
Szeretet 2016
SZEPTEMBER
9. szám

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

TARTALOM

■ Kezdődik az iskola
■ Hírek: Meghalt Füredi Kamilla, 
Ősszel jubileum Kolozsváron, 
Elmennek a britek
■ Beszámolók: teológiai évzáró, 
táborok
■ 75 igemorzsa
■ Fiatalok: Világosságban járni
■ Születünk, meghalunk: 
Bemerítések és temetések
■ Hiánypótló kottagyűjtemény 
Mike József szerkesztésében

„Kiskoromban én is alig vár-
tam, hogy iskolás legyek.

Akkor még azt hittem, iskolásnak
lenni valami nagyon jó dolog” –
mesélte nekem egy ötödikes fiú,
miközben együtt tanultunk. Sokan
vannak így vele – hümmögtem
megértően. 

Hol van már a hatévesek szep-
temberi lelkesedése, akik örülnek
annak, hogy „nagyok” és iskolá-
sok? A felmérések is megerősítik
személyes tapasztalatunkat, mi-
szerint a tanulási motiváció az ál-
talános iskolában a legmagasabb,
aztán harmadik és hatodik osztály
között csökkenni kezd, és egyre
alacsonyabb szintet mutat a kö-
zépiskolai évek alatt. 

Szülőkként ezt elég fájó látni,
ezért tenni szeretnénk ellene vala-

mit. Ám helyettük nem tudunk ta-
nulni, a jegyeket nem mi osztjuk,
és a tanárokat és az osztálytársakat
se mi válogatjuk össze nekik, így
egyértelmű, hogy ezen a területen
háttérmunkások vagyunk. Hátvé-
dek, edzők, jutalmazók, akik a hát-
térben is óriási befolyással bírunk:
nagyobbal, mint tanáraik, társaik. 

Ha segíteni akarunk, fontos meg-
értenünk, mi történik gyermeke-
inkkel az iskolában, mit gondolnak
magukról, tanáraikról, a tananyag-
ról, a többiekről, mert ez adhatja
kezünkbe a kulcsot a segítségnyúj-
táshoz. A tanulási motivációnak
három összetevő eleme van: az ön-
becsülés, a kíváncsiság és a társas
motiváció. 

(folytatás a 3. oldalon)

Szülők szeptemberben
– gondolatok a gyermekek tanulási motivációiról

„Boldognak tűnik. Olyan, mintha
nála lakna a nappal, a világosság.

Mintha abban járna, öltözne,
mintha azzal beszélgetne mindig.

Honnan áradhat ez? 
A könyvéből?”

Táborozó nagyváradi
gyermekek, beszámoló

a 9. oldalon. Fotó: 
Gergely Annamária
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„Újjáépítették” Noé bárkáját. A BBC híra-
dása szerint egy amerikai, Kentucky állambeli ke-
resztyén csoport az eredetihez hasonló méretben
újjáépítette Noé bárkáját. Az építmény, amely az
eredeti mérethez hasonlóan 150 m hosszú, 26 m
széles és 15 m magas, „A teremtés könyvének vá-
laszai” nevet viselő park fő látványossága. A 100
millió dollárt felemésztő projektet sok bírálat érte.

A helyi önkormányzat 18 millió dolláral szerette
volna támogatni a kezdeményezést, de az amerikai
tudósok tiltakoztak, mondván, hogy Noé bárkájá-
nak semmiféle nevelő jelentősége nincs a gyerme-
kek és fiatalok szempontjából. Azért is bírálták a
park üzemeltetőit, mert dolgozóikat csak azután al-
kalmazták, miután azok hitet tettek Isten iránt való
ragaszkodásukról, és elutasították a homoszexuali-
tást. Első évben kétmillió látogatót valószínűsíte-
nek a látványparkban. (Forrás:
newsnetcrestin.blogspot.com)

2016. július 19-én elhunyt  Füredi Kamilla, afri-
kai magyar misszionárius. Bár inkább az anyaor-
szági baptista közösséghez kötődött, mint az
erdélyihez, vidékünkön is gyakran emlékeztek rá,
az utóbbi évek közösségi-média boomja révén
pedig sokan a Facebook-on is követhették a róla
szóló híreket. Temetését és rövid nekrológját dr.
Mészáros Kálmán közösségi oldaláról idézzük.
„HÁLAADÁS FÜREDI KAMILLA AFRIKAI MISSZIONÁ-
RIUS ÉLETÉÉRT. A Kispesti Temetőkertben vettünk
végső búcsút Füredi Gabriella Kamilla afrikai misszio-
náriustól 2016. július 29-én a feltámadás reménysé-
gében. Mindenek
előtt hálaadással te-
kintettük végig Fü-
redi Kamilla gazdag
életútját, amit lelki-
pásztora Dr. Mészá-
ros Kálmán, a
baptista egyház 

(folytatás 
a 7. oldalon)

: : hAvi KöZ : :
BREXiT. Az Egyesült Királyság elszigetelt földrajzi
helyzeténél, nagyhatalmi erejénél, az Amerikai Egye-
sült Államokhoz való különleges viszonyánál és biro-
dalmi múltjánál fogva mindig is vonakodva, félszívvel
vett részt az 1945 utáni európai integrációban. Az EU
működésében a 2008-as gazdasági világválság óta
egyre népszerűbbé vált az ország EU-ból való kilépés-
ének gondolata, az ún. „Brexit” a lakosság körében.
David Cameron miniszterelnök 2013. január 23-án je-
lentette be, hogy amennyiben a Konzervatív Párt ma-
rad kormányon a 2015-ös parlamenti választás után
is, akkor legkésőbb 2017-ben népszavazást tartanak az
ország EU-tagságáról, addig pedig megpróbálja újra
tárgyalni az EK EU-hoz fűződő viszonyrendszerét is.
Miután meglepetésre megnyerte a választást, 2016 ja-
nuárjában meg is kezdte ezeket a tárgyalásokat. A
2016. június 23-án megtartott népszavazáson, mint is-
meretes 52-48% arányban nyertek a kilépéssel egye-
tértők. 

(folytatás a 7. oldalon)

Jubileum lesz ősszel 
Kolozsváron! 

150évvel ezelőtt, 1866 őszén indult el Pest-
ről Kolozsvárra id. Rottmayer János bib-

liaterjesztő, ugartörő evangélista. Tulajdonképpen
ez az esemény jelenti a magyarországi, erdélyi és
közelebbről a kolozsvári baptista misszió kezde-
tét, ezért a kolozsvári gyülekezet nem mehet el
szó nélkül az esemény mellett. Így 2016. novem-
ber 20-án hálát adunk, és az Úr segedelmével
közös emlékezést tervezünk a Kolozsvári Magyar
Baptista Imaházban. Várunk minden érdeklődőt
szeretettel! [Kis-Juhász Vilmos, lp.]

(Októberi számunkban részletesen is írunk majd
Rottmayer testvér tevékenységéről. – Szerk.)
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hogy semmi haszna annak, amit ta-
nulniuk kell, nincs köze az életük-
höz. Hozzuk mi közel hozzájuk a
tananyagot, ha az  iskola ezt elmu-
lasztja. Mi értelme verset tanulni?
Hol használjuk fel a képletet? –  jo-
gos kérdések, adjunk rá érdekes,
gyakorlatias válaszokat! Ez a mi
„házi feladatunk”, ne legyünk res-
tek elvégezni, felkészülni rá. 

Szintén kapcsolódik a tanuláshoz
a társak elfogadása és elismerése
iránti szükséglet. A „társak” először
a szülőket és a tanítókat jelentik,
később barátaik elismerése, helyes-
lése is sokat nyom a latban. Fontos
emlékeznünk rá, hogy gyermeke-
ink a mi elismerésünket és kedvelé-
sünket akarják elnyerni. „Apukám
mérges lesz, ha megtudja, hogy
rossz jegyet kaptam” „a tanító néni
megdicsért” „csak engem szidott
meg, pedig nem csak én csináltam”
– ezek a megjegyzések a kapcsola-
tokról szólnak. A szülőkkel való jó
viszony a legmeghatározóbb a ta-
nulási motivációt tekintve – a ka-
maszoknál is. Ez nagyon jó hír ne-
künk szülőknek, hiszen úgy látszik,
először mégiscsak nekünk tanul-
nak, csak azután maguknak. A
gyermekeinkkel ápolt jó viszony
akkor is nagyon fontos, ha a gyerek
úgy érzi, a tanárok őt nem értékelik
vagy nem méltányosak vele, illetve
ha az iskolatársai között nem talál
barátra, vagy bántalmazzák. Ami-
kor a gyereknek kapcsolati problé-

(folytatás a címoldalról)
Iskola előtt is rengeteget tanultak

gyermekeink – most azonban minő-
sítést kapnak teljesítményükre. In-
nentől kezdve önbecsülésük össze-
kapcsolódik jegyeikkel, másokhoz
hasonlítják magukat, és következte-
téseket vonnak le, amelyek nem fel-
tétlenül helyesek. Figyeljünk rá,
hogy alakul önmagukról alkotott vé-
leményük! Figyeljünk jól, amikor
érzéseikről vagy gondolataikról be-
szélnek. Egy-egy panaszos megjegy-
zés sokat elárulhat: „engem nem
szeret a tanár, mert sok hibám van,
nem vagyok jó matekból stb.” Gyak-
ran szorongás társul ezekhez a gon-
dolatokhoz, amit okosan megköze-
lítve oldani tudunk. Gondoskodjunk
róla, hogy sikerélményeik legyenek
a gyerekeknek (igen, a 7-es vagy 8-
as is lehet siker, amennyiben ez fej-
lődést jelent) és a befektetett mun-
kát és a fejlődést értékeljük teljesít-
ményként. A kudarc, a rossz jegy
nem motivál, mint ahogy a félelem
is rontja a teljesítményt. Jézus pél-
dázatában is ezt látjuk: a három ta-

lentumot kamatoztató szolga is „jól
van, jó és hű szolgám” dicséretet
kap, nem csak az öt talentumos. 

Minden gyerekre jellemző a kí-
váncsiság, a felfedezés vágya, de ér-
deklődési körük nem azonos. Hasz-
náljuk ki természetes kíváncsisá-
gukat, „adjunk lovat alá”, mert a
megértés, felfedezés örömet ad, és
erősíti a kompetencia érzését. „Ezt
már tudom, ezt meg tudom csinál-
ni” – fontos mérföldkövek. A gyere-
kek akkor veszítik el érdeklődésü-
ket, ha úgy érzik vagy gondolják,

mái vannak (család, barátok, taná-
rok), nagyon nehéz az iskolai fel-
adatokkal, jegyekkel törődnie. Ha a
tanulásban elakadás van, nézzünk a
dolog mögé, keressük meg az okát,
hogy segíteni tudjunk.

Talán meglepő, de azok a gyere-
kek, akik valamilyen tanulási ne-
hézséggel küszködnek, jóval moti-
váltabbak, mint átlagos társaik,
jobban akarják a sikert, keményeb-
ben küzdenek. Néha azt gondoljuk
egyik vagy másik gyermekről –
néha önmagunkról is – hogy a hát-
rány leküzdhetetlen, kudarcra van
ítélve. Pedig ez a lemondás, ez az
„azt hiszem…” árt a legtöbbet. 

Hívő emberekként tudnunk kell –
és nem csak elméleti szinten –,
hogy a szeretet csodákra képes. Is-
ten szeretete tette lehetővé a szűz-
től születést, a vízen járást, a feltá-
madást. Amíg szeretetünk az iste-
niből táplálkozik, szintén képes a
lehetetlenre. Érdekessé tudja tenni
az unalmas tananyagot, elérhetővé
távoli célokat, reményt ad és vi-
gasztalást elkeseredett, fáradt cse-
meténknek. Szeretetünk a hátvéd.
Ha pedig úgy érezzük, hiányzik a
bölcsességünk hozzá, ígéretünk
van rá, hogy szemrehányás nélkül
kapunk Istentől.  

Miért kell?

Kui Enikő, 
Csíkszereda

Kovásznai kislány 
Fogarason, beszámoló
a 9. oldalon. 
Fotó: Szűcs Attila

A szülőkkel való jó viszony
még kamaszoknál is a leg-
meghatározóbb tanulási
motiváció. Ez nagyon jó hír
nekünk szülőknek, hiszen
úgy látszik, először mégis-
csak nekünk tanulnak, csak
azután maguknak.



Bemerítés Nagybányán. „Most íme itt van a víz,
mi gátol meg abban, hogy most bemerítkezzem?”

énekelte az énekkar 2016. június 12-ike délelőttjén,
Nagybányán, amikor két fiatal, Ceterci Norbert és Bo-
gya Áron, tett bizonyságot hitéről és az Úr Jézus mel-
letti elkötelezettségéről. A bemerítést János Csaba lp.
végezte, az igét pedig Szűcs Sándor lp. hirdette.

Az ünnepélyt hitmélyítő alkalmak előzték meg. Bor-
zási Pál tv. szólta az igét estéről estére míg szombat este
ifjúsági evangelizációs estén Keith Noldt ausztrál lelki-
pásztor szolgált.

Délután hálás szívvel emlékezett meg gyülekezetünk
arról, hogy 20 évvel ezelőtt nyitotta meg új imaházunk
a kapuit. Áldott alkalmaink voltak ezen a napon is.
Gyülekezetünk énekkarának, kiskórusának, ifjúságá-
nak szolgálata tette gazdagabbá és még áldottabbá ez
emlékezetes napot.  Isten áldása legyen a gyülekezet új
tagjain és a hirdetett igéken! Mindenért egyedül Istené
a dicsőség! [Virágh Hilda]

Megmozdult a víz Brassóban. Bemerítési ün-
nepély! „Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek

egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él.”
(Róm 6,10) 

Folyó év június 5-én, Lovász László hitvalló alámerít-
kezése került sorra a Brassói Baptista Imaházban. Test-

vérünk vallást tett az ünneplő gyülekezet előtt, Jézus
Krisztusba vetett hitéről, és arról, hogy egész életén át
szeretné követni Megváltóját. Dóczi Tibor, sepsiszent-
györgyi lelkipásztor hirdette Istennek igéjét, bátorítva
a gyülekezetet és fehérruhás testvérünket a tiszta és
szent életre, amely által világíthatunk e romlott világ-
ban. Deák Zsolt és Dóczi Tibor lelkipásztorok imádkoz-
tak kézrátétellel a Szentlélek munkájáért, erejéért és
gazdag áldásaiért a László életében. Kívánjuk, hogy
testvérünk váljon gyülekezetünk oszlopos tagjává és
sokak számára áldássá! [Deák Zsolt, lp.]

Örült a  Nagyvárad Belvárosi Gyülekezet július 24-
én, amikor hat fiatal pecsételte meg Jézus melletti

döntését a bemerítés vizében. Luczi Tímea, Zefer
Hanna, Erdei Orsolya, Pardi Klaudia,  Gere Debóra, és
Nilgesz András (lásd a fotón balról jobbra) látható és lát-
hatatlan tanúk előtt vallotta meg Krisztus melletti dön-
tését. Debóra, Hanna, Orsi és Klaudia gyülekezeti hát-
térből érkeztek, míg Tímeában és Andrásban az Úr

évekig dolgozott, mire keresésük döntéssé érlelődött.
Hála legyen Istennek a hívásért s a munkáért, amit
ezekben a fiatalokban végzett!

Az igét Simon József, a gyülekezet nyugalmazott lelki-
pásztora hirdette az Ésaiás 43, 21-26 alapján, a bemerí-
tést is ő végezte. Az üzenetben elhangzott, hogy Isten a
bűn kérdését az övéi életében is komolyan veszi. Baj
van, ha népe már nem Őt hívja segítségül, nem benne
bízik, megfáradt, szeretet nélkül szolgál, s baj, ha meg-
szűnik a hálaáldozat, ha nincs többé látás. Ám Isten
kész újra meg újra megbocsátani, önmagáért.

Bemerítés után Giorgiov Adrián lelkipásztor továbbí-
totta Isten kérését a Példabeszédek 23,26 alapján: „Ad-
jad, fiam, a te szívedet nékem...”, felhívást intézve azok
felé, akik még nem tették meg ezt a lépést. Az ünnepély
végén a két lelkipásztor imádkozott az új tagok jövőjé-
ért, akik egy-egy könyvet és rózsaszálat kaptak aján-
dékba, a befogadás jeleként. [Meleg Adina]
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Tanévzáró a nagyváradi
Emanuel Egyetemen is
Anagyváradi Emanuel Egyetem kápolnájában

2016. május 28-án volt megtartva az egyetem
tanévzáró ünnepsége. A végzős diákok bevonulása
után dr. Paul Negruti testvér, az egyetem rektora kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a nagyvá-
radi Emanuel Egyetem vegyes kamarakórusának
koncertje következett: Drd. Emanuel Balaceanu és
Cornelia Savencu vezénylésével Alessandro Scar-
latti, W. A. Mozart, Deák-Bárdos György, John Rutter,
és Paul Mickelson műveket adott elő az Úr neve di-
csőségére. Borzási Mírjám saját feldolgozását vezé-
nyelte, Nicolae Moldoveanu egyik szerzeményét.
Szólót énekelt Nicoleta Bogoșel. Ana-Ruth Maior és
Drd. Camelia Matei, az egyetem zeneszakos végzős
hallgatói Sergel Rachmaninov egyik szvitjét adták
elő, amelyet két zongorára írt. 

Timothy Lee Walberg, az Amerikai Egyesült Álla-
mok Kongresszusi képviselője tolmácsolta az igei
üzenetet, akinek Dr. Paul Negruț testvér, a nagyvá-
radi Emanuel Egyetem rektora adott át Doctor Ho-
noris Causa oklevelet.  

Ezt követően a rektor testvér bemutatta az egye-
tem 2016-os évfolyamának végzős hallgatóit. A diá-
kok nevében Alexandru-Constantin Clapa mondott
köszönetet a tanári kar segítőkészségéért és az elvett
áldásokért, az Úrnak adva minden dicsőséget. Az ün-
nepség a diplomák átadásával ért véget. 

A lelkipásztori szak magyar tagozatán Szűcs Dá-
niel, Molnár Ottó Róbert és Kelemen Sándor Tomi
végeztek, zeneművészeti mesteri szakon pedig Bor-
zási Mírjám és Borzási István. 

Kelemen Sándor Tomi

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Ő kegyelme által
2016. július 3.-án a Szilágysomlyói Magyar Baptista

Gyülekezetben került sor a Romániai Magyar Baptista
Teológia Fakultás tanévzárója. Ezen eseményen több
ízben is szólt Isten, úgy a végzős diákok által (Kelemen
Sándor, Molnár Ottó, Szűcs Dániel), mint az őket tanító
és az eseményen résztvevő tanárok/lelkipásztorok által
(Borzási Pál, Fazakas György, dr. Kovács József).

Kezdőima és éneklés után dr. Kovács József lp. köszön-
tötte az egybegyülteket a Róm. 1: 16-17 alapján, majd Fa-
zakas György lp. által szólt Isten az I. Sám. 3:1-9, 15-18
alapján. Testvérünk elmondta, hogy ahogyan Sámuel-
nek és a teológiai hallgatóknak szükségük volt az évek
során arra, hogy bizonyos leckéket megtanuljanak, úgy
nekünk is vannak leckéink, amiket meg kell tanuljunk
és jól kell belőle vizsgáznunk.

Az igehirdetést a végzős diákok bizonyságtétele kö-
vette, akik elmondták a megtérésüket, meggyőződésüket
és munkájukat, amit az Úr végzett/végez az ő életükben.

Ezeket követően a diplomaosztás következett, amelyet
Borzási Pál lp., a Szövetség főtitkára végzett. A Jn. 19:19-
22 alapján buzdította a végzősöket, hogy nekik, és ne-
künk is feladatunk, hogy minden nyelven hirdessük,
hogy A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA, és hogy a
mi Királyunk is kell legyen.

Az alkalom végén imádkoztunk, hogy az Úr áldja meg
a ballagó diákokat az Ő áldásával és, hogy hadd lehesse-
nek hűséges hirdetői az evangéliumnak. A testvéri kö-
zösséget egy szeretetvendégség keretében is
gyakoroltuk.

Áldott legyen az Úr mindenekért!

Máté Zoltán
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Teológiai tanévzáró 
– SzilágySomlyó, 2016. júliuS 03.

Magyar végzősök és Giorgiov Adrián dékán

Diplomaosztás Somlyón 
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Acímben szereplő két rövid szó
volt Mike József és családja belé-

nyesi búcsúkoncertjének mottója,
amire 2016. június 19-én, vasárnap
este 5 órától került sor a helyi kultúr-
házban. Mindössze 8 kalászokkal ki-
rajzolt betű, amely magába foglalja a
múltat, a jelent és a jövőt. Mindenik
betű sok-sok titkot rejt magában. Én
a következőket olvastam ki belőlük:

Nagy izgalommal vártuk, hogy a
Belényesi körzet meghívására (ez-
előtt 8 évvel) igennel válaszol-e Mike
József, brassói lelkipásztor, az akkori
Hozsánna Ifjúsági Kórus vezetője.

Eleget tett meghívásunknak, s meg-
jött a válasz: „Az Úrra figyelve igent
mondok!”

Megérkezése után rövid időre itt is
beindult a munka, gyülekezni kezd-
tek a helyi Tin-ifi Kórus első zsengéi.

Hűséges tagjai és vezetőik, sok
munkával kiváló eredményt értek el.

Ismeretük minden téren gazdago-
dott, csiszolódott zenei tudásuk,
nemzeti identitásuk, de főleg Istenbe
vetett hitük, hogy az Urat énekeikkel
dicsőíthetik és így is missziózhatnak.

Áldás volt ez a munka az egész
körzet, a Fekete- Körös völgyi ma-
gyar fiatalok számára, hiszen átfogta
a magyarságot, barátkozhattak, is-
merkedhettek egymással.

Bizonyíték erre a visszajelzések, a
koncertek nagyszámú közönsége.

Alant, a mélyben csíráznak a ma-
gok. Volt, ami már szárba szökkent,
virágzott, beért. A kórus tagjai közül

többen megtértek, bemerítkeztek,
persze voltak olyanok is, akik megfá-
radtak, s leheveredtek az út szélére,
értük imádkozni kell.  

! – Mindnyájan hisszük, hogy ez a
lelkiismeretes munka a Mike József,
Egyed Ernő és a kórustagok részéről,
nem volt hiába. A kitartó, becsülettel
és hűségesen végzett munka elnyeri
méltó jutalmát. A 8 betű után ott a
felkiáltójel, a búcsúkoncert, amely bi-
zonyította a mottó hitelességét.

NEM HIÁBA! – ez a két szó újból és
újból visszatért a koncerten, az ének-
szövegekben, az idézett igeversek-
ben, az alkalmi üzenetben és köszön-
tésekben is. Már a kezdő Sanctus
közben arra kértük Istent a 80. Zsol-
tár első verseivel, Ászáf szavait hasz-
nálva, hogy jelenjen meg közöttünk
dicsőségével és szólítson meg minket,
hogy összegyülekezésünk ne legyen
hiábavaló!

A Hull az IGE-mag… c. ének után,
a négy talaj példázatával kapcsolat-
ban feltevődött a kérdés, hogy érde-
mes-e hinteni a magot: Nem hiába-
való munka Isten magvetése? Vajon
célba ért-e nálunk Isten megtérésre,
majd szolgálatra hívó szava? Ezt a
kettős kérdést vitte tovább a követ-
kező négy ének, elmélyítve, majd
megválaszolva azt. 

Isten megszólításának rendkívüli
alkalmaival élni kell, hogy ne legye-
nek hiába! – ezt hangsúlyozta tovább
a Péter c. erőteljes ének is: 

„Legyünk hát végre sziklavár
Akikre nem hiába vár
A Mester vérző arca már! 
Arassunk! – Érik a határ.”
A Van győzelem! c. dallal is az ér-

tünk vérző Mester közelében marad-
tunk, aki „Míg keresztre menve
szenvedett sokat, Tudta, nem hiába
lesz az áldozat...”

Az igei üzenetre készülve, így kö-
nyörögtünk az Úrhoz ismételten: „Ne
szóljon igéd hiába! Ne szóljon igéd
hiába!”

Utána a Pál apostol bizonyságtéte-
lét és buzdítását olvasta fel Mike Jó-
zsef az 1Kor 15,8-10 és a 2Kor 5,20-
6,2-ből:

„Isten kegyelméből vagyok, ami va-
gyok, és hozzám való kegyelme nem
lett hiábavaló...”

„Vele együtt munkálkodva intünk
is titeket: úgy éljetek, mint akik nem
hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő
mondja: A kegyelem idején meghall-
gattalak,  és az üdvösség napján meg-
segítettelek. Íme, most van a kegye-
lem ideje! Íme, most van az üdvösség
napja!”

A buzdítás ellenére a felkínált ke-
gyelem sajnos sokaknál hibavalóvá
válik. Isten „viszonzatlan, mély sze-
relmét” mutatta be nekünk a Futás c.
ének, majd a 127. Zsoltár arra figyel-
meztetett, hogy Isten nélkül bármit
tennénk, háromszorosan hiábavaló:
hiába fáradunk, hiába virrasztunk,
és hiába rohanunk!

Ezért a következő ének megállásra
és Isten felé fordulásra hívott min-
denkit. A koncert záró énekei pedig,
az énekelt imák és megvallások, épp
ebben segítettek a résztvevőknek,
akik rengetegen voltak: testvérek, ba-
rátok, ismerősök – Belényes környé-
kéről, Bihar megyéből és még a hatá-
ron túlról is. 

Az elvégzett munka érettségét és
eredetiségét jelképezte a rengeteg
búzakoszorú, színes réti virág, ame-
lyek hangulatossá tették a helyszínt.
Minden érzékszervünk hatékonyan
részt vehetett az ünneplésben: Sze-
meinkkel láthattuk Krisztust a szol

(folytatás a 10. oldalon)

NEM hiÁBA!

A mike Duó búcsúkoncertje Belényesben
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(folytatás a második oldalról)

korábbi elnöke ismertetett. A vigasztalás igéit Papp
János, a baptista egyház elnöke hirdette. A határon-
túli magyar baptisták képviseletében először Pardi
Félix, az erdélyi baptisták elnöke, majd Dr. Herjeczki
Géza, az észak-amerikai magyar baptisták alelnöke
szólt. A sírnál Durkó István misszióigazgató hirdette
a feltámadás igéit. Hálaadó imádságban Dr. Faze-
kas László, a cleveladi nyugalmazott lelkipásztor és
Győri Kornél, egyházunk korábbi főtitkára köszönte
meg Istennek a Kamilla által végzett munka áldását.

A kispesti búcsúztató istentisztelettel párhuzamo-
san az afrikai Sierra Leone-ban Makeni városában
is tartottak megemlékező istentiszteletet Füredi Ka-
milla áldozatos életéért. Felolvasásra került az afri-
kai szövetség elnökének Joseph Samuel Fornah
együttérző levele és Christoph Haus, az Európai
Baptista Misszió főtitkárának megemlékező sorai.
A sírbahelyzés megrendítő pillanatai voltak, amikor
a Kamilla koporsóját egy afrikai szemfedővel borí-
tották le, jelképezve ezzel egy Istentől elhívott misz-
szionárius választott hazája és afrika népe iránt
érzett szeretetét.

A hálaadás és reményteljes jövőbepillantás vi-
gasztaló üzenete mellett a budapesti gyülekezetek
alkalmi énekkarának szolgálata emelte lelki tekinte-
tünket Isten eljövendő országa felé. Soli Deo Gloria!

BREXiT.  (folytatás a második oldalról)

Következmények
A népszavazás eredményének megismerése után válság-
hangulat uralkodott el a brit gazdaságban, de a hír nega-
tív hatással volt az egész világgazdaságra. Az  angol
font árfolyama 10 százalékot zuhant a dollárhoz viszo-
nyítva, ami 31 éve nem látott mélypontot jelentett az
angol fizetőeszköz történetében, és jelentősen esett töb-
bek között az euró és a forint árfolyama is. Meredek zu-
hanást produkáltak a brit és az európai részvénypiacok,
és az amerikai és az ázsiai tőzsdék is érzékenyen reagál-
tak a fejleményekre.  Mivel az ország viszonylag nagy
olajexportőrnek számít, a Brexit után az olaj árfolyama
is esett. A Standard & Poor’s nemzetközi hitelminősítő in-
tézet a szavazás után leminősítette Nagy-Britannia beso-
rolását, majd pár nappal később az Európai Unióét is. 

Társadalmi szempontból a szavazás lezárása után is
megmaradt a brit nép mély megosztottsága. Az ered-
mény utáni napokban a csalódott maradáspártiak kö-
zül több millióan csatlakoztak egy a brit törvényhozás
honlapján indított petícióhoz, ami új népszavazást kö-
vetel. A másik oldalról az eredmény hatására a kilépés-
párti szavazók közül többen igazolva látták a kampány
durvább bevándorló ellenes vonalának a legitimitását.
Brit jogászok arra hívták fel a figyelmet, hogy a népsza-
vazás nem kötelező érvényű, mert a brit alkotmányos
berendezkedés alapján a kilépési folyamat elindításá-
ról szóló döntés a parlament hatáskörébe tartozik, te-
hát parlamenti jóváhagyás nélkül a hivatalos kilépési
értesítés kiküldése törvénysértő lenne. 

várható hosszútávú következmények
A kilépéspártiak győzelme nyomán átrendeződnek a
nemzetközi erőviszonyok: a nagy és gazdag ország tá-
vozásával az EU világpolitikailag meggyengül, de Né-
metország szerepe tovább erősödik a maradék EU-ban.
A nettó befizető kilépésével le fog csökkenni az EU költ-
ségvetése. Mivel a skótok többsége EU-párti, ismét fel-
erősödhetnek a skót függetlenségi törekvések. A kilépés
gazdasági problémákat is okoz mind Nagy-Britanniá-
ban, mind az EU-ban. Először is el kell dönteni, hogy
milyen új kapcsolatban legyen az Egyesült Királyság és
a maradék-EU. A tényleges kilépés ezután következik
majd, ami hosszadalmas tárgyalásokhoz és piaci bi-
zonytalansághoz vezet. A Brexit körüli vita megsértette
az unió egységét, az integráció további elmélyítése már
nyíltan nem cél minden tagország számára. 

[FORRÁS: WIKIPEDIA]

Mészáros Kálmán és Durkó István Füredi Kamilla sírjánál

Az imanapi adományok 
listájának helyesbítése: Nagyvárad-belváros: 710
ron,  Zilah: 300 ron, Lupény: 230 ron, Székelyudvar-
hely: 515 ron, Belényes: 670 ron, Temesvár: 150 ron,
Szalonta: 200 ron, Szatmárnémeti: 1200 ron, Isme-
retlen: 300 ron.

Szeretettel, a Nőszövetség vezetősége 
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Hála és dicsőség az Úrnak, hogy
idén is lehetőségünk volt

gyermekekkel táborozni fent a Hó-
reben. Közel hetvenen érkeztek lel-
kes kisgyermekek és tinik július 18-
án a táborba. 

A héten négy fő témával foglal-
koztunk: az evéssel, a ruházattal, a
tisztasággal és az építészettel. Ve-
ress Efraim, a táborvezető kezdte
meg a témasorozatot az ehető és
nem ehető dolgok tisztázásával,
majd Híri Hajnalka folytatta az Is-
ten szerinti öltözködéssel, Elek Be-
áta a külső és belső tisztaságról tar-
tott bevezető előadást és Moroz
Tamás pedig a látható és láthatat-
lan házról tanította a gyermekeket. 

A délelőtti alkalmak után kisebb
csoportokra oszlottunk, hogy még
jobban kibontsunk az aznapi té-
mát. Áldott csoportbeszélgetéseink
voltak, a gyerekek nyíltan osztot-
ták meg élményeiket, tapasztalatai-
kat, vágyaikat egymással és a cso-
portvezetőkkel. Az öt táborozási
nap alatt igazán közel kerültek a
gyermekek egymáshoz, és a veze-
tőkhöz is.

A délutáni szabadidőben külön-
böző programokat szerveztünk.
Közösségi játékokat, egyéni verse-
nyeket, többféle bajnokságot is in-
dítottunk, amelyekből mindenki ki
is vette a részét. Jó volt látni azt,
hogy a táborozók mennyire vidá-
mak és, hogy  jól érzik magukat de

nem csak ők, hanem még a segítők,
vezetők is. Viszont a délutánok
nem csak játékokkal teltek el. Na-
gyon hálás vagyok Istennek, hogy
láthattam, tapasztalhattam az Ő
munkálkodó erejét. A szabadidők-
ben sorra jöttek a gyermekek, ki-
sebbek, nagyobbak azzal, hogy be-
szélgetni szeretnének, érzik a
bűnük súlyát és le akarják tenni Jé-
zus lába előtt. Beszélgettünk, imád-
koztunk és örültünk.

Az esti alkalmakon bizonyságté-
teleket, csoportos szolgálatokat
hallgathattunk, majd pedig igei
üzenetet Veress Efraim, Elek Zol-
tán és Moroz Tamás részéről.

A csütörtök esti alkalom végén a
megtérésre való felhívás után kö-
rülbelül húsz táborozó állt fel je-
lezve azt, hogy imádkozni szeretne
és átadni az életét az Úr Jézusnak.
Megindító volt látni, ahogy Isten
munkálkodik és ebben minket is
használ.

A záró alkalom 23-án, szombat
délelőtt volt. De hisszük, hogy ha
az Úr még megtart minket akkor
jövőre folytathatjuk.

Külön hála azért, hogy Isten
adott önkéntes és szorgos szaká-
csokat Gombos Emma, Híri Matild
és Füstös Éva személyében. 

Veress Judit, 2016. július

Gyermekhét a hóreben – 2016



Amai kor embere kapcsolatai
által él. Ezért nem mindegy,

hogyan éljük meg, ápoljuk az Is-
tennel, hittestvéreinkkel és egy-
mással való kapcsolatainkat.

Az idei táborozáson egy olyan
bibliai személy jellemét, viselkedé-
sét figyeltük meg, aki a leghelye-
sebben kapcsolódott Istenhez,
maximálisan függött Tőle és aki
testvéreivel, főnökével szemben is
megállta a helyét.

2016 július 5-10 között, a nagyvá-
radi belvárosi gyülekezet vasár-
napi iskolás gyermekei, valamint
barátaik, osztálytársaikkal együtt
táboroztunk a sólyomkővári tálya-
kon. 

A bibliai József életéből merítet-
tünk, az ő engedelmességét, hűsé-
gét az Úr és apja iránt,
kapcsolataiban való pozitív példa-
értékét tanulmányoztuk. A tábori
himnuszt is cállal választottuk ki,
melynek üzenete mindannyiunk-
hoz szól: „Ne feledj többet adni
annál, mit kérsz, / Ne feledj többet
hagyni annál, mit érsz, / Ha néha

büszkeségből ugy vennél még, / Le-
gyen intőjel.”

Egyik lecke soraiban olvastuk:
József bármilyen elfoglalt is volt,
mindíg szánt időt az imádkozásra.
Ettől lett áldott és jól működő az Is-
tennel és másokkal való kapcso-
lata.

Azt is megtapasztaltuk, hogy az
Ige szavai megélhetőek, szolgálni
egymás és a gyermekek felé csak
kegyelem által lehet, ebben segít a 

szeretet által munkálkodó hit
(Gal.5,6).

Hálásak vagyunk Istennek ezért
a lehetőségért, és köszönjük a szü-
lőknek, hogy gyermekeiket elen-
gedték.

Imádkozunk továbbra is, hogy az
Úr áldása kísérje és vezesse a fel-
növő nemzedéket. „Neveld a gyer-
meket a neki megfelelő módon”
(Péld.22,6)

Hisszük, hogy minden táborozás,
egy megfelelő módja annak, hogy
gyermekeink hallják a tanítást és
magukba szívják a Biblia sze-
mélyre szabott üzeneteit. 

SZERETET • 2016. SZEPTEMBER

A Szavak  Nélküli
Könyv üzenete
A nyár az utazások, lelki áldások,

feltöltődés időszaka. Az elmúlt
évben volt az első, most második al-
kalommal adatott meg, hogy székely-
földi gyerekekkel (Barót és
környéke) táborozzunk Fogarason. 

Bibarcfalváról Cséki Barna és
Leona testvéreink már évek óta ta-
nítják a körzethez tartozó roma, sze-
retetre vágyó aranyos gyerekeket.
Isten hívásának engedelmeskedve,
újból rádobbant a szívünk, hogy a
Kovászna megyei gyerekek felé is
szolgáljunk. Isten szeretetét a „Sza-
vak Nélküli Könyv” üzenetén keresz-
tül mutattuk be, a Mennyországról,
bűnről, az Úr Jézus bűnbocsátó,
megtisztító hatalmáról, az üdvösség
elfogadásáról, lelki növekedésről, va-
lamint esténként a Buyufa történeté-
nek üzenetéről taníthattunk. 

Utolsó este a gyerekek nagy szám-
ban jelezték Krisztushoz való megté-
résüket. Az Úré legyen a dicsőség
mindenért.

Isten áldását kívánjuk az ott élő és
együtt szolgáló tanítói csapatnak, va-
lamint a gyermekeknek.

A beszámolókat írta 
Szűcs Tünde, Gy.E.K.

„Kapcsolódj” tábor

Fotók: Szűcs Attila,
Gergely Annamária
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75 igemorzsa
Kitölthetem vele a törmelékidőmet, de abban is segíthet,
hogy elkezdjek a menny hullámhosszán gondolkodni –
szeptemberben jelenik meg az Igazgyöngyök 75. kötete. Az
elmélkedés-sorozat, román és magyar nyelven tizenkét
és fél évvel ezelőtt indult útjára. Az ITM-kiadó magyar csa-
patát jelenleg Borzási Dávid fordító, Gönczi Géza lektor,
tördelőszerkesztő és Giorgiov Adrián felelős kiadó alkotja.
A nagyvárad-belvárosi gyülekezet lelkipásztorát a kis
sárga könyvecske történetéről kérdeztük. Szóba került a
törmelékidő szokatlan fogalom, valamint a menny hul-
lámhosszán való gondolkodás, annak apropóján is, hogy
roppant zsúfolt időszak áll előttünk:  kezdődik az iskola,
vidéken pedig az őszi betakarítás.

Az Igazgyöngyök eredeti verziójával hogyan került
Adrián testvér kapcsolatba?

Giorgiov Adrián lp.: 1990-ben az IBLÁ-n jártam, Buda-
pesten (Nemzetközi Baptista Lelkimunkásképző Akadé-
mia), és a könyvtárban találtam rá a Christian Herald
angliai keresztyén folyóiratra. Abban reklámozták, hogy
ingyenesen elküldik a Break and Meditate c. rövid elmél-
kedést annak, aki ezt kéri. Gondoltam, mi lenne, ha írnék
én is. Elküldtem a kérésemet, és kaptam is hamarosan. Bu-
dapesti címünkre igényeltem, ott laktunk feleségemmel a
teológiai talnulmányaink négy éve alatt. Miután Ameri-
kába kikerültünk, megírtam nekik, hogy változott a cím,
de ők folyamatosan küldték a következő három évben is.
Majd mikor visszatértünk Romániába, a Break and Medi-
tate hírlevélből szereztem tudomást arról, hogy a nagyvi-
lág mely részére küldenek nyomtatott anyagot, az illető
ország nyelvére lefordítva. Gondoltam, vajon érdekelné-e
őket, hogy magyarul és románul is megjelenjenek az áhí-
tatok? Annyi év után először próbáltam ilyenképpen fel-
venni velük a kapcsolatot. Maurice bácsi nemsokára
válaszolt, igen, szeretne tudni többet rólunk, írjak még.
Aztán eljött, találkoztunk és így indult be a munka.

Maurice Paine sajátos írói műfajt gyakorolt, legin-
kább csak egy igevers töredékhez írt hat-hét, legföl-
jebb tíz mondatot. Milyen impressziókat hagyott a
személyes ittléteivel? 

Az a lelkület sugárzott belőle, mint amit már jól ismertem
a szövegeiből. Morisz bácsi (így emlegettük őt, szerkesztők,
magunk között – rip. megj.) tömören fogalmazva beszélt,
mindamellett nagyon-nagyon kedvesen, barátságosan.
Örömmel töltött el már a legelső vele való találkozás, ami-

(folytatás a 6. oldalról)
gálókban és egymásban, füleinkkel hallhattuk Isten igéit
Mike József lelkipásztor énekes és szóbeli tolmácsolásá-
ban. A zenei élményt fokozta az Egyed Ernő és Garai Zsolt-
tal kibővült családi zenekar, a Nagyváradról érkezett ven-
dégénekesek (Gergely Erna, Kelemen Júlia, Kabai Debóra,
Székely András, Debrenti Balázs, Mikló Róbert és Szekré-
nyes Rúben), valamint az Aszáf Tin-ifi Kórus színvonalas
közreműködése. Jézus illatát érezhettük, amely átitatta az
egész közösséget. Szinte tapintható volt a szeretet, amely a
résztvevők szívéből áradt. A végén pedig ízlelhettük azo-
kat a finomságokat, amelyeket a belényesi nőtestvérek ké-
szítettek a távolabbról érkezettek részére.

A vendégek elmentek, a terem kiürült, lassan leszedtük
a díszletet. De az a jó, hogy mindaz, ami gazdagon betöl-

tötte a délutánt, nem vált semmivé, nem lehet eltüntetni,
mert a jelenlevők hazavitték szíveikben, gondolataikban.
Köztük azt a két igeverset is, amivel József bezárta énekes
szolgálatát: 

„Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, 
mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik.
Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, 
még beszélnek, én már meghallgatom.”  (Ézs 65,23-24)
– hangzott felénk az ígéret, majd a hozzá kapcsolódó

buzdítás: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr mun-
kájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába-
való az Úrban!” (1Kor 15,58)

Bár búcsúzás volt, részünkről ez mégis inkább köszönet-
nyilvánítás volt feléjük, köztünk végzett munkájukért. Hi-
ányozni fognak nagyon, de vigasztal az a tudat, hogy to-
vább végzik az Úr munkáját ott, ahova küldi őket.

Boros Gyöngyi

A koncertről jó minőségű videó-felvétel és sok fotó készült. A
majdnem 3 órás film, és a ráadás kép-galéria két DVD koron-
gon kapott helyet, színes borítóba csomagolva. Ára. 20 lej.
Megrendelhető Egyed Ernőnél:  E-mail:
erapiano@yahoo.com Tel: 0742 460 636

Koncert
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ből aztán hosszú évek barátsága lett. Mindig örömmel gon-
dolok vissza Maurice bácsira, aki most már az Úrnál van. 

Törmelékidő – ritkán hallott kifejezés –, a belső címol-
dala szerint a könyvecske alkalmas lehet a törmelék-
idő kitöltéséhez:

A fogalmat Győri Kornél testvértől hallottam, aki teológiai
tanárom volt. Úgy gondoltam, hogy ez alkalmas magyar ki-
fejezés az elmélkedés-sorozat előszavába. Napjaink elég
komoly része olyan kis időszakaszokban telik, mint pél-
dául, amikor állunk a piros lámpánál és várjuk, hogy
zöldre váltson, vagy várjuk, hogy akit hívunk, felvegye a te-
lefont. Sokszor állunk az üzletben a kasszánál, hogy fizet-
hessünk, vagy várjuk a megállóban a villamost, autóbuszt.
Egy építkezésnél a sok egész tégla mellett sok törmeléket is
találni, amit aztán vagy hulladéknak elszállítanak, vagy ép-
penséggel újra felhasználják. A törmelékidőben az ember
gondolatai elkalandoznak, akár káros dolgok felé. A kívá-
natos az lenne, hogy a gondolatainkat jó irányba összpon-
tosítsuk. Számos ilyen, az Igazgyöngyökhöz hasonló rövid
elmélkedést olvastam már ki például a stop-lámpáknál. A
kocsim ajtajában tartottam egy-egy kötetet, és ha a lámpa
azt mutatta, még van ötven-hatvan másodperc, akkor elő-
vettem, a napi részt elolvastam. Aztán továbbhaladva az
autóval, még egy darabig rajta gondolkodhattam. 

Abban is segíthet, hogy elkezdjek a menny hullám-
hosszán gondolkodni – miért olyan nehéz ez?

Napközben az ember sok esetben nem a menny hullám-
hosszára van ráhangolódva, hanem a földi élet tevékeny-
ségeire, úgymond annak a hullámhosszára. Olvassuk a
kollossébeliekhez írt levélben, hogy „az odafelvalókkal tö-
rődjetek”. Éppen ezért, ha van lehetőség ráhangolódni, ez
segítség. Úgy tapasztalom, hogy ezek a tömör szövegek rá-
terelhetik gondolatainkat arra, ami igazán értékes és fon-
tos, ami maradandó. 

Kitart-e vajon a sorozat 100-ig?

Kitarthat, ha az Úr akarja és élünk. Megjegyzem, az olva-
sók felajánlása nem fedezi a kötetek költségét. Jelenleg is
a Maurice bácsiék szervezete segíti a kiadást. Amíg in-
gyenesen terjesztettük, nagyobb volt a példányszám.
Közben megjelentek más elmélkedések is. Tény az is,
hogy nem csupán ez képezi a teljes lelki táplálékunkat,
de ez is része lehet. Jó visszajelzéseket kaptunk, az ország
távoli vidékein is haszonnal forgatják. Mi Igazgyöngyök
főcímmel adjuk ki a sorozatot. Az eredeti angol cím:
„Break and meditate”, ami magyarul olyanképpen hang-
zik: „Tarts szünetet és gondolkozz”! A háttérmisszió meg-
nevezése: The By All Means Gospel Trust, a vezérigéjük
pedig az 1Kor 9,22b: „Mindenkinek mindenné lettem, hogy
mindenképpen megmentsek némelyeket”. 

Kérdezett: Szilágyi László

Maurice Paine Szilágyi Lászlóval, a Szeretet szerkesztőjével,
2007-ben, a Szeretet szerkesztőségében

„Kényszerítettek egy arra menő embert...,
hogy vigye Jézus keresztjét” (Mk 15,21)

Cirénei Simon nem tudta, kinek a helyében kell
azt tennie, amit tett. Arra kényszerítették, hogy se-
gítsen Jézusnak a Golgotára vezető útján. Vajon kö-
vetője lett később? Nem tudjuk.

Egy-egy kényszerűségből elvégzett dologról ké-
sőbb kiderül, hogy áldást jelent, bár először nem
úgy láttuk. Amikor Isten kezében tudod az életedet,
ne hozz ítéletet elhamarkodottan, amikor úgy tűnik,
hogy igazságtalanság ér. A nem kívánt feladatok aj-
tóvá válhatnak, amelyen keresztül újabb megta-
pasztalást élhetsz át az Úrral. Azon túl, hogy
kényszerítették, azok, akik a keresztet Simon vál-
lára tették, a legnagyobb megtiszteltetéssel illették.
Nem egészen az, de nagyon hasonló, amikor arra
kapunk felszólítást, hogy vegyük fel keresztünket,
és kövessük Jézust. (Igemorzsák, 75-ik kötet)

Törmelék
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Nekem úgy tűnik az arckifejezéseiből, hogy
énekel. S ott van mellette egy nagy rádió is. Biz-

tosan a saját visszhangjától már nem is
magányos a szoba.

– Na és mit szólsz a harmadik ablakhoz? Rosszul
látok be a halvány fények miatt. De odabent ül
egy lány. Színésznő. Azt gyanítom, hogy Leila a
neve. Úgy tűnik, mintha arany színű haja lenne.

Talán csak a fények miatt? Végighúzta az ujjait az
arca körvonalain miközben a tükörben nézte
magát. Vajon arra gondol, hogy örökké fiatal

marad és az idő nem veszi őt észre és kikerüli  az
ablakát, ha homályba bújik? 

– Ha az idő nagyon keresi, őt is megtalálja.

***

A két gyerek így ült ott minden este az ablakban.
A szemközti épületet bámulták, sok ablaka volt. S

sok ember lakott mögöttük. Makulátlan
képzelőerejükkel minden ablak mögötti em-

bernek nevet adtak, s érdekes élettörténetekkel
látták el őket. Egyik emeleten a csendes család
lakott, akik mindig szomorúan és csendben va-
csoráztak, mellettük lakott Olga néni a papagá-
jaival, a másodikon pedig egy Beethovenhez ha-
sonló bácsi, aki csak zongorázott meg aludt. De
volt ott festő, bűvész, űrhajós s egy kínai háza-

viLÁGOSSÁG

– És a harmadik ablakban?

– Melyik emeleten?

– A másodikon. Gyere közelebb, innen jobban
látszik.

– Hmmm... szerintem ő egy akrobata. És
talán Rudolf a neve. Olyan légiesen mozog a
lakásban. Ahogy lehúzta a cipőjét, ahogy for-
gatta a villát a spagettiben, ahogy átugrotta a
küszöbön a macskáját... olyan igazi cirkuszi

akrobata lehet, nemde?

– Ó, én már a negyedik ablakot nézem.
Elvonta a figyelmem az a nagy sürgés-forgás,
ami abban a lakásban van. Két kisgyerek ka-
paszkodik egy telefonáló néni derekára, aki

fel-alá jár az ablak előtt, biztosan az
anyukájuk. Neked is idegesnek tűnik? Meg

szomorú is kicsit Rózi néni.

– Rózi néni?

– Az bizony! Olyan Rózi nénis az anyuka. Biz-
tosan a narancssárga nadrágja és a felcsatolt

haja miatt gondolom ezt. Megállt az ablak-
ban. Letette a telefont. Nézd, a kicsik még
mindig kapaszkodnak. Az apa hol lehet?

– Talán ugyanott, ahol annak a nőnek, ott, a
harmadik emeleten, balról az első ablakban.

Fotó: Szűcs Dávid, 
a fotópályázat dicséretese



szemközti épület két ablakából áradt fény, mi-
után már mindenki más lefeküdt. 

***

– Rózi néni boldog. Ma is azt a könyvet olvassa.
Már nem telefonál.

– De a bácsi is ugyanolyan könyvet olvas, lehet
több van neki. Lehet hogy sok-sok világosságot

rejt a polcán meg az ágya alatt? Szerinted anyáék
örülnének, ha szereznénk mi is egyet? Lehet,

hogy akkor a mi ablakunkból is szebb fény jutna
ki.

– Mikor látogatjuk meg a bácsit?

Pusztán Anita, Kolozsvár, 
az irodalmi pályázat dicséretese
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KEdvES FiATALOK!
Találkozzunk októberben Nagyváradon
az országos ifjúsági konferencián, amit az
EMaBISz szervez a helyi gyülekezettel.
Remek alkalom lesz ez a közös imára és
dicsőítésre, lelki növekedésre, új barátságok
kezdetére, illetve tanításokat hallhatunk
arról, hogy hogyan győzhetünk a minden-
napokban és a lelki életben. Téma:
Győztesek! Helyszín: Nagyvárad-Belvárosi
Baptista Gyülekezet Időpont: október 14-16.
Nagyváradi kapcsolattartó személy: Gergely
Annamária
(gergely.annamaria@gmail.com; +40 770
885 834)

Részletek a jelentkezéssel kapcsolatban az
EMaBISz facebook oldalán illetve az es-
emény oldalán. Téged is várunk!
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spár is. Bár sok ablak volt, s sokféle ember bújt
meg mögöttük, mégis valahogy mindegyikben
ugyanazt látták. Lassan minden ablakban sötét
lett. Bár a leskelődő gyerekeket a kíváncsiság

még ott tartotta egy ideig: miért  ég még mindig
egy lámpa? Miért van világos olyankor is abban
az ablakban? Minden este késői órákig nézeget-

ték az ott lakó embert.

***

– Még mindig nincs ötleted, milyen nevet adhat-
nánk neki?

– Nincs.

– Nézd, már megint azt a könyvet olvassa.
Boldognak tűnik. Olyan, mintha nála lakna a

nappal, a világosság. Mintha abban járna,
öltözne, mintha azzal beszélgetne mindig. Hon-
nan áradhat ez, a könyvéből? Vagy lent, az ágya

alatt tartja, ami mellett sokszor térdel? Hol
bújkál az, akivel a szobában fel-alá járkálva

beszélget? Talán Isten lakik nála? 

– Nézd, kinyitja az ajtót. Rózi néni! Ó, szerinted
miért borult sírva a bácsi nyakába? Miért beszél-
getnek összekulcsolt kezekkel es becsukott sze-

mekkel? 

– Na és a könyvet miért adta Rózinak? 

– Jaj ne, ne pont most kapcsolja le a lámpát! 

– De nézd csak, most Rózi ablakában gyult ki
fény. A könyvet olvassa. Biztos most hozzá

költözött a világosság. Nézd, milyen nyugodt
mosollyal néz az alvó gyerekeire.

A gyerekek meglepetésére, következő este a



Akik hazamentek14 SZERETET • 2016. SZEPTEMBER

■ 2016 június 25-én kísértük utolsó útjára Dulacsi Já-
nos testvérünket Paptamásiban, akinek 82 évet adott
teremtõ Ura. Testvérünk felnõtt korban fogadta el az
Úr Jézust Megváltójának és a hatósági engedély hiányá-
ban is bemerítkezett. Hosszú gyengélkedés jellemezte
idõs korát, majd felesége halála után egyre jobban leé-
pült. A temetési istentiszteleten Albert István Zsolt lel-
kipásztor szolgált a Luk 9:23-27 alapján az igével, és az
énekkar is szolgált. Isten vigasztalását kívánjuk a csa-
ládnak és a gyülekezetnek. [Albert István Zsolt]

■A Kovásznai Magyar Baptista Gyülekezet nagy
számú résztvevő jelenlétében 2016 május 29-én kísérte
utolsó útjára Furus Imre földi maradványait a zabolai
tametőbe. Imre testvérünk 1942 november 20. született,
katolikus családban Zabolán. A katolikus egyház hagyo-
mányai szerint élt feleségével, és hozzátartozóival mind-
addig amig 2007-ben meghívta a roma missziósokat,
hogy házánál tartsanak összejöveteleket az evangélium
hirdetésére. Nem sok tiltakozás után, elsőnek jelenkezett
az Úr Jézus követésére, 2008-ban feleségével együtt  be-
merítkezett, és új életet kezdett. Vállalták a megvetése-
ket, gúnyolódást, és az új élettel járó nehézségeket. Az év
kezdetén megbetegedett, szenvedése súlyosbodott, amit
türelmesen viselt, az Úrra bízva sorsát. Életének 74. évé-
ben, 2016. május 26-án Ura, Jézus Krisztus hazahívta. A
gyászoló családnál és a temetése alkalmával Vajda Mik-
lós lelkipásztor testvér hirdette az Úr igéit a Lukács 16:
19-31 és a János 11: 24-26 igeszakaszai szerint. A temető-
kertben Fejér Sándor testvér hirdetett igét a Dániel 12:
2,3,13 alapján. Istent dicsérő és a gyászolókat vigasztaló
énekekel szolgált a kovásznai gyülekezet. Záró imát Zá-
goni János testvér mondott. Urunk Jézus Krisztus vigasz-
talását kívánjuk a gyászoló feleség, fiai, leényai és csa-
ládjaik számára. Kívánjuk mindannyiuk megtérését,
hogy legyen részük az örökkévalóságban, és a viszontlá-
tás lehetőségében. Minden áldásért az Úr Jézus Krisztu-
sért legyen a dicsőség! [Fejér Sándor]

■ 2016. március 31-én temetési istentiszteletre került
sor Szilágyperecsenben, amikor Bogya Károly testvér
kísértük utolsó útjára. Testvérünk 1932. szeptember26-
án született Egrespatakon ahol1940-ben újszövetségi be-
merítésben részesült. A családjuk 1952-ben a jobb élet
reményében Érszakácsiba költözött, ahol a gyülekezet-
ben szolgált hűségesen. A hetvenes évek elején a család
Szilágyperecsenbe költözött, de majd ő visszament Ér-
szakácsiba és magányosan élt. Miután folyamatos gon-
dozásra szorult újra Perecsenbe került. Itt nagy változá-
son ment át az élete. A hazahívó szó Krasznán a
kórházban érte. A temetési istentiszteleten igét hirdetett
Nagy István testvér Sarmaságról a Ján 12, 26 alapján. A
temetőben Bálint Pál lp testvér az 1 Kir 2, 1-2 alapján
hirdette az igét a feltámadás reményéről. [Bálint Pál]

Szilágyperecsenben 2016. június 16-án temettük Bá-
kai Magda (született Józsa) testvérnőt , aki 80 évet ka-

pott az élet Urától. Testvérnőnk 1935. Szept. 3-án szüle-
tett Szilágyperecsenben, Már fiatalon megismerte az
Urat és döntött mellette. 1951. Aug. 8-án újszövetségi be-
merítésben részesült Kulcsár István lp által. A gyüleke-
zetnek hűséges szolgáló tagja volt. Élete utolsó 9 évét öz-
vegységben élte, de ebben a helyzetben is megmaradt az
Úrban való hite és bizodalma. Az utolsó két és fél év
alatt betegsége miatt már nem tudta a gyülekezetet láto-
gatni, de készült az örökkévaló hajlékba. Ez év június 8-
án sürgősen a szilágysomlyói kórházba szállították, ahol
megműtötték.  Néhány nap múlva hazaköltözött az örök
hazába. A gyászistentiszteleten Nagy Bálint szilágypere-
cseni ref. lp szolgált Luk 18, 5-19 alapján majd Nagy Ist-
ván testvér Sarmaságról az ApCsel 1, 4-11 alapján hir-
dette az igét. A temetőben Nagy István testvér a Jel. 21:4,
7 alapján szólta a vigasztalás igéjét. [Bálint Pál]

■ 2016. július 3-án kísértük utolsó útjára Szilágypere-
csenben Bákai Géza testvért, aki-
nek az Úr 70 évet adott e földi létben.
Testvérünk 1946. június 22-én szüle-
tett. Miután a feleségével házasságra
lépett, az Úr négy gyermekkel ajándé-
kozta meg őket: Éva, Barna, Dávid és
Attila. Testvérünk hűséges tagja volt a
gyülekezetnek. Az 5 éves özvegységet
is kiegyensúlyozottan hordozta. Jó

egészségnek örvendett viszont halála előtt kevés idővel
kiderült, hogy súlyos betegségben szenved. Temetése egy
vasárnapi napon volt, előtte egy héttel még az imaház-
ban volt és senki sem gondolt arra, hogy ilyen hamar el-
jön a vég. A temetési istentiszteleten Both József ny.lp
szolgált a Ján. 11: 11/b, 20-43 majd Nagy István testvér
hirdetett igét a Jób 16, 22 alapján. A nekrológot veje Balla
Zsigmond (Alhambra) testvér ismertette. A temetőben
Novák József, az alhambrai gyülekezet lelkipásztora és
Bálint Pál lp testvér szolgáltak az 1 Kor. 15, 40-50 igék
alapján. Az Úr vigasztalja a gyászoló családot! [Bálint
Pál]

■ Idős Bányai Gábor több, mint 50
éven át volt a kőszegremetei gyüle-
kezet tagja. 83 éves korára ágyban
fekvő beteg lett és 2016. július 4-én az
Úr hazahívta. A virrasztás július 5-én
volt, Szűcs Sándor, a szatmári gyüle-
kezet lelkipásztora, és Ivánitzki István,
gyülekezeti vén szolgáltak. A temetési
gyászistentiszteletre július 6-án került
sor, mikor Szűcs Sándor és Dr. Kovács József lelkipászto-
rok hírdették az igét. Mindkét alkalommal a szatmárné-
meti gyülekezet énekkara szolgált énekekkel. Fájó szív-
vel búcsúztak tőle két testvére, három gyermeke, négy
unokája és két dédunokája, rokonok, ismerősök. „Taníts
minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk!’’ Zsolt 90:12 [Szűcs Sándor]
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■ NAGYBÁNYÁRÓL alig három hónap alatt négy testvé-
rünk költözött az örökkévalóságba. 
– Április 19-én Balogh Zsiga testvért 81 éves korában
szólította magához az Úr. Testvérünk 1935-ben született
Korbolyán. Alig négy éves, amikor a családdal Érszaká-
csiba kerül, ahol édesapját hamarosan gyülekezeti
vénné avatják. Az ifjú Zsiga már serdülő korában aktí-
van részt vesz a gyülekezeti szolgálatokban. Zenét tanul
s 1952-ben, 17 éves korában ott van az éppen alakuló fú-
vószenekarban s végzi a harmóniumi szolgálatot is.
Ugyanabban az évben dönt az Úr mellett, alámerítkezik
s költözik Nagybányára, így lesz az itteni gyülekezet
tagja. Itt is többnyire a zenei szolgálatokban veszi ki ré-
szét. Életének szinte utolsó napjaiban is, amikor a hosz-
szantartó betegség már nagyon legyengítette, számíthat-
tunk az orgonai szolgálatára. Utolsó útjára április 21-én
kísértük el.
– Június 6-án Balla Boriska testvérnőt kísértük utolsó
földi útjára, aki az Úr kegyelméből 82 évet kapott. Test-
vérnőnk 1934-ben született Szilágyballán a Mátis család
harmadik gyermekeként. 1948-ban Érszakácsiba költö-
zik a család. Egy év múlva, alig 15 évesen fogadja szí-
vébe Megváltóját s merítkezik alá Szilágyballán, édes-
apja, Mátis Sándor lelkipásztor által. 1960 nyarától a
felsőbányai, illetve a nagybányai gyülekezet tagja volt.
Életének utolsó 19 évét özvegységben élte.
– Június 7-én ismét ravatal köré gyűltünk össze. Tulics
Irénke számára életének 78. évében hangzott el a hívó
szó. Irénke Szatmárnémetiben született 1938-ban a Gál
család gyermekeként. A család már 1939-ben Nagybá-
nyára költözik, s az alig tizenhét éves gyülekezet elsőge-
nerációs tagjai lett. Irénke tizenhat évesen merítkezik
alá, majd 19 évesen házasságra lép a szelíd természetű,
világból frissen megtért Tulics Miklóssal, s életük végéig
hűséggel szolgálták az Urat a gyülekezetben. Az Irénke
szolgálata már serdülő kislány korában elkezdődött. Ott
ült az édesanyja mellett az énekkarban. Az altosok sorá-
ból életének utolsó hónapjaiban kényszerült kiülni. Ek-
kor jelent meg a kíméletlen betegség s majd vetett is vé-
get földi életének.
– Július 9-én, két hónapi betegség okozta szenvedés
után, 56 évesen távozott szerettei köréből Mátis Hajnal
testvérnőnk. 1960-ban született Érszakácsiban. A család
Nagybányára költözik, s itt tölti gyerekkorát és ifjúságát.
Tizenhét évesen dönt az Úr Jézus mellett s merítkezik
alá Mike Béla lelkipásztor által. Házasságkötés folytán
néhány évre Kolozsvárra költözik, majd visszatér Nagy-
bányára s neveli két saját és egy fogadott gyermekét.
A temetéseken az igei üzenetet János Csaba lelkipásztor
tolmácsolta, emellett szolgált gyülekezetünk ének- és ze-
nekara. Kérjük az életnek Urát, hogy a gyülekezetünk-
ben üresen maradt négy helyet töltse be. [Mátis Csaba]
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Meghívó a hargita Tábor 
25 éves jubileumára 

és az ebédlő átadására
A Hargita Keresztyén Tábor vezetősége sok szere-

tettel és tisztelettel meghívja a kedves testvéreket a
tábor 25 éves Jubileumi Ünnepségére. 

Az ünnepi istentisztelet 2016 szeptember 11-én
délelőtt 10 órakor kezdődik. A délelőtti jubileumi
alkalom keretén belül lesz az új ebédlő átadása is.  

Kérjük azon testvéreket, akik szállást és étkezést
igényelnek az ünnepély előtti vagy utáni napokban,
jelezzék ezen szándékukat Joó Erikánál a harghita-
camp@gmail.com emailcímen vagy a 0735 502 401
telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül
nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!“ 

(Zsoltárok 105, 1)



SZERETET • 2016. SZEPTEMBER hangszínek

Hosszadalmas kihordási idő után, sok vajúdás árán, végre megszületett a Hadd zengjen ÚJ DAL! című énekgyűjte-
mény, amely Mike József és a MIKE DUÓ zenekar immár 25 éve végzett zenei szolgálatának összegzése: egy A4-

es méretű, kemény fedeles, varrott kötésű, igényes szerkesztésű és kivitelű énekeskönyv. Egy példány ára 50 lej. 

SZÁMSZERŰSÍTETT TARTALMi ÁTTEKiNTÉS:
320 oldalon – 111 ének (nagyrészt saját szerzemény vagy feldolgozás). Ebből:
- 21 kórusmű (többnyire vegyes kórus részére),
- 90 pedig olyan szóló-, vagy közösen is énekelhető egyszólamú ének – melyből:
* 27- hez vokál szólamok is csatlakoz(hat)nak,
* 29- hez pedig 3-4 szólamú kórus (11 esetben külön kivonatként mellékelve).
A 111 énekből:
- 4 kánonban (is) énekelhető,
- 48-hoz kapcsolódik részletesen kidolgozott, zongora-, orgona- vagy gitárkíséret, 
- 60-hoz pedig gitár-akkordokkal jelzett harmóniaváz.
Ráadásul pedig egy kis olvasnivaló a könyv végén: 
Énekeljetek az Úrnak új éneket! – tanulmány a bibliai új énekről

RÉSZLET AZ ELŐSZÓBÓL:
Az itt összegyűjtött, tartalmi szempontból kisebb csokrokba rendezett szerze-

mények és feldolgozások az „énekes pásztorlás” szolgálatában születtek, az el-
múlt 25 év alatt. (Lásd az Ef 5,18-20-at és a Kol 3,16-17-et.) A gyűjtemény tematikus felosztása könnyen áttekinthető a
tartalomjegyzékben, és nyomon követhető az énekek szürkebetűs címkéit figyelve. Segítségével megtalálhatjuk a megfelelő
énekeket az istentisztelet különböző mozzanataihoz a speciális, ünnepi alkalmak esetében is. A kapcsolódó bibliai idézetek
pedig lehetővé teszik, hogy adott textushoz igazítsuk, vagy Igébe ágyazzuk a zenei szolgálatot. Sokszínű énekanyag ez,
amely igyekszik átjárhatóvá tenni a „komoly” és „könnyű” zenei nyelvezet közti határokat, hidat építeni a generációk és a
zenei stílusok mentén elkülönült csoportok között. Friss, javarészt magyarul született énekekkel szeretné ellátni a zenei
szolgálat vezetőit attól függetlenül, hogy milyen nagyságú, képzettségű vagy összetételű énekes-hangszeres szolgáló csoport
áll rendelkezésükre. Találhatnak benne testhezálló anyagot az énekesek, dicséretvezetők, kisebb-nagyobb énekcsoportok,
együttesek, gospel-kórusok, sőt még a hagyományos énekkarok is. Ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy összefogva
együtt szolgáljanak. A közös- és szólóénekekhez ugyanis sok esetben társítottunk, a hangszeres kíséreten túl, háttér-vokál
szólamokat vagy kórusbetétet... Hogy megkönnyítsük az énekválasztást, a tartalomjegyzékben csillaggal jelöltük a közösen
(is) énekelhető énekek címét, és feltüntettük a könyvben található feldolgozás paramétereit is. A jó prozódia érdekében re-
videáltuk néhány régebbi dal szövegét, és a dallamon is igazítottunk itt-ott. Ha a helyzet úgy kívánta, alakítottunk a szólam-
vezeté    sen és újragondoltuk a harmóniafüzért. Az így felfrissített énekanyagot úgy helyeztük el a gyűjteményben, hogy
minimális  lapozással el lehessen játszani még a hosszabb, visszatéréses szerkezetű énekeket is.

A KöNYv hASZNÁLATÁT SEGÍTŐ ANYAGOK:
A részletes tartalomjegyzék áttekintést ad a gyűjtemény tematikus felosztásáról, ismerteti az énekek zenei feldolgozá-

sát és hangszeres kíséretét és utalást tesz az énekekhez kapcsolódó igehelyekre és hangfelvételekre. A betűrendes jegyzék
segítségével pedig rákereshetünk a gyűjtemény énekeire az énekcímek vagy kezdősorok alapján.

TERJESZTÉS:
Egy példány ára 50 lej.
Nagyobb példányszám esetében a következő kedvezményekkel lehet élni:
– 5-ös csomag ára 230 lej (46 lej/darab)
– 10-es csomag ára 420 lej (42 lej/darab)
Megvásárolható a Szövetség Irodájában, vagy nagyobb példányszám esetén megrendelhető a Szeretet Szerkesztőségében

létesített lerakatból, melynek kezelője Papp Dezsőné Margitka. Telefonos egyeztetés a 0735 500 919-es ebaptifon számon.


