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AMessiás születését próféciák
megjövendölték. Mikeás el-
mondja, hogy a júdeai Betle-

hemben kell megszületnie: „te pedig,
efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy
Júda nemzetségei között, mégis
belõled származik az, aki uralkodni
fog Izráelen“ (Mik 5:1). Ézsaiás közli,
hogy a Dávid házából fog származni:
„Vesszõszál hajt ki Isai törzsökérõl,
hajtás sarjad gyökereirõl“ (Ézs 11:1).
Isai Betlehemben lakott, ahová
Sámuel prófétát küldte az Úr, hogy fiai
közül királlyá kenje Dávidot:
„Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert
ennek a fiai közül szemeltem ki a
királyt“ (1Sám 16:1). 

Amikor Dávid Absolon elõl való
menekülésébõl hazatért, Barzillajt
meg akarta jutalmazni, mivel „õ tar-
totta el a királyt, amikor Mahanaim-
ban lakott, mert igen tehetõs ember
volt“ (2Sám 19:33). Azonban Barzil-
laj elhárította a jutalmat, és fiát
ajánlotta a király kegyeibe: „itt van a
fiam, Kimhám, a te szolgád, keljen át
õ veled, uram, király, és vele bánj
jóindulattal. A király ezt mondta:
Velem jöhet Kimhám, és én úgy bánok
vele, ahogyan szeretnéd… Így kelt át a
király Gilgálba, és Kimhám is átkelt
vele együtt.“ (2Sám 19:38-39. 41)

Betlehem és Kimhám szállásai
Az efrátai Betlehemrõl Benjámin

születésekor olvasunk elõször, amikor
édesanyját, Rákhelt „az Efrátába,
azaz Betlehembe vezetõ úton“ elte-
mették (1Móz 35:16. 18-19). Idevalósi
volt Kíljón is, Boáz is, Ruth néhai és
utóbbi férje (Ruth 1:2). Bizonyára
Betlehemben telepedett le Kimhám is,
Barzillaj fia, ahol Dávid a saját örök-
ségébõl biztosíthatott számára egy dara-
bot. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor
Jeruzsálemet lerombolták és Gedálját
megölték, a megmaradt néppel „elin-
dultak, és Kimhám szállásainál tartóz-
kodtak Betlehem mellett, mert Egyip-
tomba akartak menni“ (Jer 41:17).

Kimhám szállásai! Az a fogadó,
amely évszázadok folyamán sok-sok
vendéget fogadott, nem fogadta az
Isten Fiát! „Bepólyálta, és a jászolba
fektette, mivel a szálláson nem volt
számukra hely“ (Lk 2:7). „Az övéi
közé jött, és az övéi nem fogadták be
Õt“ (Jn 1:11). Bizonyára, ha tudták

volna, hogy Õ a Messiás!... de ekkor
még nem tudták. A tudatlanság sok-
szor akadály! A helyek is foglaltak
lehettek már. Így van ez ma is: a bûn,
a közömbösség, a hitetlenség kiszo-
rítja Jézust a szívbõl! Az Õ személye
sokszor nemkívánatos, mivel Õ jön
megváltoztatni a dolgokat! Az istálló
is templommá válik, a tudatlan pásztorok
és a tudós bölcsek mind Õt imádják.
Ma is megváltoztatja annak életét, aki
Õt befogadja. 

Melyik évben született Jézus, 
a Messiás? 

Csak hozzávetõleges választ
tudunk adni erre a kérdésre. Még
ötszáz évvel Krisztus születése után is
Diocletianus császár trónra lépésének
idõpontjától számították az éveket.

Korábban pedig Róma legendás
alapításától… Dionysius Exiguus
római apát volt az, aki javasolta, hogy
a kereszténység számára legfontosabb
eseménytõl, Jézus születésétõl legyen
az idõszámítás. Az apát a Biblia és az
egyházatyák munkái alapján végül is
arra a megállapításra jutott, hogy
Jézus Krisztus Augustus császár
uralkodásának 28. évében született, és
így Diocletianus 248. éve „Urunk
Jézus Krisztus 532. éve“ lett. 

Sajnos, Dionysius legalább 4 évet
tévedett: Augustus akkor már 31 éve
hatalmon volt: az elsõ négy évben
Octavianus néven (is) uralkodott...
Egy további év meg azért „veszett el“,
mert akkoriban még nem ismerték a
nullát, így a Kr. e. 1 és a Kr. u. 1 között
valójában 2 év a különbség! Ezek
alapján az Úr Jézus születése és
idõszámításunk kezdete között 4-5
évnyi eltérés is lehet. 

Dániel próféciája szerint „a
Jeruzsálem újraépíttetése felõl való
szózat keletkezésétõl a Messiás-
fejedelemig hét hét és hatvankét hét
van“ azaz, feltehetõen 483 év (Dán
9:25; 4Móz 14:34; Ez 4:6). Artaxerxes
király, uralkodásának 20. évében, 
Kr. e. 455 õszén rendelte el a perzsa
uralkodó, hogy Jeruzsálemet és falait
építsék újjá (Neh 2:1-8). Amikor a 69
év-hét véget ért, akkor a Messiás már
megjelent, és János által bemerítkezett
(Mt 3:13-17). Ez Tibériusz császár ural-
kodásának tizenötödik évében történt
(Lk 3:1-3), Kr. u. 29-ben, amikor az
Úr Jézus „mintegy harminc éves volt“
(Lk 3:21-23). A nulla évet is kivonva,
ezek szerint harminc évvel korábban
Kr. e. 2-ben történt a születése. 

Ám a kérdés pontosabb megvá-
laszolására két történelmi esemény is
segítségünkre siet: Heródes halálának
idõpontja, és az Augustus császár által
elrendelt népszámlálás. Josephus
Flavius történész írásai alapján meg-
állapítható, hogy Heródes Kr. e. 4-ben
halt meg.

Betlehemi fogadó,
betlehemi CSILLAG

Istentõl megáldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ünnep jön – hogyan készülünk rá?

Hány rétege van a karácsonynak?

Régóta foglalkoztat a gondolat: Hány rétege van a
karácsonynak? Meddig jutunk el, hol akadunk el? 

Érkeznek a reklámok: újságban, interneten, levélben.
Töltse a karácsonyt távoli tájakon! Ajándékozzon well-
nesst! Önre várnak az ünnepi árak! Látvány, csillogás,
elkoptatott hanglemezek, felszín. Költekezz, fogyassz, te
vagy a fontos, érted van minden!

Takarítsunk, tegyünk túl a szomszédokon, ragyogjon a
ház, készüljön  el a gondosan összeállított menü, a meny-
nyezetig érõ fa alatt szépen becsomagolt ajándékok
sorakozzanak! Hogy közben halálra fáradunk, idegesek,
feszültek leszünk, kiürül a pénztárcánk – akár karácsonyi
hitelt is vehetünk fel –, nem baj, „egyszer van karácsony“,
kibírjuk!

Az idõjárás hálás beszédtéma. Lesz-e fehér kará-
csonyunk? Mert azért az az igazi! „Úgy jöjj, karácsony,
ahogy illõ, fehér mezõkkel, hulló hóval! S mi várunk
csillogó fenyõkkel, almával, aranydióval“ – szól a régi
hanglemezrõl.

Hangversenyek, elõadások, vendégség – futunk egyik
helyrõl a másikra, le ne késsünk sehonnan. Gyûjtjük az él-
ményeket! Aztán, ha megtörtént, kipipálhatjuk. A hallot-
takat befogadni, átérezni, megvalósítani, már nincs idõ. 

Vannak sötét rétegek is. Kiégettség, reménytelenség.
Sok éven át ritkán múlt el úgy az ünnepi ügyelet, hogy ne
lett volna öngyilkosjelölt, kórházba dugott beteg kisgyerek,
vagy gondoskodásra szoruló öreg. És még ennél is
szomorúbb volt, hogy sokan sírva mondták a kórházban
felállított karácsonyfa mellett énekléssel, bibliaolvasással,
beszélgetéssel töltött szenteste után, hogy itt sokkal jobb,
mint otthon. Kányádi Sándor versét idézem: „idén se lesz
nálunk karácsony, hiába vártok / nem jönnek a három
királyok“. 

Mit keresünk, mit várunk, mit kapunk? 
A vége csalódottság, kiábrándultság, keserûség. Errõl szól a
mai ember ünnepe? Igen, ha szomorúan legyint: „sok dolga
van a teremtõnek / mindenkivel õ sem törõdhet“. Igen, ha
abban a tudatban él valaki, hogy „üres az istálló s a jászol“.
...Sodródunk mi is a tömeggel, és úgy teszünk mindent,
ahogy illik? Elakadunk a tárgyak, események idilli
hangulatában? Vagy a karácsony valami mástól lesz a szeretet
ünnepévé? Mennyire határozza meg gondolkodásunkat,
viselkedésünket, hogy tudjuk, nem üres a jászol? 

Mint a pásztorok...
Lehet, hogy nem gazdag bölcsekként állhatunk meg a
gyermek elõtt, mert semmink sincs. Elfogyott a türelmünk,
a figyelmességünk, a kedvességünk, a szeretetünk. A meg-
rémült pásztorok miután meglátták a gyermeket, minden-
kinek elmondták, amit róla hallottak. A félelmük bátorság-
gá vált. Számunkra is ez a megoldás. Sietve induljunk,
hogy lássuk az értünk szenvedõ Megváltót! Maradjunk a
közelében, idõzzünk vele, hogy a rá jellemzõ gondolkodás-
mód és szándék uralkodhasson bennünk is! 

Akkor is, amikor egy hosszú, fárasztó nap estéjén a már
szinte üres nagyáruházban az az ifjú kolléga áll elõttem a
pénztárnál, aki soha nem köszön, szinte levegõnek néz.
Dünnyögök magamban, én ugyan nem köszönök elõre!
Közben a hangszóróból árad a zene, szövege gyerek-
koromtól ismerõs: „Krisztus megszabadít“. Látom, hogy

sok a csomagja, tudom, hogy gyalogosan van, messze
lakik, kinn hideg van... Magam is meglepõdöm a han-
gomon – szívesen hazaviszem! Az autóban aztán felsza-
badultan beszélgetünk a karácsonyi templomi hang-
versenyrõl. 

...és mint a bölcsek!
A bölcsek meglátták a gyermeket, felnyitották kincses-
ládáikat, és átadták ajándékaikat. Az aranyat, tömjént,
mirhát az újszölött királynak tartogatták, nem Heródesnek.
A Fiú azért jött, hogy bõségben éljünk. Az õ jelenlétében
felnyitott kincsesládánk csodálatosan átalakul. 

Azt hisszük, hogy üres, már nem adhatunk belõle
senkinek, keressenek mást a szükségben levõk! 
...A munkaidõm már rég véget ért, még néhány lelet kiér-
tékelése, és vége, mehetek haza. Elfáradtam, ne szóljon
hozzám senki, legyen végre csönd és nyugalom! És akkor
kopogtat egy régi kolleganõ, beteg az édesanyja, vállaljam
el a kezelését. Árad belõle a szó: „Igazából az a baja, hogy
nem szívlelheti az öcsém feleségét. Sokat beszéltem neki,
de hiába.... Képzeld, megsértõdött az a nõ, mert nem hívtuk
meg a fiam esküvõjére“. Folytattuk még hosszan, idézve a
költõt is: „a remény sohasem meghaló, / ha minden utolsó
szalmaszál ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ“ (Nagy Gáspár).
Végül úgy váltunk el, hogy csak a megbocsátás segít, ami-
hez Isten ad erõt. Õ köszönte, hogy figyelmet, megértést,
tanácsot kapott. 

Én hálát adtam, 
hogy átélhettem üres ládám feltöltõdését, az ajándék meg-
sokszorozódását. Mert az a szeretet ünnepe, hogy elmehe-
tünk Betlehemig, hogy nem üres a jászol, hogy újra meg
újra megtelik a kincsesláda a mennyei ajándékkal, hogy
nem várunk hiába, mert a háromkirályoknál nagyobb
Király jön, aki a Királyok Királya és Urak Ura. 
(A Békehírnök 2007-es közlése alapján – A szerk.)

DR. KOVÁCS ÉVA

a magyaroszági Vasárnapi Iskolai Bizottság elnöke

„Átélhettem üres ládám
feltöltõdését, az ajándék
megsokszorozódását. 

Mert az a szeretet ünnepe, 
hogy elmehetünk Betlehemig,

hogy nem üres a jászol, 
hogy újra meg újra megtelik a

kincsesláda a mennyei
ajándékkal, és nem várunk hiába,
mert a háromkirályoknál nagyobb
Király jön, aki a Királyok Királya 

és Urak Ura.“
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Tehát az Úr Jézus születése ez elõtt
történt. Ami az összeírást illeti, az

Augustus császár által elrendelt három
összeírás közül bizonyára a 
Kr.e. 8-ban történtrõl szól Lukács
evangéliuma. 

Ebben az évben érkezett Quirinius
(Cirénius) Szíriába. Az összeírás
azonban hosszabban elhúzódhatott a
nagy távolságok miatt. Az Úr Jézus
születése viszont nem történhetett Kr.
e. 8 elõtt. 

Kr. e. 7-ben a Jupiter és a Szatur-
nusz ritka, háromszoros együttállása
volt látható a Halak csillagképben.
Elsõként Kepler (1571-1630) gondolt
arra, hogy ez lehetett a híres „betle-
hemi csillag“, amely látható volt Bet-
lehem fölött. Az égi jel elõször június
elején, másodjára szeptember végén,
és végül december elején tûnt fel. Ha a
bölcsek a nyári meleg enyhültével, a
szeptemberi együttállás után keltek
útra, két hónap alatt érhettek Jeruzsá-
lembe, ahol harmadjára is feltûnt
számukra az égi jel. 
A csillag mutatta, hogy jó úton járnak,
vezette õket, és mikor megérkeztek, a
csillag mutatta, hogy fáradozásuk nem
volt hiábavaló. 

Persze, nem biztos, hogy e bolygók
együttállása volt a betlehemi csillag
(habár a napkeletrõl jött mágusoktól
nem lehetett idegen az égi jelekbõl
való tájékozódás), de ha mégis ez volt,
akkor a bölcsek Kr. e. 7 decemberében
érkeztek meg Jeruzsálembe, amikor az
Úr Jézus már meg volt születve.
Heródes késõbb a két évnél kisebb
fiúgyermekeket ölette meg Betlehem
környékén. A megszületett Jézust 40
napos korában mutatták be a
templomban, majd a bölcsek látoga-
tása után elmenekítették Egyiptomba. 

Persze, nem is annyira lényeges,
hogy mikor született az Úr Jézus. 
A rideg csillagászati, történelmi, mate-
matikai és kronológiai adatoknál
fontosabb, hogy a karácsony bensõ-
séges, valóságos ünnep legyen, hogy a
sok reklám ne rejtse el Azt, akit
ünnepelünk. 

Az elsõ keresztyének 
még egyáltalán nem ünnepelték Jézus
születését. Az igehirdetés és bizony-
ságtétel középpontjában az Úr Jézus
halála és feltámadása volt, ebbõl
kifolyólag az elsõ három században
csak a vasárnapokat, a nagypénteket, a
húsvétot és a pünkösdöt ünnepelték. 

Az arianizmus és a napkultusz
elleni harc tette szükségessé a
karácsony megünneplését, mégpedig
december 25-én. Az arianusok úgy
vélték, hogy Krisztus Isten elsõ és
legtökéletesebb teremtménye, aki
nem egylényegû (homoousziosz),
hanem csak hasonló lényegû (homo-
iousziosz) az Atyával. Nem igazán
Isten, de nem is igazán ember…
Szükség volt megünnepelni, hogy
a valóságos Isten valóságos ember-
ré lett. 

A napisten imádatát Heliogabalus
császár (Kr. u. 218), majd Aurelianus
császár (Kr. u. 274) vezette be a
Római Birodalomban, amely ellen a
keresztyénségnek hosszú harcot
kellett vívnia a IV. és V. században.
Miután a Krisztus születését december
25-én elkezdték ünnepelni, a téli
napforduló idején, a „Sol salutis“
imádata (Üdvösség Napja – Jézus
Krisztus), kiszorította a nap imádatát. 

Nekünk is Õt kell imádnunk, nem
mást. Õt kell keresnünk, nem mást.
Ma azok látják az Õ csillagát, akik
olvassák, hallják az evangéliumot:
ezek vezetnek oda Krisztushoz. Akik
„látták az Õ csillagát“, azok felelõ-
sebbek azoknál, akik nem láttak,
nem hallottak semmit. Nem kell
felcserélni a csillagot Jézussal: a
Királynak kell tisztességet tenni,
nem a csillagnak.

A bölcsek utaztak sivatagon,
hegyeken, vizeken keresztül, de nem
állhattak meg addig, amíg meg nem
találták a Messiást. Mi sem eléged-
hetünk meg kevesebbel, mint Jézussal.
Akkor teljesedik be a vágyad, akkor
éred el a célod, ha találkoztál a
Messiással. „Keressétek az Urat, amíg
megtalálható, hívjátok Õt segítségül,
amíg közel van“ (Ézs 55:6).

Hosszú az éjszaka, amelyben já-
runk. Követned kell a csillagot, hogy
célba érhess. Figyelj az Istentõl kül-
dött jelekre! Körülöttünk sok sírás-
rívás és keserves jajgatás hallatszik,
de ne add fel, kövesd a csillagot!
Még nem érkeztünk meg. 

„Én nem gondolom magamról,
hogy elértem volna“ – mondja Pál
apostol – „de amelyek hátam mögött
elfelejtvén, amelyek elõttem vannak
azoknak nekidõlvén, célegyenest
igyekszem!“

BORZÁSI ISTVÁN lp.,
Szilágyperecsen

(Folytatás a címoldalról)

Mennyeiek és földiek találkozása – grafika: Szekeres Béla (Zilah). 

Betlehemi fogadó, betlehemi CSILLAG

„Hosszú az éjszaka,
amelyben járunk.
Körülöttünk sok a

sírás és jajgatás. Még
nem érkeztünk meg.
Ne add fel, kövesd a

csillagot!“
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Megnyitó, jubileum, bemerítés

Eseménydús vasárnapja volt a
szentimrei gyülekezetnek szep-

tember 25-én. A reggeli órákban az új
imaház ünnepélyes megnyitása és
felszentelése történt. A fõbejárat elõtt
ifj. Szabó Mihály lelkipásztor adott
hálát az elkészült hajlékért, majd
elvágta a jelképes szalagot a Bihar
megyei Tanács elnökével és a
nagyváradi missziókerület elnökével
együtt. Bent, a szép, tágas teremben
hárman buzdítottak a kezdõ áhítaton:
Lakatos Barna (Cleveland – USA),
Petyár Lóránd (Nagyvárad) és
Ferenczi Sándor (Szentimre). 

Az új imaházért mondott fohá-
szokban két nyugalmazott lelkipásztor
vezetett: id. Szabó Mihály és Zsisku
Lajos, valamint két aktív pásztor:
Kovács Gyula és ifj. Szabó Mihály. 

Számos jeles vendég mondott
alkalmi köszöntõt. Radu Tirle Bihar
megyei tanácselnök a gyülekezet
fontosságáról szólt. Szabó Ödön
RMDSZ megyei-ügyvezetõ elnök
méltatta az összefogást és a közösség
építõ szorgalmát. Kucharszki Zoltán
helybeli református lelkész Salamon
templomszentelõ imájából hang-
súlyozta, hogy Isten hûségesen meg-
tartja a szolgáival kötött szövetséget,
ha teljes szívünkkel elõtte járunk (1Kir
8:23). Zsisku testvér a történelmet
idézte, mondván: járt itt Szent Imre

herceg, akirõl a település kapta a
nevét, hozzátéve, hogy „nekünk is van
híres elõdünk: Kornya Mihály is járt
itt, mi az õ nyomdokain haladunk“.
Két alkalmi költemény is elhangzott,
ifj. Szabó Mihályné és Szabó Adina
részérõl. 

A nap folyamán számos ünnepi
darabot adott elõ a nagyváradi
belvárosi gyülekezet ének-zenekara
Bokor Barnabás vezetésével, és a
váradiak összevont fúvószenekara is,
Kerezsi József karmester irányításával
– õk reggel az udvaron zenéltek,
délután bent a teremben, majd a
hazaindulás elõtti szeretetvendégség
alatt ismét a szabadban.

A délelõtti fõ igehirdetést Kovács
Gyula lp., missziókerületi elnök
tartotta a 2Móz 39 alapján: „Mózes
megtekintette az egész munkálatot, és
megállapította, hogy elkészült; egészen
úgy készítették el, ahogyan az Úr
megparancsolta. És megáldotta õket
Mózes.“ (43.v.). 

A gyülekezet betöltötte fennállá-
sának 120. évét, a megtett útról ifj.
Szabó Mihály lelkipásztor készített és
olvasott fel krónikát. Végül megemlé-
kezett saját életútjának két fõ állo-
másáról is: 40 évvel ezelõtt egy szep-
temberi vasárnapon volt a bemerít-
kezése és immár 20 esztendeje szolgál
Szentimrén. 

Az ünnepély résztvevõi délben
együtt ebédeltek a helyi iskolában,
sokan eljöttek a faluból is, a szervezõk
szerint 430 porció fogyott el. 

„A megnyitóra épp kész lettünk“ –
tájékoztatta a Szeretetet Nagy Miklós
gyülekezeti vén-elöljáró, Szalárd
község polgármestere. A régi imaház
mellett 2004-ben vásároltak telket,
2005-ben alapot öntöttek, de csak két
év múlva kezdtek az építéshez. Az
imaház 10 X 20 m, és 150 férõhelyes.
A gyülekezetnek jelenleg 50 tagja van. 

Az ünnepély délután bemerítéssel
folytatódott, errõl tudósítást a 6. olda-
lon  közlünk. SZILÁGYI LÁSZLÓ

ÜNNEPÉLY HEGYKÖZSZENTIMRÉN
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Az építéshez hozzájárultak:
A régi imaházat 2008. április 7-én
kezdték elbontani. Az építkezés alatt

Isten csodálatos módon gondoskodott
a gyülekezett anyagi helyzetérõl. 
A romok eltakarítását és a terep

rendezését buldózerrel Puscas Radu
díjmentesen végezte el. A Weston-
super-Mare-i gyülezet 108 262 lejjel, a
bogdándi gyülekezet tagjai 33500
lejjel, anyagi javaikkal és fizikai
erejükkel járultak hozzá az építkezés-
hez; a helyi polgármesteri hivatal
30324 lejt, a helyi református gyüle-
kezet 6534 lejt adományozott. 

A bályoki gyülekezet 1000 lejjel
segített, a nagybányai gyülkezet 2500
lejjel és fizikai munkával, a szatmári
gyülekezet 2700 lejjel és az imaház tetõ-
szerkezetének díjmentes elkészíté-
sével. 

A hadadnádasdi gyülekezet 2500
lejt küldött az építkezésre, a széri
gyülekzet 700 lejt, baptista testvérek
egyénileg 10 620 lejt. 

Köszönötet mondunk mindazok-
nak, akik segítséget nyújtottak az
imaház építéséhez és kívánjuk Isten
áldását kedves mindnyájuk életére. 

FEKETE CSABA lelkipásztor
SÁRÁNDI JÓZSEF pénztáros

Elkészült az új imaház Bogdándon!

Imaház megnyitó ünnepély volt Bogdándon október 9-
én. A szalagvágás elõtt a hadadnádasdi  fúvóskar

szolgált, a gyülekezet volt lelkipásztora, Fekete Csaba
imádkozott, a Szövetség képviseletében Szûcs Sándor lp.,
gazdasági alelnök olvasott igét (Zsolt 118:19-29).

Az összejövetel elején Módi Miklós ügykezelõ
lelkipásztor buzdított imára az 1Kir 8, 22-29, 54; 9,1-2
versek alapján. Az ünnepélyre többen is eljöttek a
hadadnádasdi, a nagybányai és a szatmári gyülekezetbõl.
Köszöntéssel szolgált: Nagy András testvér a gyülekezet
nevében, Bogdán János református lelkész, Bara Eszter
tervezõ, Fazakas Mihály a nagybányai, Nagy Kasza Lõrinc
a szatmári gyülekezetbõl. Kaszta Andrásné alkalmi
szavalatot mondott. Fekete Csaba lp. az imaház építésérõl
számolt be, és a 2Tim 2,5-tel köszöntötte a gyülezetet.

A nagybányai és a hadadnádasdi gyülekezetek ének-
karai felváltva dicsérték az Urat. Barbara és Peter Robinson
Angliából, a Weston-super-Mare-i gyülekezet képvise-
letében volt jelen, a Kol 2,7-tel köszöntötték a gyüle-
kezetet, és egy fali díszt adtak át  – egy szõlõtõt ábrázol,
amely Krisztusban van meggyökerezve és gazdagon terem
gyümölcsöt, azt kívánva, hogy a bogdándi gyülekezet is
ilyen legyen. 

Weston-super-Mare-bõl közvetlenül a rendszerváltás
után jöttek testvérek Bogdándra, hogy anyagi segítséget
hozzanak az itt élõ embereknek, és 2009-ig rendszeresen
minden évben ellátogattak a községbe. Testvéreink
támogatták a polgármesteri hivatalt, orvosi rendelõt,
iskolát, óvodát gyerekek táborozását és nagyban
hozzájárultak az imaház építéséhez is. 

Az ünnepélyen Szûcs Sándor lelkipásztor az Ézs 66,1-2
alapján hirdetett igét. Testvérünk hangsúlyozta: „Az Úr
háza legyen a megtérés, az engedelmesség, a szentség, az
imádság és a szolgálat háza“. Az ünnepély szeretet-
vendégséggel zárult. 

Az Úr áldja meg a bogdándi testvéreket. Imádkozzunk
azért, hogy történjenek megtérések ebben a faluban is, és
még sokan megismerjék az Urat! (F.Cs.)

TUDÓSÍTÁS
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Diószeg – Augusztus 14-én örömünnep volt a diószegi
gyülekezetben, amikor négy személy követte az Úr Jézus
példáját a bemerítésben. Mindegyikük arra a döntésre
jutott, hogy a világi élet helyett az Úr Jézus követését kell
választani. Csodálatos látni életükben, hogyan használ
Isten különbözõ alkalmakat és személyeket arra, hogy az
evangélium elérje célját. Miután hitükrõl bizonyságot
tettek a gyülekezetben, és részt vettek a felkészítõn is,

elérkezett a várva várt nap, amikor népes hallgatóság és a
mennyei seregek elõtt pecsételték meg hitüket. Az igehir-
detés szolgálatát Balogh Ferenc, hadadi lelkipásztor végez-
te a Mt 3,13-17 alapján, kiemelve a bemerítéssel kapcso-
latos alapvetõ igazságokat. A bemerítést a helyi lelkipász-
tor végezte, kézrátétellel imádkoztak: Balogh Ferenc,
Zsisku Lajos és Fazakas György lelkipásztorok. Isten
áldása legyen az új tagokon! (F.Gy.)

BEMERÍTÉSEK

Brassó – Hálát adunk drága Megváltónknak, hogy
felfoghatatlan kegyelmébõl a Golicza Ida bûneit is magára
vette, ezért testvérnõnk örömteljes szívvel megvallotta
Jézus Krisztust, mint életének Urát. Nem szégyellte, hogy
új élete van, hanem örömmel tett bizonyságot róla azáltal,
hogy bemerítkezett október 30-án a brassói gyülekezet
elõtt. A bemerítést Deák Zsolt helybeli lelkipásztor végezte.
Isten igéjét hirdette Borzási Gyula lelkipásztor, kiemelve
Keresztelõ János bizonyságtételét Jézus Krisztusról. Kis
Ottó lelkipásztor testvérünk felhívást intézett a gyülekezet
felé, hogy karolják fel a kívülrõl megtért lelket és alkos-
sunk egy szeretetteljes közösséget a mi Istenünk dicsõ-
ségére. Könyörgünk, hogy Isten tovább munkálkodjon
sokak szívében, és tegye gyümölcsözõvé a brassói gyüle-
kezet és körzet szolgálatát. (D. Zs.)

Hegyközszentimre – Új ima-
házuk megnyitásának vasár-
napján, szeptember 25-én, a
hegyközszentimrei gyülekezet
délután használatba vette az új
bemerítõ medencét is. Szabó
Mihály lelkipásztor hat fiatalt
merített a víz hullámaiba. 
Az istentiszteleten Simon József
szövetségi elnök hirdetett igét,
közremûködött a nagyváradi
belvárosi gyülekezet ének-
zenekara és a fúvószenekar. 
A fehérruhások közül Ónodi
Henrietta szavalattal, Deák
Efraim és Szabó József bizony-
ságtétellel szolgált. Az új tago-
kat Deák Mirjám egy verssel
köszöntötte, id. Szabó Mihály

(Nagyvárad), Szász Ferenc (Bagamér – Mo.) és Molnár Zoltán (Újlak) igeversekkel.
Az egész napos ünnepély szeretetvendégséggel zárult. A fotón (elsõ sorban, balról):
Nagy Miklós gyülekezeti vén-elöljáró, Szabó Mihály lp., Ónodi Henrietta, Szabó
József és Deák Efraim; (a második sorban): Nagy László, Nagy Teofil, Nagy Nándor
és Simon József lp. (Sz. L.)
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Magyarremete – Az idei évben immár
másodjára mozdult meg a víz a magyar-
remetei imaház bemerítõ medencéjében.
Október 9-én öt fehérruhás tett bizony-
ságot arról, amit az Úr Jézus végzett az õ
életükben. E különös alkalmon együtt
ünnepeltünk a román baptista és pünkösdi
gyülekezetekkel. Igét hirdetett Elekes
József helybeli lekipásztor, Ghiþã Mocan
a nagyváradi „Filadelfia“ román pünkösdi
gyül. lelkipásztora és Corneliu Jitãreanu
román baptista teológus az Apostolok
Cselekedetei 9:17-22 alapján. A fehér-
ruhások között egy ikerpár és két unoka-
testvér is engedelmeskedett az Úr Jézus
parancsának együtt lépve a bemerítés
vizébe. 
A fotón jobbról balra:  Elekes József lp.,
Löcse Emese, Bálint Noémi, Bálint
Debora, Brãdãu Emilia, Codrean Tabita,
Corneliu Jitãreanu teologus és Ghiþã
Mocan lp.. Az ünnepélyen szolgált a
fúvószenekar és a fiatalok énekegyüttese.

Értarcsa – Június 13-án, pünkösd második napján, nemcsak a
Szentlélek kitöltetését ünnepelte az értarcsai gyülekezet, hanem
bemerítési alkalmunk is volt. Isten kegyelmébõl hárman vallást
tettek arról, hogy elfogadták Jézus Krisztust személyes
Megváltójuknak. Az igét Szûcs Sándor szatmárnémeti lelki-
pásztor hirdette az ApCsel 8,26-40 alapján. Számunkra nagy
örömöt jelentett, hogy eljött és szolgált a szatmárnémeti gyüle-
kezet énekkara, és hogy az imaházunk megtelt a nagyszámú
figyelmes és lelkileg szomjas hallgatósággal. 
A bemerítés elõtt Szabó András helybéli lelkipásztor szólt  a
gyülekezethez és a fehér ruhásokhoz a Jelenések könyvébõl. 
A bemerítést követõen az áldáskérõ imák, majd a gyülekezet
legújabb tagjai részérõl egy-egy költemény hangzott el. Délután
került sor a köszöntésekre, amikor Telegdi Imre (Paptamási)
testvér, az Eszter könyvébõl vett rész alapján hirdette az igét.
Isten áldja és erõsítse testben és lélekben az új tagokat! A képen
balról jobbra: Szabó András lelkipásztor, Robotin Tünde,
Marian Leonetta és Marian Leonóra. (M. L.)

Félegyháza – Szeptember 18-án, több évtized után, ismét
megmozdult a víz a biharfélegyházi imaházban, amikor
Elek Enikõ pecsételte meg hitét. Isten megszólította
próbák és betegség által is, és õ megragadta a kegyelmet.
Az ünnepi alkalomra sokan eljöttek a környékrõl, és együtt
örültünk annak, hogy az Úr munkálkodik ott is, ahol az Õ
népe tényleg „kicsiny nyáj“. Igehirdetéssel szolgált
Szekrényes Pál szilágysomlyói lelkipásztor, az 1Tim 1,14-
16 alapján. A bemerítést a helybeli lelkipásztor végezte,
szolgált a diószegi gyülekezet énekkara és zenekara is.
Hitben való gyarapodást és kitartást kívánunk az új tagnak,
valamint a gyülekezetnek is! (Fazakas György)

Mivel az énekek mind magyar, mind román nyelven hangzottak,
humorosan megfogalmazodott az a kérdés is, hogy milyen nyelven fogunk
a mennyben énekelni? Igyekezzünk úgy élni, hogy általunk mások is
részesûljenek a kegyelemben. (Gergely Tímea)
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Október 1-én, 10 órakor, 345
fúvóshangszer szólalt meg
egyszerre és külön-külön,

zenekaronként, a nagyváradi Sport-
csarnokban, hogy szétkürtölje a hall-
gatók között a baptista fúvósok
örömünnepét. Ez volt a „FÚVÓS

FESZTIVÁL 2011“. 
Az ünnepi istentisztelet Dr. Gior-

giov Adrián, a nagyváradi gyülekezet
lelkipásztorának imájával kezdõdött,
majd testvérünk felolvasta a 2Tim 2:5
versét imára buzdítása alapigéjéül.

A résztvevõ 15 zenekar a köv.
sorrendben helyezkedett el: Szatmár,
Kémer, Szamosújvár, Magyarlóna,
Magyarremete, Zilah, Nagybánya,
Kraszna, Szilágyballa, Perecsen,
Arad, Szalárd, Szilágybagos, Szilágy-
szentkirály és Nagyvárad. 

A házigazda gyülekezet nevében
Székely András nagyváradi karmester,
a Fesztivál programvezetõje sok
szeretettel köszönti a „nagy zenekar“
minden jelenlévõ tagját, nem utolsó
sorban lelkipásztorokat, vendégeket és

a közel 200 fõnyi hallgatóságot. 
A zenekarok bemutatkozásként hármas
csoportokban 2-3 zenedarabot adtak
elõ, tudásuk legjavát adva. Megjegy-
zendõ, hogy Szatmár, Nagybánya és
Szamosújvár gyülekezeteinek zene-
karai elsõ alkalommal vettek részt a
találkozón. 

A Fesztivál palettája még színe-
sebb lett, amikor a különbözõ zenei
csoportok között a jelenlévõ lelki-
pásztorok köszöntéseikkel bátorították
az elõadókat. Ilyen hozzászólók
voltak: Kis Juhász Vilmos, Dr. Borzási
István, Szûcs Sándor, Kiss Zoltán,
Füstös Gyula, Pardi Felix, Albert
Zsolt, s nem utolsó sorban Szabó
Ödön az RMDSZ részérõl.

Megkülönböztetett figyelemmel
hallgatták a jelen lévõk Pop Imrének,
Kraszna polgármesterének üzenetét,
amelyet Kiss Zoltán lp. olvasott fel.
Lelkesítõk és bátorítóak voltak Füstös
Gyula egykori klarinétjátékos, kar-
vezetõ, jelenleg hajduböszörményi
(Mo) lelkipásztor szavai. 

A késõ délutáni órákba átnyúló
szolgálatokat, a déli csendességben
átvett és elfogyasztott ebéd-csomagok
tették hangulatosabbá és elviselhe-
tõbbé. Szükség is volt az erõsítésre,
hisz a délutáni órák megmérettetései
még hátra voltak. A megszólaló
együttesek újra bebizonyították kotta-
ismeretüket, tudásukat, amelyekrõl
elismeréssel szólt Bokor Barnabás
karnagy is köszöntésében.

A Fesztivál utolsó, közös záró-
darabjaként az „Európai Himnusz“
hangzott el Bokor tv. vezényletével. 

Délután 17 óra: a koraõszi est
lassan beárnyékolja a Sportcsarnok
épületét. Dimény Sándor a krasznai
zenekar karmestere az utolsó szó jogán
megköszöni a résztvételt,  s további
igyekezetre buzdít mindenkit. 

Elhalkul a muzsika, Isten iránti
hálatelt szívvel, meleg kézfogással
búcsuznak a muzsikusok, testvérek,
jóbarátok, abban a reményben, hogy
jövõre újra találkoznak.

ANTAL FERENC

Fúvószenekarok országos találkozója

A kezdõ közös zenélés a Sportcsarnok elõtti téren.

A sportcsarnokbeli összkép



SZERETET • 2011. DECEMBER 9

Részletek a Fúvós Fesztiválon elhangzott hozzászólásokból, köszöntésekbõl
KISS LEHEL lelkipásztor, a szamosújvári zenekar tagja:
Örültem, hogy egy fiatal, alig 5 éves együttessel vehet-

tem részt a Fesztiválon. Gyülekezetünk taglétszámának
2/3-a tagja a zenekarnak. (30 gyülekezeti tag – 20 zenekari
tag. ) Együttesünknek egy újabb lehetõség a szolgálatra, de
ugyanakkor egy újabb kihívás is a felkészülésre. Sok
gyakorlat elõzte meg a Fesztiválon való résztvételt.
Továbbra is sok a feladatunk, amelyeknek igyekszünk is
eleget tenni.

KEREZSI JÓZSEF, a nagyváradi zenekar karmestere:
Visszatekintve az eddigi  találkozókra, elmondhatom,

hogy sokat fejlõdtek a zenekarok, úgy a közösen zenélt
darabokban, mint az egyéni zenélésben. Minden zenekar-
nál hallani lehetett a felkészülési szint emelkedését. A tanu-
lás, a gyakorlás és nem utolsó sorban a hangszer állomány
jelentõs lehet egy zenekar életében. Zenekarjaink nagy ré-
szénél  a hangszerek elhasználtabbak és ez nagy mértékben
befolyásolja a zenedarabok minõségét. Igyekezzünk lépé-
seket tenni zenélésünk minõségi javulása érdekében!

POP IMRE, krasznai polgármester:
Az egész világ történelmében fontos jelentõsége és

szerepe volt és van a zenének és kiváltképpen a fúvós zené-
nek, a kürtnek, a trombitának, a harsonának. A Szent-
írásban Isten mondta Mózesnek, hogy csináltasson két vert

ezüst kürtöt és azokat megfújva gyûjtse össze a népet.
(4Móz 10:1-2) …Kívánom, hogy mindnyájan legyünk
részesei a mennyei nagy kórusnak, zenekarnak és Istent
dicsõíthessük az örökkévalóságban.

FÜSTÖS GYULA hajdúböszörményi (Mo.) lelkipásztor:
A zene szépsége mindig duplázódik, ha több zenekar

együtt szólal meg. Ahogy a fafúvósok színesítik a rézfúvók
kemény hangzását, úgy van szerepe a fúvószenekaroknak
is a gyülekezeti életben. A zenekarok tagjai mindig egy
csapatot alkotnak a gyülekezeten belül. Legyen ez egy elit
csapat. A fúvószenekar tagjai legyenek példák a lelki élet-
ben is. Némely helyeken lenézik, semmibe veszik a zené-
szeket. Ez ellen úgy lehet, sõt kell fellépni, hogy a szolgálat
végzését teljes odaadással, áldozatvállalással végezzük. 
Az ilyen zenészeket pedig becsüljék meg a gyülekezeti
tagok – zárta szavait a felszólaló.

BOKOR BARNABÁS, a nagyváradi gyül. karmestere:
Külön öröm, hogy  a Fúvós Fesztivál napja egybeesik a

Zene Világnapjával, amely jó ideje éppen október 1.
Csodálatosan szép és gazdag énekkincsünk van, amelybõl
jónéhányat hallottunk a zenekarok elõadásában is. Úgy
látjuk, hogy az együtteseknek használ a találkozás – a
Fesztivál : egymás játékát hallgatják, figyelik, a tanulságot
leszûrve igyekeznek és fejlõdnek. Örömmel látjuk, hogy
egyre több fiatal kapcsolódik be, vesz részt a zenekari
szolgálatokban. Utolsó közös zenedarabként az „Európai
Himnuszt“ újból együtt fogjuk elõadni , amelyben Schiller
„Örömhöz“ címû ódájának magasztos gondolatait a nagy
géniusz, Ludwig van Beethoven a IX. Szimfónia híres,
kórusos utolsó tételében zenésített meg: 
„Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm!
Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk, fényözön!“

Ez a szent öröm töltse be szívünket és szolgálatunkat
továbbra is. Ne feledjük, hogy szolgálatunknak jutalma
van, lesz: „Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én
vagyok, ott lesz az én szolgám is“ (Jn 12:26). Isten
dicsõségére és mindenki örömére további szép és áldásos
szolgálatokat kívánok. Gyûjtötte: A.F.

A részt vevõ lelkipásztorok és vendégek

A fotókat Pralea Cristian (Nagyvárad) készítette. 
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TUDÓSÍTÁS

Beiktatási ünnepség Aradon
Október 23-án, vasárnap volt

Simon András lelkipásztor
beiktatási ünnepsége az arad-belvárosi
baptista gyülekezetben. Az esemény
ugyanakkor egybeesett a gyülekezet
fennállásának 115. évfordulójával.
Mindezek alapján a János Levente és
Katona János lelkipásztorok által
vezetett imaóra a hálaadás jegyében
telt, hiszen a közösség Isten iránti
hálával köszönthette a jeles elõdök
nyomdokába lépõ új lelkipásztorát.

Kovács Gyula ügykezelõ lelki-
pásztor a szeretet meleg szavaival
köszöntötte Simon András lelkipász-
tort és családját, az õt befogadó
közösséget, valamint a nagyszámú
vendégsereget: a város intézményei-
nek képviselõit, a testvéregyházak
küldötteit, a kül és belföldi gyüle-
kezetekbõl érkezett hittestvéreket, az
arad-kisszentmiklósi  gyülekezetbõl
megjelent vendégeket, számos lelki-
pásztort, akik a beiktatási ünnepségen
aktív szerepet vállaltak.

A kórus dicsõítõ éneke indította a
szolgálatok sorát: „Dicsérd Istened“
címmel, Szûcs Ernõ vezényletével.
Kiss Kriszta köszöntõ verse után
Borzásiné Kiss Kinga hegedû szólója
készítette elõ a jó hangulatú légkört az
igehírdetés üzenete számára. Dr. Gior-
giov Adrián nagyvárad-belvárosi lel-
kipásztor a 2Móz 3:13-15 igeszakasz
alapján szolgált lelki útravalóval az új
lelkipásztor számára. Ezt követõen a
kórus éneklõ fohásza hangzott el
„Fogadd el Uram“ címmel Kiss
László vezetésével. 

A beiktatás központi mozzanata:
Simon András bemutatkozása, lelki-

pásztori hitvallásának ismertetése
következett, majd az érette fohász-
kodó imák hangzottak el a beiktató
bizottság részérõl. Imádkoztak:
Kovács Gyula, Giorgiov Adrián,
Sallai Jakab, dr. Vass Gergely és Páll
Ervin. Az ünnepélyes esemény zárá-
saként a kórus hagyományos éneke, az
„Áldjad meg“ csendült fel nagy belsõ
átéléssel.

A beiktatott lelkipásztor fele el-
hangzó köszöntések csokrát Szûcs
János gyülekezet vezetõ nyitotta meg,
aki meghatódva bízta a 115 éves
gyülekezetet Simon András lelki-
pásztor Isten népét szeretõ gondjaira,
majd a gyülekezet figyelmességét

tükrözõ ajándékátadás
után Simonné Enikõt
köszöntötték virág-
csokorral.

A testvéregyházak
köszöntését nt. Baracsi
Levente és nt. Jakab
István adta át, majd az
aradi hivatalosságok
következtek: Bognár
Levente RMDSZ-elnök,
aradi alpolgármester,
Horváth Levente alpre-
fektus, és Antal Péter,
Pécska város polgár-
mestere, ahol az aradi
közösség leánygyüle-
kezete végzi Istentõl
kapott megbízatását.
Kedves esemény szakí-

totta meg a köszöntések sorát rövid
idõre. A gyülekezet ez évre választott
vezérigéjének Garai Zsolt orgona-
mûvész által megzenésített változatát
adta elõ a kórus Szûcs János veze-
tésével: „Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy“
(Ézs 43:1). A további köszöntések
sorát Dr. Vass Gergely, Sallai Jakab és
János Levente folytatta, majd  Kovács
Gyula ügykezelõ lelkipásztor köszön-
tõ szavai zárták a délelõtti szolgá-
latokat. A befejezés záró mozzana-
taként minden jelenlevõ fennállva
méltósággal énekelte nemzeti fohá-
szunkat.

A gazdag örömnap eseményei a
maratoni délelõttel nem fejezõdtek be.
A délután Kulcsár Barna köszön-
tésével indult, majd a délelõttrõl
elmaradt vendégszolgálatok mellett a
helyi közösség különbözõ csoportjai
jutottak szóhoz: a vasárnapi iskolások,
az ifjúság, és a felnõttek szolgálatai
következtek, ezután pedig Simon
András lelkipásztor bemutatkozó
szolgálata, amelyben az egész közös-
séget lelkes, Istent szolgáló életre
buzdította. Mind a délelõtti, mind a
délutáni alkalmat szeretet vendégség
követte, ahol az Úrtól nyert lelki
áldásokat örömmel osztották meg
egymással az atyafiak. Még sokáig
szívünkben hordozzuk ez áldott nap
örömeit, szépségeit. Istené legyen
mindenért a dicsõség. 

BÁTKAI SÁNDOR

ÖRÖMHÍR
Jászolágy volt a 
bölcsõje, 
amelyben Isten Fia
a földre jött, 
és beköltözött
annyi félénk szívbe 
az angyalok öröme. 
Csengett a bölcsõdal
s az angyal
énekére
bekapcsolódott 
a melódiába
a pásztorok éneke. 
„Dicsõség a mennyben, 
békesség a földön“
legyen odafönn
és idelenn. 

Megszületett
isteni gyermek
hála neked, 
hála, mert te vagy
a szeretet, 
isteni fényességed
bevilágítja
félénk szívünket. 

Szerény ajándékunk,
pásztori kincsünk
fogadd, 
szeretettel adjuk, 
szívünket kitárjuk
elõtted, neked,
földre jött, égi
SZERETET. 

Antal Ferenc (2011)

A beiktatáskor imádkozott Páll Árpád (balról), Vass Gergely, Sallai Jakab, Giorgiov Adrián
és Kovács Gyula; középen Simon András. 
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Szeretettel köszöntjük a testvéreket!
Az évnyitói ünnepség október 3-án
volt megtartva az Emanuel egyetem
kápolnájában. Igei üzenettel Dr. Paul
Negrut lp. szolgált a Józs 7. részébõl.
Kihangsúlyozta Isten szentségét, aki
nem vállal közösséget a bûnnel. 

Továbbá beszélt arról, hogy a bûn-
nek mindig következménye van.
Izráel népe vereséget szenvedett Ákán
bûne miatt, s az Úr nem adta a gyõ-
zelmet. Egy ember miatt az egész nép
szenvedett. Ahhoz, hogy Isten áldását
tudja adni életünkre, és az egyetemre,
szükséges, hogy egész életünk tiszta
legyen, az Õ számára félretett. ,,Az Isten
által vetett szilárd alap azonban meg-
áll, amelynek a pecsétje ez: ,,Ismeri az
Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt
mindenki, aki az Úr nevét vallja!“
(2Tim 2:19) Az Úr segítsen bennünket
és a testvéreket is, hogy a szentség
egyre jobban láthatóvá legyen az éle-
tünkben. 

Jelenleg négyen tanulunk a nappali
tagozaton. Egy új osztálytársunk is
van, Fûrészes Szálasi Rudolf (Erdõ-
szentgyörgyrõl). Kevesen vagyunk a
teológián, de reméljük, hogy jövõre
több jelentkezõ lesz. Ezért kérem a
testvéreket, hogy imádkozzunk azért,
hogy legyenek olyan hívõ testvérek,

akik engedelmeskednek az Úr hívá-
sának és jelentkeznek a teológiára,
hogy felkészülhessenek a lelki
munkára.

Ebben a félévben két külföldi tanár
is tanított: Joe Pendleton testvér litur-
gikát, Floyd Parker pedig apolo-
getikát. Hálásak vagyunk értük, és a
többi tanárokért is, akik sok munkájuk
mellett vállalják, hogy tanítsanak
bennünket. Az Úr adjon nekik sok erõt
a munka végzéséhez!                           

Az évközi legációs beosztás szerint
a teológiai hallgatók a következõ
gyülekezetekben, illetve körzetben

fognak szolgálni: Fûrészes Szálasi
Rudolf – Biharpüspöki, Mezei Ödön –
Nagyszalonta, és Szilágyi Norbert –
Nagyvárad-Rogériusz; negyedévben
pedig nincs évközi legációs beosztás.    

Köszönjük a testvérek imatámoga-
tását és kérjük, hogy továbbra is
emlékezzenek meg rólunk imában.
A teológiai hallgatók nevében kívá-
nunk mindenkinek békés karácsonyt!
,,Hála legyen  az Istennek kimondha-
tatlan ajándékáért!“ (2Kor 9:15)

Összeállította: 
TÓTH RÓBERT, teol. hallgató

Bemutatkozik: 
FÛRÉSZES SZÁLASI RUDOLF teol. hallgató

Hívõ családban születtem 1992. júl. 30-án.
A Maros megyei Erdõszentgyörgyön

nevelkedtem. Szüleimmel gyerekkorom óta
jártam gyülekezetbe. Ahogy nõttem egyre
inkább csak megszokássá vált a gyülekezetbe
való járásom. Azt hittem, elégséges az szá-
momra, hogy szüleim hívõk és nekem nem
szükséges megtérni, én is hívõvé, megtértté
váltam általuk. 2002. február 9-én evangé-
lizációs alkalmat tartott az erdõszentgyörgyi magyar bap-
tista gyülekezet a helyi kultúrotthonban. A leghátsó sorban
ültem, és vártam az alkalom végét. De Isten hozzám szólt,
nem engedte azt, hogy úgy menjek haza, ahogyan
odamentem. 

Arra lettem figyelmes, hogy Borzási István lelkipásztor
idézte a János 3:16-ot, amit én nagyon sokszor elmondtam
már a gyülekezetben. Amint elhangzott ez az igevers, a
lelkipásztor zárómondata következett: „Téged is ennyire
szeretett Isten, aki ott hátul ülsz“. Ekkor értettem meg
valójában, hogy mennyire szeretett engem Isten. Spurgeon
szavai jutottak eszembe: „Istennek nincsenek unokái, csak
gyermekei“. 

Ezen az evangélizációs alkalmon fogadtam el Jézus
Krisztust személyes Megváltómnak. Az idõ múlásával,
egyre inkább vágytam a gyülekezet úrvacsorázó tagjává
válni. Minden Úrvacsorai alkalommal, a Jn 6:53 igeverse:

„Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony
mondom néktek: Ha nem eszitek az ember
Fiának testét és nem isszátok az õ vérét,
nincs élet bennetek“ – jutott eszembe.

2005. május 15-én bemerítkeztem. A
gyülekezet késõbb zenei szolgálattal, majd
imaóra vezetésével bízott meg. Ekkor
éreztem elõször az Istentõl kapott elhívatást
a szolgálatra. Isten folyamatosan egyre
nyilvánvalóbbá tette életemben azt, hogy mi
az, amire elhívott engem. Éreztem és tudtam
azt, hogy elhívatásom van a lelkipásztori

szolgálatra Istentõl. Ézsaiás próféta elhívásának története
által kételyeim teljesen eltûntek, és a prófétával együtt
bátran el tudtam mondani, hogy ímhol vagyok én, küldj el
engemet. Tudatosult bennem, hogy a hívatását vállaló
szolga, Krisztus megváltásának titkában részesül.
„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám
gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.“ (Mt 11,29-30). 

Úgy gondolom, minden hívatást úgy kellene
választania, és teljesítenie az embernek, hogy tudván tudja,
hogy itt lesz a többiek szolgája. Nem azért választom, hogy
elsõ legyek, hanem azért, mert ez által tudok legjobban
szolgálni. A Kolossébeliekhez írt levélben van egy fontos
mondat, amely ezt a valóságot mélyítette el bennem:
„Figyelj arra a szolgálatra, amely osztályrészed lett az
Úrban, hogy azt betöltsd.“ (Kol 4, 17)

Szilágyi Norbert (balról), Mezei Ödön, Floyd Parker, Tóth Róbert és Fûrészes-Szálasi Rudolf

TTEOLÓGIAIEOLÓGIAI ÉRTESÍTÕÉRTESÍTÕ
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„Tekintsünk vissza és nézzünk elõre!”
Ez volt a mottója annak a konfe-

renciának, amelynek Kolozsvár
adott otthont október elsején. Ezen a
napon a Nõszövetség 6. Választó-
konferenciáját és megalakulásának 20.
évfordulóját ünnepeltük. Isten iránti
hálával, igére szomjas szívvel, lassan,
de biztosan gyülekeztek a testvérnõk
emlékezni, hálát adni, választani.

Már kezdéskor felhangzott tisztán
és csengõn a konferencia himnusza:
„Emlékezz vissza az útra és Megtartódat
áldd“. Ennek az éneknek az üzenete
végigkísért az egész nap folyamán, de
még ma is itt zsong a szívemben, úgy
mint a kezdõ áhítat gondolatai, amit
Berszán Lídia adott át. A 2Kor 2:14-15,
és a Jn 12:3 alapján arról az „illatról“
beszélt, amely „az összetört alabástrom
szelencéból kiáradt“. Feltevõdött a
nagy kérdés, hogy belõlünk – ha
összetörnek a próbák – milyen illat
árad? Minket, nõket foglalkoztat az
illat (a parfümtõl a babaillatig), de a
Krisztus ismeretének illatával foglal-
kozunk-e? Az évek teltével ismeretünk
kopik, de fontos-e nekünk, hogy
gyarapodjunk, haladjunk az „illat“
ismeretében? Mária áldozatkészen,
nagy szeretettel gyûjtögetett, amíg
meg tudta venni a drága kenetet.
Ennek a szeretetnek kell bennünk is
lennie. A szolgáló szeretet lépcsõ-
fokai: 1) szeretni, elfogadni magamat,
2) felebarátomat úgy szeretni, mint
magamat, 3) egymást is úgy szeretni,
ahogyan Isten szeretett minket. S ha
ilyen szeretet van bennünk, ez árad
belõlünk, akkor minden akadályt
legyõzhetünk.

Az igei üzenet után, testvérnõink
beszámolóit hallgattuk, akik négy
éven át hûségesen végezték a munkát

nõszövetségünk élén. Belepillanthat-
tunk, ha csak egy rövid idõre is, ebbe
a felelõsségteljes szolgálatba, aminek
az élvezõje öt-hatezer nõtestvér szerte
az országban.

A következõ négy évre szóló
választásokat dr. Simon József tv.,
szövetségünk elnöke vezette. A szava-
zatszámlálások között bizonyság-
tételeket, emlékezéseket hallhattunk
az elmúlt 20 évvel kapcsolatban Kiss
Berta, Király Lilike, Veress Annuska,
Horváth Ildikó és egy ausztráliai
testvérnõ részérõl. 

A választások eredménye a követ-
kezõ: elnök Budai Evódia, titkár
Borzási Márta, alelnök Kiss Judit,
pénztáros Szász Erzsébet; vezetõségi
tagok: Mike Adina, Vékás Erzsébet és
Veress Márta. Ellenõrök is lettek vá-
lasztva Bálint Ibolya és Papp Erzsébet
személyében. Istennek legyen hála
testvérnõinkért, akik vállalták ezt a
nagy feladatot, kívánjuk ez úton is
Isten áldását életükre, erõt Istentõl és
ígérjük, hogy imában  támogatjuk
õket. Új elnökünk pedig  mindnyájunk
nevében köszönte Bálint Ibolya és
Szilágyi Borika testvérnõknek mun-

kájukat, fáradozásukat, amit az elmúlt
években végeztek.

A választások után a jubileumi rész
következett, amit Vékás Erzsébet
testvérnõ emlékezése nyitott meg.
Elmondta, hogy emlékezni azért kell,
mert ez serkent a kitartásra, az
odaszánásra, ami elvezet a célig, mert
a cél a hazaérkezés. Emlékeztünk
azokra, akik már hazaértek, akik
végezték hûségesen a nõi munkát,
vagy akik szívvel-lélekkel támogatták
a testvérnõket a szolgálatuk végzé-
sében. Ezek a testvérek elõre mentek
és mi követjük õket. Adja az Úr hogy
ott az égi honban mindnyájan talál-
kozzunk. 

Bálint Ibolya testvérnõ figyelmez-
tetett, hogy emlékeznünk kell, mert
Isten is emlékszik a nevünkre, a
velünk kötött szövetségre, de nem
emlékszik a bûneinkre. Emlékeznünk
kell az Úrra, a szövetségünkre, de nem
kell emlékeznünk más bûneire,
adósságaira, a fájdalmakra, vesztesé-
gekre, amik értek minket. Ha mi nem
veszünk részt gyülekezeti események-
ben, szolgálatokban, nem lesz mire
emlékezzünk. 

A NÕTESTVÉREK ORSZÁGOS GYÛLÉSÉRÕL

Az új vezetõség a beiktató imádkozás alatt (balról jobbra): Mike Adina, Budai Evódia,
Borzási Márta, Veress Márta, Szász Erzsike, Vékás Erzsike és Kiss Jutka. 

(Folyt. a záróoldalon)
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MABAVISZ elnökségi ülés Budapesten
Az október 25-re Budapestre összehívott rendkívüli

MABAVISZ elnökségi tanácskozáson kivétel nélkül részt
vettek a tagszövetségek és határon túli régiók képviselõi.
Ezen a gyûlésen megerõsítettük testvéri kapcsolatainkat és
döntés született a MABAVISZ tagszövetségeinek a
jövõben való még szorosabb együttmûködése felöl.

Ennek kapcsán szükségesnek tartotta a tanács a Magyar
Baptisták Világszövetsége alapszabályában is hang-
súlyozni, hogy a tagszövetségek tagjai tiszteletben tartják
egymást. Ezzel együtt az egyes tagszövetségek és helyi
baptista szövetségek önállóságát és döntéseit, belsõ
szabályait és mûködését nem kérdõjelezik meg, hacsak
ebben közös egységes döntés nem születik. Egymás belsõ
ügyeibe nem avatkoznak bele, mivel abban nem
illetékesek. Az esetleges felmerülõ vitás kérdéseket a
szövetség tagjai nem a világi vagy egyházi sajtó, valamint
a világháló nyilvánossága elõtt vitatják meg egymás
lejáratása céljából, hanem az Úr Jézustól tanult módon
(Máté 18:15-17) rendezik és tisztázzák.

Az új magyarországi vallásügyi törvény baptistákat
érintõ kérdései is kiértékelésre kerültek. Ennek kapcsán
világossá vált, hogy a baptistákat a reformációig vissza-
vezethetõ eredetük, társadalmi beágyazottságuk, a szóban
és tettekben megnyilvánuló pozitív hatásuk figyelembe-
vételével sorolták az elismert egyházak közé, ugyanakkor
szolidaritást vállalnak azon evangéliumi közösségekkel,
akik több évtizede ugyancsak küldetésüknek tekintik a
megtérés evangéliumának hirdetését és gyakorlati
megélését hazánkban. Ezzel együtt segítséget kívánnak
nyújtani törvényes elismertetésük ügyében.

Ennek a széleskörû felekezetközi összefogásnak kiváló
példája a Billy Graham Evangelizációs Társasággal együtt

szervezõdõ Reménység fesztivál is, amire 2011. június 1-3.
között Budapesten kerül sor a Papp László Sportarénában
Franklin Graham szolgálatával. Erre az eseményre a
határon túlról is várunk résztvevõket, akiket többek között
autóbusszal szeretnénk majd a helyszínre szállítani. A
magyarul nem értõ külföldrõl érkezõ nemzetiségek
számára szinkrontolmácsolást is tervezünk. 

A MABAVISZ elnökségi tanácsa tudomásul vette,
hogy az erdélyi szövetség soron következõ házigazdaként
nem kíván a közeljövõben világtalálkozót szervezni,
ehelyett területi, regionális missziói konferenciák tartását
látja inkább indokoltnak. A legközelebbi ilyen jellegû
találkozóra 2011. május 19-én kerülne sor Nagyváradon.
Ugyancsak erdélyi javaslatra a következõ esztendõtõl
(2013) az Áhítat szerkesztésében is változások történnek.
Erdélyi testvéreink helyi adottságaikat figyelembe véve
külön szerkesztõbizottságot hoznak létre. A napi igék
összeállításában lesznek azonos igeszakaszok, de önálló
sorozatok is. Ennek részletei a késõbbiekben tisztázódnak.

A tanács szükségesnek tartotta a határon túli kisebb
létszámú régiók (Felvidék, Kárpátalja, Délvidék) baptista
gyülekezeteinek fokozottabb támogatását, úgy személyi,
erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt. A legközelebbi
elnökségi találkozóra Tahiban kerülne sor 2012. augusztus
18-án. Ekkor lenne esedékes ugyanis, a Magyar Baptisták
I. Világtalálkozójának 20. évfordulója. Erre is emlékezve
Jubileumi Konferenciát tartunk Tahi táborunkban
augusztus 19-én vasárnap. Erre az alkalomra szeretettel
várunk az anyaországba minden magyar baptista
testvérünket, akár a Kárpátokon innen, akár a tengeren túl
is élnek.

DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN, MABAVISZ-elnök

A tanácskozás résztvevõi: Nehra Bálint (Kárpátalja), Nyúl Zoltán (Délvidék), Veres Efraim (Erdély), Dóczé Bálint (Felvidék), dr. Simon József
(Erdély), Papp János (H), dr. Mészáros Kálmán (H), dr. Borzási István (Erdély), dr. Herjeczki Géza (USA), dr. Szabó Zoltán (H), Mészáros Kornél (H)

TÁJÉKOZTATÓ
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SSzzeerreetteett - kiadja a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége

Elnök: Dr. Simon József. Felelõs szerkesztõ: Veress Efraim. Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ: Szilágyi László. 
410050 ORADEA, Str.: Gen. H. M. Berthelot 5, ROMANIA. E-baptifon: 0735 500 009, e-mail: szeretetlap@gmail. com

A lap internetes változata a következõ címen olvasható: www.magyarbaptista.com
A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy a kéziratokat szükség szerint átdolgozza.

Nyomtatás: Imprimeria de Vest, Oradea. A lap megjelenik havonta. ISSN 1223-4605 

Varga János testvérünk Kalota-
szentkirályon született 1927.
október 14-én. Hét testvér közül
õ volt az elsõszülött. Szülei
puritán életvitelû református
hivõ emberek voltak, akik isten-
félelemben nevelték gyermekei-
ket. A hét elemit szülõfalujában
végezte el, majd Bánffyhunyadon
folytatta a polgári iskolát. 
A második világháború hozta
változások után Kolozsvárra jött
szabómesterséget tanulni. 

Egyik vasárnap, amint a kolozsvári Magyar utcában
sétált, megpillantotta a feliratot: Baptista imaház. Úgy
döntött, hogy bemegy az istentiszteletre.  Néhányszor meg-
fordult már a kalotaszentkirályi kis gyülekezetben, de nem
érezte ott jól magát.  Most a gyülekezet ajtónállójának a
szeretetteljes fogadása, valamint Dénes Ferenc testvér igei
üzenete megfogták a lelkét és átadta az életét az Úr
Jézusnak. Szülei neheztelése ellenére 1948-ban bemerítke-
zett. Néhány év alatt az egész család megtért, egy testvére
kivételével, és a kalotaszentkirályi gyülekezet tagjai lettek.

1949-ben Buzau-ba vitték katonának. Innen, hite miatt
áthelyezték Bukarestbe egy munkaszolgálatos osztagba. 
A fõvárosban katonai szolgálata idején került kapcsolatba
Megyesi Józseffel és Szilágyi Dezsõvel, akik akkor a teoló-
gián tanultak. 1951-ben, miután leszerelt a katonaságtól,
megkezdte tanulmányait a bukaresti teológián.

Tudósítás Varga János ny. lp. temetésérõl

Mintha egy példát akart volna állítani a „figyelmezvén az õ életük végére, kövessétek hitüket“ (Zsid 13,7) ige
mellé, annyira céltudatosan, méltósággal élte idõs éveit Varga János testvér. Ma is fülembe cseng, ahogy

tagoltan hangsúlyozva mondotta idõnként: „a fiatal is meghalhat, de az idõsnek meg kell halnia“. Barát volt a halál
gondolatával, tudatosan készült rá, de ez nem azt jelentette, hogy ölbe tett kézzel várt rá, vagy elengedte volna magát. 

Panaszkodás, zsörtölõdés helyett igyekezett az élet napos oldalán járni és – amennyire egészsége megengedte –
tevékenynek lenni. Ama bizonyos vasárnap reggelen is (november 6-án) egy kalotaszegi gyülekezetbe indult volna,
de a Mester máshová irányította 84 éves tanítványát. 

Számomra – és talán ezzel nem vagyok egyedül – egy jól mûködõ kísérlet emlékeként marad arra nézve, ahogyan
a hitet meg lehet élni idõs korban, az utolsó  napig.

Sokan kísértük utolsó útjára, mind a kolozsvári gyülekezetbõl, mind azokból, ahol õ valamikor lelkipásztorként
szolgált (kalotaszegi gyülekezetek, sõt Temesvárról is voltak), és nem utolsó sorban lelkipásztor társai. Utóbbiak,
felekezeti, nyelvi és generációs akadályokat meghazudtolva, valamennyien tudtak legalább egy kedves életképet
feleleveníteni, ami Varga testvérhez kötötte õket.

A temetõ kápolnájában Budai Lajos lelkipásztor, szövetségünk fõtitkárhelyettese, a Lk 2,25-32 alapján szólt a
hallgatósághoz, majd sorban szólt további néhány lelkipásztor a jelenlevõk közül: Dobri András, a kerekdombi
református egyházközség lelkipásztora (Jn 10,11.27-28), Huºan Mihai (2Sám 3,38) és Borzási István (Lk 1,23). 
A nekrológot Bálint Pál olvasta fel. A sírnál Borzási Pál lp. a Dán 12,2-3-ból kiindulva hirdette Isten igéjét. 

Az Úr tegye gyümölcsözõvé az elhangzott igei üzeneteket és elhunyt testvérünk példamutató emlékét.  
KOVÁCS EFRAIM

1955-ben feleségül vette a szatmárnémeti gyülekezet-
bõl Vásárhelyi Berta tanítónõt. Házasságukat Isten négy
gyermekkel áldotta meg: János, Enikõ, István és József.

1955. október 31-én avatták lelkipásztorrá Magyarkis-
kapuson, a kalotaszegi körzetben. Ebben az idõszakban
Varga testvér sokat fáradt a gyülekezetekben való szolgá-
latban, sokszor gyalog vagy biciklivel járva be a nagy
körzetet. 

1975-ben Varga János testvért a temesvári körzet hívta
meg lelkipásztornak. Ott szolgált 1990-ig, amikor nyug-
díjba vonult és hazaköltözött Kolozsvárra.

1990-tõl a kolozsvári gyülekezet tagjaként szolgálta
hûségesen az Urat. Ebben az idõszakban lett beteg a fele-
sége, akit Varga János testvér 8 éven keresztül ápolt hûsé-
gesen,  és akit az Úr 2000 decemberében hívott haza.

Varga János testvérünk fontosnak tartotta nemcsak az
ige élõ szóval való hirdetését, de a történelem megörökí-
tését is a jövõ nemzedék számára. Könyveiben a kalota-
szegi, a kolozsvári és a temesvári gyülekezetek krónikáját
írta meg, valamint a Szövetségünk fontosabb eseményeit,
emlékköveit vette számba.

2011. november 6-án reggel Varga János testvérünk a
kalotaszentkirályi gyülekezetbe készült szolgálni, ahova
már nem indulhatott el, mert egy hirtelen rosszullét után
elköltözött a földi létbõl 84 éves korban. 

Mindazért, amit testvérünk által végezhetett el az Úr a
családban és a lelkimunka mezején, kegyelmes Urunknak
adunk hálát.  

BÁLINT PÁL lp., Kolozsvár

NEKROLÓG

VARGA JÁNOS ny. lp., Kolozsvár (1927 – 2011) 
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Csergezán Ferenc lupényi testvérhez 85-ik életévében,
2011 október 18-án érkezett el a hazahívó szó. Szeretett
szolgálattevõ testvérünk példás szelíd jelleme, az igéhez
való határozottsága, bizonyságtevõ élete élénk emlékként
fénylik elõttünk. Az Igét hitelesen hirdette, úgy életével,
mint beszédével, felülrõl való bölcsességgel, alkalmas és
alkalmatlan idõben. Szeretettõl áthatott bölcs meglátá-
saival, állásfoglalásaival, helyén mondott igékkel, idéze-
tekkel sokszor adott általa biztos vezetést az Úr, úgy egyéni
beszélgetések, mint testvéri tanácskozások során. Életének
utolsó 6 évében betegsége alatt felesége hûségesen
gondozta. Szép õszi napot adott az Úr a temetésre. A város
csekély magyarságából többen is eljöttek, s Isten igéje
nagy erõvel hirdettetett a Préd 12. rész alapján, Simon
András aradi lelkipásztor által. Szolgált a gyülekezet férfi-
kara, énekkara és alkalmi költemények által is szólt az
evangélium. „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, kik hirdet-
ték nektek Isten igéjét, figyelmezzetek életvitelükre, életük
végére, s kövessétek hitüket.“ Az igaznak emléke áldott.
(Borzási Sándor)

Szeptember 29-én szomorú szívvel állt meg a gyászoló
család és gyülekezet Bödõ Irma koporsoja mellett, aki
84 évet kapot teremtõ Urától. Testvérnõnk a bihari gyüle-
kezet tagja volt és sokat gyengélkedett az utóbbi idõben,
szeretetteljes gondviselésre szorult családja részérõl. A vigasz-
talás igéit Albert István Zsolt helybeli lelkipásztor hirdette
Jn 14:1-7 alapján. Az temetési istentiszteleten a gyülekezet
énekkara is szolgált. Isten vigasztalását kívánjuk a fájdal-
mas szívû családra és testvériségre. (A.I.Zs.)

Ippon augusztus 18-án temettük Mihály Zsigmond
testvért, akit 90 évvel ajándékozott meg az Úr. Testvérünk
1992-ig a kémeri gyülekezet tagja volt, ezt követõen pedig
élete végéig az ippi gyülekezethez tartozott. Szolgált a
zenekarban és az énekkarban is, életére jellemzõ volt a
szelídség, az öröm és a segítõkészség.  A gyászistentiszte-
leten Szilágyi József diakónus a Zsid 13,14 és Király
László lp. (Magyaro.) a Jel 14, 13 alapján szolgált igei üze-

nettel.  A temetõkertben Fekete Csaba lp. a Zsolt 73:21-26
alapján hirdette Isten vigasztaló üzenetét. A temetésen az
ippi gyülekezet énekkara és a kémeri gyülekezet zenekara
szolgált. Az Úr vigasztalását kívánjuk a gyászoló család
számára. (F.Cs.)

Szilágyi István 91 évet élt, temetése október 31-én volt
Biharpüspökiben. A kápolnánál a 91. Zsoltár alapján hang-
zott az igehirdetés, a nyitott sírnál a Jel 14:13, „Boldogok
a halottak, akik az Úrban halnak meg“, tette hangsúlyossá
a feltámadás reménységét. Testvérünk hûségesen és hosszú
ideig szolgált karmesterként és gyülekezeti jegyzõként.
Emlékét megõrízzük és kívánunk vigasztalódást a
családnak. (Papp Dezsõ lp.)

Bertalan Gizella az asszonyvásári gyülekezet tagja
hosszú életet kapott Istentõl – életenek 97. évében hívta
haza Megváltó Ura. Bertalan Gizella még egyéves sem
volt, amikor édesapja odamaradt az elsõ világháborúban.
Édesanyja újra férjhez ment, és õ õszinte szeretettel fogad-
ta testvéreit és majd azok családját. 
Elköltözött nõtestvérünk soha nem ment férjhez, viszont
gyülekezetének mindvégig hûséges tagja volt, minden
alkalommal kész volt szolgálni mások felé. Nem fáradt
bele a jócselekedetekbe, ameddig csak erre lehetõséget
kapott Teremtõjétõl. Élete végéig megmaradt kitûnõ
memóriája, és reménységgel várta elköltözésének idejét.
Utolsó útjára februar 22-én kísérték õt testvérei és azok
családja – a gyülekezettel, és a falubeliekkel együtt. A háznál
Szabó András körzeti lelkipásztor hirdette Isten igéjét test-
vérnõnk szeretett zsoltéra, a 23. Zsoltár alapján – kihang-
súlyozva: a Jó Pásztor életünk minden napján át tartó
csodálatos gondviselését, mely átvezet az élet nemcsak nehéz
pillanatain, de a halál árnyékának völgyén is. 
A temetõkertben Balla Frigyes testvér folyatta a Zsoltár
gondolatait és búcsúztatta testvernõnket a vigasztalás
igéjével. A viszontlátás reményében búcsúztunk tõle, mint
aki áldás volt számunkra. 
(A gyászoló család: testvérének a gyerekei)

Billy Graham 93 éves. Hosszú missziós szolgálata során millióknak prédikált, de az utóbbi
években betegsége miatt már visszavonultságban él. Öt év óta most elõször újból megszólalt,

azazhogy könyvet írt az emberi élet helyes befejezésérõl Nearing Home: Life, Faith and Finishing
Well címmel – adta tudtul augusztus 31-én a Christianity Today internetes szolgáltatása. 

Az angol és spanyol nyelven októberben megjelent könyv („Hazafelé: élet, hit és a jó vég“)
Graham személyes bizonyságtétele az öregedésrõl, ugyanakkor fontos tanulságokat is jegyez
arról, hogy miként szemléljük helyesen földi életünket. A kötetbõl kitûnik: a Biblia világosan szól
arról, hogy Istennek sajátos célja van velünk itt a földön, és hogy az a legjobb, ha idejében felké-
szülünk az idõs kor kihívásaira, hogy majd megfelelõen tudjunk azokkal szembenézni. 

„Meghívlak titeket“ – írja Graham, hogy „fedezzétek fel velem együtt a reményt és a beteljesedést – nem csupán
az idõsödõ élet tényszerûségeit – még az örömöket is, ami mind a mienk lehet, ha megtanulunk Isten szemszögébõl
nézni ezekre az évekre, miközben újból rájövünk, mennyire is az õ ereje tart fenn bennünket“. 

„Az idõ utolér mindnyájunkat“ – nyilatkozta a könyvet kiadó Matt Baugher. A Thomas Nelson Kiadó elnök-
helyettese hangsúlyozta: „Életkora – mindazzal együtt, ami korábban vele történt – sajátos helyzet arra nézve, hogy
szóljon hozzánk a témában: mit is jelent valójában helyesen befejezni az emberi életutat.“  (Sz. L.)

AKIK HAZAMENTEK

Billy Graham: az életút végérõl
A világhírû evangélista könyvet írt az ember életének helyes befejezésérõl 

Az idõskorú Graham



Igei üzenet hangzott el Rocky
Maddox lp. (USA) részérõl is,

amiben bátorított bennünket hogy az
imában kitartóak legyünk, fogadjuk el
Isten akaratát és akkor Õ vezetni fog
minket. 

Azzal a buzdítással fejezõdött be
ez a tartalmas és csodálatos nap, hogy
olvassuk és éljük meg a hétköznapok-
ban Isten igéjét, ezzel környezetünk-
ben, gyermekeink életében nyomot
hagyjunk, változást eredményezzünk. 

Bátorítjuk testvérnõinket, hogy
nézzünk elõre, a múlt áldásaira em-
lékezve és igéjébõl erõt merítve,
szolgáljunk hûségesen és bátran
Urunknak, mert Õ ezt mondta: „Elég
neked az én kegyelmem, mert az én
erõm erõtlenség által ér célba“.

ALBERT SÁRIKA, Bihar

Budai Evódia köszönt (balról), az éneklést 
Kiss Adina és Horváth Ildikó vezette.

2007-2011 között szolgáltak a Nõszövetség vezetõségében: 
Evódia, Adina, Borika, Ibolya, Erzsike, Márta és Jutka.  

Janette Noldt köszönt (lent)
az áhítatot Berszán Lídia 

(jobbról) vezette.

A nõtestvérek országos gyûlésérõl
(Folytatás a 12. oldalról)

Hirdetés – Van szüksége Bibliákra? Most az ideje, hogy rendeljen! – ha akar olcsón vásárolni. Az alábbi Bibliák és könyvek
kedvezményes árban rendelhetõk meg a www.biblii.net weboldalról 2011 december 20-ig:
Károli Bibliák: � kicsi, fekete bõr, cippzár, arany szegély (ez a kisebbik) 13 x 18,5 cm, 125 lej, (puha fedelû), 
� kis családi, fekete bõr, cippzár, arany szegély, index  (ez a nagyobbik), 15 x 21 cm, 165 lej, (puha fedelû),
� Nagy családi Károli Biblia, 23,5 x 15,7 cm, 50 lej (kemény fedelû).
� Kis családi (közepes méretû), 20 x 14 cm, 40 lej (kemény fedelû).
� Kis méretû Károli Biblia, kiemelt Igeversekkel, 16,5 x 11 cm, 27 lej (kemény fedelû). Nagyon kedvezményes ár!
� Károli Biblia, kicsi, puha fedelû, 16,5 x 10,5 cm, 5 lej, Nagyon kedvezményes ár!
Újfordítású Bibliák: � Biblia - magyarazó jegyzetekkel (a legnagyobb méret), 24,5 x 18 cm, 69 lej. Kedvezményes ár!
� Nagy újforditású Biblia 14,5 x 20 cm,  40 lej, Kedvezményes ár!
� Kicsi (standard méretû) újforditású Biblia, 12 x 17 cm, 35 lej. Kedvezményes ár!
Képesbiblia: � Anne de Graaf: Az elsõ gyermekbibliám, 15 lej, 256 oldalas. Kedvezményes ár!
*A fenti árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Bõvebb információk találhatók a www.biblii.net weboldalon, ahol román nyelvû Bibliák is rendelhetõk. Rendeléseket online,
vagy SMS-ben lehet leadni. A megrendelést a csomag átvételekor kell kifizetni (a postán, vagy amikor a futár kézbesíti). 
December 21-tõl más árak lesznek érvényben! Ha sürgös a rendelése, hívjon fel telefonon. 
Tisztelettel es szeretettel: Molnár Áron, Marosvásárhely. (Tel. 0754-200020, Tel. 0735-787688)

Köszöntõ – Sorsa majdhogynem
tipikus a XX. század második felének
Kelet-Európájában. Gertenyesen szü-
letett 1951. karácsonyának szent-
estéjén. Ebben a vegyes, román-
magyar-sváb faluban nevelkedett.
Román iskolába járt, elsajátítva a
helybeli többségi nemzet nyelvjárását
és gondolkodását. Magyarul háziokta-
tásban tanult meg írni és olvasni, meg

kezdetlegesen fogalmazni. Olvasni
nagyon szeretett, de az írás kényszere
csak késõbb jelentkezett. A változások
után lelkesen kapcsolódott be az aradi
Üdvüzenet szerkesztõi csapatába.
Kenyérkeresõ munkája roppant nehéz
volt. Írásra csak a második mûszak-
ban, az esték és az éjszakák csend-
jében jutott ideje. Verseibõl, elbeszé-
léseibõl eddig két kötete jelent meg.

„Van bennem valami tûz, ami kifelé
ég, kifelé kívánkozik“ – nyilatkozta a
nyáron a Mustármag riporterének.
„Kegyelmi ajándék nekem az írás, és
amíg Isten életet ad, szeretnék élni
ezzel a lehetõséggel, ezzel az
ajándékkal“ – vallotta önéletraj-
zában... Mucsi B. János temesvári
atyánkfia 60 évet tölt – Kedves János,
Isten éltessen sokáig! (Szilágyi Laci)


