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„Valami új jött létre.”

2017
OKTÓBER
10. szám

Folyamatos újraformálás

Gondolatok az 500 éves reformációról
TARTALOM

Megrendelhetők a 2018-as
sajtótermékek

■

■

Bemerítés és házassági évforduló

■

Fogyatékkal élők táborozása

■

Interjú dr. Szőllős Jánossal

■

■

■

■

■

MABAVIT IV. (2. rész)

A női világimanap témái

Kincskereső gyermektábor

120 éves jubileum Egrespatakon

Ami Luther tételeiből megmaradt

„Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs!
…Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.”

A

Fotó: Luther Márton kiszegezi tételeit.
(festmény) Creative Commons.

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

teológiai értelemben vett reformáció a Szentírásban kijelentett krisztusi
tanítástól és az abból fakadó krisztusi jellemtől való bármilyen mértékű
eltérés kiigazítását jelenti. E kiigazításnak és helyreállításnak titokzatos
munkáját a megromlott emberben egyedül a Szentlélek képes elvégezni – az
ige hatására, hit által, ingyen kegyelemből, Krisztus érdeméért, Isten dicsőségére. A reformáció megvalósulása illetve folyamatossága révén érvényesül
az ízetlen, sötétségben tobzódó világban a mennyei só-íz és világosság; éppen
ezért a múltbeli reformációk és a nagybetűs Reformációnak a Biblia mérlegén mért értékeit hálás szívvel és alázattal felvállaljuk, képviseljük, mint
drága kincseket. Ugyanakkor kívánjuk naponta odaszánni életünket Megváltó Urunk szolgálatára, „aki azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen” [Luther Márton 95 tételének első mondata].
Ötszáz esztendővel ezelőtt egy, az Isten formáló kezének erőteljes munkáját tapasztaló ember pontokba szedte, amit az ige által megvilágosított elméje és lelkiismerete követelt, és a hagyomány szerint október 31-én kifüggesztette a Wittembergi vártemplom kapujára. E világot rengető kalapácsütések mögött ott ropog Husz János (1369-1415) és Savonarola (1452-1498)
máglyatüze; ott suhognak John Wycliffe (1320-1384) és a humanista Erasmus
(1466-1536) Bibliájának lapjai; ott zengenek a mezítlábas Assisi Ferenc (11821226) és Vald Péter (1140-1218) igehirdetései, és Kempis Tamás (1379-1471)
Imitatio Christi-je. Ilyen nagy horderejű előzmények után, a reneszánsz által
előkészített talajon, a nyomda feltalálásának kulturális korszakváltást
(folytatás a harmadik odalon)

Szeretet_okt_17_Szeretet_november 2018. 05. 04. 9:24 Page 2

SZERETET • 2017. OKTÓBER

2

Meghívó missziókerületi
közgyűlésre

Szeretettel várjuk a Szövetségünk gyülekezeteinek
képviselőit az év végi missziókerületi közgyűlésekre,
amelyek a következő időpontokban és helyszíneken
lesznek megtartva:

■ Székelyföldi missziókerület: november 25,
Hargita Tábor

■ Nagyváradi missziókerület: december 2, Rogériusz
■ Zilahi missziókerület: december 9, Erked

■ Kolozsvári missziókerület: december 16, Kiskapus
A gyűlések délelőtt 10 órakor kezdődnek. A napirend
a missziókerület adminisztratív és lelki teendőinek
megbeszélése, valamint egy előadás meghallgatása
János Csaba nagybányai lelkipásztor, Szövetségünk
kommunikációs alelnöke részéről „Az elkötelezettség
fontossága: gyülekezeti tagság és szolgálat” témakörben.

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

 OKTÓBERI ESEMÉNYEK

■ 8-án a Kolozsvári Missziókerület tart közös hálaadónapot Kolozsváron.
■ 15-én a jubileumi Kornya-év záróalkalmára kerül
sor Bihardiószegen. Ez a gyülekezet volt annakidején
Kornya Mihály főhadiszállása.
■ 9-én elnökségi, másnap tanácsülés lesz Magyarlónán, majd a hó végén, 24-én a Romániai Baptista
Unió elnöksége és tanácsa ülésezik. A román unió
tanácskozásán az állami támogatás elfogadásának
sarkalatos kérdése is napirenden lesz. Imádkozzunk
bölcsességért és isteni vezetésért!

Második oldal

:: HÍREK, HIRdETÉSEK ::

■ A Szövetség 2018-as sajtótermékeinek árai
nem változnak: Szeretet-előfizetés: 23 lej, Falinaptár (névnapokkal): 4 lej, Bibliaolvasó vezérfonal: 6
lej, Áhítat: 18 lej, Ebaptifon telefonkönyv: 5 lej. Kérjük szépen a megrendeléseket október 30-ig összegyűjteni, és a példányszámokat telefonon, emailben vagy postán visszaküldve a rendelési szelvényt
jelezni a szerkesztőségnek! Az rmbgysz.ro weboldalon található szelvény kitöltésével is lehet rendelni.

■ Már kapható a szövetségi irodánál illetve a Szeretet-szerkesztőségben a Hit Hangjai új, javított kiadása. Közkérelemre a kötetben található énekek
gitárharmóniákat is kaptak. Egy darab ára 100
RON, míg ha valaki (pl. egy gyülekezet) 10 darabot,
vagy annál többet vásárol, akkor darabja 90 RON.

■ Szintén a Szövetségnél vásárolható meg a Szö-

vetség Alapokmányait tartalmazó kötet. Ára: 10
RON.

■ Ismét kapható a szövetségi irodán nagybetűs,
asztali Károli Biblia (215*305*40 mm). Érdeklődni
a 0735 500 007-es telefonszámon, vagy személyesen lehet az irodán.

■ Megjelent könyv formájában is „A FEJKENdŐ” címmel Pardi
Félix lp. testvér Zilahon
tartott prédikációsorozata az 1Kor 11:2-16 igéiből. A szerző lépésről-lépésre tárgyalja a
fejkendő használatának
sokat vitatott témáját. A
száz oldalas könyvben világos, részletes, egyértelmű, igére alapozott tanítást olvashatnak. A könyv immár második kiadása
megrendelhető Pardi Félix lp. testvérnél a 0786 995
800-as telefonszámon. Ára: 7 RON.
■ 2017. október 28-án immár V. Kórustalálkozó-

ját tartja a Nagyváradi Missziókerület. Az eseményre az Emanuel Campus kápolnájában kerül
sor 14 órai kezdettel. Szeretettel várjuk a kórusokat és a kedves hallagatókat is az eseményre! [Székely András]

■ Több lelkipásztor és családja is új szolgálati
helyre költözött idén: Pardi Félix Kémerre, Dóczi
Tibor Margittára, Veress Efraim Szalárdra, Mezei
Ödön Székelyudvarhelyre.
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(folytatás a címoldalról)
előidéző közegében lépett fel Luther
Márton (1483-1546) 1517-ben, hogy
ágostonrendi szerzetesként hozzásegítse deformálódott egyházát a helyreálláshoz. Segítő szándékának később pápai kiátkozás lett a jutalma,
majd a német fejedelmek protestáló
felzárkózása az immár nagybetűssé
duzzadó Reformáció eszméi mellé.
A Sola Scriptura („egyedül a Szentírás”) elve nem csak az egyes emberek lelkivilágára hatott gyümölcsöző módon, hanem – a többi kortárs

1. Mikor Urunk és Mesterünk
azt mondta: „Térjetek meg!” azt akarta, hogy a hívek egész
élete bűnbánatra térés legyen.
2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi
gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátételre.
3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza
magával külsőleg a bűnös mivoltunk elleni sokoldalú, halálos küzdelmet.

(95 tétel, 1-3., Luther)

és a későbbi reformátorok munkássága révén – a társadalmi, politikai,
gazdasági élet és a művészet, valamint a tudományok számára is új
megvilágításban láttatott tereket nyitott. Ráeszméltetett arra az igazságra,
hogy Isten az élet minden területe fölött Úr, éppen ezért nem zárkózik kolostorok és katedrálisok falai közé,
hanem mindenütt változást munkál
az emberek között – mert az a valódi,
boldogító élettér, amelyben minden
egyre fokozottabb mértékben telítődik az Ő dicsőségével.
Az országokon átívelő és világtörténelmet alakító Reformáció fél évezreddel ezelőtti lángra lobbanásának
évfordulóján szép anyanyelvünkön
megszólaló Bibliával a kezünkben
emlékezünk. Azt olvassuk belőle,
hogy – bár látjuk az adott korok gon-

dolkodásmódjának behatároltságát, a
történelmi tévedéseket és bűnöket is –
a mindenható Istennek adjunk dicsőséget, és hogy az ítéletet Őreá bízzuk!
A Reformáció emléke a Szentíráshoz
fordít vissza bennünket, amely zsinórmérték, fegyver és csalhatatlan tükör minden időben. Ezt vallották a reformátorok, közöttük anabaptista
hitelődeink is. A Szentíráshoz kell
visszatérnünk, ha élni akarunk – az
igehirdetés tekintélyének helyreállását kell munkálnunk egyéni és közösségi életünkben! Hitünk szerint mi,
magyar baptisták tisztán értelmezzük
és hirdetjük az igét, miért lenne szükség mégis bármiféle reformációra? Az
igéhez, az igehirdetéshez való hozzáállásunkban van szükségünk változásra! E változás igénye nélkül a Reformáció eseményeinek és hitünk
hőseinek felidézése meddő elmélázássá vagy intellektuális élménnyé
satnyul, pedig az volna célja, hogy elevenbe vágó erővel magasabb minőséget képviselő lelki életre ösztönözzön.
Szükséges elismernünk, hogy sokkal kaphatóbbakká lettünk a könnyedebb hangvételű, érzelemdús, érdekes történetekkel teletűzdelt, előadásszerű igehirdetésekre, mint olyan tanításokra, melyek a kijelentés mélységeit tárják fel, hitünk igében gyökerező igazságait rendszerezve nyújtják
aranyalmaként ezüsttálcán. Pedig az
a kérdés, hogy mit higgyünk, ugyanolyan fontos, mint az, hogy mit cselekedjünk! Megtörténik az is, hogy igehirdetőkként hangerővel, teátrális
megnyilvánulásokkal próbáljuk ellensúlyozni az alapos felkészülés, a Lélek
erejének hiányát. Az a tény, hogy az
egyetemes papság elvére hivatkozva
némely esetekben karizmával nem
rendelkező egyéneket küldtünk illetve engedtünk szószékre, nem használt az igehirdetés tekintélyének. Teret engedtünk olyan zenének és
éneklésnek, amely ahelyett hogy az
igét készítené elő, és annak üzenetét
mélyítené el bennünk, egyéni igényeket elégít ki, és csak hangulatokat tük-

3

röz. Szükséges elismernünk azt is,
hogy szakrális tereink kialakításakor
és berendezésekor nem törekedtünk
mindig arra, hogy szép összhangban
és egyértelműen minden az ige, az
igehirdetés központi szerepére irányítsa a figyelmet. Ezirányú elmélkedéseinket még hosszan lehetne folytatni, főleg, ha hívő életünk más
területeit is az ige mérlegére tennénk.
Az igazi reformáció minden időben
harcok közepette zajlott, és mindig
gyökeres változást eredményezett ott,
ahol a Szentírásban kijelentett krisztusi tanítástól és az abból fakadó
krisztusi jellemtől való bármilyen
mértékű eltérést kellett az isteni Léleknek kiigazítania. Volt, hogy évek,
évtizedek kellettek hozzá, máskor pedig pillanatok alatt ment végbe – de
mindig a kegyelem munkája volt. Ez a
kegyelem munkálkodik most is, hiszen kétezer esztendő telt el azóta,
hogy a mi Urunk visszament az Atyához, és ötszáz év azóta, hogy Luther
Márton odaállt, ahová kellett, mert
másként nem tehetett, és világgá kiáltotta meggyőződését: „Az igaz ember
pedig hitből él!” Azóta volt pietista
mozgalom, volt metodista ébredés,
missziós társaságok alakultak meg és
bibliatársulatok; azóta sok anabaptista halt mártírhalált, és imádkozott
sok gályarab prédikátor; azóta felharsantak a reformátori teológiát valló
Spurgeon igehirdetései, és közöttünk
járt Kornya Mihály. Hálás szívvel
mondjuk, hogy „kegyelem, hogy még
nincs végünk!”, és örömmel hangoztatjuk, hogy „a Krisztus Egyházán
még a pokol kapui sem vesznek diadalt!” Erre a hitvallásra késztet minden hívőt a Reformáció emléke,
amint visszaterel az egyetlen forráshoz, melyből inni érdemes: a Szentíráshoz. Soli Deo Gloria!
Kiss Lehel
Szamosújvár
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Bemerítési ünnepély volt 2017. július 2-án Hadadon. Sánta Júlia tett vallást a hitéről és megtérésé-

ről, miután az Úr egy táborozási alkalmon elvégezte
benne a jó munkát, megismertette vele a szabadulás
örömét, amit nem tudott elhallgatni. A megtérést engedelmesség követte, és az Úr Jézus példája szerint vállalta hitét a bemerítkezésben is. Fazakas György lelkipásztor tv. a Gal 2:20-21 alapján hirdette az Úrnak való
teljes engedelmesség fontosságát. Balog Ferenc helyi

„Zene-bona másként” tábor

N

lelkipásztor végezte a bemerítést, az 1Tim 4:12-őt
idézve életre szóló útmutatóul: „légy példa a hívőknek
a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban”. A hadadnádasdi énekkar és zenekar is szolgált, akiknek ezúttal is megköszönjük a szeretetteljes szolgálatot! [Balog Ildikó]

Bemerítés volt Mérán 2017. július 30-án, ami

nem kicsi. A három bemerítkező közül az egyik fehérruhás magyar ajkú (Kelemen Anna, jobbra), a másik
kettő pedig – a házaspár – roma nemzetiségű (Balha
Albert és Mária). A zsúfolásig megtelt imaházban Oláh
Lajos kiskapusi lelkipásztor (balra) hirdetett igét, a be-

merítést pedig a helybeli lelkipásztor, Borzási Pál végezte (jobbra). Jelen volt családjával együtt Ferenczi
Lajos testvér is Székelykeresztúrról (jobbról a második), aki imára buzdítással és a megtéréséről való bizonyságtevéssel szolgált. Az örömteli ünnepen a lónai
gyülekezet énekkara és fúvóskara szolgált, amelyért
szintén hálásak vagyunk Istennek. Az Úr tartsa meg a
friss hívőket az ő követésében mindvégig és tegye őket
hasznossá mások megmentésében! [Borzási Pál]

agylelkű támogatóink segítségével augusztus 7-12
között ez év nyarán is lehetőség adódott nyolc fogyatékkal elő gyermekkel és hozzátartozóikkal, összesen huszonnégyünknek táborozni a Barnabás Házban,
a Hargita Keresztyén Táborban. Ezek a gyermekek a
zilahi Speranta Speciális Iskola magyar tagozatára járó
diákok, akik közül öt epilepsziás és értelmi fogyatékos,
kettő Down-szindrómás, egy pedig autista.
A táborozási hét témája a fent megfogalmazott cím,
„Zene-bona másként”, mottónk pedig a 147. Zsoltár 1.
verse volt: „Dicsérjétek az Örökkévalót, mert jó! Énekeljetek dicséretet Istenünknek, mert őt méltóképpen dicsérni jó!”. Kiváltság volt megtapasztalni a zenén és
mozgáson 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.
Lelkesen és hittel énekeltük 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!”
Reggelenként Dávid egy-egy zsoltárából merítettünk
erőt és hangoltuk szívünket Isten dicséretére. Reggeli
után Dávid király életét vettük szemügyre, hisz a Biblia
elmondja róla, hogy „művészlélek” volt, hangszeren
énekelt, zsoltárokat írt. A rövid történetek mellett sokat
énekeltünk, elmutogatva ezeket, hangszerekkel ismerkedtünk meg, a gitár megpengetését egy gyerek sem
hagyta ki. Nagy élmény volt a színes csengők megszólaltatása és az, hogy sikerült eljátszani egy rövidke dallamot: „Csengettyű szól, trombita és dob pergés szóljon
ma: nagyon szeret Jézus, nagyon szeret Jézus, Isten fia!”.
A különleges esték sem maradtak el. A „Ki mit tud”ban a gyerekek felszabadultak és előadták azt, amit a
legjobban szeretnek csinálni. Egy másik este „A szeretet
szimfóniája” c. film megtekintése volt nagy élmény. Különleges esték voltak a csoport, főleg az anyukák még
jobb megismerésére, összekovácsolására, a társasozá-
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Világtalálkozót tartottak
a magyar baptisták (II.)

5

(...)E

béd utánra is gazdag programokkal készült az MBE, amelyeket csak a sorvasztó
kánikula nehezített, főleg, ami a történelmi városnézést illeti. A fakultatív programok közt városnézésen,
és rádiózással kapcsolatos beszélgetésen vehettek

sok: Dixit, Ligretto. A táborozás emlékezetes napja
marad, amikor elmehettünk a Kiruj-fürdő borvízforrásához, pancsolni a patakban. Az egyébként természetes
pancsolás a patakban, egy fogyatékos gyermeknek nem
az, nem kis munka meggyőzni néhányukat, hogy ez milyen jó és élvezetes. Barkácsolások, fejlesztő játékok, tábortűz mind gazdagabbá, színesebbé tették ottlétünket.
Jó volt felfedezni, hogy ezeknek a gyerekeknek is,
akárcsak egészséges társaiknak, a legfontosabb sajátos
nevelési igénye az, hogy szeressék és elfogadják őket
úgy, amilyenek. Kihívás volt nem abból kiindulni, hogy
nem képesek valamire, hanem azon gondolkozni, mi
kell hozzá, hogy meg tudják csinálni.
Az édesanyákkal is adódott alkalom délutánonként a
beszélgetésre különböző témakörökben, megismerkedve az „Imádkozó édesanyák mozgalommal”, amelynek célja hogy támogassuk gyermekeinket, iskoláikat,
tanáraikat az imádságban, hisz tudjuk, hogy a legnagyobb biztonságban Isten kezében vannak, és apró dolgokat is hozhatunk Isten elé velük kapcsolatban. Nagy
lehetőség az anyukáknak ez a 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.
Hálával tekintünk vissza és köszönetünket fejezzük ki
elsősorban Istennek, de azoknak is, akiket Isten felhasznál, indít ilyen hasznos alkalmak megvalósítására. Köszönjük a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezetnek és a
Bethlen Gábor Alapítványnak, amely az útiköltséget teljes egészében támogatta, a zilahi Szilágy Társaság Kulturális Egyesület és a Barnabás Alapítvány támogatását.
Augusztus 20-án, vasárnap délután adódott alkalom
arra, hogy a zilahi gyülekezet délutáni összejövetelén
gyerekek, édesanyák, szervezők együtt számoljunk be a
megtapasztalt élményekről, reménykedve, hogy jövőre
is lesz folytatás.
Nagy Csaba és Melinda

Paul Msiza, és fordítója, Bukovszky Ákos

Eric és Rosemary Barrett Kornya-díjat vesznek át

részt a látogatók, de hallgathatták az erdélyi fúvósokat, a gyermekek pedig ugrálóvárban, játékokkal vagy
arcfestéssel üthették agyon az időt. A délután kedvelt
programja lett „Az igazság halhatatlan” c. zenés játék,
amelyet egy anabaptista hagyományokat megelevenítő művészcsoport adott elő a szomszédos Hódoscsarnokban.
Menetrend szerint, pontban ötkor érkezett a vacsora, majd az esti evangelizáció, amelyen ezúttal a
vajdasági misszió mutatkozott be egy videóval. Az igehirdetést Paul Msiza, a Baptista Világszövetség elnöke,
az esemény díszvendége végezte. Paul Msiza köszöntést hozott a világ baptista családjától és otthoni gyülekezetétől. Igei üzenetében, amelyet a 2Kor 5:16-18
alapján tartott a Krisztusban nyert új életről beszélt.
„Mert lehetséges új életet nyerni Jézus Krisztusban. A
bárány és a disznó történetével illusztrálnám a régi és
az új életet, amikor mindkét állatot végigvezették a falun, majd a disznó, meglátva egy tócsát, mindent >>>
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Anabaptista hagyományokat idéző pantomim-előadás
A Szövetség standja

>>> feledve, jókedvűen jól megfetrengett benne. Mert
az volt a természete. Mert belülről továbbra is malac
maradt. A Biblia azt mondja: «Ha valaki Krisztusban
van, új teremtés.» Az Ezékiel könyve írja: «Új szívet
adok beléjük!» A keresztyénségnek nem arról kellene
szólnia, hogy nézünk ki kívülről, vagy arról, hogy
mennyire vagyunk vallásosak, hanem arról az új életről, amit Jézusban kaptunk. Attól a pillanattól kezdve,
hogy az Úrba veted a hitedet, ő megígéri, hogy megváltoztat. Belülről átformál. Új életet ad, Szentlelke beléd
költözik, és megváltoztatja az életedet. Reménységet
hoz a reménytelenségedbe, életet. Beleköltözik a száraz csontokba, és megelevenít. «Hiszed-e ezt?» – kérdezi Isten a prófétától.”
Méltatlan lenne, ha nem tennénk említést a szombati
dicsőítést is végző kecskeméti dicsőítő csapatról, élén
Mike Sámuellel, valamint az erdélyi összevont vegyes
kórusról és zenekarról, akik áhítattá és élménnyé tették a szombati napot.

A vasárnapi zárónapot is

Durkó István, MBE-főtitkár nyitotta, akárcsak a pénteki alkalmat: „Kérünk, hogy Szentlelkedet áraszd ki
ránk, szükségünk van rád.” A magyarországi misszió
bemutatkozó videóját stílusosan, egy repülőtéren forgatták, ahol „összeér az ég a földdel”. Részletesen hallhattunk-láthattunk a Magyarországi Baptista Egyház
sokrétű missziós, szociális és társadalmi tevékenységéről, amelyet Balogh Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter is méltatott későbbi beszédében, amikor
a kormány nevében köszönetet mondott a magyar
baptistáknak, akik 10 megyében, 40 településen, 49 ok-

MABAVIT IV.

tatási intézményben több mint 16 ezer gyermeket nevelnek és 70 szociális intézményben gondoskodnak a
rászorulókról, az elesettekről.
Új résztvevők is érkeztek a záró alkalomra, s a korábbi napok hallgatóival együtt csodálhatták az MBE
szimfonikusok, és vezetőjük, Dr. Almási Kornél gyönyörű zenei feldolgozásait.
A háromnapos, több ezer látogatót számláló találkozást Paul Msiza BVSz-elnök igehirdetése zárta. „Ma
délelőtti előadónk egy korábbi interjúban elmesélte,
hogyan hívta el Isten arra, hogy az iskolabuszon prédikáljon. Isten megáldotta, pedagógus, majd később
lelkipásztor lett. Prédikált hazájában, Dél-Afrikában,
és most prédikál az egész világon. Ő Paul Msiza, magyar hangja pedig Dr. Bukovszky Ákos,” hangzott
Durkó István konferansza.
„500 éve, hogy Isten támasztott egy embert Németországban, aki újra olvasta az Írásokat, és újból felfedezte azt a kinyilatkoztatást, hogy az üdvösség hit által van. És ebből a kinyilatkoztatásból egy reformációs mozgalom indult el a világban,” kezdte előadását
Paul Msiza. „Köszönetünket nyilvánítjuk a magyar
kormány felé, hogy a többi egyházakkal együtt ünnepli ezt a jeles évfordulót.” Az 1Pt 2:4-9 alapján Isten új, választott népéről szólt. „Ha a történelmet
vizsgáljuk, látjuk, hogy amikor Isten támaszt egy
nagy nemzetet, mindig ad neki olyan embereket, akik
Isten követei. Az egyházról úgy beszélt Péter, mint Isten új nemzetéről, aki Isten országát képviseli. S ennek a népnek mindentől meg kell szabadulnia, ami
nem hoz dicsőséget Isten nevére. Az, hogy Isten kiválasztott, nem jelenti azt, hogy ő ne szeretné azokat,
akik nem hisznek benne, viszont nekünk különleges
helyünk, szerepünk van az Ő világában.” „Isten nem
egyedülálló, szingli keresztyénekként akar látni minket, hanem az ő népe közösségében. Az ő különleges
családjába helyez minket. S ez a család nem hasonlít
a világon levő családokra. Azok ugyanis földrajzi
helyhez kötöttek, etnicitáshoz kötöttek, de Isten népe
átível minden határon. Olyan nemzet ez, amely nem
egy férfi és egy nő akaratából, hanem a Szentlélektől
született. Nem önközpontú, hanem missziós célja
van. Ugyanakkor az egységet kell keresse egy hihetetlenül megosztott világban. A szélsőségesség nő. Emberek milliói halnak meg gyógyítható betegségekben.
Hogy lehet ez? A válasz nem a világban található, hanem az egyházban. Nekünk be kell mutatnunk a világnak Isten országát.”

Szöveg: Gönczi Géza
Fotók: MBE, Szőke Sándor, Kelemen
Sándor Tomi, Herjeczki Géza
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„Remélem, az új generáció
új lendülettel indul”

M

ár jóval a kezdés előtt feltűnt a Debreceni Főnixcsarnokban. Helyet a díszvendégek sorai mögött
foglalt el szerényen, tolmácsra amúgy sem lett volna
szüksége, kitűnően ért és beszél magyarul – persze
olyan hangsúlyokkal, mint aki többnyire egy másik
nyelvi világban mozog. Egyetlen feladata a vasárnap
délelőtti úrvacsora kiszolgáltatása volt, együtt a lengyel, a román és a világszövetségi vezetőkkel. Dr. Szőllős Jánossal, a szlovákiai baptisták elnökével a szombat délutáni ebédszünetben beszélgettünk.

Dr. Szőllős János

 Eljött a Hargita táborba is, három évvel ezelőtt, a
magyar baptista lelkipásztorok világtalálkozójára. Mi
történt azóta?
 Szőllős János: Azóta történtek változások, mivelhogy
január elsejétől a Szlovákiai Baptista Szövetségben újból
az elnöki posztot vettem át. December végén átadtam a
pozsony-belvárosi gyülekezet pásztorlását, és mint az
egyház elnöke szolgálok a gyülekezetekben.
 Meddig tart ez a mandátum?
 Jövő májusig, akkor lesznek a választások. Az én feladatom valójában bevégezni ezt a mandátumot, az előző
elnök testvér visszalépett, és én mint az egyik alelnök helyettesítem. Most tervezzük a őszi konferenciánkat,
amelyre el akarom készíteni a javaslatokat, változatatásokat az egyházban és a misszióban.
 Milyen nagy a szövetség?
 Huszonöt gyülekezet tartozik hozzánk, épp nemrég
fogadtuk be a 25. gyülekezetet. Kétezer regisztrált tagunk
van, az egész közösség létszáma körülbelül háromezer-ötszáz. Ennyien jelentkeztek a baptistákhoz a két népszámláláskor, 2001-ben, majd 2011-ben is ugyanennyien. Az
összejöveteli helyek száma körülbelül ötven, ahol találkoznak a baptisták.
 A magyar gyülekezetek is hozzájuk tartoznak?

7

 Igen, a szentpéteri gyülekezet és körzete, ahol Dóczé
Bálint a lelkipásztor. De más helyen is vannak magyar
összejövetelek. Vagy hét éve alakult és fejlődik a rimaszombati magyar csoport, a klenóci gyülekezethez tartozik, együttműködéssel az ózdi (Mo.) gyülekezettel és prédikátorával. Aztán Komáromban és az én szülőhelyemen,
Csucsomban is folyik magyarul igehirdetés.
 Van-e elég lelkipásztor?
 Majdnem minden gyülekezetnek van lelkipásztora,
talán három helyet említhetnék, ahol pásztort keresnek.
Viszont egyes gyülekezetben ketten is szolgálnak, mivel
150 tagon felül hívhatnak két lelkipásztort is. Tehát a
missziómunkásokkal együtt körülbelül harmincan dolgoznak a baptista egyház keretében, persze az önkénteseken kívül.
 Milyen időket él meg az egyháza?
 A változások után, a ’90-es években, könnyebben elértük az embereket körülöttünk. Később ez jóval nehezebb lett. Most mintha látszanának már az első „szignálok”, hogy változik a helyzet. Remélem, hogy a
gyülekezetekben az új generáció új lendülettel indul (derűsen mondja – rip. megj.), az Úr buzdít új ébredést és ad
erre munkásokat.
 Jól emlékszem, az apukája magyar és az anyukája
szlovák?
 Igen. Magyarul apukámtól tanultam és nagymamától, de anyuka is megtanult magyarul, tehát otthon magyarul beszéltünk... Az iskoláimat végeztem szlovákul.
 Ez az első Mabavit, amin részt vesz?
 Igen és örülök, hogy sikerült idekerülnöm. A magyar
baptista egyház vezetősége jó előre meghívott, így már
februárban beterveztem az eseményt (elneveti magát –
rip. megj.). Nagyon jó megismerni még többet a magyar
baptisták munkájából: a magyarországi missziót és a más
országbeliekét is. Meggyőződésem, hogy a kapcsolatainkat ez a találkozó még inkább megerősíti.
 Köszönjük szépen a beszélgetést!

Kérdezett: Szilágyi László

*Epilógus: Három javaslatot írt a Programfüzet beköszöntőjébe Papp János MABAVISZ-elnök, „A világtalálkozó során...” formai indítással. A harmadik talán a
legszebb: „... figyelj a lelkedre, figyelj Istenre! Legyél
nyitott arra, hogy Isten is valami újat tud kezdeni benned!”. Az első akár újságírói feladatnak is beillik: „...
beszélgess, ismerkedj meg számodra eddig ismeretlen
emberekkel, ne csak a már ismerősökkel legyél közösségben!” A fenti összeállítás körülbelül a második kérésnek a teljesítése: „... ismerj meg új szolgálatokat.
Légy nyitott mások sokrétű életére, hogy gazdagabban
térhess vissza majd otthonodba!”
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Nőtestvérek

Imádkozzunk Afrikáért.
Adjunk hálát Istennek az Afrikai Baptista Nőszövetség
eddigi vezetőiért és imádkozzunk az új vezetőkért, hogy
legyen bölcsességük Istentől a feladatok elvégzéséhez.
Imádkozzunk az afrikai politikai vezetőkért, hogy meghozzák a szükséges döntéseket az egész kontinensen uralkodó magas korrupció csökkentése érdekében;
– az Afrikai Baptista Szövetség vezetőiért és főtitkáráért;
– az afrikai vállalkozókért, hogy olyan iparágakat hozzanak létre, amelyek munkahelyet biztosítanak ;
– Isten közbenjárásáért a legtöbb afrikai országban uralkodó nehéz gazdasági körülmények miatt;
– a baptista misszióért az iszlám többségű É.-Afrikában.

A

Noi Imanap 2017. november 7.

2017-es imanapi programot az afrikai baptista nőtestvérek állították össze. Az imanapi adományaink egy
részével a következő afrikai projekteket támogatjuk:
– vidéki lányok tanulása Libériában
– gyermekek dolgoztatásának megszüntetése Malawiban
– az evangélium hirdetése és élelem hajléktalanoknak és
munkanélkülieknek Dél-afrikai Köztársaságban
– baptista nőtestvérek közösségápolása Bhutánban.

Ha felkelünk, Isten átformálja közösségeinket!

Ü

dvözlök minden baptista nőtestvért a világon! Kiváltság, hogy mint Isten gyermekei részt vehetünk
a világért való közbenjáró imádságban. Imádságom,
hogy tapasztaljuk meg az Úr jelenlétét ezeken az összejöveteleken. Isten minden nőtestvért hív, hogy álljon a
törésre és kiáltson az Úrhoz. Neki van válasza a világ
összes problémájára.
A 2017-es baptista női világimanapot az Afrikai Baptista Nőszövetség állította össze. Az idei imanapi témánk
felhívni a nőtestvéreinket a szolgálatra, hogy a Szentlélek munkája által az emberek élete megváltozzon.
A Biblia felhív: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12:2). Ha a nőtestvérek bátran
elfogadják Isten Lelkének megváltoztató erejét, a családok megváltoznak és a teljes közösségek jobban bemutatják Istent. Ezért itt az ideje, hogy felkeljünk és Isten
világítson általunk, hogy közösségeink megváltozzanak.
Joina Dhlula, az Afrikai
Baptista Nőszövetség elnöke

Imádkozzunk Ausztráliáért és csendes-óceáni
szigetekért.
Imádkozzunk Nyugat-Pápua és Pápua Új-Guinea lakosaiért a politikai zűrzavar közepette, és az erőszakot szenvedő nőkért és gyermekekért;
– egységért és szeretetért a pápuai baptista gyülekezetek
vezetői között, különösen a női vezetőkért, hogy kiálljanak
a nőtestvérekért, akiket képviselnek;
– az ausztráliai baptista nőtestvérekért, hogy bátorítsák
a fiatal nők tanulását, segítsék családon belüli erőszak miatt szenvedő nőket, és az elszigetelt, távoli településeken
élő nőket;
– a Fidzsi-szigeteki nőkért, akik a Winston ciklon hatalmas pusztításai után a családjukról gondoskodnak, élelmet, vizet, szállást és pénzforrásokat keresnek.
Imádkozzunk Ázsiáért.
Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásárt Ázsiában;
– a hívők egységért Indonéziában, hogy ezáltal erős bizonyságtételük legyen a társadalomban;
– A Srí-Lanka-i keresztyénekért, hogy békében éljenek
együtt a más vallásúakkal;
– a Nepáli Baptista Szövetség székházának az építéséért;
– az Ázsiai Baptista Nőszövetség 13. közgyűlésének előkészületeiért és a közgyűlésért
– keresztyén gyülekeztek növekedéséért és biztonságéért Bhutánban.

Imádkozzunk Észak-Amerikáért.
Imádkozzunk, hogy a baptista nőtestvérek odaszánással
és áldozatkészséggel fogadják és segítsék az Észak-Amerikába érkező menekülteket;
– a bennszülött indián népcsoportokhoz tartozó több
száz meggyilkolt vagy eltűnt nőért és családjaikért;
– hogy az észak-amerikai baptista nőtestvérek együttmunkálkodva, egymást bátorítva építsék Isten országát.

(folytatás a 10. oldalon)
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100 éves az egrespataki
gyülekezet [1917-2017]

Egrespatak Szilágy-megye központi részén, a megyeszékhely – Zilah – mellett, a Meszes-hegység lábánál fekszik. A település első írásos emléke 1361-ből
való. Isten kegyelméből a megváltás örömüzenete
ebbe a kis falucskába is eljutott. A 17 év körüli Bándi
Róza volt az első, aki befogadta az igét és döntött Jézus mellett, viszont betegség miatt hamar hazaköltözött az Úrhoz. A lelki munka azonban nem állt meg,
aminek eredményeként újabb megtérők álltak be Jézus követésébe, így 1917-ben 16 bemerített lélekkel
megalakult az Egrespataki Magyar Baptista Gyülekezet. Az első időkben csupán családi házaknál tudtak
összegyűlni a testvérek, majd 1926-ban felépült az
első imaház. Ez otthont adott már különböző vonós,
illetve pengetős zenekaroknak és lehetőséget biztosított arra, hogy a tiszta evangélium hirdetését sokan
hallhassák. Helybeli és vendég lelkipásztorok, lelki
munkások, gyülekezeti előljárók fáradtságot nem kimélve szólták az Igét, melynek köszönhetően Isten
gyarapította is az övéi számát. Egy idő után az imaház kicsinek bizonyult, ezért a testvérek 1995-ben
újat építettek. A gyülekezet fohásza az volt, hogy az
imaház legyen sokak számára Istennek háza és a
mennyeknek kapuja, az Úr Jézus Krisztus által. Istené
legyen a hála az elmúlt 100 évért, melyben megtapasztalták a testvérek a Mindenható áldását, a vezettetést, az oltalmat és a megtartatást. Egy szívvel vallják: „Mindeddig megsegített minket az Úr. ” (1Sám
7:12)
Isten kegyelméből 2017. augusztus 12-13 között
megünnepelhettük az Egrespataki Magyar Baptista
Gyülekezet 100 éves fennállását. Az ünnepély szombat délután vette kezdetét. A gyülekezet megtelt hajdani és mai tagokkal. Az Egrespatakról elszármazottak és mindazok a kedves vendégek, akiket szép
(folytatás a 11. oldalon)
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a kincsvadászatra gondol, az embernek általában
egy ékszerekkel teli kincsesláda jut az eszébe,
mely az óceán mélyén, korallzátonyok között lapul. A
Zilahi Baptista Gyülekezet és a Szilágy Társaság Kulturális Egyesület azonban a gyergyói hegyekbe hívta azokat a kalandvágyó gyermekeket, akik örökkévaló
kincsekre szerettek volna vadászni. A július 18-27 között megszervezett „Kincskereső gyerek- és tinitábor”
sok meglepetést tartogatott a több mint 85 gyereknek,
és az őket elkísérő kb. 25 felnőttnek (szülők, konyhai
személyzet, tanítók, segítők stb.).

Kincskereső gyermektábor

A

friss erdei levegő jó hatással volt a résztvevőkre,
így a reggeli tornán mindenki vidáman vett
részt. Délelőttönként, a Bibliát forgatva, a gyerekek
maradandó kincsek után kutattak, délután pedig vetélkedőkön bontakozhattak ki. Napról napra szemmel látható volt az, ahogyan a résztvevők
megnyílnak, barátságok születnek, életutak igazodnak a Biblia paramétereihez. A jókedvű, lendületes
énekhang messzi kilométerekre elhangzott, de a szívek csendes fohászai is feljutottak az Istenhez. A
résztvevők megtanulhatták, hogy az engedelmesség,
az Istenre figyelés, a világ kincseinek elengedése és
Isten szava olyan örökkévaló kincsek, melyeket soha
nem veszíthetnek el. A komoly perceket mindig játék
és szórakozás váltotta fel. A gyerekek csapatban építhettek különböző típusú hajókat, kartonból. A kincskereső kalandtúrát még a futó zápor sem moshatta
el. Ezenkívül volt még bőven vizes játék, váltóverseny, foci és röpibajnokság, kézimunka és persze túrázási lehetőség is. Esténként „A tenger kincse” című
színdarab elevenedett meg a táborozók előtt, mely
még inkább élményszerűbbé tette azt a gondolatot,
hogy az igazi kincseket nem földi, múlandó tárgyakban kell lássuk, hanem az Isten szavában.
(folytatás a 11. oldalon)
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– a fiatal lányokért, hogy az Úr óvja meg őket az embercsempészektől;
– hogy a fiatalabb és idősebb baptista nők együttérzéssel viszonyuljanak egymáshoz.

Imádkozzunk Európáért.
Európa nagy kihívásokkal nézett szembe az elmúlt
években, amit különféle színekkel érzékeltethetnénk.
Vörös, Közel-Kelet. Imádkozzunk Szíriáért és a szomszédos országokért, békéért, irgalmasságért, jó vezetőkért –
hogy az emberek barbár gyilkolása, az értelmetlen pusztítás és halál megszűnjön.
Fekete. Imádkozzunk, hogy a megsebzett férfiak, nők,
gyermekek, özvegyek és árvák az Úrnál találjanak vigasztalást a háborús területeken. Az Úr erősítse meg azokat,
akiket hitükért üldöznek.
Bíbor. Zavarodottság, félelem uralkodik a földrészen. A
menekülteken való segítés vágya ütközik a terrorizmustól
való félelemmel. Imádkozzunk, hogy a hívők megtalálják
a módját a szükségben levők megsegítésének.
Narancssárga. Nacionalizmus és viszály a népcsoportok
között, néha még egyazon nemzet tagjai között is. Imádkozzunk megbékélésért, hogy a különféle közösségek egymást építsék. Imádkozzunk, hogy a keresztyén Európa újból fényt lásson az odaszánt életű keresztyének által.
Zöld, a hamis békesség. Sok ember szívében közömbösség, önzés uralkodik – elhagyták a keresztyén értékeket.
Imádkozzunk ébredésért, hogy a keresztyén értékek újból
életre keljenek, és a gyülekezetek megerősödjenek.
Sárga. Élénk szín ez, amely megerősíti az európai keresztyén nőket a hétköznapi kihívások között. Sok a sötétség, de Jézus Krisztus legyőzte a sötétséget. Imádkozzunk,
hogy a keresztyén nők erősek legyenek a szeretet, hit és
reménység üzenetét továbbadni a sötétségben.

Imádkozzunk a Karib-térségért.
Imádkozzunk, hogy a fiatalok találjanak munkahelyet
és jobban odaszánják az életüket az Úrnak;
– a nőkért, akik erőszak áldozatai, hogy legyen erejük
kiállni saját és gyermekeik életének megóvásáért;
– a Karib-térség országainak kormányaiért, hogy együttmunkálkodjanak a térség fejlődésért.
Imádkozzunk Latin-Amerikáért.
Imádkozzunk a fiatalabb nőtestvérekért, hogy növekedjenek az Úr szolgálatában;
– hogy az evangélium továbbra is terjedjen, és minden
országban erősödjenek a baptista nőszövetségek;
– a lelkipásztorok és lelki vezetők szolgálatáért;
– hogy Isten gondoskodjon a szükséges forrásokról,
hogy a spanyolul beszélő nők közötti misszió növekedjen
Latin-Amerikában, de az Egyesült Államokban is.

– a latin-amerikai gyermekekért és fiatalokért, és a
baptista nőtestvérekért akik közöttük szolgálnak;
– anyagi forrásokért az elkövetkező öt év projekteihez;
– a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség új vezetőiért.

Bibliatanulmány – Jn 4:39-42

„Az asszonynak pedig meg is mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.”
A samáriai asszony megváltozott élete sokakat Jézushoz vonzott. Szabados életet élt, de Jézus Krisztus kiemelte őt megvetett, reménytelen állapotából. Elhagyta a
régi életmódját és egy új, jobb életet fogadott el Krisztusban. Felkelt és világítani kezdett. Elmondta másoknak is
a Jézussal való találkozásának történetét. Következésképpen sok samáriai hitt Jézus Krisztusban, közelebb került
Hozzá, és az ő életük is megváltozhatott.
Mit tanulhatunk a samáriai asszony történetéből?
1. Az Úr Jézus Krisztussal való találkozás változást hoz
életünkbe. Senkinek sem lehet változás az életében, amíg
nem találkozik az Úrral. Jézus megváltoztatta a samáriai
asszonyt egyetlen találkozás által.
2. Isten válaszol a kérdéseinkre (Jn 4:11-15). Az asszony
választ kapott az őt foglalkoztató kérdésekre. Ma is választ kapunk a kérdéseinkre, ha kutatjuk a Szentírást és
kérjük Isten segítségét. Pál is arra kérte Timóteust, hogy a
Szentírást tanulmányozva váljon kipróbált munkássá.
3. Isten Igéjének elfogadása átalakítja életünket. A samáriai asszony kész volt többet megtudni a Messiásról,
tanulni. Nem állította magáról, hogy szent, hanem őszintén beismerte a vétkeit, és hittel az Úrhoz fordult.
4. Ha hirdetjük Krisztust, segítünk abban, hogy mások
is megmeneküljenek a pokoltól. A samáriai asszony anynyira lelkes volt, hogy elment és másoknak is elmondta a
Messiáshoz vezető utat. Sokan hallgattak a tanúságtételére, mert látták, hogy valóban megváltozott. Hirdesd
Krisztust az ajkaddal és mutasd be Őt cselekedeteiddel és
istenfélő viselkedéseddel. „De hogyan hívják segítségül
azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban,
akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Róm 10:14). Ha neked már üdvösséged van, segíts
abban, hogy mások se kerüljenek a pokolra.
5. Minden Krisztushívő egy fényforrás. Jézus a samáriai
asszonyt fényforrássá tette, hogy mások is üdvösségre
jussanak. Ha új életet nyertél Krisztusban és világítasz
érte, Ő másokat is magához vonhat általad. Jézus sok samáriai életét változtatta meg, azért mert a samáriai aszszony meghívta őket, hogy jöjjenek és lássák meg azt, aki
őt is megváltoztatta.
(folytatás az utolsó oldalon)
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Jubileum...

(folytatás a 9. oldalról)

emlékek fűznek a gyülekezethez, haza érkezhettek.
Nem csupán megemlékező istentisztelet, hanem hálanap is volt ez, amikor imában, szolgálatokban, dicsérő énekek által megköszöntük Istennek az Ő szeretetét és kegyelmét. Egy kivételesen jó testvéri közösségben minden résztvevő bemutatkozhatott, illetve beszámolhatott egy-egy kedves emlékről, ami
a gyülekezethez köti.
A vasárnapi alkalmakon közöttünk szolgáltak a hajdani és jelenlegi lelkipásztorok: Nagy Mihály, Dr. Vass
Gergely, Bándi Sándor, Pardi Félix, Püsök Dániel és
Nagy Ferenc testvérek. A vasárnapi ünnepélyen az
összejövetelt gazdagították a község vezetőinek köszöntései. Hallhattuk az egrespataki református lel-

kész, Gáspár Zoltán tiszteletes úr buzdítását, Almasi
István, az egrespataki pünkösdi gyülekezet lelkipásztorának lelkesítő szavait, a román baptista gyülekezet
diakónusának, Suciu Iacob testvérnek a beszédét, Seres Dénes képviselő úr, illetve a település polgármesterének Bercean Alexandru Bogdan-nak a köszöntését. Ezt követően a gyülekezet gyermek és ifjúsági
csoportja szolgált. A sok áldott emlék és az elődeink
mögött lévő út egyedül Isten érdeme. Hiszem, hogy
ez a mérfőldkő nem csupán a megemlékezésről és az
elmúlásról szólt, hanem a bűnbánatról és a megtérésről is. Ez a nap megújulást jelentett mindannyiunknak úgy egyénileg, mint gyülekezeti szinten, hiszen
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”
( Zsid 13:8 )
„Mert jó az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége.” (Zsolt 100:5)
Püsök Dorottya, Egrespatak

Kincskereső...

11

(folytatás a 9. oldalról)
Egyik nap Szovátára mentünk kirándulni, és megcsodálhattuk a Só-völgy csodáit.
A tábor végén megkérdeztük a gyerekeket, hogy
„Milyen kincset viszel haza a szívedben?” „Jézus szeretetét, békét, örömet, bátorságot, örökéletet, barátokat, Isten megbocsájtotta a bűneimet”, hangzottak a
válaszok. A tábor fő célja az volt, hogy a résztvevők
kreatív és izgalmas környezetben találkozzanak teremtőjükkel, Jézus Krisztussal. Hisszük, hogy ezek a
kincsek a világ legértékesebb kincsei!
Köszönjük azoknak, akik idén is támogatták a szilágysági gyermekek táborozását Székelyföldön: a
Bethlen Gábor Alap, a Szilágy Társaság Kulturális
Egyesület, a Communitas Alapítvány és Szilágy
Megye Tanácsa.

2017.

Nagy Anna

augusztus 20-án a belényesi gyülekezetben 50 éves házassági évfordulót ünnepeltünk. Boros Ferenc és Ibolya állított emlékkövet,
mert mind máig megsegítette őket az Úr, és jóbanrosszban kitartottak egymás mellett. Az ünneplést
megkoronázta a gyermekek, unokák, dédunoka, valamint a rokonság jelenléte, de a nagyobb család – a
gyülekezet – részvétele is. Ünneplésünk imaórával
kezdődött a Dán 2:20-21 alapján, amelyet Dr. Kiss
László vezetett. Hálát adtunk, hogy a történelmet irányító Úr, a mi Édesatyánk kezében lehet az életünk.
Hisszük, hogy jó illatú füstként szállhattak fel imáink
a mennyei trónus elé. Az igét János Levente, ügykezelő lelkipásztor hirdette az Ef 5:28/b alapján: „Aki a
feleségét szereti, az önmagát szereti.” „Ez a megállapítás fordítva is érvényes”, mondta. „Aki eleget tesz
ennek a küldetésnek, annak a házassága áldott lesz.
Akarsz ilyen házasságot? Kezdj el Krisztussal járni, és
neki engedelmeskedni mindenben. [Boros Gyöngyi]
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B

ár az idei Országos Ifjúsági táborozás témaköre a
„tabuk” volt, én inkább a „dolgok, mikről érdemes/
kellene többet beszélni" címet adnám neki. Mik ezek
a „dolgok”? Nem feltétlenül olyasmi, amit nem oké
kiejteni a szánkon, hanem inkább olyasmi, amiről
lenne okunk sokat beszélni, mégis millió okot lehet
találni rá, hogy miért nem tesszük. Istenünk rendkívüli módon megáldotta ezt a hetet, ahol kb. 150 fiatal szembesülhetett az „elmondani”, „kimondani”,
„lerombolni” vagy „felépíteni” fogalmakkal is.
Az előadások sorát Meláth Attila váci lelkipásztor
kezdte meg „A Szent Lélek ajándéka” címmel. „Vajon
vettetek- e Szent Lelket?” – kérdezte Pál a korinthusiaktól, és most a Hargitán is ez hangzott el. „Mire
keresztelkedtetek meg, tehát?" A János keresztségére –
azaz ismeretlenségre, emberi elgondolásra, mások unszolására vagy talán képmutatásra? Vessem le az álarcot, nézzek szembe magammal: ki vagyok és mi lakozik bennem? A Lélek jelenléte békességgel, áldott
állapottal jutalmaz meg, élő kapcsolatot jelent Istennel,
ami szabadsággal, tisztasággal és bölcsességgel jár. Ez
többet ér mindennél.
Mezei Ödön lelkipásztor az imádság hatalmas
erejéről és többszintűségéről tanított. Az ima beszéd,
gondolat, indulat és tett is. Mindezt csak úgy érdemes,
ha természetesen, őszintén és mindent feladva fordulok Atyámhoz és a Közbenjáróhoz. Lázár Ede közgazdász és egyetemi tanár a „Munka és tanulás” témakör-

ben beszélt olyan tabukról, mint a világi és nem világi
munkakörök közötti hierarchia vagy a „munkamánia"
és szorgalom közötti összemosódás. A Mt 5:16-ban
világosan felszólít az Ige, hogy a munkám fényként
kell ragyogjon a világban és egyedül Isten dicsőségéért
kell történjen. A tanítások Szabó Szilárd csíkszeredai
lelkipásztor szolgálataival zárultak. Ezékiel 36:26-ból
a megkeményedett szív veszélyeiről és keserű valóságáról hallhattunk, amikor érezhettük, mennyire
hív a Lélek az összetöretésre és gyógyulásra. Az Úr
kegyelméből sokan átadhatták az életüket Istennek,
vagy megújulhattak, hagyva, hogy a kemény felszín
végre leperegjen.
A tanítások mellett lehetőség volt sokféle szabadidős programokban részt venni, sportolni, játszani, kézimunkázni, túrázni vagy az esti teaházban tölteni az
időt, ahol a fiatalok tea vagy forró csoki mellett beszélgethettek, játszhattak. Szerda este egy humorest
keretében Benedek Zalán „Ádám és Éva” című egyedi
stand-up comedy fellépését nézhettük meg, ahol a férfit és a nőt mint két szemben álló vagy egymás mellett
álló és feltekintő ember harcait elemezte a humor szemüvegén keresztül. Egy másik este sor kerülhetett
Csiszér László koncertjére, ahol sokan a környékről is
összegyűlve dicsérhették együtt az Urat.
Meggazdagodva és feltöltődve jöhettem el vasárnap.
Hiszem, és kívánom, hogy Isten folytassa az ezen a
héten elkezdett munkát az onnan eljövők szívében.
Borzási Mirjám
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Kárász Izabella
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HÁLÁT ADOK

Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek…
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dűltek.
Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs!
…Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
mert szép a lélek,
Amikor megnyugszik két kezed között,
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes.
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
– Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!

Áldások nyara

A

z áldások nyarának könyvelhetem el az elmúlt,
2017-es nyarat… Nem nyaraltam én intenzíven,
még a tengerpartra sem jutottam el, de egy lelkileg
gazdag nyárban volt részem. Igen, Isten, kegyelméből
beteljesítette rajtam ezt az ígéretét: „Megteremtem
ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és
távol!” (Ézsaiás 57:19)
Mindamellett, hogy a nyáron dolgoztam, nap mint
nap hálás szívvel kezdhettem – és nem csak – a napot.
Isten belém iktatta a hálaadást. Reggelente
megébredve hálával jöttem az ÚR elé, és munkába
menet, majd jövet megtanultam inkább imádkozni,
zenehallgatás meg éneklés helyett. Érdemes utazás
közben imádkozni, elmondani Neki minden aktualitást. Igaz én egyedül utaztam és hangosan beszélgettem Istennel, de ez még testileg is javamra vált, nem
okoztam semmi balesetet.
Ha nyár, akkor vízpart, merőleges fény, és így jutottam el a szépséges Kolibica-tóhoz, a „Méltó a Bárány”
ifjúsági tábor keretén belül. A tavon, megbékélt szívvel csodáltam a Teremtőt és teremtményeit, a csendes vizet, a kiemelkedő hegyeket, a megpillantható
keresztről pedig eszembe jutott, hogy nagyon is méltó
a megöletett Bárány, hogy dicsérjük Őt.
Idén nyáron abban a kiváltságban is részesültem,
hogy három számomra nagyon kedves baráttal elmehettem egy 1-2 napos fürdőzésre, ami jó kiadós és kész
élmény volt mindenestül. Igazán felüdítő érzés az,
amikor megosztjuk egymással az életet, s közösen éljük meg életünk bizonyos tapasztalatait. És nem feledjük: az élet a szeretetről szól.
A nyár során ugyanakkor a hegyekben is megfordultam párszor, három alkalommal felmehettem a Hargitára, a táborba, ahol össze-vissza bő két hetet töltöttem kétkezi munkát végezve. Élveztem az ottani életet,
ott igenis páratlan lehetőségem akadt a szeretetből
jövő fáradozást gyakorolni, amire idén különösen felhívta az Úr a figyelmem. Mindemellett egy hetet a Gyalui-havasokban töltöttem, ahol egy tini tábor került
megszervezésre. Áldott, és persze fárasztó napok
voltak, de megtapasztaltam, hogy: „a hálaadás az én
erőm”. Szálljon fel hála mindenért!

Bátori Melinda, Torda
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■ A magyarremetei gyülekezet 2017. március 27-én kísérte utolsó útjára † Vura Katalin testvérnőt, akit az Úr
rövid ideig tartó betegség után szólított magához 68 évesen. Az igét a gyülekezet lelkipásztora, Elekes József testvér hirdette, román nyelven pedig Szigeti Ferenc, a
helybeli református gyülekezet lelkipásztora szolgált. A
viszontlátás reményével búcsúzik tőle csaladja és a gyülekezet!
■ 2017. június 20-án temettük Ippon
† Fazakas Zsigmond testvért, aki 96
évet kapott Teremtőjétől. Testvérünk életének jelentős eseménye
volt bemerítése 1938. augusztus 21én. A második világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett, de az
Úrnak terve volt vele, mert felépült és a hadifogságból
hazajöhetett. Hazatérése után házasságot kötött Kása Irmával és a házasságukban három gyerek született:
Irma, Rozália és Erzsébet. A gyászistentiszteleten Fekete
Csaba lp. hirdette a vigasztaló üzenetet a Jób 14:7-14 és
a Jób 19: 3-27, valamint az 1Kor 15:50-58 alapján. A temetésen a helyi gyülekezet énekkara szolgált. A viszontlátás reményében a jó Isten vigasztalja a gyászoló szíveket! [F. Cs.]

■ 2017. július 6-án kísértük utolsó
útjára † Budai (Tőtős) Rozália testvérnőt, aki a szilágybagosi gyülekezet kedves és hűséges tagja volt.
Testvérnőnk 1930. augusztus 27-én
született Szilágynagyfaluban, 1946ban pedig a bemerítkezése által nyilvánosan is bizonyságot tett újjászületéséről. 1956-ban
férjhez ment Budai Árpádhoz Szilágybagosra, akivel 57
évet élt házasságban. Isten megáldotta őket hat gyermekkel: Rózsika, Árpád, Ferenc, István, Klára, Lajos.
Róza mama 2013-ban özvegyen maradt és életének
utolsó éveit ágyhoz kötve, betegen, de türelmesen töltötte. Áldott emlékét sokáig fogják szívükben őrizni
gyermekei, menyei, veje, unokái, dédunokái, testvérei, a
terjedelmes rokonság és az egész gyülekezet. A temetésen igehirdetéssel szolgált: Bányai János lp., Eszes Zoltán lp., Budai Béla és Szekrényes Pál lp., valamint a bagosi gyülekezet ének és zenekara. [Sz. P.]
■ † Gergely András testvér temetése Kémeren volt,
2017. július 8-án, délután. A kápolnában Isten Igéjét, a
23. Zsoltár 6. verse alapján Pardi Félix lp. hirdette a gyászoló családtagok és a hallgatóság előtt. Az elköltözött
nekrológját Gergely Pál lp. olvasta fel. A temetőkertben
a szolgálat Dobozi Zoltán gyülekezeti elöljáró testvér
imádságával kezdődött. Az Igét Gergely Pál sámsoni lp.

Akik hazamentek

szólta a Jób 19:25-27/a. alapján.
Mindkét helyen a kémeri Baptista
Gyülekezet vegyes kara és fuvószenekara szolgált. A temetőkertben az
istentisztelet Major István előjárósági tag imádságával ért véget. Égi
Atyánk, vigasztalja a gyászolókat, a
Szentlélek gyümölcsöztesse a hirdetett igéket. A boldog
feltámadás, és a viszontlátás reményében köszönnek el
testvérünktől egy időre gyermekei és házastársaik: Ibolya és Gyula, Zoltán és Zsuzsika, unokái: Benjámin,
Márta, Adina, Tábita Zsuzsika, Enikő Zoltán valamint a
14 dédunoka. Velük együtt gyászolnak a közelebbi és távolabbi rokonok, szomszédai és ismerősei valamint a
kémeri Baptista Gyülekezet. Emléke legyen áldott! [G. P.]

■ Szilágyperecsenben 2017. július 15 -én gyászistentiszteletre került sor újra, † Józsa-Botos Benjámin testvért
kísértük utolsó útjára, akinek Teremtő Istenünk 78 esztendőt ajándékozott, amelyből 57 évet házasságban élt.
Testvérünk hosszú időn keresztül súlyos betegségekkel
küszködött, 8 évig élt ágyhoz kötötten. A gyászistentiszteleten Szabó Szilárd, a csíkszeredai gyülekezet lelkipásztora szolgált az 1Kor 13:4-13 alapján. A nekrológot
Bálint Pál, helyi ügyvezető lelkipásztor olvasta fel. A sírnál Józsa Zsolt, nyárádmagyarósi lelkipásztor, elhunyt
testvérünk unokája a Préd 12:1-9 alapján hirdette Isten
Igéjét. Az Úr vigasztalását kívánjuk a gyászoló család részére. [B. P.]
■ Krasznán július 27-én † Vincze Ferencet, augusztus
26-án pedig † Darabont Miklósnét, szül. Torkos Ilonkát kísértük utolsó útjára. A helyi lelkipásztor szolgálatai mellett Gergely Pál és Kiss Zoltán testvér is hirdette
Isten igéjét. „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (Jn 16:33) [B. I.]

■ 2017. augusztus 8-án kísértük
utolsó útjára Erkeden † id. Gál A. Ferencz testvért. Testvérünk Szilágyerkeden született 1937-ben. Feleségével, Gál Borbálával 58 évet éltek
házasságban. Hosszantartó betegségét türelemmel hordozta és gyengesége ellenére is rendszeresen részt vett a gyülekezeti alkalmakon. Az utóbbi három hónapban súlyosbodott
állapota, és augusztus 6-án, 80 éves korában Teremtője
hazahívta. A temetésen Bándi Sándor helybeli lelkipásztor testvér hirdette Isten vigasztaló ígéjét, a háznál a Mt
26:36-46 igeszakaszból, a temetőkertben a Lk 24:17-26
igék alapján. Testvérünk érett búzakalászként takaríttatott be a mennyei csűrbe. Istenünk vígasztalását kívánjuk a gyászoló családra! [Gál Evódia]
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■ A Szilágy megyei Varsolcon augusztus 11-én temettük † Papp Máriát [79]. A gyászistentisztelet programját Bálint Pál, a szilágyperecseni
körzet ügyintéző lelkipásztora vezette, közreműködött a perecseni
gyülekezet fúvószenekara és a sok
helyről érkezettek énekkara. A kápolnában igét Pardi
Félix szövetségi elnök hirdetett: „Mert tudom, hogy az
én Megváltóm él” (Jób 19:23-27), hangsúlyozva: a hívő
ember erős támaszt, vigaszt talál eme hitvallomásban.
Befejező imát itt Szabó András tarcsai lelkipásztor mondott. A sírnál kezdésként Balla Béla perecseni elöljáró
imádkozott, a feltámadás reménységéről Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor szólt: „Mert a mi polgárságunk a
mennyben van” (Fil 3:20-21). Papp Mária (szül. Nagy,
Papp Dezső testvérnek, a biharpüspöki körzet lelkipásztorának édesanyja) férjével, id. Papp Dezsővel 1972-ben
fogadták el az Urat és merítkeztek be. Házasságban 59
évet éltek, és négy gyermeket neveltek fel. Testvérnőnk
élete végén hosszan tartó betegségen ment át, férje több
mint tíz éven át gondozta hűségesen. Búcsúztak még
tőle: két fia, két lánya és azok családjai. Egyik veje, Katona János lelkipásztor Angliából, levél által köszönt el a
„drága mamától”. Mi is, akik távolabbról ismertük, emlékét – kedves szavait, arcának szelíd mosolyát – őrizzük. [Szilágyi László]

■ Augusztus 26-án temettük Nagyváradon † Kőrösi
Ilona testvérnőt, akinek az Úr 83 évet ajándékozott itt a
földön. Testvérnőnk fiatalon merítkezett be Micskén, de
kimaradt a gyülekezetből. Utolsó éveiben Isten kegyelméből rendezte kapcsolatát az Úrral, s a belvárosi gyülekezet tagjaként még három évig látogatta az istentiszteleteket, amikor csak tehette. A gyászistentiszteleten
Budai Lajos lp. adta át a vigasztaló üzenetet. A kápolnánál a Zsid 13: 12-15 alapján beszélt a maradandó, mulandó és eljövendő dolgokról magyar nyelven, románul
pedig a Jn 8: 12 alapján hirdette Isten szavát, majd Tripó
Pál testvér imádkozott, Margittáról. A sírnál az 1Kor 15:
19-22 alapján hangzott a jó hír a feltámadás reménységéről. Énekekkel a Betlehem és a belvárosi gyülekezetek
tagjai szolgáltak. Istenünk vigasztalja a megszomorodott szíveket! [Meleg Adina]

Helyreigazítás. Múlt havi számunkban a nagy-

enyedi adakozással kapcsolatban tévesen jelent meg
két adat. Mivel mind Aranyosegerbegy, mind Érszőllős
neve románul Viișoara, a két gyülekezet által adományozott összeg felcserélődött. Helyesen: Aranyosegerbegy 100; Érszőllős 500.
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M I T TA N Í T A B I B L I A? ( 8 . )

Ami Luther tételeiből megmaradt

Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára kifüggesztett 95 tétele rávilágított a katolikus egyház bibliaellenes hagyományaira, tanításaira, és leleplezte mindazt, ami
nem egyezett a Bibliával. Luther a Szentírás tekintélyét
többre becsülte a pápa tekintélyénél. Nem volt hajlandó
saját lelkiismerete ellen beszélni és cselekedni.
Felvetődik a kérdés, hogy mi az, ami érvényes maradt ötszáz év múltán Luther tételeiből, és mi az, amit még hozzáírhatott volna? A félévezreddel ezelőtti rémes üldözés,
kínzás és öldöklés alábbhagyott, de az elkövetők nem kértek bocsánatot! Gondoljunk most azokra, akik vérükkel
pecsételték meg a hitüket, és ne feledjük azokat az igazságokat, amelyek Luther tételeiben ma is érvényesek!
(1) A pápa nem Krisztus vikáriusa (helyettese, megbízottja). A pápai fényűzés, ármánykodás és elnyomás idegen a Krisztus lelkületétől (Mk 10:21).
(2) Az ostya nem változik át Jézus testévé, sem a bor az
Ő vérévé, amikor az úrvacsorai szereztetés igéi elhangzanak. Jézus áldozata egyszer s mindenkorra megtörtént, és
megismételhetetlen. (Zsid 9:12. 26)
(3) Szűz Mária nem ment fel a mennybe, ő nem a menny
királynője, sem Isten anyja, és nem közbenjárója senkinek
(1Tim 2:5). Magasztos küldetése a Messiás világra hozásával befejeződött: meghalt, és várja a feltámadás napját
(1Thessz 4:15-17).
(4) A faragott vagy festett szentképek imádata vagy tisztelete ellenkezik Isten törvényével (2Móz 20:4-6).
(5) A bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg, Jézus
Krisztus által. Ennek feltétele az őszinte bűnbánat és megtérés. Sem a pápa, sem a papság nem bocsáthatja meg a
bűnt (1Jn 2:1-2). Pénzért nem lehet megvásárolni.
(6) A „szentségek” nem biztosíthatják az üdvösséget.
Csak üdvözítő hit létezik, üdvözítő egyház nincsen. „Az
igaz ember pedig hitből él” (Róm 1:17).
(7) A gyermekek megkeresztelése nem mossa le az „eredendő bűnt”. A keresztséget meg kell előznie a hitnek és a
megtérésnek (ApCsel 2:38, Lk 3:8). A gyermek helyett a keresztszülők nem születhetnek újjá (Róm 6:3-4) és nem hihetnek/térhetnek meg (Mk 16:16).
(8) A bérmálás és konfirmálás nem helyettesítheti az
őszinte megtérést és az újjászületést (Jn 3:7).
(9) Az egységre való törekvésnek csak Krisztusban és a
Szentírás alapján van létjogosultsága. A Krisztus testének
egységét csak felismerni és vállalni lehet, de annak megvalósítását Isten végzi (Gal 3:28).
Egyedül a Szentírás! Egyedül Krisztus által! Egyedül hit
által! Egyedül Isten dicsőségére!

Borzási István
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Vakációs bibliahét
Szilágyballán
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H

álásak vagyunk az Úrnak azért, mert az idei nyáron
is megszervezhettük a vakációs bibliahetet július
31. és augusztus 4. között. Gyülekezetünk vasárnapi iskola
tanítói mind kivették részüket az oktató-nevelői munkából. A község gyermekei pedig napról napra, mintegy 70en jöttek örömmel az érdekes foglalkozásokra, a nagy
meleg ellenére. Lelkesedésük, kitartásuk bennünket is
megerősített, hogy érdemes végezni a szolgálatot, mert az
Úr velünk van és megáldja erőfeszítésünket.

Női imanap...

Kontinens

(folytatás a 11. oldalról)
Az Úr Jézus azt mondta: „Ti vagytok a világ világossága...
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:14-16). Legyünk fényforrások, akik változást
hoznak a környezetükben, családjukban, munkahelyükön
és a társadalomban.

R. A. Lateju, a Nigériai Baptista
Nőszövetség ügyvezető igazgatója

A női világimanap hazai imatémái

AdJUNK HÁLÁT:

n hogy szabadon gyakorolhatjuk hitünket;
n Isten minden imánkat meghallgatja;
n Isten minden ígéretét beteljesíti.

IMÁdKOZZUNK:

n nagyobb ige iránti szomjúságért;

n azért, hogy a hívő asszonyok életcéljuknak tartsák

A napi programban szervezett játék, ének tanulás, kézműves foglalkozás és gyermekbibliaóra kapott helyet. Az
idei tanításban az Isten csodálatos műve, a Megváltás című
sorozat került bemutatásra, a Szavak Nélküli Könyv segítségével pedig a gyerekek megismerhették a világ legcsodálatosabb történetét, az Úr Jézus szabadítását. Arról is
hallhattak, hogy Ő minden emberhez szeretettel közeledik
ismerve életünket, szükségeinket, vágyainkat. Akárcsak
kétezer évvel ezelőtt, ma is jöhetnek hozzá a Nikodémusok, akik a társadalomtól való félelmet kell magukban legyőzzék, a Zákeusok, akik embertársaiktól megvetve
várnak a Megváltóval való találkozásra, de a tékozló fiúk
is, akik saját önfejűségük miatt kerültek messze az atyai
háztól. Az olyan emberek számára is szól a meghívás, akik
Pál és Siláshoz hasonlóán már Urunk elkötelezett szolgái,
vagy azok szeretnének lenni. A Szavak Nélküli Könyv által
a gyerekek a színek segítségével értették meg, milyen csodálatos hely a menyország, milyen borzasztó a bűn, milyen ereje van az Úr Jézus vérének, és milyen jelentősége
van a lelki növekedésnek hívő életünkben.
A bibliahét záró alkalmán, egy ünnepélyes istentisztelet
keretén belül számoltak be a gyermekek arról, amit a hét
folyamán tanultak. Erre az alkalomra elkísérték őket a szülők, nagyszülők, akik felé lehetőség nyílt az evangéliumot
hirdetni. SDG!
Veres Terézia

azt, hogy az Isten dicsőségét keressék, ne a magukét, ne a
tudományét, ne az éppen aktuális trendét;
n a keresztyén vallásoktatás megmaradásáért;
n hogy rendeljen Isten itthon a családtagoknak megfelelő munkahelyet, hogy ne szakadjanak a családok a nagy
távolság miatt;
n az Alkotmány 48. cikkelyének módosítását célzó civil
kezdeményezés sikeréért, hogy a házasságot egy férfi és
egy nő alkotja (nem pedig "a felek". Imádkozzunk az isteni
mércétől való eltérések kijavításáért (együttélés, elválás,
újraházasodás, homoszexualitás, leszbikus kapcsolat, stb).
n az Európát elözönlő mingránsáradatért, hogy erre
megfelelő megoldást találjanak az illetékesek, és az ide érkezett muzulmánok megtérjenek, és befogadják Jézus
Krisztust.
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