztor a
2Tim 4:6-9 alapján, valamint Nagy István a 2Pt 3:1-14
versei szerint. Szolgált a szilágynagyfalui ének és zenekar. Emléke legyen áldott! [nagy István, lp.]

■ Gyászistentiszteletre került sor 2016. augusztus 7én Varsolcon. Tűrei Erzsébetet szólította el az Úr 70
éves korában, ebből 46 évet élt házasságban. Testvérnőnk 1946. szeptember 14-én született. 1996. decemberében férjével együtt megtértek és bemerítkeztek,
így a varsolci baptista gyülekezetnek lettek a tagjai.
Az Úr három gyermekkel áldotta meg őket, egy fiúval
és két lánnyal. Két éven belül mindkét lábát betegség
miatt elvesztette. A temetési istentiszteleten a kápolnánál igét hirdetett Bálint Pál lp a Zsid. 7,27 alapján,
majd a nekrológot olvasta fel. A sírnál Balla Béla a perecseni gyülekezet diakónusa hirdette az Igét a János
5, 24-29 alapján. A gyászistentiszteleten a perecseni
gyülekezet ének és zenekara szolgált. Az Úr vigasztalja a gyászoló családot. [Bálint Pál]

■ „Fiam, imádkozz és vigyázz!” – bárhova ment el otthonról, ezt ajánlotta, ezzel búcsúzott id. Fenesi József. Most végleg eltávozott, 88 évesen. Temetése augusztus 11-én volt Gyantán. A gyászistentiszteletet
Elekes József lelkipásztor vezette. A helybeli kis imaházban Boros Róbert, a temesvári gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. „Sok jó emlék köt Gyantához
és Fenesi testvérhez”, idézte ifjúkori élményeit, majd
a Zsid 2:5-18 alapján a „nagybetűs” Emberről, Jézus
Krisztusról szólt. Román nyelven Bányai János, a fugyi körzet lelkipásztora mondott vigasztaló üzenetet:
„Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség”,
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hangsúlyozta a Fil 1:21-ből. A temetőkertbeli szertartáson közreműködött
Boros Gyula, Budai Béla és Eszes
Imre. Elhunyt testvérünk gyantai
születésű, 19 évesen merítkezett alá,
25 évesen vette feleségül Budai Bertát Szilágybagosról, 58 évet tölthettek
házasságban. Három gyermekük közül egy ikerpár kicsi korában meghalt, József fiuk után hat unokát és hat
dédunokát is megláthatott. Öt éve maradt özvegyen.
Készült az elköltözésre, gyakran idézte a 62. Zsoltár verseit: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom”. [Szilágyi László]

■ Szomorú és együttérző szívvel gyűltünk össze a hegyközszáldobágyi temetőkert kápolnájában 2016. augusztus 28-án, vasárnap délután Kiss
Irma testvérnőnk koporsója mellett.
1941 április 19-én született, és 75 évvel ajándékozta meg az Úr. Hűséges
úrvacsorázó tagja volt a gyülekezetnek mindvégig.
Életet utolsó szakaszát betegágyon töltötte, nagy türelemmel és kitartással viselve a fájdalmat. Szívében ott
volt a Megváltóval való találkozás reménysége. A vigasztalás igéjét Papp Dezső lelkipásztor hirdette a 2Kor
5:1-10 alapján: „Ha e földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istennél...” A kápolnánál Kovács Elek testvér,
a gyantai gyülekezet elöljárója kérte imában Isten vigasztaló erejét és oltalmát az özvegy férjre és családjára. Alkalmi énekekkel a helybeli énekkar szolgált. Az
Úr vigasztalja a gyászoló családot! [Bálint Barna]

■ Szomorú szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás bizonyosságával kísértük utolsó
útjára zeffer Pál testvérünket nagyváradon 2016. szeptember 5-én. Viszonylag rövid, de türelemmel viselt
betegség után hívta haza hű szolgáját
Urunk, 63 éves korában. A gyászistentiszteleten magyarul Dr. Giorgiov Adrián lelkipásztor testvér hirdette az
igét a Mt 11:28 alapján, míg Dr. Simon József a Zsidókhoz írt levél 12. rész első két verse alapján román nyelven szólt az egybegyűltekhez. A sírkertben Szabó András lelkipásztor testvér hirdette a vigasztalás igéjét a Jn
11:25-26-ik verseiből. A temetési istentiszteleten a nagyváradi énekkar és fúvós zenekar indította szívünket Isten dicséretére a Zeffer testvér számára legkedvesebb
énekekkel. Szívünk óhaja, hogy testvérünk Istenbe vetett sziklaszilárd hite és zúgolódás nélkül átélt szenvedése példa maradjon mindannyiunk számára. [A gyászoló család]
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Jubileum a Hargitán (folytatás a 10. oldalról)

állva hallgatták az istentiszteletet. A tábor udvarán még
ugyanennyien kivetítőkön követték a jubileumot, amely
12.45-kor ért véget. Negyedórás technikai szünet következett, majd kint a szabadban az új ebédlő felavatása.

Székelyföldiek hálaadó ünnepélye

14.45-kor, a kápolnában Albert István Zsolt bihari lelkipásztor kezdőimája hangzott el, Budai Lajos missziókerületi elnök mondott köszöntőt és vezette fel az ünnepély szolgálatait. Az úrvacsorai közösséghez Pardi Félix
testvér olvasott igéket, valamint Kelemen Sándor marosvásárhelyi lelkipásztor. A bizonyságtételek folyamában Gál Attila Csíkszeredából megtéréséről szólt, Sütő
Magdi a tábori adminsztrációs munkájának tanulságairól, Lisztes Tibor magyarországi tanár testvér arról a
megtett útról, amelynek végén családjával Udvarhelyre
költöznek. Mi készteti a hívő embert hálára? – amiként
az Úr Jézus imádkozni tanít, a Mt 6-ban foglaltakban,
megtaláljuk az indítóokokat, tárta fel a fő igehirdetésben Simon József lelkipásztor. Pontban öt órakor Pardi
Félix szövetségi elnök a missziókerület ügyvitelével
kapcsolatban tett bejelentést – elismerő és bátorító szavakkal Budai Lajos lelkipásztor felé, aki októbertől új
szolgálati helyet foglal el. Mozgalmas percek következtek, a Tudóska bibliaismereti verseny díjazottait szólította sorba Máté Imola pedagógus, a vasárnapi iskolai
tanítók kerületi felelőse. „A szívem áld, és hála tölti el”,
énekelte befejezésül a népes gyülekezet a „Nagy Istenem, ha nézem e világot” kezdetű éneket. 17.05-kor Budai Lajos lp. mondott befejező imát. A tábor udvarán, az
udvarhelyi és környéki fúvósok zeneszámai mellett –
karmester id. Kelemen Sándor –, a székelyföldi atyafiak
és a távolabbi vendégek is még jó darabig időztek. Hármas ünneppel teli vasárnap volt, „mérföldkő”. A szót
Both testvértől kaptuk. Szombat este, a távolról érkezetteknek készített vacsoránál ilyenképpen kezdte az
imádkozást: hálával állunk meg, Urunk, ennél a mérföldkőnél, amikor csodáljuk a jelent és áldjuk nevedet
az eltelt huszonöt évért.

hIRDETÉS

Szilágyi László

Bibliák, keresztyén könyvek, CD-k és kisebb formátumú keresztyén kiadványok (naptárak, képeslapok,
igekártyák, könyvjelzők) rendelhetők kovács zsolt
testvérnél nagy választékban a következő elérhetőségeken: Tel.: 0724490634 (Vodafone), 0743832173.
e-mail: zsolti.kovacs@gmail.com

Őszi színek
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Meghívó missziókerületi közgyűlésre

Szeretettel várjuk Szövetségünk gyülekezeteinek képviselőit az év végi missziókerületi közgyűlésekre, amelyekre a következő időpontokban és helyszíneken
kerül sor:
Székelyföldi missziókerület:
n november 26, hargita Tábor
Nagyváradi missziókerület:
n december 3, Arad Belváros
zilahi missziókerület:
n december 10, kraszna
kolozsvári missziókerület:
n december 17, Bánﬀyhunyad

Új imaház épült Bagoson

H

ivatalosan is megnyílt az új bagosi imaház ajtaja
az Istent szeretők és imádók számára.
2016. június 5-én nagy ünneplő gyülekezet ünnepelte a várva-várt eseményt. Már a gyülekezés ideje
alatt, a szép tágas udvaron is nagy volt a lelkesedés. A
bagosi zenekar és énekkar szolgált az imádkozás és
szalagvágás előtt. Az örömteli bevonulás után Eszes
Imre és Rádi Gyula testvérek buzdították hálára a
gyülekezetet, és könnyen sorakoztak a hálaimák is,
úgy a vendégek, mint a helybeliek ajkáról. Nyere
János testvér rövid, képes összefoglalót tartott az építkezésről. Az új imaház építése 2009. júliusában kezdődött el, de már 2012-től használatba vettük, ha nem is
volt minden készen, mert a régi imaházat lebontottuk.
Az igehirdetést Borzási Pál lp. testvér, a Szövetség
főtitkára végezte. Meghívott vendégeink közül néhányan köszöntő beszédet mondtak. Az ünnepi istentisztelet után mindannyian együtt ebédeltünk a
község művelődési házában.
Isten gazdagon kiárasztotta áldásait az egész napon.
Kívánjuk Isten áldását mindazok életére, akik valamilyen formában hozzájárultak e szép tágas imaház felépítéséhez. Ő jutalmazzon meg mindenkit gazdagon.
Most pedig az az óhajunk, hogy Bagoson a gyülekezet is növekedjen, erősödjön, szépüljön Isten dicsőségére, és sok lélek találjon itt békességet, nyugalmat,
útbaigazítást, szeretetet, üdvösséget.

Szekrényes Pál lp.

A gyűlések délelőtt 10 órakor kezdődnek. A napirend
a missziókerület adminisztratív és lelki teendőinek
megbeszélése, valamint két nyilatkozat felolvasása és
megbeszélése az alkoholhasználat, illetve a jegyesség/menyegző témakörében.

A teljes jogkörű gyülekezetek tagszámukhoz képest a
következőképpen küldhetnek képviselőket:
- 20-50 tag között: 1 képviselő
- 51-100 tag között: 2 képviselő
- 101-150 tag között: 3 képviselő
- 151-200 tag között: 4 képviselő
- 201-250 tag között: 5 képviselő
- 251-300 tag között: 6 képviselő
- 301-350 tag között: 7 képviselő

Ezen felül, minden megkezdett 50 tag után egy-egy
képviselő. A leánygyülekezetek tagjai az anyagyülekezet tagjaival együtt jönnek számításba. Az 50 tag alatti
körzetek a lelkipásztoron kívül küldhetnek még egy
képviselőt.
A testvéri találkozás reményében,
Borzási Pál főtitkár
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