Szeretet

2016
OKTÓBER
10. szám

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA – ÚJ SOROZAT: XXVII. ÉVF. – ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

Füle Lajos:
Kereszt

Visszük...
Mindenki mást,
mindenki másként,
de – a magáét.
Az átháríthatatlant,
a megközelíthetetlent,
az el-nem-dobhatót.
Súlya alatt roskad a váll,
süpped a föld, mélyül az ösvény.
Nem szállhatunk, ahogy a léggömb,
nem sodorhat tova a szél,
földhöz kötöz, sorshoz kötöz,
terhével óv, terhével áld meg.

TARTALOM

■ Idősek, szenvedés

■ Szövetségi hírek, havi köz
■ 150 éve jött Rottmayer
Kolozsvárra

■ Kanadaiak portyáztak a
Szilágyságban
■ Női világimanap

■ A határaidon túl (tábor)
■ A nagy titok (ifitábor)
■ ABAVIT 2.

■ Sérült szilágysági gyermekek
a Barnabás-házban
„Persze a tengeren is jó, vagy egy
palotában vendégként, de a
szabadság nemcsak az,
hogy elmegyünk, hanem,
hogy maradunk.”

Társunk a szenvedésben
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én
vagyok Istened” (Ézs 41:10)

A

z idő múlása, a betegségek még a tapasztalt idős embert is próbára teszik, aki egyébként lehet, hogy már sokmindent átélt
Istennel. Minden korosztály számára csodálatos a bátorítás Isten
igéjéből: NE FÉLJ! Könnyű ezt mondani, gondolhatja valaki. De jön
az érv: veled vagyok és én vagyok Istened. Az Isten, aki nem hagy
el, aki nem mond le rólad, és aki minden helyzetet áldássá tud formálni. Ezeket a gondolatokat figyelembe véve hadd álljon itt egy
bátorító bizonyságtétel egy olyan ember szívéből, aki nemcsak hirdette, de átélte ezt az igei üzenetet. [ János Csaba]

I

sten akaratából 1954-ben születtem Nagyváradon. A nagyváradi román baptista imaházba kezdtem el járni fiatal koromban, amikor
még Oláh Liviu lelkipásztor testvér szolgált. Református családban nőtem fel, azonban, ahogy teltek az évek, éreztem a szívemben, hogy valami több után vágyódom. Igazából ezért kezdtem el járni a román imaházba többedmagammal, ahol az Úr drága Szava szólt hozzám, és

(folytatás a második oldalon)
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: : SzövETSÉGi hÍREK : :

■ 2016. október 14-16 között országos ifjúsági konferencia lesz Nagyváradon.

■ A hargita Táborban, október 11-12-én kerül sor a
Romániai Baptista Unió tanácsülésére, amelyen szövetségünk vezetősége is képviselteti magát.

■ Ezt követően, október 18-án ülésezik a Szövetség tanácsa Kolozsváron.

■ 2016. október 23-án, vasárnap kerül sor Budai Lajos
Dániel lelkipásztor beiktatására a Nagyvárad Belvárosi Gyülekezetben.

■ 2016. október 29-30-án tartja 25 éves jubileumát a
Nőszövetség. Az eseménynek a szatmárnémeti gyülekezet ad otthont.
■ A Nőszövetség vezetőségének összetétele változik, mivel Mike Adina Magyarországra, Budai Evódia
testvérnő pedig Nagyváradra költözött.

■ Kelemen Szabolcs testvért továbbra is támogatja
a szövetség.
■ A 2017-es sajtótermékek árai nem változnak.

■ A Teológia szakjain ebben az évben nagyjából negyven személy kezdi meg tanulmányait.

A

Szeretet-szerkesztőségének eljuttatott hírlevél szerint „igazság a kémcsőben” címmel indított tudománnyal kapcsolatos, internetes hangműsor-sorozatot
Joseph Steiner, a Trans World Radio magyar adásának
immár nyugdíjas munkatársa. A Trans World Radio
adása 1954-ben indult Marokkóból, egy használt amerikai rádióadó munkába állításával. Az adó rövidhullámú
műsorait sok erdélyi magyar baptista hallgatta titokban
a 70-es, 80-as években.
Az új műsor-sorozat
május 2-án
sugárzott első
magyar nyelvű adása – „A
tudomány és
a Szentírás” –
Joseph Steiner
rendkívül jó
fogadtatásban részesült. Az adások az interneten hallgathatók
meg és tölthetők le a http://tiny.cc/igazsag címen. A korábban sugárzott angol nyelvű műsorok címei: „Elmer
Engstrom, a televízió feltalálója”, „Johannes Kepler, a különleges csillagász”, „Dr. Boris Dotsenko, repülj a hitért”,
„A természet, az első feltaláló”, „Michael Faraday”, „Hihet-e egy tudós Istenben?”, „Nézzünk bele az agyadba”,
„Amit nem tudtál a hajadról”, „Érzékeink, és ami azon
túl van”.

N

: : hAvi Köz : :

Aktuális

em jogerősen 13 milliárd euróra büntette az
Európai Bizottság az iphone-t is gyártó Apple
technológiai céget. A bírság mértéke akkora, amekkorát multinacionális cég még sose látott. A pénzt az ír államnak kellene kifizetnie a cégnek, és noha az összegből kijönne a teljes ír egészségügy egyéves fenntartása, a kormány mégsem boldog. És ha ez még nem
lenne elég bonyolult, az USA is ki van akadva. Ők azért,
mert félnek, hogy az EU le akarja nyúlni a pénzeket,
amiket az amerikai multik nem nekik fizetnek be. A bírság mérföldköve lehet a multik adóelkerülése elleni
harcnak, de még sok mindenen elcsúszhat ez az
egész.

Az adóelkerülés elleni harc, az EU működése, a tagállamok viszonya, de még az euroatlanti együttműködés
szempontjából is meghatározó az a 13 milliárd eurós
(4 ezer milliárd forintos) bírság, amelyet az Európai Bizottság a napokban szabott ki az Apple-re. A Bizottság
azért büntette meg az amerikai techóriást, mert szerintük adókedvezmények formájában tiltott állami támogatást kap az ír államtól, és elkerüli az adófizetést.
A döntés még nem jogerős, de ha az lesz, az Apple-nek
minden kedvezményt kamatostul kell visszafizetnie. A
Bizottság szerint az Apple ezzel jelentős előnyt szerzett
más, nem kivételezett cégekkel szemben. Márpedig
egyik tagállam sem válogathat, melyik cégnek ad adókedvezményt, melyiknek nem. A cég az Írországgal kötött megállapodásának köszönhetően már 2003-ban is
csak az európai nyereségének 1 százalékát fizette be
adóként, 2014-ben pedig csupán a 0,005 százalékát.

[Forrás: index.hu]

Jubileum lesz novemberben
Kolozsváron!

150

évvel ezelőtt, 1866 őszén indult el Pestről Kolozsvárra id. Rottmayer János
bibliaterjesztő, ugartörő evangélista. Tulajdonképpen ez az esemény jelenti a magyarországi,
erdélyi és közelebbről a kolozsvári baptista miszszió kezdetét, ezért a kolozsvári gyülekezet nem
mehet el szó nélkül az esemény mellett.

2016.

november 20-án hálát adunk, és
az Úr segedelmével közös emlékezést tervezünk a Kolozsvári Magyar Baptista Imaházban. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
[Kis-Juhász Vilmos, lp.]

Bizonyságtétel
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radtam, de a balesetem következtében deréktól lefele lebénultam. Igazából jó két hónap után kezdtem
ráeszmélni arra, mi is történt velem. Emlékszem, hogy miközben a
betegágyon feküdtem a korházban,
és láttam, ahogy járókerettel közlekednek a betegek, a szívemben Istennek ezt mondtam: „Uram, engedd meg kérlek, hogy legalább így
tudjak járni én is.” Egy év után
(folytatás az első oldalról) vissza kellett menjek újból Budapestre, ahol a rehabilitációm hoszátadtam a szívemet Neki. A döntészú folyamata kezdődött el.
semet bemerítésben is meg akartam
MERT ÉN VELED VAGYOK. Ispecsételni, így 1974-ben Zeffer Antal
ten
meghallgatta a hozzá szállt kélelkipásztor merített be a száldobágyi baptista gyülekezetben. Ifjú éve- résemet. Annyira megerősödtem,
imben néhány kedves testvéremmel hogy elkezdtem járókával járni,
persze csak nagy erőfeszítések
együtt missziózni jártunk a körárán. Később az Úr tolókicsit is
nyező gyülekezetekbe és örömmel,
ugyanakkor teljes alázattal elmond- rendelt, amely megkönnyítette a
mindennapi közlekedésem.
hatom, hogy égett a szívünk a mi

drága Megváltónkért. 1978-ban Isten végtelen szeretete folytán egy
kedves segítőtárssal ajándékozott
meg. Két fiúgyermeket kaptunk a mi
drága Atyánktól. 1983-ban Koltóra
költöztünk különböző okok miatt,
és rá egy évre megbíztak a gyülekezet vezetésével, amelyet szeretettel
végeztem. Természetesen akkor
még nem is sejtettem, hogy milyen
megpróbáltatás éri az életemet.

NE FÉLJ! Annak idején a Nagybányai Főnix kohászatában dolgoztam. 1993-as év egyik reggelén bementem dolgozni, úgy, mint minden
reggel az előtt, de aznap az életemet meghatározó esemény történt
velem. A lift kezelése volt a feladatom a gyárban. Akkor reggel a lift
kötele elszakadt és néhány társunkkal együtt lezuhantunk a mélybe.
Nekem medencetörésem lett, és az
L1-es csigolyám eltört. A nagybányai orvosok lemondtak rólam, készítve a feleségemet a legroszszabbra. Isten kegyelme folytán
azonban Budapestre kerültem, ahol
nagy szeretettel és hozzáértéssel
kezeltek több héten át. Életben ma-

„Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem
megerősít” – Fil 4:13.

NE CSÜGGEDJ! Kérdések voltak
a szívemben, hogy miért engedte
ezt meg Isten az életemben, hiszen
szerettem és szeretem őt. Ő azonban lecsendesített, és segített abban, hogy meg tudjam köszönni
még a balesetet is. Mike Béla lelkipásztor testvért és a többi testvért
is felhasználta az Úr abban, hogy
újból rendszeresen eljuthassak az
imaházba. A testvérek sokat vigasztaltak és erősítettek, hol személyesen, hol telefonon keresztül. Később
azt is megértettem, hogy az Úr azért engedte meg ezt a „töviset” az
életemben, hogy el ne bizakodjak.
Hogyan is szolgálhat egy ilyen
ember az Úrnak? Úgy gondoltam,
hogy a gyülekezetvezetői szolgálattól visszavonulok, de a gyülekezet
kérte, hogy ezt ne tegyem meg. Segítségükről biztosítottak, a bizottsági alkalmakat készek voltak, nálam itthon megtartani.

3

MERT ÉN VAGYOK A TE ISTENED. Mindemellett így is nagyon
nehéz elvégeznem a gyülekezeti
szolgálatomat. Meg vannak a gyengeségeim, fogyatékosságaim. Harcolnom kell néha a kisebbségi érzés
ellen, amelyen keresztül az ördög
azt súgja a fülembe, hogy alkalmatlan, és teher vagyok. Igen, tudom,
hogy vannak bölcsebbek, erősebbek
nálamnál. Nem is kívánok teher
lenni senki számára. Mivel a balesetem következtében az idegszálam is
sérült bizonyos fokon, ezért az emlékezéssel is sokszor bajom van.
Mindezek mellett azonban, azzal is
szolgálok Uramnak, hogy meglátogatok betegeket. Ilyenkor tudok a
legjobban bizonyságot tenni a Megváltómról. Látva az állapotomat,
újból és újból felteszik a kérdést,
hogy miért hiszek én Istenben? Ha
Istent szerettem, akkor miért engedte ezt meg Isten az életemben?
Ezen kérdésekre felelve alkalmam
van bizonyságot tennem arról a
drága kegyelemről, amelyet a balesetem óta is nap, mint nap átélek.
Valamint arról a szeretetről, amit
naponta tapasztalok részéről.
Azokat, akik hozzám hasonló
helyzetben vannak, arra bátorítom,
hogy ne csüggedjenek el, hanem adjanak hálát, a hitért, nézzenek fel
Krisztusra, adjanak hálát az életért,
az erőért, a családért, a testvérekért. Ne csüggedjenek el, és ne hozzanak szégyent panaszkodásukkal
az Úrra. Igyekezzenek jó példát mutatni az embereknek azzal, hogy
ilyen megpróbált helyzetben is, lehet Istenhez hűséges maradni. Tanulom, hogy megelégedett legyek és
ne sokat foglalkozzam a helyzetemmel hisz a Megváltom is példát hagyott a kereszten. Csak Isten segítségével lehet ezt megtenni!
Halász Jenő
Koltó
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Bemerítés volt a Filadelfia-otthonban. „Nagy
öröm volt 2016. július 31-e a menny, a Szalárdi Filadelfia Noom idősek otthona és a jelenlevők számára,

amikor tanúi lehettünk az otthon egyik lakója, Szabó
Imre testvér megtéréséről a bemerítés által való bizonyságtételének, aki közel 80 évesen adta életét
Jézus Krisztusnak és vállalta az újszövetségi, hitvalló
bemerítést is. Erre az ünnepélyes alkalomra a Szalárdi
Gyülekezet imatermében került sor, a délután 5,oo
órától tartott aratási ünnepély első felében. Alkalmi
igével Kiss Zoltán az otthon megbízott ügyintéző lelkipásztora szolgált a Mt 3,13-17 alapján, aki a bemerítést is végezte.
Isten áldása legyen az új tag életén, akit tegyen az
Úr jó bizonysággá az otthonban levő társai és alkalmazottai előtt. [Kiss zoltán]

Megmozdult a víz Abafáján. Isten újból kiárasz-

totta kegyelmét az abafáji roma gyūlekezetre Tóth Attila lp. áldott szolgálata által. Augusztus 21-én négyen
tettek bizonyságot az Úr Jézusban nyert új életūkről a
hitvalló bemerítés által, a népes gyülekezet előtt.
Jelen volt a KCA vezetői, Kőszegi Dániel és Dan László,
akik által szólt az Úr is az ünneplő gyülekezethez. Az
Úr kegyelméböl feleségemmel mi is ott lehettünk.
[Gábor Rupi]

Bemerítés

Presbiter- és diakónus-avatás
a Belényesi Körzetben

Nyáron, kánikulában hogy ízlik a forró tea? Hát télen, 20 fokos hidegben a jégben hűtött üdítő? De ha felcseréled, és az időnek megfelelően kínálod, nagyon kellemes
hatást vált ki. Olyan a helyén mondott ige, mint a megfelelő időben és helyen tervezett program. Ennek lehettünk
tanúi 2016. július 10-én Belényesben, a Maranatha Imaházban tartott presbiter és diakónus-avatási istentiszteleten, egyben a Mike József lelkipásztor és családja búcsúzásán.
Mike testvér, az összejövetel házigazdája és liturgusa,
szeretettel köszöntötte a testvériséget, a jelölteket –
Petrikó Péter, Kisded Ernő és Egyed Ernő testvért –, és az

avató bizottság tagjait – Veress Efraim, Albert István Zsolt
és Elekes József lelkipásztorokat –, valamint Ferenczi Béla
misszió munkást és Bunta Ferenc presbitert. A legnagyobb köszöntést viszont Mennyei Atyánk kapta. Közös
énekekkel járultunk elé az Aszáf Tin-ifi kórus támogatásával és dicsértük Őt hatalmáért és szeretetéért.
Az Igét Veress Efraim hirdette a Titusz 1 alapján. „Isten
kiosztja a feladatokat a gyülekezetben, nem egy embernek kell elvégeznie mindent. Ez a körzet lelkipásztor nélkül marad egy időre, de az Úr gondoskodott – megfelelő
időben megfelelő embereket rendelt, akik tovább viszik a
munkát. Az Ige szerint erre azok a legalkalmasabb emberek, akiknek megfelelő háttere, környezete és jelleme
van. Feladatuk: az evangélium hirdetése, megélése és a
gyülekezeti rend munkálása.
Az avatásra jelöltek bizonyságot tettek megtérésükről, a
szolgálatba állásukról és az arra való elhívásról. Az avató
bizottság hitelvi kérdései és a kielégítő válaszok után kézrátétellel imádkoztak az említett testvérekért. Imával és
gyönyörű áldást mondó énekkel helyeztük őket Isten kezébe. Köszöntések következtek, mint egy-egy gránátalma
és ezüstcsengettyű… egy Igei jó tanács és egy ének… Le-

hithősök
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gyen áldás az úton, amit ma kezdesz el! – énekeltük, majd
Albert I. Zsolt, Józsué és vezető társai példáját említve arra
hívott a Józsué 3:1-4 alapján, hogy higgyünk Isten szavában, éljük meg gyakorlatban a hívő életet!
Csak bízz az Úrban! – bátorított a kórus éneke, és Elekes
József testvér az 1Péter 5:1-4-ből így buzdított: Legeltessétek a nyájat, de előbb ti legeljetek! Ne uralkodjatok a gyülekezeten, hanem szolgáljatok felé!
Egy lépést teszek a Jézus oldalán… – vallottuk együtt énekelve, majd Ferenczi Béla az ApCsel 20:32-t idézve azt
hangsúlyozta, hogy a gyülekezet szent, mert Krisztus testeként Istenhez tartozik, úgy vigyázzatok rá!
Lelkipásztorunk Füle Lajos Presbiterek című versét énekelte el saját zenei olvasatában, elénk rajzolva az avatott
szolgálattevő portréját, majd felolvasta köszöntő és egyben búcsúzó igéjét, az ApCsel 20:28-32-t. A 28. verssel a
frissen avatott testvérek felé fordult, és a rájuk bízott szolgálat felelősségét kötötte szívükre, majd a gyülekezet felé
fordulva a 32. verssel búcsúzott, Istennek és kegyelme igéjének ajánlotta a gyülekezeteket, hogy megkapják mindazt
a jót, amit Isten örökségül akar adni az Ő népének.
A körzet felavatott testvérei imádkoztak a Mike családért. A meghatódott testvériség könnyek között énekelt arról a frigyről, amely 8 éven keresztül összekötött bennünket. Habár most testben válni kell, ami fáj, de vigasztal
minket a tudat, hogy tovább végezhetjük feladatainkat az
Úr munkájában, mi itt, ők ott, és egy a célunk: a menny.
Az utolsó ének által mindenki megvallhatta boldogan,
hogy mit hisz az Úr Jézusról, és hogy az Ő nevében, vére
oltalma alatt és Lelke erejével indulunk, és küzdeni fogunk a győzelemért…
Boros Gyöngyi
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A bibliaárus
Rottmayer
János.
Háttérben a
Károli biblia
kézirata.

ötven év körül, özvegyen is
küld az Úr?
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évvel ezelőtt, 1866 őszén indult el Pestről
Kolozsvárra id. Rottmayer János bibliaterjesztő és ugartörő.
A magyarországi, erdélyi és kolozsvári baptista
misszió kezdete az id. Rottmayer János testvér nevéhez és munkásságához fűződik. Testvérünk Hamburgban tért meg a Gerhard Oncken tv. által pásztorolt baptista gyülekezetben. Hamburgban Rottmayer
János asztalosként dolgozott, majd megtérése után
bemerítkezett az Elba folyóban 1844. május 4-én Oncken testvér által. Bemerítkezésével csatlakozott a
Hamburgi baptista gyülekezethez.
Az Úr munkájában való odaszánását fémjelzi az,
hogy bemerítkezése után elvégzi a Hamburgi két
éves misszióiskolát. A Bibliaiskolában talál lelki közösségre öt más magyar lakta területről származó
társával. Így a feljegyzések szerint, a Hamburgi Bib. már- liaiskola elvégzése után, Gerhard Oncken tanácsára a
cius 19- 6 ifjú visszatér az Osztrák-Magyar Monarchiába gyüén ünnepelték 50.
lekezetplántálás, ugartörés, bibliaterjesztő missziós
házassági évfordu- célokkal. Rottmayer János 1846. május 20-án érkelójukat Zágoni
zett haza Pest-Budára, ahol a szülői háznál, a PerlÁrpád és Ida testhuhngasse 8. szám alatti asztalosműhelyben hamarovéreink. Ez alkasan baptista gyülekezet alakult.
lomból köszöntötte
1847-ban Rottmayer János augusztus 6-án, Berlinőket 4 gyermekük
ben házasságot kötött a már két esztendeje menyaszés unokáik, valaszonyául eljegyzett Emilie Friderika Stiebelerrel és
mint a közeli rokon- Pest-Budán telepednek le, ahol a következő évben kiság. A segesvári
tör a forradalom és a magyar szabadságharc is. Majd
baptista gyülekezet
1849 júliusában megszületik első gyermekük, ifj.
részéről köszöntötte őket Buruga Florin lelkipásztor
Rottmayer János.A gyabadságharc leverése után Pesaz 5Móz 8:2 versével. Együtt köszönték meg az elmúlt
ten az osztrák hatóságok ellehetetlenítik a misszió
50 év áldásait és az Úr vezetését életükben. Istené lefejlődését. Közben a Rottmayer családban még
gyen a dicsőség! [Gothárd Irén]
(folytatás a 6. oldalon)

2016
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(folytatás az 5. oldalról)
három gyerek születik és az édesanya, Emilia súlyosan megbetegszik.
A hírhedt Bach-korszak alatt kerül kapcsolatba János a Skót Missziótársaság pesti missziónáriusaival,
akik Bibliákat juttatnak el a családokhoz, majd gyermekekkel és felnőtekkel foglalkoznak elindítva a vasárnapi iskolát a lelki és fizikai analfabetizmus orvoslására. 1863-ban Rudolf König lett a Skót Misszó vezetője. Az asztalosság az 1860-as évek derekára nagyon keveset jövedelmezett.
Rottmayer ekkor Amerikába szeretne kivándorolni,
már hajójegyek után érdeklődnek, de felesége, Stiebler Emilia halála ebben megakadályozza.
A gyászistentiszteleten szolgáló Rudolf König rögtön a temetés után felajánlja Rottmayernek, hogy a
Skót Misszió és Bibliatársulat alkalmazná bibliaterjesztőként és Erdélybe irányítják a 48 éves, megözvegyült Rottmayert.
A kolozsvári Biblia-lerakat vezetőjeként 1866-ban
négy árvájával Kolozsvárra költözik. 1867-ben feleségül veszi Bécsből Basteczky Magdolnát. Kolozsváron
a Kandia u. 8 sz. alatt lakásuk volt az első istentiszteleti hely, a bibliaraktár a Kinizsi Pál u. 8 sz. alatt. A
feljegyzések szerint a Biblia-raktárban tartották a
gyermekek számára a vasárnapi iskolát és azt követően a gyerekek szüleinek istentiszteletet. Id. Rottmayer testvér 1876-ban magyar nyelvű énekeskönyvet szerkeszt: Énekek a keresztyéni vasárnapi iskolák
számára amely 41 éneket tartalmazott, közöttük először magyarul a Csendes éj című éneket.
Nehézségei nem értek véget, s így ma nem tudunk
idézni prédikációiból mert nincsenek lejegyezve.
Sem Pesten sem Kolozsváron nem nőtt naggyá munkássága alatt a gyülekezet. Nincs sok képen alámerítkezők sokaságával.
Id. Rottmayer János kolpoltőrként, ugartörő magvetőként bőven hintette az Igét, életével bizonyítva,
hogy a türelmes és fárasztó magvetői feladatát Istenért vállalta.
Más a vető és más az arató. „Mindenki, amiben elhívatott atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.”
(1Kor 7,24)

2016 november 20-án hálát adunk és emlékezve tervezünk az Úrral a Kolozsvári Magyar Baptista Imaházban. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Kis-Juhász Vilmos, lp.

Tövishát

Kanadaiak a Szilágyságban

Már több mint két éve, hogy egy fiatal, kanadai
házaspár, Paul és Tanya Gericke Romániába
költözött. Elmondásuk alapján azt az elhívást kapták, hogy a Solyomkővári tábort felépítsék. Ez egy
nagyon nagy befektetés, amihez sok támogatóra
van szükség. Az elmúlt években már sokan jöttek
Kanadából, hogy két kezi munkával segítsék az
építkezést vagy, hogy Vakációs Bibliaheteket tartsanak. Az idei nyár is tele volt programokkal és

A kanadaiak csapata. Elöl, középen Derek Gust.

Kanadai vendégekkel. Az egyik ilyen csoport
vezetőjét faggattuk világszemléletéről, akik augusztus 6-16 között voltak Szentkirályon. Az alábbiakban a Derek Gust-al készített interjút
olvashatják.
– Kérlek mutatkozz be a „Szeretet” olvasóinak!
– Derek Gust-nak hívnak, és három éve élek együtt
az én gyönyörű feleségemmel Taylor-al, akit egy keresztyén táborban ismertem meg. Egy 12 fős csapat
kísért el minket a kanadai Calgary baptista gyülekezetből. A legfiatalabb közöttünk 10 éves, a legidősebb
pedig a 40-es éveiben jár.

– Milyen céllal érkeztetek Romániába?
– Először tavaly voltunk itt Szentkirályon, amikor
meglátogattuk kanadai barátainkat, Paul és Tanya Gericke-t. Ők misszionáriusként dolgoznak itt a „Roots in
Romania” misszióban (www.rootsinromania.com).
Céljuk, hogy egy keresztény tábort építsenek Sólyomkőváron, ahol nyári programokat szervezhetnek gyermekeknek és fiataloknak. Amíg a tábor felépül, szeretnénk, ha ezt a kellemes, vidám tábori hangulatot
megismerhetnék a helybeli gyerekek is. Ezért több
településen is vakációs bibliaheteket tartottunk, ahol
különböző játékok és sporttevékenységek voltak, emel-

vagyis hát
lett kézimunka, éneklés és Bibliai
történetek is. Azzal a céllal jöttünk,
hogy bizonyságot tegyünk arról az
örömről, amit Jézus Krisztus megismerése által nyertünk.

– Hol voltak megtartva ezek programok és mit tapasztaltatok a
szilágysági emberek körében?
– Öt településre jutottunk el. Egrespatakon, Szilágycsehben, Bogdándon, Szilágysomlyón és Dobán
tartottunk vakációs gyerekprogramokat. Öröm volt számunkra,
hogy minden helyen nagyon sok
gyermek jött el az alkalmainkra:
magyarok, románok és cigány
nemzetiségűek is. Különös számunkra a szilágysági emberek
vendégszeretete és nagylelkűsége.
Nagyon szeretjük az erdélyi konyhát és a falusi környezetet. Nagyon
élvezzük, hogy a zöldség a kertből,
a hús és a tej az istálóból és a kenyér a dagasztóteknőből kerül az
asztalra, nem pedig a bevásárló
központból. Úgy tűnik számunkra
az emberek itt Erdélyben sokkal
nyugodtabban, egyszerübben és
természetesebben élnek, mint mi
Kanadában.

– Augusztus 13-án, szombaton
este egy különleges programon is
részt vehettünk Szilágycsehben,
amikor egy koncertet adtatok. Mióta
zenélsz?
– Hat évesen kezdtem el gitározni, de igazán csak 11 éves koromtól
kezdtem komolyan venni a zenélést. Emlékszem, esténként sokat
énekeltem egyedül a sötét szobában Istent dicsőítő énekeket. Egy
2000 tagú gyülekezetben nőttem
fel, ahol hivatásos zenészek és
dicsőítés vezetők voltak. Sokat tanulhattam tőlük, hogyan kell Istent
szívből dicsőíteni és nem csak
zenélni. Nagyon sok lehetőséget
kaptam, hogy különböző híres
együttesekkel játsszak. Felléptünk
stadionokban, gyülekezetekben,
kultúrotthonokban, éttermekben,
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vagy családi házak nappalijában is.
Volt, hogy 40 ezer ember előtt énekeltünk, volt, hogy csak 4 ember
előtt. Nagyon hálás vagyok, hogy
zenémmel Jézus Krisztust képviselhetem mindenhol ahol fellépek.

– Milyen jövőbeli terveitek vannak?
– Ebben az évben, októberben feleségemmel misszió útra készülünk
Irakba. Hátrahagyva munkahelyünket, családjainkat és szerető
gyülekezetünket egy menekülttáborban szeretnénk misszió munkát
végezni a „Light a candle” („Gyújts
egy gyertyát!”) szervezeten keresztül. Isten a szívünkre helyezte a
keleten élő emberek sorsát és szeretnénk velük is megosztani azt a
reményt, amit Jézus Krisztus által a
szivünkben kaptunk. Úgy érezzük
mindennél fontosabb, hogy Jézus
Krisztus hívásának engedjünk és az
evangéliumot másokkal is megoszszuk. Kérlek imádkozzatok ti is értünk, hogy áldást vihessünk Irakba.
– Utolsó gondolatként mit üzennél
az olvasóknak?
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– Végső gondolatként szeretnénk
kiemelni azt, hogy mindannyiunknak szükségünk van egy megváltóra. Mindannyian sötétségben és
bűnben születtünk, ami a halálba
visz minket. Egyedüli reményünk
Jézus Krisztus, az Isten fia. Azért
jött, hogy megmentsen minket a
halál fullánkjától azáltal, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy a mi
bűneinket és szégyenünket a sírba
temesse. De harmadnap feltámadt
legyőzve végérvényesen minden
gonoszt. Ebben van a mi megváltásunk, ha hiszünk az evangéliumban és követve Jézust, engedjük,
hogy a mi életünket is megváltoztassa. Erről szól a mi életünk és
arra törekszünk, hogy az emberek
is megismerjék ezt az üzenetet és
higgyjenek benne!
– Köszönjük az őszinte gondolatokat és azt, hogy pénzt és fáradságot nem kímélve meglátogattatok,
foglalkoztatok az itteni emberekkel
és gyerekekkel!

Nagy Anna, Szilágycseh

AKiK hAzAMENTEK

■ A viszontlátás reményében búcsúztunk Tökölyi Margit testvérnőnktől 2016. június 15-én Szilágynagyfaluban, aki 1933. február 26-án
született Tökölyi László és Mária harmadik gyermekeként. Ifjú korban
döntött Jézus Krisztus követése mellett és 1948. aug. 29-én alámerítkezett Szabó László lelkipásztor által. Az 1960-as években történt ébredések során, Margit testvérnőnk is új életet nyert, szolgált az énekkarban
és másokat is buzdított a komoly, új életre. Ragaszkodott az Úr házához
és mindig vágyott a testvéri közösségbe. Hét évvel ezelőtt szívinfarktust
kapott, ezt követően többnyire ágyban feküdt. Ennek ellenére nem panaszkodott, hanem bízott Istenben, aki mindig vele volt. Ebben az időszakban a testvérei gyermekei hűségesen látogatták és sok szeretettel
gondozták. A gyászistentiszteleten igét hirdetett Nagy István a Róm
5:12-21 alapján, és szolgált a fúvós és énekkar is. [Nagy István]

■ Július 25-én kísértük utolsó útjára Kólya József testvérünket a bihari gyülekezet tagját. Az Úr 85 évvel ajándékozta meg testvérünket.
Sokszor imádkozott, hogy tudjon kitartani végig, s az Úr megadta neki.
Sok betegségben és özvegy éveiben ragaszkodott az Úrhoz. A népes család és gyülekezet elõtt az Úr vigasztaló igéit Albert István Zsolt helybeli
lp. hirdette a Jel 21:1-8 alapján a dicsõ új otthonról. A feltámadás reményében kívánjuk Isten vigasztalását a fájdalmas szívû családnak és a
gyülekezetnek. [Albert István Zsolt]
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A határaidon túl

2016.

július 19-29-e között
körülbelül száz Szilágy
megyei gyermek és felnőtt (önkéntes
konyhai személyzet kb. 15 fő, tanítók,
kisegítők, beszerzők) táborozott a
Gyergyói Keresztény Táborban. Festői
környezetben valamint családi hangulatban tölthettünk el 11 napot. Változatos programokban és hasznos
kikapcsolódásban volt részünk.
A Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet
által működtetett tábor a Gyergyói-havasokban, a Kovács Péter tetőn található 1350 m tengerszintfeletti
magasságban. A négyes kilométerkőtől hegyi út vezet a táborig, melyet
immár hagyományosan gyalog tettünk meg a gyerekekkel. A felfelé vezető úton lassan magunk mögött
hagytuk a várost és annak minden
nyűgjét. A táborba megérkezve végre
kiélvezhettük a tiszta hegyi levegőt, a
lenyűgöző természeti tájat és a tábori
személyzet szívélyes fogadtatását. Az
ember elcsodálkozik azon, hogy milyen egyszerű és szép odafent az élet.
Rájön, hogy a különböző technikai vívmányok nélkül is jól és kényelmesen
érezheti magát.
A gyerekek hamar hozzászoktak az
új környezethez és a rendszeres napi
programokhoz. Reggelente 8-kor volt
az ébresztő, melyet áhítat és a reggeli
követett. Tíz órától bibliaóra és csoportos foglalkozások következtek egészen
az ebédig. A jelen levő lelkipásztorok
és tanítók igyekeztek kreatívan és in-

Tábor
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Zilahi és szilágysági gyermek- és tinitábor,
Gyergyó, 2016. július 19-29

Mottó: „Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből,
hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint
akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1 Pt 5: 2-4)
teraktívan átadni a gyerekeknek az érdekes és tanulságos bibliai történeteket. A szervezők az ószövetségi
Királyok könyvéből választottak hat
olyan leckét, melyekben az emberi határok, és azok átlépése csúcsosodott ki
leginkább. A krízishelyzetekben az
ember elkerülhetetlenül szembesül
saját korlátaival, de jó volt meglátni és
megtapasztalni, hogy az Isten számára
nincsenek lehetetlenek. A nehéz helyzetekben különösen közel van hozzánk, és csodálatos módon
gondoskodik rólunk, olykor más embereket is felhasználva.
Már a leckék címe, akárcsak a tábori
himnusz (Most Illés napjait éljük c.
ének) arra hívták fel a figyelmünket,
hogy ezeknek a régi történeteknek nagyon is aktuális üzenete van, valamint
arra ösztönöztek, hogy keressük bennük magunkat. 1. Lecke: Amikor üres
a kamra; 2. Lecke: Vízre tűz – tűzre
víz; 3. Lecke: Aki foglalkozik velem; 4.
Lecke: Stafétaváltás; 5. Lecke: Életmentő barátság; 6. Lecke: Kívül-belül
új. A történetekben szereplő bibliai
személyiségek (Illés és Elizeus) hitpróbán mentek át, melynek eredményeképpen megújult és megerősödött a
hitük.

Délután különböző vetélkedőkön vehettek részt a táborozók, melyeket nagyon élveztek. Az egyes próbák során
váltak igazán egy csapattá. Megtanulhatták és gyakorolhatták az empátiát,
az engedelmességet, a kitartást, és közben jót szórakoztak.
A kreativitásukat és tehetségüket
megmutathatták a számukra megrendezett Ki mit tud-szerű versenyen is,
amit hirtelen ötletből Gyergyó Talentnek neveztünk el. Sok bátor és ügyes
jelentkező vett részt a megmérettetésen, melynek során sok szép rajz, verses - és prózai szöveg – lásd Szabó
Kincső írását a cikkünk végén – született valamint előadás.
A vacsora után missziós jellegű alkalmaink voltak, ahol a gyerekek hallgathatták Isten igéjén keresztül az új
életre való felhívást. Isten különösen
megáldotta ezeket az esti összejöveteleket.
Tíz óra harminc perckor minden
este elcsendesedett a tábor, és mindenki átadhatta magát a jól megérdemelt pihenésnek. Másnap reggelig,
amikor kutyák ugatására, tehenek kolompolására és madárszóra ébredhettünk. A napi rutint két kirándulás törte
meg. A negyedik napon az 1792 m

Testvérnők
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magas Nagyhagymásra és az Olt forrásához látogattunk el
két csoportban. A gyalogtúra alaposan próbára tett bennünket, de kárpótolt a lenyűgöző látvány útközben és majd a
hegycsúcson. A támogatóknak köszönhetően (Bethlen
Gábor Alapítvány – amely támogatása nagy mértékben fedezte az utazási és az élelmiszer költségeket, Communitas
Alapítvány, Szilágy Társaság Kulturális Egyesület, Zilahi
Magyar Baptista Gyülekezet és zilahi magánszemélyek)
lehetőségünk volt egy autóbuszos kirándulásra is. Parajdra
és Szovátára vihettük el a gyerekeket, ahol a Székely-Sóvidék két látványosságát csodálhatták meg: a parajdi sóbányát, és a Medve-tavat. Mindenki kedvére vásárolhatott a
vásári standok iparművészeti kínálatából mindenféle emléktárgyat szülei, barátai vagy éppen saját maga számára.
Kétszer is volt tábortűz, mely a mai gyerekek számára
szinte kuriózum, viszont a táborok elengedhetetlen kelléke
és méltó befejezése. Jó hangulat, önfeledt öröm és vidámság
jellemezte a tűz köré összegyűlő gyermekek arcát. Érthető,
ha szerettek volna még pár napot maradni, habár hiányoztak a szülők és az itthon maradt testvéreik és barátaik.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a néhány szép és izgalmas napért, de külön köszönet illeti a konyhai- és tábori
személyzetet, lelkipásztorokat és lelkimunkásokat, nem
utolsó sorban a két nagyszerű táborvezetőnket, Nagy Attilát
és Katalint. Szolgálatuk példaértékű volt az egész tábor
ideje alatt. Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére!
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Kelj fel, tündökölj! világíts a közösségben!

A 2016-os imanapi programot az észak-amerikai baptista nőtestvérek állították össze. Adományainkkal az
idén a helyi, európai misszió támogatása mellett a
következő észak-amerikai missziós projekteket támogatjuk:
– keresztyén lovastábor lányok számára – Farmtown,
Kanada;
– élelmiszersegély és tanfolyamok latin-amerikai bevándorlóknak – Torontó, Kanada;
– tanfolyamok és munkahelyi lehetőségek keresése
volt prostituáltak számára – Victoria BC, Kanada;
– középiskolai szintű tanulmányok és bibliatanulmányok szegény nőknek – Middle Tennessee, USA.

Bántó Evódia – Ildikó, Magyargoroszló

Szabadság

Sűrű csend honol a tájon. A szél lágy fuvallata megmozdítja a fák lombját. A nap mosolyogva kikandikál a felhők
közül. Fenyvesek ölelik át a büszke hegyeket, melyeknek csúcsa a felhőket karcolja.
A fenyők illata elárasztja a természetet gyanta-, mézillattal.
A pufók bárányfelhők vidáman úsznak a kék égen. A távolban más hegyeket is lehet látni, ahogy üdvözlik a közelben
levő Nagyhagymást és Csofronkát. Víz zubogása töri meg a
csendet. A huncut patak sietve sodorja az aranyhalakat.
Ahogy a nap rásüt, csillogni kezd a víz, mely olyan tiszta,
hogy látni lehet a köveket. Fehér habok csapódnak hozzájuk.
A fenyvesek közt tisztások találhatóak, amelyeken illatos virágok díszelegnek. Méhek repkednek virágról virágra.
Nagyon szeretem itt a hegyekben, hisz ennél kellemesebb
nem lehet semmi. Sokkal jobb a városnál, a füstös gyáraknál,
amik egészségtelen dolgokat gyártanak. Itt a szabad természet, az áfonya uralkodik. Persze a tengeren is jó, vagy egy
palotában vendégként, de a szabadság nemcsak az, hogy elmegyünk, hanem, hogy maradunk.
A lelkemben Gyergyó mindig vissza fog térni.
Szabó Kincső

2016. november 7.
Köszöntés
Napjaink világa olyan világ, ahol egyre hangsúlyosabban és észrevehetetlenebb módon mosódik
össze a határ a szellemi világosság és sötétség között. Ez a világ ránk, keresztyén nőkre is hatással
van, akik tisztán szeretnénk látni. Magunkban ezt
szüntelenül tudatosítanunk kell, hogy hitelesen élhessük és harcolhassuk meg a szürke hétköznapokat.
Az ige vigasztal és bátorít bennünket: „Mert nem
oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk
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azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot
nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.”
(Zsidók 4:15-16)
Drága testvérnőim, éljünk ezzel a
nagy kiváltsággal és járuljunk újra
meg újra nagy bizalommal Istenünkhöz, hogy észrevehetően tudjunk világítani, isteni világosságra
szomjas világunkban!
Borzási Márta,
a Nőszövetség elnöke

Imádkozzunk Afrikáért.
– Imádkozzunk az afrikai baptista
női vezetőkért, akik az Afrikai Baptista Nőszövetség 2017. augusztus 24–
25. között tartandó konferenciájára
készülnek;
– hogy az afrikai baptista nőtestvérek folyamatosan részt vegyenek az
éhség és szegénység felszámolásáért
vívott küzdelemben;
– az adakozás lelkületéért a baptista nőtestvérek között a tervezett
célok elérése érdekében;
– az Afrika legtöbb országában elterjedt súlyos betegségek: ebola, AIDS
és rákbetegség visszaszorulásáért;
– békéért Nigéria és Kamerun
északi részein, ahol a Boko Haram
mozgalom sok zavargást okoz;
– istenfélő vezetőkért az afrikai
gyülekezetekben;
– a javak egyenlő elosztásáért minden vidéken, a faji vagy törzsi hovatartozástól függetlenül.
Imádkozzunk Ázsiáért.
– Imádkozzunk, hogy az ázsiai nőtestvérek jobban figyeljenek a közösségek szükségeire;
– újabb szolgálati lehetőségekért a
gyermekek, nők és idősek szükségeinek a betöltésére a közösségekben;
– hogy a nőtestvérek többet tegyenek a közösségek egészségi állapota
javítása érdekében, az AIDS és más
ragályos betegségek megszűnéséért;
– hogy a baptista nők áldásul szol-
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gáljanak a közösségekben, és missziózzanak a családok felé;
– hogy az ázsiai nők békekövetek, a
béke előmozdítói legyenek;
– hogy a nőtestvérek aktívan részt
vegyenek, és betöltsék a szerepüket a
közösségekben;
– hogy a nőtestvérek részt vegyenek a környezet megóvásában, a hulladékok megfelelő kezelése, újrahasznosítása, fák ültetése és
zöldségtermelés által.

Imádkozzunk Ausztráliáért és
csendes-óceáni szigetekért.
– Imádkozzunk Isten vezetéséért az
ausztráliai vezetők munkájában;
– a pápua új-guineai baptista női
vezetőkért, hogy a nők közötti munka
tovább fejlődjön, a nőtestvérek világítsanak a családjukban, munkahelyükön, a társadalomban;
– a Fidzsi-szigeteki gyermekek között gyakori az öngyilkosság – imádkozzunk, hogy lépések történjenek a
probléma megfékezésére: keresztyén
lelki gondozás az iskolákban, a szülők jobb odafigyelése a gyermekeikre, stb.;
– Új-Zélandon a baptista női miszszió erősödéséért, és hogy a kormány
tegyen lépéseket családon belüli erőszak megszűnéséért – amelynek
gyakran az alkohol- és kábítószer-fogyasztás az oka;
– hogy a nyugat-pápuai baptista
nők egységben és bátorsággal nézzenek szembe a politikai és vallási fenyegetettséggel – istenfélő egyházi és
állami vezetőkért Nyugat-Pápuában;
– a Délnyugat-csendes-óceáni Baptista Nőszövetség vezetői bátrabbak
legyenek az imádkozásban és lélekben egyek, a térség nőtestvéreinek
szolgálatában.
Imádkozzunk Európáért.
Imádkozzunk, hogy az európai keresztyének valóban keresztyénként
éljenek: só és világosság legyenek a
környezetünkben;
– hogy a keresztyén nők a társadalomban, gyülekezetekben és a családban a szeretetet, irgalmat és egymás
elfogadását képviseljék, és kapukat

imanap

nyissanak a szomszédaik felé;
– Európa népeiért, ahogyan a különféle kultúrákból érkezett bevándorlókhoz viszonyulnak, hogy Jézus
Krisztus által hidat építsenek a kultúrák között;
– imádkozzunk a gyermekekért és
fiatalokért, hogy ne csak magukra
gondoljanak, hanem meglássák a másokkal való törődés és adakozás áldásait;
– hogy a fiatal és idős nőtestvérek
nyitottak legyenek az egymással való
közösségre, egymás tapasztatai megosztására, és egymás elfogadására.

Imádkozzunk Észak-Amerikáért.
– Imádkozzunk az Észak-amerikai
Baptista Nőszövetség vezetőiért hogy
bölcsességgel és tisztánlátással szolgáljanak;
– a 2016-os baptista női világimanapi gyűjtés által támogatott missziókért, hogy Isten dicsőségére használják az adományokat;
– az észak-amerikai nőtestvérekért,
akik részt vettek a Dél-afrikai Köztársaságban tartott női vezetői konferencián, hogy a tapasztalataikat felhasználják a misszió terjesztésében;
– a baptista nőtestvérekért, akik
Észak-amerikai Baptista Nőszövetségnek az emberkereskedelem viszszaszorítására irányuló kezdeményezésében vesznek részt;
– az Észak-amerikai Baptista Nőszövetség, 2017 októberében tartandó ötéves közgyűlés előkészületeiért, melynek a témája: „Együtt
erősebbek vagyunk”;
– hogy az észak-amerikai nőtestvérek nagyobb számban részt vegyenek a baptista női világimanapon, és
áldozatkészséggel adakozzanak.

Imádkozzunk a Karib-tengeri szigetekért.
Imádkozzunk a Dominikai Köztársaság lakosságáért, ahol az Erika hurrikán pusztított, hogy az Úr gondoskodjon az ország helyreállásáról;
– hogy a családok meg tudjanak állani a kihívások ellenében: erkölcstelenség, munkanélküliség, gyermekek
és fiatalok között a társaik befolyása,

Bizonyság
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magas megélhetési költségek, a keresztyén értékek hiánya;
– a fiatalokért, akiknek sok pénzbe kerülnek az egyetemi vagy főiskolai tanulmányok;
– nagyobb egységért a karib-szigeteki nőtestvérek
között, hogy egymást bátorítva hirdessék az evangéliumot a térségben;
– hogy a karib-szigeteki keresztyén nőtestvérek világítsanak az Úr világosságával, és cselekedjék, amit az
Úr bízott rájuk;
– hogy a nőtestvérek erősödjenek meg a bizonyságtételben és új területeken is hirdessék az evangéliumot.

Imádkozzunk Latin-Amerikáért.
Imádkozzunk, hogy a latin-amerikai nőtestvérek
jobban részt vegyenek a gyülekezeti és közösségi munkában;
– hogy a baptista nők segítsék a hátrányos helyzetű
közösségeket, a bennszülött amerikai népcsoportokat,
a gyermekeket és nőket, akik az erőszak áldozatai;
– azokért a latin-amerikai nőtestvérekért, akik vezető pozícióban vannak politikai és társadalmi szinten, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról;
– hogy az Úr használja fel a latin-amerikai médiát:
rádiót, televíziót, újságokat, keresztyén irodalmat,
könyveket, hogy ezek által Krisztus világossága betöltse az egész kontinenst;
– hogy az Úr töltse be kegyelmével a latin-amerikai
baptista női tagszövetségek vezetőit, hogy kidolgozzanak missziós tevékenységeket a közösségekben;
– hogy a baptista nőtestvérek világosságot terjesszenek a latin-amerikai közösségek fejlődésének szolgálatában.

Fordította Havas Péter

hAzAi iMATÉMáK. Adjunk hálát, hogy:
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– szabadon szólhat az evangélium hazánkban
– az iskolákban van keresztyén vallásoktatás
– nyíltan felvállalhatjuk Istenbe vetett hitünket
Imádkozzunk:
– a lányokért – Kérjük Istent, hogy a lányok megszilárduljanak Krisztusba vetett hitükben. Kérjük Istent, hogy tudják kivárni az Isten idejét a házasságukra nézve. Ugyanakkor kérjük
Istenünktől azt is, hogy rendeljen minden hívő lánynak szíve
szerint való férjet.
– a feleségekért – Kérjük Istent, hogy tudjanak olyan feleség
lenni, amilyen épp férjeiknek szükséges.
– a családanyákért – Kérjük Istenünktől azt, hogy tudjanak
teljes bevetéssel küzdeni imában férjeikért és gyermekeikért.
És azért, hogy az élet gondja ne vegye el Krisztusban való örömüket.
– a nagymamákért – Kérjük Istent, hogy Tőle vett bölcsességgel legyenek építő láncszem a családban.
– az özvegyekért – Kérjük Istent, hogy váltsa be ígéretét minden özvegy testvérnő életében, hogy gazdagon tapasztalják
meg az Ő gondviselését az élet minden területén.
– az egyedülállókért – Kérjünk Istentől erőt számukra, hogy
tudjanak kitartani a Krisztusba vetett élő hitben.
– a munkanélküliekért – Kérjük Istent, hogy rendeljen itthon, testvérnőink képességének megfelelő, és olyan fizető
munkahelyet, amely a család szükségletét meglehetősen fedezi.
– a munkahellyel rendelkezőkért – Kérjük Istentől azt,
hogy a létfenntartásért való küzdelem ne hajszolja túl a feleségeket és édesanyákat. Így maradjon erejük az örökkévaló értékekre fordítani a család figyelmét.
– a nyugdíjasokért – Kérjük Istent, hogy életük végére Istenbe vetett reménységgel tudjanak tekinteni és a ne adják fel a
lelki harcot egészen a célig.

Kedves testvéreink a mi Urunk Krisztus Jézus nevében,

ADAKOZÁS

Évről évre tapasztaltuk a gyülekezetek nagylelkű hozzáállását a különböző országos célgyűjtési felhívásokra,
amit a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége vezetőségének nevében is köszönünk szépen! Nagy szeretettel ajánljuk kedves testvéreink figyelmébe, hogy ebben az évben a hálaadónapi országos közös célgyűjtésből
befolyó összeget a külmisszióra fordítjuk. Miközben örömmel láttuk, hogy magánszemélyek és gyülekezetek is támogatták a külhonban élő testvéreinket és gyülekezeteket az elmúlt években, el kell mondjuk azt is, hogy a szövetségünk is kivette részét ebben a szolgálatba. A külmissziós alapból támogattuk Kelemen Szabolcs testvérünk szolgálatát, aki kedves családjával mindmáig Kárpátalján szolgál. Továbbra is szeretnénk őket támogatni, ha Isten is megengedi. A külmissziós alapból sikerült különböző sajtótermékeket is eljuttatni Kárpátaljára, Vajdaságba stb. Ebből az
alapból támogattunk imaházépítést Vajdaságban. Mindezek mellett azonban szeretnénk sokkal aktívabban jelen
lenni más külmissziós munkákban is. Ezt figyelembe véve vegyük komolyan most is a hálaadónapi célgyűjtés megtartását. „Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból,
vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:6-7).
Az összegyűlt összeget kérjük majd a szövetséghez eljuttatni. Előre is nagyon szépen köszönjük testvéreink segítségét!
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A nagy titok

országos ifitábor a Hargitán

A

nagy titkot készültünk leleplezni augusztus 15–21 között a Hargitán. Kb. 250 fiatal gyűlt össze a hétre, elsősorban Erdélyből, de voltak Magyarországról, illetve
még a tengeren túlról is résztvevők.
Délelőttönként egy mindenkit érdeklő, de talán keveset
forgatott bibliai könyvet tanulmányoztunk végig Borzási
Pállal, az Énekek Éneke könyvét: hogyan éljen egy fiatal
míg egyedülálló, hogyan készüljön a házasságra, milyen a
biblikus udvarlás, milyen egy igazi házasság. De szó volt
az Isten irántunk való mérhetetlen szeretetéről is, hogy Ő
mennyire és hogyan szeret bennünket. A délelőtti alkalmakat általában csoportbeszélgetés követte, ahol alkalom
nyílt tovább beszélgetni az elhangzottakról. Napközben
lehetőség volt az ismerkedésre, beszélgetésre, különböző
sportbajnokságokra, kézimunkára, bibliai vetélkedőre,
paint ballra. Még egy kiránduló napunk is volt, a következő úti célokkal: Almási barlang, Ezeréves határ, illetve
Balu kalandpark. Vacsora után a környékbeli, illetve a táborban levő lelkipásztorok hirdették az örömhírt: Isten
szeret, annyira, hogy a Fiát áldozta fel, hogy neked és
nekem örök életünk lehessen! Hálásak vagyunk, hogy a
tábor nem telt el nyomtalanul, voltak megtérések, megújulások, hiszen aki keresett az kapott választ a kérdéseire. Következzen pár fiatal beszámolója.
«Szerintem a fiatalok nagy részének s nekem is nagy titok
és stressz is egyben a nagy ő megtalálása, de sokszor csak
azért, mert elfelejtjük, hogy van Valaki, aki minden titokra

és kérdésre jól tudja a választ és közli is velünk. A másik
dolog amiért ez a titok bonyolódik sokak életében, hogy a
tökéletes, hibátlan személyt szeretnénk társnak, de tudjuk
Borzasi Pál előadásaiból, hogy sem olyan személy, sem
olyan hazásság nem létezik. Engem megragadott egy gondolat, ami elhangzott az előadások során: egy fiatal sem
menjen bele egy kapcsolatba, ha nem házasságot tervez belőle.» – Balla Rudolf
«Számomra a „titok”, amire fény derült a hét folyamán,
az volt, hogy tulajdonképpen sosem vagyunk egyedül. Akár
a várakozás időszakában vagyunk, akár már kapcsolatban, Isten az, aki örök, és mindig mellettünk áll. Az Ő szerelme nagyobb mindennél, és személy szerint ez nekem
elég, akárhogyan is alakul a jövőm, akármit tervez Isten
velem. Ebben a tudatban és hitben élve nem fáj a fejem a
„nagy Ő” miatt, még fiatal is vagyok ehhez. Isten megtanította, hogy érdemes várni.» – Veres Renáta

«Én a táborból egy olyan üzenettel tértem haza, ami az
életem következő részére is hatással lesz. Megtanultam azt,
hogy milyennek kell lenni egy igazi férfinek, azt, hogy milyennek kell lennem hazásság előtt s hazásság alatt. Jó volt
arra rádöbbenni is, hogy Isten az Ő tenyerébe metszett,
hogy mindig szem előtt tart és, hogy legyen élő közösségem
vele ne csak probléma esetén és beszélgessek el Vele, akár
egy baráttal.» – Balázs Dániel, Torda
«Sokat imádkoztam azért, hogy úgy érjek haza a táborból, hogy igenis megértsem Isten tervét az életemre nézve.

Fiatalok
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Hittem (és hiszem), hogy ő munkálja az akarást és a változást mindannyiunk életében. Istennel egy új kezdetbe, egy
új ismeretlenbe léptem, amikor megérkeztem a táborba.
Csoportvezetőként voltak félelmeim, de olyan csodálatos
azt érezni, hogy ezt is lehet Istenre bízni. Ez egy folyamat
volt, mely által megismertem a NAGY TITOK üzenetét, amelyet mindannyian oly izgatottan vártunk. A buzgó, építő bizonyságtevések és az igehirdetések által, Isten megláttatta
bennem azt a titkot, és az ő különleges tervét: fontos hinni
abban, amit Isten ránk bízott, még akkor is, ha minden reményünk elfogyott. Az ő különleges terve készen áll számunkra, és munkálkodik, formál bennünket, ha engedjük
azt. Ő mindannyiunk számára reményteljes jövőt ad, mint
ahogyan megígérte ezt.» – Márton Kamilla
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engedelmesség: míg felnövünk szüleinknek, majd idővel férjünknek s mindeközben Istennek kell szeretetünket engedelmességgel kifejeznünk. Hálás vagyok Istennek a formálásért,
a közösségért és a lelkületért, amit azon a héten tapasztalhattunk!» – Kiss Evódia
«Sok kérdésre kaptam választ amit a múltban elrontottam. Arra kaptam választ, hogy mit kell tennem egy párkapcsolatban, hogy én vagyok a férfi és felelős vagyok a családért. És az üzenetet, hogy legyek bátor.» – Gedő Fülöp Lévi
«Nagyon sokat tanultam a házastársi kapcsolatról, hogy
kinek milyen szerepe van és, hogy hogyan kell viselkedni a
házasság előtti párkapcsolatban. Számomra nagyon áldásos
alkalmak voltak!» – Albert Johanna

«Én azzal az üzenettel jöttem, hogy legyek türelemmel,
mert Isten majd kirendeli a hozzám illő társat, csak Őt kell
helyeznem az életemben az első helyre.» – Milák Benjámin,
Gálospetri

«Mérhetetlen hálával tartozom Mennyei Atyámnak, azért
az áldott tábori hétért és a sok áldásért amiben ott részesültem és kaptam Tőle. Elég nehéz a gondolatok között válogatni, de azt hiszem, hogy ami legjobban megragadt a
tábor ideje alatt az az Isten mélységes szeretete. Olyan csodálatos volt érezni Isten jelenlétét, az Ő Lelkének erejét és
még jobban megismerni az Ő mélyről fakadó szeretetének
az áldozatát. Az Ézsaiás 49: 16-ban az áll, hogy Isten az Ő
markaiba metszett engem/minket. Ezzel kapcsolatban egy
este elhangzott egy prédikáció amiből két gondolat különösen a szívembe égett. Az egyik, mely szerint azzal, hogy
Isten az Ő markaiba metszett örökké az Ő fókuszában vagyok, lát engem, tud rólam, ismer úgy ahogy vagyok, másik
pedig, hogy fájdalommal, áldozattal járt Istennek az, hogy
az Ő markaiba metszett engem, de mégis megtette. Szeretett annyira hogy áldozatot hozzon értem. Szeretett anynyira, hogy Jézust, a legdrágábbat, legtisztábbat feláldozza
a nyomorultért, bűnösért, értem még akkor is ha ez fájt
Neki... Csodálatos az Úrral, a Szeretettel szeretetben járni.
Hála Neki mindenért!» – Bálint Erika
«A legfontosabb üzenet amit kaptam, hogy megéri tisztán, kőfalként várni arra, amit Isten nekem szánt!» – Király
Krisztián

«Ami többek között többször is eszembe jut így, egy hónappal a tábor után, az a lelki életünk hármas dimenziója:
hitünk magassága, reménységünk hosszúsága, szeretetünk
szélessége. Így visszatekintve Istennek sikerült azon a héten
mélyítenie hitemet, megnyújtania reménységemet, és növelnie a szeretetemet mások felé. Aztán amilyen rémisztő volt
először hallani, olyan motiválóvá vált végül az, hogy nekünk, lányoknak, az egyik szolgálatunk az életen át tartó

«Úgy gondolom, hogy ez mások számára is egy eseménydús hét volt, nagyszerű előadókkal és üzenetekkel. Számomra egy szívbemarkoló üzenetet tartogatott ez a tábor,
és bölcsebben térhettem vissza a hétköznapokba. Arra világosított fel az Úr, hogy Ő és csakis Ő lehet az első helyen számunkra, követnünk kell az ő fényességet, és fel kell vegyük a
kesztyűt a világgal és a velejáró kísértésekkel szemben. Nagy
áldozatra van szükség ahhoz, hogy csak Őrá figyelhessek, de
meghoztam ezt az áldozatot, és törekszem, hogy az Úrnak
tetsző élet legyen jellemző rám.» – Schmutz Csongor

Összeállította: Dobai Gyöngyi
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ABAviT 2

A

z idő óceánján vonzó fénnyel ragyog az aradi magyar
baptisták felé egy évszám: 1896, az Aradi Magyar Baptista Gyülekezet születésének dátuma. 10 elsuhanó év
után, a 110 éves jubileumot követően, közösségünkben
megszületett a vágy, hogy újra megemlékezzünk Istenünknek irántunk tanúsított kegyelméről, és az Aradról elszármazott testvéreinkkel közösen idézzük fel újra az elmúlt
120 év áldásait. A világtalálkozó augusztus 13-án gyönyörű
napsütéses szombat délelőtt indult, amikor a gyülekezet
udvarán a világ minden tájáról megérkezett testvérek köszöntötték egymást örömmel. A regisztráció után a testvérek bevonultak az ünnepi alkalomra szépen előkészített
gyülekezeti nagyterembe. Amikor felcsendült az „Áldjad
lelkem, mindig áldjad az Urat”, leomlottak a fizikai távolság
falai, és mindenki boldogan adta át szívét a közös ünneplésnek.

A

szombat délelőtti istentisztelet Kiss József testvér
imájával indult, majd id. Chiciudean Miklós testvér
– a gyülekezet korábbi vezetője – valamint az Aradról elszármazott Boros Róbert lelkipásztor hálaimára való buzdítása hangzott el. Ezt követően Simon András lelkipásztor üdvözölte a világ minden tájáról – Ausztrália, Kanada,
Egyesült Államok, Németország, Ausztria, Magyarország –
hazaérkezett testvéreket, és az erdélyi gyülekezetekből az
ünnepre megérkezett testvéreket. Kedves jelenettel folytatódott a bemutatkozás, amikor a megérkezett vendégek köszöntötték mosolyogva, vidám tapssal a helybeli testvéreket. Ezt követően az énekkar hangja csendült fel:
„Örvendtem mikor mondták nekem…”
Szombaton elsősorban vendégeink szolgáltak: Bátkai János és Prétli Erzsébet Németországból, Kaszta Bálint
Ausztráliából, majd Szűcs József Magyarországról. Megható mozzanata volt még a délelőttnek, amikor a 90-es éveiben járó Megyesi József testvér emlékezett vissza ifjú éveire, amikor 15 éven át pásztorolta az aradai gyülekezetet. A

Gyülekezet

– 2016 augusztus 13-14.

Visszapillantás az a Arad-Belvárosi Magyar
Baptista Gyülekezet 120 éves jubileumára

délelőtti istentisztelet ifj. Chiciudean Miklós lelkipásztor
testvér tartalmas igehirdetése zárta. Szolgálata Jézus Krisztus személyét világította meg a Jelenések könyvéből vett ige
alapján. A délelőtt a szomszédos Dragostea román gyülekezet alagsorában elfogyasztott közös ebéddel zárult.

A

szombat délutáni istentisztelet is vidám, oldott hangulatú, nosztalgikus visszatekintésre, kellemes emlékek felidézésére adott lehetőséget. A fordulatokkal teli történetek mellett komoly igei gondolatok is elhangzottak. A
karvezetők – Kiss László és Szűcs János – kedves, szívhez
szóló közös és karénekekkel fűszerezték az elhangzó viszszaelmékezéseket. Az esemény Harcsa Andrea zsoltárfelolvasásával indult, majd megszólalt a New-Yorkból érkezett
Lipták Mihály, a megbocsátás szükségességéről szavalt az
ausztráliai Bátkai József. Hangulatos emléket idézett fel az
ágyai Erdős Bálint, majd megható szavakban emlékezett
vissza aradi éveire Sinkóné -Farkas Lídia, és férje Sinkó
Ferenc. Hasonlóan emlékezetes marad a nádasdi Vincze
Miklós, Kulcsár István, Buzás István, Löscher Ferenc,
Kaszta Áron és Csóka Ferenc visszaemlékezése. Időközben elhangzott Kürti Ildikónak és férjének, Chicagoból az
elektronikus postán érkezett köszöntése. A délutáni alkalom nem ért véget a záróimával, hanem kedves testvéri-baráti beszélgetésekkel folytatódott, amikor még számos
egyébb emlék cserélt gazdát.

V

asárnap a 120 éves jubileumi megemlékezés szép és
megható mozzanatait tartalmazta. Kürti Csaba előljáró kezdő imája után Löscher Ferenc és Sallai Jakab
arad-kisszentmiklósi lelkipásztor imára buzdítása hangzott
el. Simon András lelkipásztor ünnepi bevezető szavai után
az énekkar szólaltatta meg a „Mily ünnepélyes csend van”
című éneket. Ezt követően két alkalmi költemény: Csodákra
emlékezni jó és Hála a fészekért című verseket szavalta
Kürti Zsuzsa és Borzási Kriszta. A két vers között az Aradról elszármazott Borzásiné Kiss Kinga gyönyörű hegedű-

Ők is
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szólója jó alaphangot adott az ünnepi istentisztelet egyik fő
mozzanatának, ami a történelmi visszapillantás jelentette.
A 120 év eseményeit röviden összefoglaló krónikát Kulcsár Barna gyülekezetvezető olvasta fel. Ezt követően Onisim Mladin a szomszédos román gyülekezet lelkipásztora
köszöntötte az ünneplő közösséget, majd dr. Vass Gergelynek a gyülekezet korábbi lelkipásztorának internetes köszöntése hangzott el. Hasonlóan meleg üdvözlő szavak
hangzottak el Bálint Pál lelkipásztor részéről, aki korábban
ügykezelte az arad-belvárosi gyülekezetet. Ezt követően komoly értékelő szavak hangzottak el az aradi magyarság
életében olykor jelentős szerepet vállaló arad-belvárosi
baptista gyülekezetről Faragó Péter Arad-megyei RMDSZ
elnök részéről. Hasonló hangnemben szólt a kifelé is nyitott, missziós szellemű közösségről Bognár Levente alpolgármester köszöntő üzenete, amit Simon András lelkipásztor olvasott fel.

Az eseményen jelenlevő lelkipásztorok

Az ünnepi istentisztelet jelentős mozzanata volt Pardi
Félix egyházelnök testvér igehirdetése Józsué könyvének
22. része alapján. Az áldott üzenet lényege: „Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az Ő útjain járjatok; tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá és szolgáljatok teljes szívvel és teljes lélekkel! (22:5) Az igei üzenetet
követően hitelesen csendült fel a kórus ajkáról a Szívből köszönöm, Uram című ének. Végül, az ünnepi délelőtt záróeseményeként mély átéléssel szólalt meg a jelenlevők ajkán
nemzeti fohászunk, a magyar himnusz.

A

vasárnap délutáni záró istentiszteleten már éreztük,
hogy az idő ellenünk dolgozik. Néhány áldott, emlékezetes szolgálat erről a délutánról is megmarad emlékeinkben. Az énekkar mélyen átérezve az esemény jelentőségét énekelte a találkozó himnuszát Az Úr vezet címmel.
Ezuttán Hasas Katalin Őrizd az emlékeidet című verset szavalta, és azt a gondolatot erősítette meg bennünk, hogy zárjuk szívünkbe az ünnepség minden mozzanatát, majd Kovács Gyula lelkipásztor köszöntő gondolatai után Garai
Zsolt orgonajátékát halgattuk nagy élvezettel. A záró igehirdetés a szintén Aradról elszármazott Giorgiov Adrián, a
nagyvárad-belvárosi baptista gyülekezet lekipásztora részéről hangzott el. Ezt követően az első aradi világtalálkozó
himnuszát elevenítette fel a kórus éneke, majd zárásként a
csodálatos Feltámadt Hős című énekünk zengett kitörő
örömmel, benne szívünk őszinte hálája szállt az Örökkévaló felé a 120 év sok-sok áldásáért.

Bátkai Sándor

„Érezzétek és lássátok,
hogy jó az Úr...”

A

15

fogyatékosokra sokszor úgy tekintenek az emberek, mint akik csak szívják-szívják a környezetük energiáját, pénzét, erejét. Hogy ők forrásai lehetnek valami értékesnek, sőt egyedülállóan bővizű
forrásai lehetnek valami igazi értékesnek, azt a legtöbben csak akkor értjük meg, ha az a kiváltság ér
minket, hogy közelről megismerünk valakit, akit a
„fogyatékosok” kategóriájába soroltak. És minél jobban megismerjük, annál kevésbé fogjuk érteni, hogy
miért pont ezt hívják fogyatékosságnak. Ezt tapasztalhattunk meg mi is 2016. július 25-31 között, amikor 8 fogyatékkal élő zilahi és szilágysági gyermekkel és édesanyjukkal táborozni mehettünk a Hargita
Keresztény Tábor keretén belül működő Barnabásházba. Nagylelkű támogatók segítségével adódott lehetőség a táborozásra, mint írtuk, nyolc gyermekkel
és édesanyjukkal. Ezek a gyerekek a zilahi Speranta
Speciális Iskola magyar tagozatára járó diákok, akik
közül öt epilepsziás, értelmi fogyatékos, kettő Downszindrómás, egy gyerek pedig autista.
A táborozási hét témája a fent megfogalmazott
cím volt a 34. Zsoltárból. Kiváltság volt megtapasztalni érzékszerveinken keresztül Isten jóságát, szeretetét, csodáit, tudni azt, hogy Isten szemében egyformán értékesek vagyunk és mindannyian benne
vagyunk tervében, nem véletlen, hogy megszülettünk, s egymás mellett élünk. Nagyon lelkesen és hittel énekeltük együtt a gyermekek himnuszát: „Nem
véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye. Teljesen mindegy az, hogy milyen a hajad, szemed színe. Te az Istennek egy csodálatos alkotása vagy! Egyetlen vagy, az aki vagy és ahogy vagy, az Övé vagy!”
Naponként sorba vettük érzékszerveinket és láttuk, hallottuk, ízleltük, tapintottuk Isten csodáit.
Ezekben a témakörökben beszélgettünk, énekeltünk,
játszottunk, barkácsoltunk és sok meglepetésben részesültünk a különleges estéken: „mobil turkáló” est,
„ki mit tud?” est, „grillező” est, „wellnes” est. A pónilovazás és az óriás szappanbuborékozás is nagy élményt jelentett a gyerekeknek. A táborozás különleges napja volt az is, amikor elmehettünk a parajdi
sóbányába, élvezni a sós levegőt és a látvány nyújtotta gyönyörűséget.
Jó volt felfedezni, hogy ezeknek a gyerekeknek is,
akárcsak bármelyik gyermeknek, a legfontosabb sajátos nevelési igénye az, hogy szeretve és >>>
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Kedves testvérek!

Más színek

ELŐFIZETÉS

Az alábbiakban közöljük a Szeretet-lap és a szövetségi kiadványok 2017-re érvényes árait:
– Szeretet: 23 lej
– Falinaptár: 4 lej
– Bibliaolvasó vezérfonal: 6 lej
– Áhítat: 18 lej.
– Határidőnapló 2016: 20 lej.

>>> elfogadva legyenek úgy, amilyenek és kihívás volt
nem abból kiindulni, hogy nem képesek valamire, hanem azon gondolkozni, mi kell hozzá, hogy meg tudják csinálni.
Az édesanyákkal is adódott alkalom a beszélgetésre
a Bibliából vett nők életét tanulmányozva, így ők is elmondhatták örömeiket, nehézségeiket. Nagy lehetőség
nekik is az ilyen táborozás arra, hogy kikapcsolódjanak a megszokott rutinból és feltöltődjenek, közösségben legyenek a sorstársakkal, együtt örüljenek, sírjanak és bátorítást kapjanak. Annak ellenére, hogy ezek
az édesanyák nagy áldozatot vállalnak, nem áldozatok, sőt hősök, lelkileg nagyon erősek és egyik sem cserélné fel gyermekét másikkal. Örülnek a legkisebb előrehaladásnak, örülnek a mindennapoknak, felhőként
mégis ott van a jövő, mi lesz gyerekeikkel, ha kikerülnek az iskolából?
Hálával tekintünk vissza és köszönetünket fejezzük
ki elsősorban Isten felé, de azok felé is akiket Isten felhasznál, indít ilyen hasznos alkalmak megvalósítására. Köszönjük a Zilah-i Magyar Baptista Gyülekezet, zilahi magánszemélyek,a Szilágy Társaság
Kulturális Egyesület, a Communitas Alapítvány és a
Barnabás Alapítvány támogatását.

Nagy Csaba és Melinda, szervezők

Kérjük szépen a megrendeléseket október 30-ig öszszegyűjteni, és a példányszámokat telefonon, emailben vagy postán visszaküldve a rendelési
szelvényt jelezni a szerkesztőségnek!
Az összegyűlt pénzösszeget személyesen lehet majd
átadni a missziókerületi gyűléseken, vagy átutalni a
szövetség bankszámlájára: Convenţia Bisericilor
Creştine Baptiste Maghiare din România, C.F. 47
05 934, Cont. RO84 RNCB 0032 0153 5589 0001, BCR
Oradea.
FONTOS! A szövetség vezetőségének határozata szerint minden utórendelés postaköltségét a megrendelő fizeti! Ez okból is érdemes tartani a
határidőt!

A külfödi olvasóknak ugyanannyiba kerül a Szeretet
előfizetése, mint a hazaiaknak, viszont teljes egészében fizetniük kell a postköltséget, amiről következő számunkban tájékoztatjuk majd őket.
Mivel az 1-2 darabos magyarországi előfizetéseknél
igen nagy a postaköltség, dolgozunk egy megoldáson, hogy ezt csökkenteni tudjuk. Ezzel kapcsolatban
is következő lapszámainkban értesítjük majd a testvéreket. Kérjük kövesség figyelemmel az ezzel kapcsolatos információkat.

Szeretettel, Az RMBGySz vezetősége
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