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Az idézett igevers egyik legkomolyabb ige a Bibliában, mely a legfontosabb do-
loggal foglalkozik, s mely minden embert érint, hiszen Krisztushoz tartozni a

legszükségesebb dolog ebben az életben és az örökkévalóságban. De nem lehe-
tünk Krisztuséi, csak ha bennünk lakozást vett az Ő Lelke. A Bibliának ez a kije-
lentése nem foglalkozik külső ceremóniákkal, nem kezdi fejtegetni a különböző
felekezetek tanításait, hanem a fejszét a fák gyökerére engedi, éles kardját
odaszegezi, ahol minden lelki élet szíve van. Elevenünkbe vág, önvizsgálatra
késztet: „akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”. Létezik-e szörnyűbb
gondolat, mint ha valakiről kimondja az Úr Jézus: „te nem vagy az enyém, nincs
benned az Én Lelkem”?

Vegyük észre először is, milyen figyelemre méltóan nevezi meg a Szentírás
ezen a helyen Isten Szentlelkét. Mert, hogy a Szentlélekről van szó, ahhoz nem
fér kétség, hiszen az igevers elején ezt olvassuk: „de ti nem vagytok testben, ha-
nem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisz-
tus Lelke, az nem az övé”. Isten Szentlelkét úgy azonosítja be Pál, mint aki Krisz-
tusnak a Lelke is. Mert a Szentlélek különleges egységben, kapcsolatban van az
Atyával és a Fiúval is. A Szentháromság misztériuma áll itt előttünk. Nem téved
ezért a Biblia, amikor a Szentléleknek azt a nevet adja, hogy Isten Lelke, vagy
Krisztus a Lelke. A Szentlélek úgy ered az Atyától, ahogy a Fiútól. 

i. A szeNtlÉleK BirtOKlÁsÁNAK FONtOssÁGA
Minden esetben, mindenkinek nagy szüksége van arra, hogy a Szentlélek bir-

tokosa legyen. Nem azt mondja ugyanis, hogy ha egy lelkipásztorban nincs ott
Krisztus Lelke, nem méltó a hivatásához. Bár ez is igaz, de a szöveg nem a papok
és a laikusok közötti különbséget tárgyalja, hanem minden embert megvizsgál:
„akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”! (>>> 3. oldal)

„Az utóbbi időben viszont mintha el-
halványult volna a küldetéstudat! Pedig

a misszió, az evangélium megélése és
továbbadása nélkül a hit elszürkül, míg

teljesen el nem mosódik! Mi a ten-
nivaló? Nem biztos, hogy a «hagyo-
mányos» gyülekezetek felszámolása
előbbre visz, habár újabb és újabb

módszereket kell találni ahhoz, hogy az
evangéliumot a jelenlegi kontextusban

megfelelően adhassuk tovább.”

A Krisztus lelKe
„De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik
bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm 8:9)
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■ A Filadelfia Noom idősek Otthona szívesen fogadja má-
jus 25-ig a személyi jövedelemadóból átirányított 2%-os fel-
ajánlásokat. Az ehhez szükséges űrlapot a www.filadelfia-
noom.ro/hu/content/tamogatas internetcímen lehet
letölteni, de igényelni lehet a szeretet-lap terjesztőinél is. 

■ A nagybányai baptista gyülekezet vendégszeretetét él-
vezve, 2018. március 24-én tartotta a szövetség éves
munkakongresszusát. Beszámoló az 5. oldalon.

■ FelHíVÁs. Szeretettel felkérjük a Szilágysági Misszió-
kerület gyülekezeteit, hogy a pünkösdi ünnepek alkalmá-
val tartsanak közös gyűjtést a szamosardói Magyar
Baptista imaház építésének megsegítésére. 

A szamosardói gyülekezet 1994-ben alakult. Eleinte házak-
nál gyűltek, majd egy házat vásároltak, amelynek átalakí-
tását 2016-ban kezdték el. Elkészült pirosban egy 150 fé-
rőhelyes terem, karzattal együtt. A gyülekezet jelenlegi
taglétszáma 21 tag és 12 hozzátartozó. A nyár folyamán
az új épületben szeretnék megtartani az első újszövetségi
bemerítést. Kérjük kedves testvéreinket, hogy támogassák
ezt az építkezést, egy közös gyűjtéssel, pünkösdkor.  „A jó-
kedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9:7). [sz. s., B. i.]

A KCA Bibliaiskola hallgatói, tanárai és mentorai az évzárón

Z tanulj, hogy taníthass! 
Évzáró a KCA Bibliaiskolában.
A KCA öt szolgálati területe közül az egyik nagyon fontos
terület az oktatás. A szorgos, munkás tanulási időszaknak
is megvan a helye, de egy-egy tanév végén megállva jó
együtt egy ünnepély keretében hálát adni Istennek a se-
gítségért. 

Nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is szükségük
van arra, hogy ismereteiket gyarapítsák, ne álljanak meg
egy ponton. Különösen igaz ez a Bibliával kapcsolatos is-
meretekre, mely egy életen keresztül tananyag az isten-
félő ember számára. 2018. március 17-én délután, 80 fel-
nőtt „diák” gyűlt össze az érmihályfalvai roma imaházban,
hogy egy évzáró ünnepség keretében visszaemlékezzen
az elmúlt tanév áldásaira, s köszönetet mondjon a legna-
gyobb tanítónak, Jézus Krisztusnak, és azoknak az okta-
tóknak – köztük az egész oktatást összefogó Dr. Kovács Jó-
zsef testvérnek – akik példaértékű odaadással végzik ezt a
szolgálatot. Az oktatás négy csoportban folyik. A nagyvá-
radiak az első évet, az ákosi és érmihályfalvai csoport a
második évet, míg a szilágypériek a harmadikat fejezték
be. Voltak, akik énekben, voltak, akik személyes bizony-
ságtétellel tettek elhívásukról bizonyságot. Nem véletlen,
hogy a bizonyságtételek, és szolgálatok elsősorban a ta-
nító-tanítvány viszonyt oly mélyen ábrázoló Timóteusi le-
velekből merítettek. Az est házigazdája Filep Szilárd helyi
lelkipásztor volt, a buzdítást – az Úrtól kapott erővel, és
magas hőfokon – Kajcza János lelkipásztor végezte. 

A KCA vezetősége nevében Fodor István presbiter, kura-
tóriumi tag bátorította a jelenlevőket egy John Stott-i gon-
dolattal: „A keresztyén embernek addig van joga a taní-
tásra, míg maga is tanul.”

Az Alapítvány minden diák számára egy nagyszerű aján-
dékot nyújtott át, Gábor Rupi lelkipásztor „Megváltómról
írok” című könyvét. [KCA, Facebook]
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(>>> az első oldalról) Léteznek kedves,
szelíd, csendes emberek, akik igazat be-
szélnek, ifjúságuktól fogva nem lehet
rosszat mondani róluk. A családi otthon-
ban szép virágokként nőttek fel, sokan
csodálják őket, ők a rendes emberek. Ta-
lán még gyülekezeti tagok is! De akármi-
lyen csodálatraméltó életet is élnének,
az Ige rájuk is igaz marad. Ugyanazt kell
kimondani rájuk is, mint amit egy része-
gesre vagy tolvajra: „akiben nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé”. A leg-
szebb és legillatosabb virágok – akár
a legpiszkosabb és legmakacsabb tüs-
kék – sem tartozhatnak Krisztushoz,
ha nem a Szentlélek ültette őket. 

Ez azonnal félelmet kellene ébresszen
minden gondolkodó emberben, mert
immár világos, hogy semmilyen tevé-
kenység vagy emberi erkölcsösség nem
tud minket megmenteni, csak az, ha
bennünk van Krisztus Lelke. Mennyei
érintésre van szükségünk, Isten maga,
az Ő Szentlelkével kell lakozást vegyen
bennünk. Megtörtént ez? „Szükséges
néktek újonnan születni. Aki nem szü-
letik újonnan víztől és Lélektől, nem
láthatja meg Isten országát”. És ez fo-
kozottan igaz a lelkipásztorokra, szolgá-
lattevőkre. Lehet valaki ékesen szóló,
szolgálhat lenyűgözően, de ha nincs
benne Krisztus lelke, nem tartozik Isten
családjához. Az ilyenek helyzete még
rosszabb, mint az átlagemberé, mert a
legnagyobb felelősség mellett hanyagol-
ták el a legfontosabb dolgot, ezért Isten
még súlyosabb ítélete alá esnek. 

De nézzük meg, milyen erős ellen-
tétet mutat be maga a Szentírás ezzel
kapcsolatosan: „ti nem vagytok test-
ben, hanem lélekben”. Csak két állapot-
ban levő ember létezik, nincs közép-,
vagy harmadik út. Vagy testben va-
gyunk, vagy lélekben! Minden ember
testben születik erre a világra és a test
kívánságait viszi véghez, egészen addig,
amíg meg nem tér. De van egy másik ál-
lapot, amikor az ember Lélekben lesz.
Ez a megtéréskor kezdődik, amikor bű-
neinket bánva felkiáltunk Istenhez ke-
gyelemért, és Ő adja az Ő Szentlelkét,
hogy örökre bennünk lakozzon. Ettől
kezdve Lélekben járunk, a bűn utálatos
lesz előttünk, a szent dolgok pedig kívá-
natosak. Ezért mondjuk, hogy sokan
vannak testben, de sokkal kevesebben
lélekben. Te melyik állapotban élsz?

Aki testben van, az testileg kívánja Is-
tent imádni, és azt nézi, milyen nyak-

kendője van a lelkipásztornak, hogy
vannak felöltözve az énekkari tagok,
hogy néz ki az imaház. Azt akarja, hogy
az igehirdetések a fülét csiklandozzák,
szemét elkápráztassa valami az isten-
tiszteleten. De aki Lélekben van, az túl-
lép ezeken, és érzi, tudja, hogy lelkének
van szüksége táplálékra, ő a mennyei
mannát és áldást keresi. Ő Lélekben és
igazságban imádja Istent, nem testben. Ő
a domboldalon is ugyanúgy képes Istent
imádni, mint a legszebb imaházban. Fel-
ismeri a lelki dolgokat, miközben az, aki
testben van, nem látja ezeket. Áldott az
az ember, aki Lélekben jár és nem test-
ben. Erre kell igyekezzünk, hogy Krisz-
tus Lelke lakozzék bennünk, mert ha ez
nincs meg, nem vagyunk az Övéi. Lako-
zást vett-e benned Krisztus Lelke? Az
övé vagy?  

ii. A szeNtlÉleK BirtOKlÁsÁNAK 
BizONYítÉKA
Kérdezzük magunktól: tényleg bennem

van Krisztusnak a Lelke? Honnan tudha-
tom, hogy hozzá tartozom? Mi a bizonyí-
téka ennek? Először lássuk be, és fogad-
juk el az Ige igazságát: vagy bennünk
van Krisztus Lelke, vagy nincs. Nincs
harmadik eset. 

Honnan tudjuk, hogy bennünk van
Krisztus lelke?

Krisztus Lelke Krisztushoz vezet. El-
vezetett már téged Isten Lelke az Úr Jé-
zus keresztjéhez? Bizalmadat teljesen az
Úr Jézusba veted, vagy még bízol ma-
gadban? Élvezed-e, amikor minden di-
csőséget neki adunk? Ha igen, akkor
benned van az Ő lelke. 

Krisztus Lelke imádságra késztet.
Az Úr Jézus állandóan szoros kapcsolat-
ban maradt az Atyával az imádság által.
Ha számodra teher az imádkozás nyilvá-
nosan, vagy egyedül, nem lehet benned
Krisztus Lelke. Akiben Krisztus Lelke
van, az szeret és akar imádkozni. 

Krisztus Lelke szereti az igazságot.
Ő az igazság Lelke, nem hazudhat. Sze-
reted az igazságot? Ha könnyen ha-
zudsz, nem lehet benned Krisztus Lelke!

Krisztus Lelke szerető lélek. Az Úr
Jézus kész volt szeretni és jót tenni min-
denkivel. Érzel lelkedben szeretetet min-
den ember felé? Meg tudsz nekik bocsá-
tani, amikor megsértenek? Tudsz
imádkozni ellenségeidért? Ha igen, ben-
ned van Krisztus Lelke. De ha nem tudsz
megbocsátani, könnyen sértődsz, harag-
szol, akkor nincs benned Krisztus Lelke! 

Krisztus Lelke gyűlöli a bűnt. Min-
dent, ami sötét, gonosz, tisztátalan, és
ami nem hoz dicsőséget Istennek. Krisz-
tus Lelke mindig készteti az övéit bűnbá-
natra. Hogy rosszul essen nekünk az, ha
vétkezünk Isten és emberek ellen. Érzed
ezt? Mikor bánkódtál bűneid miatt? Ha
nem teszed, nincs benned Krisztus
Lelke! 

iii. A szeNtlÉleK HiÁNYÁNAK 
szOMOrÚ KÖVetKezMÉNYei
Ha nincs bennünk Krisztus Lelke, an-

nak olyan súlyos következményei van-
nak, hogy az egész teremtett világ sem
tudja azt pótolni vagy kárpótolni. Mert
ha csak azt olvastuk volna, hogy akiben
nincs a Krisztus Lelke, az nem lesz ked-
venc tanítványom, arra gondolhatnánk,
ez még nem végzetes, nem leszek közel
az Úrhoz, de csak az övé vagyok. De,
amit mond, sokkal súlyosabb: nem az
Övé! Akárkihez tartozhat, de nem tarto-
zik Krisztushoz! Ha nincs benne Krisz-
tus Lelke, nem az Övé! Vajon ezek a sza-
vak nem sebezik meg szívedet, mikor
hallod? Nem az Övé!

És ha valaki nem az övé, akkor kié?
Kedves olvasó, kérlek nézz szembe ezzel
a kérdéssel őszintén! Kié vagy? Kinek a
birtokába vagy te ma? Krisztus, vagy az
ördög birtokában? Milyen borzasztó
gondolat, hogy az ördög tulajdonába le-
gyen valaki. De igaz, ha nincs benne
Krisztus Lelke! Ki vagy te, ha nem vagy
Krisztusé? Egy árva, gazdátlan, elha-
gyott lélek, egy hajóroncs, amit sodor a
tenger a zátony felé, hogy hamarosan
örökre elsüllyedjen. Útban vagy az ítélet
és az örök kárhozat felé. Milyen szörnyű
úgy élni, hogy az legyen kimondva ró-
lad: nem az övé! Milyen szörnyű úgy
házasodni, hogy arra az Úr azt mondja:
nem az övé! És milyen szörnyű meg-
halni úgy, hogy nem vagy az övé. A po-
kol az osztályrészed! De ha most felnézel
az Úr Jézusra hittel, és kéred, hogy jöjjön
be szívedbe, megadja neked a Szentlélek
ajándékát. Bízz benne, higgy benne! Jöjj
hozzá! Légy az Övé még ma! 

Áldásokban és Isten Szentlelkében
gazdag, örömteli pünkösdi ünnepet
kívánunk minden kedves olvasónak! 
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Pardi Félix
RMBGySz elnök,

Kémer
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Aranymenyegző Panitban
2016. november 18-án istentisztelet keretén belül

emlékeztünk meg a paniti baptista gyülekezetben
Nagy István és Hajas Zsuzsánna ötvenedik 

házassági évfordulójáról. Testvéreink 1966. no-
vember 28-án fogadtak örök hűséget egymásnak
az Úr és a gyülekezet színe előtt, és azóta is szere-
tettel támogatják egymást. Házasságukat Istenünk
négy gyerekkel, hét unokával és három dédunoká-
val ajándékozta meg. Az imaházban testvéreinket
Veress Ernő helybeli lelkipásztor a Zsid 13:8 versé-
vel köszöntötte, a gyülekezet tagjai pedig éneke-
kekkel és költeményekkel fejezték ki
jókívánságaikat. A gyülekezeti alkalom után a
megemlékezés és a megtett útért való hálaadás
családi körben folytatódott. [Veress terézia]

4

Kettős ünnep Kémeren. Húsvétvasárnap reggel
megmozdult a víz a kémeri baptista imaházban. A fel-
támadás üzenetét láthattuk megnyilvánulni annak a 14
fiatalnak az életében, akik Isten és a gyülekezet előtt
felvállalták, hogy meghaltak a régi életüknek és feltá-
madtak Krisztussal egy új életre. Mindegyikük a gyüle-
kezetben nőtt fel, mégis vallották, hogy személyes talál-
kozásra és döntésre volt szükségük. Az ünnepi isten-
tiszteleten az Igét Király Tibor lelkipásztor testvér hir-
dette a Mk 16:9-16 alapján. A bemerítést Pardi Félix lel-

kipásztor testvér végezte. Isten áldja és tartsa meg a
frissen bemerítetteket!  A képen balról jobbra: hátsó
sor: Pardi Félix lp., Dobozi Márk, Szabó Efraim, János
Patrik, Nagy Erik, Szabó Benjámin, Vad Emánuel, Major
Jonatán, Király Tibor lp., első sor: Jári Noémi, Szabó Pat-
rícia, Szabó Izolda, Szabó Andrea, Kocsis Klaudia, Szabó
Debóra, Újvárosi Edit. [szabó Mária]

Bemerítés Biharszentjánoson. Húsvétvasárnap
délutánján, 2018. április 1-én a Németi testvérpárt me-
rítette alá lelkipásztorunk, Papp Dezső testvér. Roland
(20) és Anita (18) az országhatárhoz közeli Kisszántón
laknak. Kisebb korukban az anyukával Borsra jártak
át, az ottani román nyelvű kis pünkösdi gyülekezetbe.

Hogy magyarul is halljanak igehirdetést, vasárnap reg-
gelenként, bő három éve már – más gyerekekkel együtt
– Eszes Imre testvér szállította át őket Szentjánosra, a
gyülekezetbe. Az Úr Jézus melletti döntésüket nyilváno-
san is jelezték a gyülekezet előtt. Az ünnepségen igei
üzenettel szolgált Papp Dezső lelkipásztor az ApCsel
8:26-40 alapján, románul pedig Beni Faragau, a borsi
gyülekezet diakónusa. Az új tagokat köszöntötték a ro-
konok, a borsiak énekegyüttese, a szentjánosi fiatalok
nevében Bálint Erika, valamint Antal Dezső elöljáró. Az
ünnepségen a helyi gyülekezet énekkara is szolgált. Be-
fejezéskor megemlékeztünk gyülekezetünk történeté-
ről, ugyanis a húsvétot nyomban követte az imaház le-
bontása és az új építésének elkezdése. [szilágyi lászló]
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 2018 MÁ Jusi eseMÉNYeK
■ május 8-án lelkipásztori találkozó tordán

■ május 11-13 között MABAVisz gyűlés Kárpátal-
ján 
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Pardi Félix elnök megköszönte a Szövetségi iroda
munkatársainak – az irodavezetőnek, a könyvelőnek
és a Szeretet szerkesztőjének – a munkáját, és kie-
melte a Szövetség alapokmányait tartalmazó kiad-
ványt, amelyet megbeszélésre, és feldolgozásra aján-
lott a gyülekezetek lelkipásztorainak. „Ez a könyv
megpróbál válaszokat adni a kor kihívásaira, több
témát illetően, például, ami a fiatalok barátságait, ud-
varlást, házasságkötést, vagy az italfogyasztást illeti.
Persze, ezek csak útmutatások.”

Borzási Pál főtitkár beszámolójában az adminisztrá-
ciós és képviseleti feladatok sokrétűségéről szólt.
„Partnerszervezeteink közül a Román Baptista Unió
és a Magyar Baptista Egyház áll hozzánk legközelebb,
akikkel jó kapcsolatot ápolunk.” „Ami helyi szövetsé-
günk statisztikájának frissítését illeti, külön köszönöm
a missziókerületek titkárainak a segítségét.”

Albert István Zsolt, gazdasági ügyekért is felelős fő-
titkárhelyettes pozitívan értékelte a szövetségi járulék
befizetésének növekvő mértékét, amely idén 84%-hoz
közelít, de még mindig nem éri el a 100%-ot. „Mind a
kiadási, mind a bevételi oldalon több pénzt számol-
tunk el a tavalyi évre, a kiadásoknál két tétel befolyá-
solta különösebben a mérlegünket: a MABAVIT 4-el
kapcsolatos kiadások, illetve az új négyszólamú Hit
Hangjai kiadása. A teológiai oktatásnál is megnőttek a
feladatok, ilyen módon a kiadások, de örülünk, hogy
ezeket a BTA-val való együttműködés folytán egyenlí-
teni tudtuk.” Albert testvér beszélt arról, hogy a lelki-
pásztorok javadalmazásában összehasonlítási alap-
ként vett tanári minimálbér drasztikus emelkedése
szükségessé tette, hogy a lelkipásztorok fizetését is
emeljék, és bár ez plusz terhet ró a gyülekezetekre,
azok szépen teljesítették az elvárásokat. Fontosnak
tartotta azt is megjegyezni gazdasági vezető testvé-
rünk, hogy ezt a fizetésemelést nem lelkipásztorok
kérték, hanem a Szövetség alapszabályzata >>>  

Munkakongresszus nagybányán (I.)

ARomániai Magyar Baptista Szövetség halászbár-
kája (lásd a szervezet logóját) ezúttal Nagybányán

kötött ki éves munkaülésre 2018. március 24-én. A
messzi délről felutazó székely vagy bánsági, és a köze-
lebbi szilágysági, szatmári, bihari atyafiakkal a tavasz
is megérkezett. „Adj hálát Istennek, ha rád virrad a
hajnal…” biztatott a kezdőének, amely után Deák Zsolt
brassói lelkipásztor hívott imára a Róm 12 alapján. Vi-
rágh József helyi elöljáró az olvasott szakasz 14. verse
alapján egészítette ki Deák Zsolt buzdítását. „Az igye-
kezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek,
az Úrnak szolgáljatok.” „Legyünk hálásak, hogy tekint-
hetünk úgy a lelki munkára, mint kegyelmi lehető-
ségre. A munka a kapcsolat pecsétje, és az Úr azért bíz
ránk munkát, mert Ő komolyan gondolja, hogy gyer-
mekeivé fogad.” Pardi Félix elnök az 1Kor 1:3-mal üd-
vözölte a küldötteket: „A kegyelem minden áldások
közt a leggazdagabb, a békesség minden vigasztalások
közt a legédesebb. Kegyelmet és békességet kívánunk
a testvéreknek, a gyülekezeteknek, és a mi találkozá-
sunkra.” A Szövetség elnöke köszöntötte a nap kiemelt
vendégeit, Mike Sámuelt Kecskemétről, valamint
Charles Jones-t, a Nemzetközi Missziós Szervezet euró-
pai részlegének igazgatóját, aki Szatmáron tett látoga-
tást, és részt vett a kongresszuson. Az ülés napirendje
is jóváhagyásra került: a szilágysági oktatási központ-
tal kapcsolatos tervek, a missziókerületek jogi sze-
méllyé válásának kérdése, a nyugdíjas lelkipásztorok
alkalmazásának körülményei, a teológusok helyzeté-
vel, és a más felekezetekből átjött avatott lelki mun-
kások szolgálatba állásával kapcsolatos kérdések. 

Építésről, és „arról az épületről”
Charles Jones köszöntése után megkezdődött a gyű-

lés érdemi része, a küldöttek számbavételével: a 225
meghívott küldöttből 163 vett részt a kongresszuson. 

5

szolgálat kegyelemben és békességben 
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>>> határozza meg. Vannak még lemaradások, de eze-
ket pótolni lehet. Az anyagilag kevésbé teherbíró kör-
zetekben a szövetség belmissziós alapjából is igyekszik
az adminisztráció pótolni az ezeken a helyeken szol-
gáló lelki munkások fizetését. Ami a gyülekezetek in-
gatlanjait – épületeit, telkeit – illeti, sok helyen nincse-
nek rendben ezek papírjai, és fontos ezekkel foglal-
kozni, tudniillik ezt az adófizetésnél is előnyösen veszi
figyelembe az állam. Az áram és a gázszolgáltató válla-
lat kedvezményes – 10%-al kisebb – tarifákat alkalmaz
a szövetség gazdasági csoportjában működő ingatla-
nok haszonélvezői felé, érdemes ezzel az előnnyel is –
szerződés alapján – élni. Nagy György ellenőr testvér is

arra biztatta a gyülekezeteket, hogy igyekezzenek élni
a törvény nyújtotta kedvezményekkel, ami a könyve-
lési, adózási szabályokat illeti.

A napirend talán legfontosabb pontjaként Pardi Félix
az elnökségnek a szilágysági oktatási központ felállítá-
sával kapcsolatos terveit mutatta be, amelynek induló
tőkéjeként a néhai kolozsvári teológiai telek értékesíté-
séből származó összeg szolgálna, mely jelenleg bank-
ban lekötve pihen. Ezt a pénzt csak kongresszusi hatá-
rozattal lehet újra felhasználni, s ez az alacsony banki
kamatok és a szükségletek miatt indokolt is lenne. A zi-
lahi missziós ház tavalyi eladása után a szilágysági
baptista bibliaiskolának nincs állandó helye, igény
márpedig lenne rá, és a bankban lekötött összeg fel-

használása is az oktatás céljait kell szolgálja egy ko-
rábbi határozat értelmében. Szilágyságban, Székely-
földdel vagy Nagyváraddal ellentétben, még nem volt
komoly szövetségi befektetés közösségi épületbe. Ezért
látta megalapozottnak az elnökség, hogy kérje a kong-
resszus jóváhagyását az új tervet illetően. Az elképzelés
szerint az új épületnek több funkciója is lenne, például
vendégszobák és konferenciaterem is helyet kapna
benne, ez segítené a fenntarthatóságot. Másrészt, mivel
elég korlátozott az induló tőke, nem lehet túl nagyra
tervezni. Még az ügy szavazása előtt több támogató, de
a terv fenntarthatóságát megkérdőjelező vélemény is
elhangzott. Több felszólalás érintette a központ leendő
helyét, amely a leendő autópálya lehajtói közelében, Zi-
lah illetve Nagyfalu körzetében lenne a legcélszerűbb.
Máté Zoltán megnyugtatónak nevezte, hogy a Szövet-
ség áll majd a tervezett beruházás mögött, de a projekt
alkalomszerűségéről/szükségességéről nem volt meg-
győződve. Módi Miklós lelkipásztor pontosítani kívánt,
hogy a leendő központ nemcsak a szilágyságiaké lesz,
hanem a közösség minden tagjának lelki hasznát szol-
gálja, akárcsak a Hargita Tábor, a szalárdi öregotthon,
vagy más épületek. A kongresszus a kérdések és véle-
mény-nyilvánítások után egy ellenszavazat és 25 tar-
tózkodás mellett (az a küldöttek 15%-a) megszavazta a
kérést.

A missziókerületek jogi személlyé válása szintén sar-
kalatos pontja volt a tanácskozásnak, ezzel a 2017-es
szilágysági missziókerületi gyűlés beszámolójában már
foglalkozott a Szeretet. A kérdéssel kapcsolatosan kife-
jezésre kerültek olyan aggodalmak, hogy nem vezet-e
hosszú távon ez az „önállósodás” a Szövetség szétesésé-
hez? Egyébként a szövetség alapszabályzata jelenleg is
lehetővé teszi a missziókerületek önálló jogi személlyé
válását. Az egységet féltő kérdésekre több szilágysági
missziókerületi vezető is próbált megnyugtató választ
adni.

Kis-Juhász Vilmos oktatási alelnök testvér a nyugdí-
jas lelkipásztorok alkalmazása során felmerülő járulé-
kok befizetésének szükségességéről beszélt. Ezt egy a
nyugdíjpénztárral kötött szerződésbe lehet belefog-
lalni. A teológusok helyzetét elemezve Kis-Juhász test-
vér kérte a gyülekezeteket, hogy komolyan vizsgálják
meg azokat a fiatalokat, akik lelkipásztor szakra jelent-
keznek, hogy van-e Istentől való elhívásuk erre a szol-
gálatra, és még döntés előtt kérdezzenek rá erre. 

Giorgiov Adrián nagyváradi lelkipásztor és teológiai
tanár a bibliamemorizálási programot mutatta be,
amely a Szövetség honlapján is megtalálható.

Gönczi Géza

(Folytatás és befejezés a következő számban)
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Idén tavasszal immár a 34. TELEK találkozóra került sor.
A TELEK jelentése a következő: Tiszán inneni és Erdélyi

Lelkipásztorok Evangélizációs Közössége. Célja, hogy épít-
sük együtt Isten országát, sokakhoz eljusson az evangé-
lium, és sokan élő hitre, megtérésre jussanak. A mostani ta-
lálkozó 2018. március 9-11 között került megrendezésre. A
nyitó alkalomnak a szilágyperecseni gyülekezet adott ott-
hont, és közel 60 lelkipásztor és szolgálattevő vett részt Er-
délyből, Magyarországról, Kárpátaljáról és Szlovákiából.

Az alkalom témája a következő volt: „A Biblia üzenete lel-
kipásztorok és gyülekezeti szolgálattevők egymáshoz, és
gyülekezethez való viszonyáról.”

Péntek délelőtt három igei szolgálat keretében megért-
hettük a kapcsolataink fontosságát az Úrral, szolgáival és
gyülekezeteinkkel. Isten gazdagon szólt hozzánk mindegyik
szolgálaton keresztül.

A találkozót Bálint Pál házigazda lelkipásztor testvér nyi-
totta meg, a 2Kor 4:1-2,6-7 versek alapján buzdítva imára.
„Pál apostol élete bennünket is buzdított imádságra, mert a
szívében volt hálaadás, Istentől való függőség és benne való
bizalom. Sokszor engedett meg Isten nehézségeket gyerme-
kei életében azért, hogy el ne bizakodjanak. Feladatunk,
hogy a kapott kincset, magát Jézust hordozzuk még akkor
is, ha törékeny az életünk, mint egy cserépedény.”

Az első szolgáló Asztalos Imre testvér volt, aki nyugalma-
zott lelkipásztor és Budapesten él, és a 2Kor 5:17-6:2 alapján
szólt hozzánk. Üzenetében hangsúlyozta, mennyire fontos
egymás bátorítása, intése a szolgálatban, valamint a szolgá-
latok összehangolása. Testvérünk nagyon sok személyes
példával szemléltette az elhangzott üzenetet. Isten bátorí-
tott általa bennünket.

A második előadó Nagy István volt, a szilágynagyfalui
baptista gyülekezet lelkipásztora, aki az 1Pt 5:1-5 alapján
szolgált. Szerinte „a szolgálattevők feladata a nyáj legelte-
tése, a tanítás és lelkigondozás. Akkor lehet áldásos ez a
szolgálat, ha helyes indítékból és önzetlen szeretetből fa-
kad.” Bátorított abban is, hogy a szolgálatot örömmel, jóin-
dulattal és szeretettel végezzük.

A harmadik igei szolgálatra Nagy Ferencz, zilahi lelki-
pásztor tolmácsolásában került sor. Az ApCsel 20:28 vers

alapján kiemelte, hogy vigyáznunk kell. Vigyázni kell ön-
magunkra, egymásra és a gyülekezetre, mivel sokféle ve-
szély fenyegeti Isten népét. Kiegyensúlyozott kapcsolatra
kell törekedni Istennel, egymással és a gyülekezettel.

A szombati napon három helyszínen folytatódott a közös
délelőtti alkalom: Perecsenben, és Lónán, ahol az elhang-
zott előadások alapján imádkoztunk, beszélgettünk, erő-
sítve egymást, és épülve egymás hite által. Áldott alkalmak
voltak ezek a találkozók, mert kisebb körben zajlottak, ahol
jobban megnyílhattunk egymás előtt, és együtt kerestük a
megoldást arra nézve, hogy életünk, szolgálataink, vala-
mint gyülekezeteink még élőbbek legyenek és még na-
gyobb odaszánással tudjunk élni Isten dicsőségére.

Ezen a TELEK találkozón erdélyi gyülekezetekben szol-
gáltak magyarországi és kárpátaljai testvéreink péntektől
vasárnapig. A közös vasárnap délutáni záró alkalmak is há-
rom helyszínen zajlottak úgy, mint a szombat délelőtti kö-
zös alkalom is. 

A záró alkalmakon mindegyik vendég szolgálattevő né-
hány percben igyekezet szolgálni bizonyságtétellel. A közös
istentiszteleti alkalmak igehirdetéssel zárultak.

Szeretnénk külön köszönetet mondani a TELEK szerve-
zők nevében is a perecseni, ottományi és lónai gyülekezet-
nek, hogy helyet adtak ezen eseményeknek, és külön köszö-
netet mondunk a vendégszeretetükért, amellyel fogadtak
bennünket és gondoskodtak, hogy a közös alkalmakról
senki se távozzon el éhesen. Hálásak vagyunk Istennek
testvéreink áldozatkészségéért és szolgálatukért, amellyel
szolgáltak ezen TELEK találkozón. Isten áldja meg őket gaz-
dagon fáradozásaikért és vendégszeretetükért!

Összességében áldott találkozó volt, amelyben mindany-
nyian megerősödhettünk hitünkben, a lelki életben és kap-
hattunk egy újabb lendületet a szolgálat továbbvégezésére.

Isten különös kegyelme, hogy a TELEK hétvégén közel 30
igehirdető szolgált különböző gyülekezetekben hirdetve Is-
ten igéjét és ez által is építve Isten országát. Azért imádkoz-
zunk, hogy az elvetett ige magvak kikeljenek és sok gyü-
mölcsöt teremjenek Isten dicsőségére.

Kelemen Szabolcs Dénes, Kisdobrony, Kárpátalja

34. teleK találkozó erdélyben
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mint a zsoltáros (Zsolt 42:2). Jöhetünk Isten elé öröme-
inkkel, hálaadással, amikor egy csoda átélése után fakad
fel az ima belőlünk.

„Hogyan gyakoroljuk az imádságot?” Az Úr Jézustól ta-
nulhatjuk ezt is, amint a hegyi beszédben mondta:
,,...menj be a te belső szobádba...” (Mt 6:6). Egyedül lenni
Istennel az Ő jelenlétében, kizárva a zavaró tényezőket,
erre mindenkinek szüksége van. A családi oltár egy má-
sik lehetőség, amikor együtt a családdal jövünk Isten elé
imádságban.

„Mi történik az imáinkkal?” Isten elé kerülnek imáink
és Ő válaszokat ad azokra. ,,Oda fordult a gyámoltalanok
imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta.”
(Zsolt 102:18). Az imáinkat a Szentlélek kiegészíti és
maga Jézus Krisztus az Aki közbenjár érettünk az Atyá-
nál. Isten előtt kedves illat ma is a szenteknek imádságai
(Jel 8:3-5). 

„Melyek az imádság feltételei?” Az őszinte imádkozás,
mint a vámszedő, aki kérte Isten iragalmát és nem úgy,
mint a farizeus. Imádkozzunk hittel, akarata  szerint kér-
jünk dolgokat. Ezért jó Isten Igéjét olvasni, mert ezáltal
meglátjuk Isten akaratát. Kitartóan is kell imádkoznunk,
mert nem mindig jön azonnal felelet. Sőt hálaadással kell
imádkoznunk (Fil 4:6). Aztán az ima főbb fajtáiról hall-
hattunk: dicséret, hálaadás, bűnbánati ima, közbenjáró
ima magunkért, családtagjainkért, szomszédainkért. Áll-
junk meg Isten jelenlétében és várjuk meg tanácsát.

Az ima akadályai is megemlítésre kerültek: Az elkezdés
nehézsége: lehet olykor nem is tudjuk, hogyan kezdjünk
hozzá, hogy Isten jelenlétébe kerülhessünk. Egyesek úgy
tanácsolják, hogy csendesedjünk el, olvassunk egy zsol-
tárt, énekeljünk egy éneket, hogy ezáltal is lelkünk felké-
szülhessen az imádkozásra. Egyéb akadályai lehetnek
még a lelki étvágytalanság, éberség hiánya, gondolataink
szétszórtsága.

Giorgiov Ruth testvérnő az imádkozás áldásairól be-
szélt gyakorlatias módon, amit ő is kaphatott és amelyet
továbbadhatunk mi is gyermekeinknek, ha átadjuk ma-
gunkat Istennek, hiszen Isten előtt ez nagyon kedves
szolgálat. Áldás az is, hogy más testvérnőkkel is együtt
hozhatjuk kéréseinket Isten elé, hiszen Jézus azt ígérte:
,,Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten
egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind
megadja nekik az én mennyei Atyám.” (Mt 18:19). Isten ál-
dásai elnyerésének az ára az imaharc. Az a leghaszno-
sabb idő, amit imádkozásban eltölthetünk az Istennel.

Befejezésül Halász Ferenc diakónus tv. imája hangzott
el, amiután szeretetvendégségben is részesülhettek a je-
lenlevő testvérek és testvérnők. Hálásak vagyunk  az Úr-
nak a kapott áldásokért, a meghallgatott imákért! 

Tóth-Reinbold Edit
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Áldott női csendesnap volt 2018. március 3-án Lu-
pényban, amikor a testvérnők összegyűlhettek az

Ige körében, akárcsak az elmúlt években. Vendégek ér-
keztek Nagyváradról, Aradról, Vajdahunyadról, Petro-
zsényból, Vulkánból, valamint a városból is többen eljöt-
tek az alkalomra. 

A kezdő imában Tóth Róbert körzeti lp., illetve Ary
László református lp. vezetett minket. Ezt követően Bor-
zási Sándorné Gyöngyi köszöntötte a testvérnőket, majd
szolgálatok következtek. Ary Lászlóné Eszter református
tiszteletes asszony bizonyságtevése után Szécsi Mária
versét hallgathattuk meg. Azt követően Antal Amália az
RMDSZ részéről mondott bátorító szavakat az imádko-
zásról, valamint Tóth-Reinbold Edit testvérnő. Majd Ku-
tasi Csaba, a ,,Kandilla” egyesület vezetője Petrozsényból
köszöntötte a testvérnőket a 133. Zsoltár első versével. 

A köszöntések után özv. Kiss Lászlóné Berta testvérnő
(Aradról) előadását hallgathattuk meg az imádkozó
nagymamákról, aki bátorította az idős nagymamákat
arra, hogy imádkozzanak kitartóan gyermekeikért, uno-
káikért és dédunokáikért is, hogy ők is megértsék és
megérezzék Isten szeretetét, és tapasztalják meg az Isten-
től jövő védelmet egész életükre nézve.

Ezt követően Dr. Halász Irén testvérnő (Nagyváradról)
tartott előadást a ,,Gondolatok az imádságról” címmel.
Megemlítésre került Mózes imaközössége Istennel, Pál
apostol imaélete, mélyebb imaközösségre buzdítottak
minket Müller György, Luther Márton testvérek imaéle-
tének példái is. Az előadás során  a következő kérdésekre
kaptunk válaszokat az imádság témakörében: 

„Mi az imádkozás?” Az imádkozás beszélgetés az Isten-
nel, minden időben és helyzetben megélhető személyes
kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartójával. ,,Az
imádság lelki életünk lélegzetvétele” – mondta Sundar
Singh. E nélkül nincs keresztyén élet. Nagyon szépen fo-
galmazott Spurgeon is, mikor azt mondta: ,,Az imádság
belélegzi az Isten szeretetét és kegyelmét, és kileheli az
Isten dicséretét.”

„Mi is indít bennünket az imádkozásra?” A legtöbbször
a nyomorúságaink, a tehetetlenségünk, a bajaink (Zsolt
70:6). Előfordul az is, hogy sóvárgásból jövünk Istenhez,

Női csendesnap lupényban
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FelVÉteli 
teológiai tanulmányok végzésére

A Baptista teológiai Akadémia (BTA)
felvételit hirdet a 2018/2019-as 

egyetemi évre a következő szakokon:
lelkipásztori szak – alapképzés (BA-licenciá-1.
tus diploma). A más igei szolgálatra készülők a
hitoktatói képzési irányt választhatják, erre je-
lentkezhetnek az evangéliumi közösségek (bap-
tista, pünkösdi, testvér-gyülekezet) férfi - és nő
tagjai. A képzés időtartama a lelkipásztori sza-
kon 8 félév (ez érvényes a hitoktatói képzési
irányra is). 
Kántor szak–- alapképzés (BA-licenciátus2.
diploma). Erre jelentkezhetnek az evangéliumi
közösségek (baptista, pünkösdi, testvér-gyüle-
kezet) férfi - és nő tagjai. A képzés időtartama
6 félév.
Szintén a 2018/2019-as egyetemi évre hirde-3.
tünk felvételit mesterképzésre (MA), a bap-
tista teológia tagozaton azon érdeklődők
számára, akik nem teológiából, hanem más
szakterületeken szereztek licenciátus diplomát
(pl. bölcsészkar, közgazdaság, mérnöki, orvosi
stb.) Várjuk olyan férfiak vagy nők jelentkezé-
sét, akik a görög és héber nyelv mellett dogma-
tikai, biblika- valamint gyakorlati teológiai kép-
zés által hitben és ismeretben megerősödve
szeretnék szolgálni Krisztust és a gyülekezete-
ket. A képzés időtartama 4 félév. 
A mesterképzésen belül lehet jelentkezni ze-4.
nei specializációra is. Erre jelentkezhetnek az
evangéliumi közösségek (baptista, pünkösdi,
testvér-gyülekezet) férfi - és nő tagjai, akik ren-
delkeznek már licenciátus diplomával bármi-
lyen szakterületen. 

A képzés minden szakon magyar nyelven történik.

A jelentkezéshez szükséges feltételekről és iratok-
ról részletes információ található a Szövetség hon-
lapján, a Teológia menüpont alatt, a
http://www.rmbgysz.ro/teologia címen. 

További információk végett érdeklődni lehet a
nagyváradi Fakultatív Konzultációs Központ irodájá-
nál: (e-mail: teologia@rmbgysz.ro, tel.: 0735-500
700)

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Rajz és szöveg: Pardi Evelin, Nagyvárad

Szeretet_maj_18_Szeretet_maj_18  2018. 04. 25.  9:45  Page 9



10 SZERETET • 2018. MÁJUS

A gyülekezet vezetéséről
szIlágyságI szolgálattevők találkoztak

Isten kegyelméből február 3-án a szilágysági missziókerü-
let szolgálattevői számára tarthattunk konferenciát a szi-

lágysomlyói magyar baptista imaházban. Szép számmal
voltak a jelenlevők, akikkel először is imádságban könyö-
rögtünk Isten áldásáért, amelyre dr. Kovács József, helybeli
lelkipásztor buzdított. A szilágysági missziókerület elnöké-
nek, Szűcs Sándor lelkipásztornak a köszöntése után követ-
kezett a konferencia tanítási része.

A konferencia témáját a következőképpen határozták
meg: „A bizottságtól a vezetőségig.” Az előadó ebben a té-
makörben dr. Borzási István krasznai lelkipásztor volt, aki
lépésről lépésre beszélt arról, hogy miként lehet először is
egy „bizottsági tagból” „vezetőség”? A másik kérdés, ame-
lyet érintett, hogy miként lehet a bizottság tagjait bevonni a
gyülekezet vezetésébe? Majd mélyebbre haladva a téma ki-
bontásában, azzal foglalkoztunk, hogy a bizottságnak mi-
ként lehet lelki látása arról, hogy mit kellene tenni a gyüle-
kezetben? Néhány perc szünet után egy másik fontos
kérdéssel foglalkoztunk, éspedig azzal, hogy milyen felelős-
ség terheli a bizottsági tagokat a helyzet kiértékelésében és
az iránymutatásban? Végezetül pedig arról kaptunk útmu-
tatást, hogy miért rossz az, amikor a lelkipásztornak kell vé-
geznie mindent a gyülekezetben? A kérdéseken túl a követ-

kező főpontok foglalták össze a téma mondanivalóját: 
■ 1. Mit jelent vezetni? 
■ 2. Kik azok, akik vezetnek? 
■ 3. Melyek a vezető adottságai? 
■ 4. A látás – a vezető fegyvere.
■  5. A delegálás – a vezető eszköze.
Az egész konferencia jó légkörben zajlott le, és az egye-

nes, biblikus tanítás arra serkentett mindenkit, hogy haza-
menve a saját gyülekezetébe, minden vezető még odaadób-
ban, Isten szerint végezze a vezetés feladatát azért, hogy az
Úr népe épülhessen és szépülhessen. Az alkalom után a
helybeli gyülekezet kedvességét megtapasztalhattuk abban
a bőséges ebédben is, amelyet nagy szeretettel biztosítottak
minden jelenlevő számára. Ez alkalommal is szeretnénk a
szilágysomlyói gyülekeznek megköszönni vendégfogadásu-
kat és szolgálatukat.

„De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága
nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel,
és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bi-
zonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról”
(ApCsel 20:24).

János Csaba

MISSZIÓKERÜLET

PÜNKÖsD

A pünkösd jő – de meg nem érti titkát
A szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, – bimbófejük kinyitják
A kis virágok, zöldül a levél;
Mit ér, ha a természet újra éled,
A föld örül, madárka énekel,
De a szívünkben még az égi Lélek
Élet tavaszát nem költhette fel?

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,
Hervadt virág csak minden ünnepünk,
Hiába volt a szent karácsony napja,
A húsvét fénye föllángolt – s letűnt.
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,
Értünk csak egyszer halt kereszthalált,
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,
Mert életet csak Isten Lelke ád.

Ismeretlen szerző
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Gyermekvállalás 
és családtervezés 
a Biblia fényében
bIhar-kerületI szolgálattevők 
PaPtaMásIban

Az Úr kegyelméből 2018. március 3-án
lehetőségünk nyílt részt venni a bihari

missziókerület által szervezett szolgálattevői konferen-
cián, a paptamási baptista gyülekezetben. Az imaáhítatot
Kiss Zoltán lp. és Tóth Christian vezették. Jó együtt imád-
kozni a testvérekkel, akikkel nem minden nap van erre
alkalmunk, de minden nap ugyanahhoz az Istenhez járu-
lunk, ugyanazon a Krisztuson keresztül.

A tanítást Dr. Kovács József tartotta, egy igen elhanya-
golt és vitatott témában. Mindannyiunkat érintő téma a
családalapítás, mert vagy már van családunk, vagy ha
nincs, akkor több mint valószínű, hogy lesz. Ebből kiin-
dulva életünk során találkozunk olyan kérdésekkel, mint
pl. „mit mond a Biblia a házasságról? Mikor és kivel?”,
vagy „mi a véleménye Istennek a fogamzásgátlásról?
Használjam, ne használjam? Ha igen, akkor melyik a
megengedett, és melyik nem megengedett módszer?”
Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel, meg kell valla-
nunk, ritkán foglalkozunk gyülekezeteinkben. Ezúton is
szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni, hogy merjenek
a lelkipásztor testvérektől kérni ezzel kapcsolatos taní-
tást, és más ehhez hasonló vitatott vagy kevésbé kimerí-
tett témakörökben is.

Ami a tanítás összefoglalóját illeti, a továbbiakban sze-
retnék egy rövid betekintést adni a testvéreknek ennek
tartalmáról és témaköreiről. Már a bevezetőben előtérbe
került e témáknak a vitatottsága, de fontossága is egya-
ránt. Bevezetésképpen három pontban volt megfogal-
mazva a témák fontossága: „Isten döntése, hogy a gyer-
mekvállalás által tartja fenn az emberiséget”, „Milyen
problémákkal küszködik a mostani emberiség?”, és „A
gyermekek, mint a jövő társadalma”.

A tanítás első része olyan igeszakaszokat tartalmazott,
amelyekből bibliai alapelveket lehet megérteni a gyer-
mekvállalással és családalapítással kapcsolatban. A kö-
vetkező igehelyek voltak megemlítve, mint az 1Móz 1:28;
Zsolt 127:3; 1Kor 7:4-5. Az alapelvek, amelyeket megtanul-
hatunk, az ember szexualitásával, a yermekvállalással és
a gyermekneveléssel kapcsolatosak.

A következőkben testvérünk kitért a gyermekválla-
lásra, és annak lehetőségére, hogy megtervezzük a gyer-
mekek számát. Ezeket a lehetőségeket Isten adta az em-
bernek. Szó volt a gyermekvállalás idejéről, és más ehhez

kapcsolódó témákról. Lenne még mit mondani az előadás
tartalmával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy annak
nem itt van a helye. Minden gyülekezetnek megvan a le-
hetősége, ahogy azt már fentebb is említettem, hogy eze-
ket a témákat a gyülekezeten belül a lelkipásztorokkal
együtt kidolgozzák és megbeszéljék.

Nagy hatással volt rám, hogy minden téma befejezése
után volt egy lelkigondozói része a tanításnak, ahol arról
kaptunk útmutatást, hogy adott témakörben milyen dol-
gokra figyeljünk oda, amikor hasonló problémákkal küsz-
ködő embereket lelkigondozunk.

A tanítás után, Isten kegyelméből, nemcsak meghallhat-
tuk azt, de be is kapcsolódhattunk, és egy fórumbeszélge-
tés keretén belül épülhettünk egymás hite és megtapasz-
talásai által. Jó volt azt látni és hallani, hogy a testvéreink
hogyan élték meg a gyermekvállalást. Milyen nehézsége-
ket kellett leküzdeni, megharcolni és megimádkozni. 

Utoljára, de nem utolsó sorban, hadd említsük meg az
asztali közösséget is, és ezúttal szeretnénk megköszönni a
paptamási testvéreknek a vendégszeretetüket és a finom
bográcsost, amit elkészítettek nekünk. Jó volt megtapasz-
talni, hogy bár az alkalomnak vége lett, de a beszélgeté-
sek, testvéri közösség és elmélkedések nem fejeződnek
be, ahogy kijöttünk az imaház ajtaján. Ezek folytatódtak
az asztali közösségnél.

Reméljük, hogy a testvéreknek sikerült – ha egy kicsit is
– bekapcsolódni az alkalom lelkületébe, és ezen beszá-
moló által áldást nyerni, amit Urunk Jézus Krisztus dicső-
ségére használhatunk.

Ferkő Attila, Nagyvárad-Betlehem

MISSZIÓKERÜLET
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Céltudatos ifjúság címmel szervezhettünk újabb ifjú-
sági vezetőképző hétvégét a sólyomkővári tábor-

ban, március 16-18 között. Idén, több mint 40 ifjúsági ve-
zető vett részt, több mint 20 ifjúságot képviselve, ami a
tavalyi képzéshez képest kétszeres létszámot jelent, ezért
is Istennek adunk hálát. Ennek a kezdeményezésnek a fő
céljai: az ifjúságok közötti ismerkedés, a vezetők képzése
és az ifjúsági munka nehézségeinek és sikereinek kölcsö-
nös megosztása.

Péntek estétől vasárnap délig tartott az alkalom. Az elő-
adó pénteken és szombaton Steiner József, magyaror-
szági lelkipásztor volt. Péntek este a céltudatosság fontos-
ságáról tanulhattunk. Steiner József lelkipásztor előadása
a következő gondolatok köré csoportosult: Isten mindent
céllal teremtett, legfontosabb alkotása a gyülekezet,
mégis vannak a gyülekezet és az ifjúság növekedéseinek
akadályai. A növekedés az egészség eredménye, az egész-
ség pedig az egyensúlynak köszönhető. Minden gyüleke-
zetnek és ifjúságnak vannak hajtóerői: hagyományok,
személyek, anyagi helyzet, épületek, programok, gyüleke-
zeti többség, látogatók, stb. A legfontosabb, hogy a cél irá-
nyítsa a gyülekezetet és az ifjúságot. A cél meghatározása
fontos, mert építi a csapatszellemet, csökkenti a frusztrá-
ció érzését, segíti az összpontosítást, együttműködést von
maga után, és segíti a mérlegelést. A következőképpen
határozhatjuk meg a gyülekezet és az ifjúság céljait: vé-
gezzünk egy közös bibliatanulmányt ebben a témában,
tegyünk fel két kérdést: mivé kell válnunk és mit kell ten-
nünk, majd jegyezzük fel azokat a célokat amelyeket
megtaláltunk. A célok a következők: Isten imádata, evan-
gelizáció, a közösség megélése Istennel és emberekkel, a
tanítványság és a szolgálat. A célok biblikusak, konkré-
tak, alkalmazhatóak és lemérhetőek kell legyenek. A

nagy parancsolat, és a (nagy) missziói parancs iránti nagy
elkötelezettség, nagy(szerű) gyülekezetet és ifjúságot hoz
létre. A célok közvetítésére használhatunk szlogeneket,
szimbólumokat, élettörténeteket, bibliai történeteket és
konkrét kihirdetést. A célok alkalmazásának kulcsa az
egyensúly.

A szombati nap első előadása a céltudatosság 10 módjá-
ról szólt, hogy mik azok, és hogyan alkalmazhatóak.

Mód: céltudatosan vonzzuk az új tagokat egyre bel-1.
jebb a közösségünkbe. Minden gyülekezetben és ifjú-
ságban a következő körök figyelhetők meg (kívülről
egyre beljebb): lakóközösség, tömeg, közösség, az el-
kötelezettek, és a mag. A pásztor fontos eszközei az új
tagok csatlakozásában: önkéntesek és szolgálattevők
elismerése, a régi tagok megbecsülése, a gyülekezeti
tagok tisztelete. 
Mód: a célok köré építsük a programokat!2.
Mód: neveljük a tagokat a célok alapján: bibliatanul-3.
mány és bibliaóra által. 
Mód: indítsunk kis csoportokat a célok elérése érde-4.
kében és minden kiscsoport gyakorolja mind az öt
célt.
Mód: báziscsoportok kialakítása a célok elérése érde-5.
kében (pl. missziói bizottság). 
Mód: prédikáljunk a célokról. 6.
Mód: költekezzünk a céloknak megfelelően és figyel-7.
jünk az egyensúlyra. 
Mód: készítsünk céltudatos naptárt.8.
Mód: készítsünk kiértékelést a célok szempontjából.9.
Mód: állítsunk be munkatársakat a céloknak megfe-10.
lelően, ha lehet akkor fizetett munkatársakat vagy
önkénteseket. 

A céltudatos gyülekezetben és ifjúságban levő prioritá-

tavaszi ifivezetőképző sólyomkőváron
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sok nagyon fontosak. Az első prioritás, hogy Isten céljai
legyenek a mi céljaink. A második prioritás: az emberek,
tagok. Az emberek fontossága a gyakorlatban két módon
történik: újakat vonzani és a régieket megtartani. A har-
madik prioritás: a programok szervezése. A utolsó priori-
tás pedig, a gyülekezet ingatlanai.

A szombati nap második előadása a hiteles vezetésről
szólt. Sokféle vezetési modell létezik, de minden növekvő
gyülekezet és ifjúság közös jellemzője, hogy olyan vezetői
vannak, akik nem félnek hinni Isten igéreteinek. A hit az
egyik legfontosabb tényező a vezetésben. Isten azt az em-
bert használja, akinek van egy álma, meglátása a jövőt il-
letően! Semmi nem történik addig, amíg valaki nem kezd
el álmodni, vezetést kapni. Egy gyülekezet sosem nő túl a
látásán. Az Istenben való hitet nem lehet delegálni, átru-
házni másra. Tegyük fel magunknak a következő kérdést:
Mit kísérelhetnék megtenni Istenért, ha tudnám, hogy az
nem hiúsulhatna meg? Két gyakori tévedés ismerhető fel
a célok kitűzésekor: túl alacsonyra helyezzük őket, vagy
túl gyorsan probáljuk elérni ezeket a célokat. A látás átvé-
tele Istentől akkor történik meg, amikor Ő megmutatja,
mit fog tenni, megmutatja, miként fogja tenni és megmu-
tatja, mikor fogja tenni. Fontos, hogy így imádkozzunk:
Uram segíts, hogy azt tegyem, amit Te megáldasz. Isten
azt az embert használja, aki hajlandó vállalni a kudarc
kockázatát. A sátán legerősebb fegyvere: a kudarctól való
félelem (az emberek véleményétől való félelem). Mer-
jünk hibázni, de nagyon vigyázzunk, milyen területen hi-
bázunk: ismeretbeli, vagy technikai hibák elfogadhatóak,
de az erkölcs és az emberi kapcsolatok területén ejtett
hibáknak nagy áruk van. A kudarctól való félem kiküszö-
bölése, akkor történik meg, ha a kudarcot újrafogalmaz-
zuk és a hasonlítgatásokat elkerüljük. Isten azt az embert
használja, aki számít arra, hogy Isten használni fogja. A
győztesek és vesztesek közötti különbség a magatartás.
Ne engedjük, hogy a lehetetlen helyzetek elbátortalanít-
sanak, inkább motiváljanak. A sátán örömmel próbál rá-
beszélni arra, hogy nem vagyunk képesek megvalósítani
azt a látást amit Istentől kaptunk, de nem szabad elfeled-
jük, hogy ő a hazugság atyja. A ma megoldhatatlan prob-
lémája, a holnap csodája lehet. Isten azt az embert hasz-
nálja, aki soha nem adja fel. A pásztori siker titka: túlélni
a kritikákat. A nagy célok összeegyeztethetőek az alázat-
tal. Ha az emberek büszkének fognak tartani a nagy cél-
jaink miatt, akkor se csüggedjünk el. Olyan problémáink
lesznek, amik lehetetlennek fognak tűnni, és csak az ima
oldhatja meg őket. Lehet súlyos hibákat fogunk elkövetni,
de Isten ezeket is tudja használni. Olyan nagy lesz az ál-
munk, hogy Isten nélkül minden kudarcra van ítélve, ha
Ő nem tenne csodát, esély se lenne a megvalósulásra. Az
Istentől való vezető válságban születik. Isten csodálatos

kegyelme, hogy habár Ő tud minden hibáról, amit el fo-
gunk követni, mégis minket választ erre a munkára.
Egyetlen dolog ami a kezünkben van: mennyire hiszünk
Istennek és Istenben. Ez a mi döntésünk! Egyik alkalom-
mal Rick Warrent megkérdezték: „Szerinted miért hasz-
nál téged Isten ilyen hatalmasan?” A válasza a következő
volt: „Mert számítok rá, hogy használni fog”. 

Vasárnap délelőtt Paul és Tanya Gericke voltak a ven-
dég előadóink. Ők arról tettek bizonyságot, hogy melyek
azok az alappillérek, amire építik a fiatalok közötti misz-
sziós szolgálatukat. Paul lelkipásztorként szolgált Kana-
dában, amikor Isten a szívére helyezte, hogy kezdjen el
missziózni a romániai fiatalok és gyerekek között. Fele-
sége, Tanya, pedig már fiatal korától családjával együtt,
egy keresztyén misszió szervezet tagja, aminek keretén
belül hitetlen fiataloknak tettek bizonyságot Jézus Krisz-
tusról. Nagyon bátorító volt hallani az ő tapasztalataikat,
és átéléseiket a missziói munka területén. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy gazdag tanításban ré-
szesülhettünk ezen a hétvégén, és imádkozunk, hogy
egyre több elszánt ifjúsági vezető legyen, akiket Isten
rendkívüli módon fel tud használni. 

A résztvevők a következő célkitűzésekkel távoztak:
„próbálok először Isten vezetésére figyelni és így egy jó
mentor lenni”; „legyek hiteles. Értékeljem az ifi tagokat,
építsek kapcsolatot velük, bátorítsam őket”; „szeretném
Isten segítségével a tanultakat gyakorlatba ültetni”; „min-
dent beleadok, hogy a lehető legtöbbet használhasson Is-
ten az Ő kezében”; „lesznek dolgok, amire rádolgozunk,
és lesz, amin változtatunk”; „minél több fiatalhoz eljuttas-
sam Isten igéjét itthon”; „változásra van szükség, ennek
érdekében tennem kell, amit Isten rám bízott”; „töreked-
jek az eredetiségre, személyes hitelességre, éljem túl a
kritikákat, legyek alázatosan céltudatos, az ifivel töltsük
be az öt célt”; „elhatároztam, hogy elkezdünk egy soroza-
tot ifin arról, hogy mi a feladatunk, mire hívott el Isten, és
ezeket gyakorlatba is ültetjük”; „a Lélek munkája a leg-
fontosabb, én csak eszköz vagyok”; „elhatároztam, hogy
vizsgáljam át az ifink költségvetését, hogy lássam, miben
kell változnunk, hogy legyünk a költségekben is kiegyen-
súlyozottabbak”; „igyekezni fogok egy jó célt meghatá-
rozni (együtt az ifivel) és azért küzdeni”; „úgy érkeztem,
hogy már nem sok reményt láttam az ifiben, de úgy jöt-
tem el, hogy Istennek nagy tervei vannak még az ifjúsá-
gunkkal. Jön az ébredés!”; „Amit Isten rám bízott az ifi-
ben azt ideje megvalósítani. Szeretném, ha Isten nem
csak belőlem formálna egy céltudatos vezetőt, hanem az
ifi tagjai céltudatos fiatalokká válnának.”; „Dolgozni
azon, ami a leginkább megérintett: vajon, ha az ifink el-
tűnne a lakóhelyünkről, hiányoznánk-e?”

Szűcs Dávid, Egrespatak
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■ 2018. január 6-án, életének 83.
évében kísértük utolsó útjára †
Virágh Bálint testvérünket, aki a
nagybányai gyülekezet első gene-
rációs tagja volt. 1934. július 14-én
született a gyülekezetet alapító Vi-
rágh Gábor és Rozália ötödik gyer-

mekeként. Kegyelemnek tartotta, hogy a saját házuk-
ban frissen alakult gyülekezetben nőhetett fel. Számára
nem volt kérdés az Úr követése, de szüksége volt a meg-
térésre, ami be is következett, és 1959-ben alámerítke-
zett Szilágyi Antal körzeti lelkipásztor által. Ugyanab-
ban az évben házasságra lép Gerzon Ilonkával. Az Úr
két fiúgyermekkel áldja meg őket, akik máig hűséggel
szolgálják az Urat. Szerette szülővárosát, szakmáját,
munkahelyét. Lelki élete a 80-as évek elején megújul,
és új lendülettel szolgálja az Urat, oroszlánrészt vál-
lalva az új imaház építésében. Élete végén meggyen-
gült, de az Úrba vetett hite megmaradt. 
Temetésén a kápolnánál és a sírnál igei szolgálatot vé-
geztek János Csaba és Mike Sámuel lelkipásztorok ma-
gyar nyelven, valamint Miklós József testvér román
nyelven. Az énekszolgálatoknak volt egy meglepetés-
nek számító mozzanata is, amikor az elhunyt testvé-
rünk utolsó kívánságának eleget téve, a férfikar eléne-
kelte a bányász himnusz egyházi változatát. Virágh
Bálint testvérünk hite, reménysége, az ebből fakadó
szorgalma és az embereken való segíteni akarás legyen
példa számunkra! Emléke legyen áldott! [M. Cs.]

■ Sarmaságon 2018. február 4-én megszomorodott szív-
vel, de Isten akaratában megnyugodva gyűltünk össze,
hogy elkísérjük utolsó földi útjára †
Kaszta Miklós testvérünket, aki 73
éves korában ért a hazahívó szó.
Sarmaságon, ifjú éveiben döntött az
Úr mellett, és bemerítkezett. 1972.
május 4-én házasságot kötött Csóka
Emmával. Házasságukat Isten 3 le-
ánygyermekkel áldotta meg. Zenei
szolgálatokat végzett, alázatosság, családszeretet, áldo-
zatkésség, békességre törekvés jellemezte. Élete utolsó
évében sok kezelésen ment át, egészségi állapota roha-
mosan gyengült, feladta a küzdelmet a betegséggel,
vágyva elköltözni e földi létből. Utolsó éneke a család-
dal: „Halld csak halld, az éj csendjében, benned mi ko-
pog...” Kedves családja mindvégig mellette volt, min-
dent megtett érte, de 2018. február 2-án visszaadta
lelkét Teremtőjének. Népes hallgatóság állta körül test-
vérünk koporsóját, a vigasztalás igéit Kis Ottó, dr. Ko-
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vács József, Tóth Attila lelkipásztorok hirdették és Fe-
kete Csaba lelkipásztor ismertette a nekrológot. Emléke
legyen áldott! [sz. B. D.]

■ Fájó szívvel tudatjuk, hogy † Laka-
tos Dénes testvérünk tragikus hirte-
lenséggel elköltözött földi világunk-
ból, élete 64-ik esztendejében.
Szomorúan és mély megrendüléssel
érintett mindnyájunkat eltávozásá-
nak híre, akik február 22-én utolsó

földi útjára kísértük. Testvérünk fiatalon megtért, majd
1978-ban Mocsolyáról Sarmaságra költözött. Gyüleke-
zetünk oszlopos tagja volt, hosszú éveken át szolgált a
vezetőségében, mint igehirdető és mint az építkezés ve-
zetője. 1982. május 9-én házasságot kötött Keresztes
Évával és két gyermekkel áldotta meg az Úr. Családsze-
rető, szorgalmas munkás emberként ismertük. Nehéz
volt az elválás, és fájdalmas a hátramaradottakra tekin-
teni, de hangzott a vigasztalás evangéliuma. A halál át-
költözés, és lesz viszontlátás a mennyben. A ravatalnál
Kis Ottó és Székely Béla lelkipásztorok szóltak a Fil
3:20, illetve a 2Tim 4:6-8 alapján, majd utóbbi a Zsolt
90:12 szerint, román nyelven. A nyitott sír előtt a Jn
11:25-40-ből hangzott a vigasztalás igéje. Testvérünk
emlékét szívünkben hordozzuk, mindazok akik ismer-
tük és szerettük és minden jóért, közös emlékért, Isten-
nek adunk hálát. Mindkét temetésen énekekkel a sar-
masági gyülekezet ének és zenekara szolgált. Isten
terjessze ki uralmát a népes gyászoló családok és gyüle-
kezet élete felett, hogy előrement testvéreinkkel „örök-
séget nyerjünk a megszenteltek között.” [sz. B. D.]

■ Berettyószéplakon 2018. február 6-án temettük † Kó-
lya Imre testvért. Testvérünk több éven át a gyülekezet
elöljárója volt. Az Úr 83 évvel ajándékozta meg. A teme-
tésen Isten vigasztaló igéjét Balla Frigyes testvér hir-
dette a Zsolt 73:24-26, 28 alapján. A gyülekezet lelki-
pásztora, Fekete Csaba az 1Kor 15:12-20 alapján
szolgált igei üzenettel. A temetésen a körzet összevont
énekkara is szolgált. Az Úr vigasztalását és kegyelmét
kívánjuk a családtagok számára! [F. Cs.]

■ Gyászistentiszteletet tartottunk Szilágyperecsenben
2018. február 24-én, amikor † Boncidai Sándort kísér-
tük utolsó útjára. Testvérünk 1971. április 27-én szüle-
tett Szilágyperecsenben, Boncidai Mihály és Boncidai
Borbála családjában, első gyermekként. 1987. szeptem-
ber 16-án részesült újszövetségi alámerítésben, és 1996.
január 19-én kötött házasságot Ádám Erikával, akivel 22

AKIK hAZAMENTEK
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évet éltek házasságban. Testvérünk az utóbbi időben
gyakori mellkasi fájdalmakra panaszkodott. Hirtelen
halála 2018. február 21-én következett be. A gyászisten-
tiszteleten igét hirdetett Király László, dombóvári lelki-
pásztor a 90. Zsoltár alapján. A nekrológot Bálint Pál lp.
olvasta fel, aki később, a sírnál az ApCsel 17:24-34 alap-
ján hirdette a feltámadásban vetett reménységet. Az Úr
vigasztalása legyen a gyászoló családon! [B. P.]

■ † Fazakas Sándor testvérünket
2018. március 11-én kísértük utolsó
útjára Szilágynagyfaluban, aki 92
évet kapott Istentől. 1925. október
18-án született Szilágyzoványon re-
formátus családban. Hatéves korá-
ban édesanyjuk meghalt, öccsével

együtt félárván, nehéz körülmények között nőtt fel. 17
éves korában elment egy evangélizációs alkalomra,
ami a szilágynagyfalui baptista gyülekezetben volt,
ahol már az első alkalommal megnyitotta szívét, elfo-
gadta Jézust Megváltójának. 1943. augusztus 8-án, 18
éves korában megpecsételte hitét, alámerítkezve a Be-
rettyó vizében Kerekes Bálint missziómunkás által.
1948. június 5-én kötött házasságot Orbán Zsuzsanná-
val, akivel 43 évet élt boldog házasságban. Egy leány-
gyermekkel áldotta meg őket az Úr. 1979-ben költözött
Nagyfaluba, ahol sokféle szolgálatot vállalt. Különlege-
sen érzékenyen reagált a szegények szükségeire. Leg-
többen úgy hívták a faluban: „a hívő Sanyi bácsi.” Az
utolsó hónapokban, az időskori gyengeségeit megelége-
déssel hordozta, készült a hazaköltözésre. A gyászisten-
tiszteleten népes gyászoló gyülekezet előtt igei üzenet-
tel szolgált Szekrényes Pál a Zsolt 116:15, Nagy–Kasza
Dániel a Jn 14:1-3 és Nagy István a Jel 14:13 igék alap-
ján, valamint a helyi ének- és zenekar dicsérte az Urat.
Emléke áldott! [N. i.]

■ Mély fájdalommal, de Isten akara-
tában megnyugodva kísértük utolsó
útjára † Szőke József Károly testvé-
rünket. A Teremtő 87 évet adott
neki kegyelméből. A gyászistentisz-
teletre április 12-én Fugyivásárhe-
lyen került sor. Budai Lajos testvér, nagyváradi lelki-
pásztor hirdette az Igét a Zsid 9:27 alapján, majd a
sírnál Szabó András értarcsai lelkipásztor testvér hir-
dette Isten igéjét. Az alkalmat Diós Ferenc testvér zárta
imával. Akit Isten nekünk ajándékoz, bármikor vissza-
kérheti, ha fájdalmas is, bele kell törődnünk az Ő szent
akaratába. [zsemlye Alfréd]

hITÜNK

M I T  TA N í T  A  B I B L I A?  ( 1 4 . )

„Napról-napra növelte a gyülekezetet”
Elgondolkodtatnak az utóbbi évek statisztikái. Ez a tü-
kör megmutatja szeplőinket: az apadás szemmel lát-
ható. Egy ideig fenn lehetett tartani a látszatot, mivel a
roma-misszió látszólag pótolta a hiányzó tagokat és be-
merítéseket. Azonban ez zsákutca: a roma gyülekeze-
tek taglétszáma ingadozóbb, mint eleinte hittük, és en-
nek fölfelé ívelése is megtorpant már. Úgyhogy, szembe
kell nézni a valósággal: egyre kevesebben vagyunk. Le-
het, hogy ez ünneprontás, pedig inkább ébresztésnek
szánnám. 

A baptisták taglétszáma nem növekedett az utóbbi
évtizedekben sem Erdélyben, sem Magyarországon.
Magyarországon például 1940 körül állítólag még
15.000 volt az úrvacsorázó tagok száma, 600 települé-
sen. A kommunista időszak lezárulásával viszont alig
11.000 tag maradt, 300 településen. Ez önmagában
4.000 tagú csökkenést jelent. Éppúgy, mint minálunk, a
rendszerváltást követően ott is lassú növekedés kezdő-
dött. Nálunk ez nem volt annyira látványos, mert meg-
közelítőleg 2.000 erdélyi tag átvándorolt az anyaor-
szágba. Az elvándorlás olyan méretű volt, hogy a falusi
gyülekezetek ezt egy idő után megsínylették. Egy másik
elvándorlást a városra költözés jelentett, mert az urba-
nizáció újabb virágzásnak indult. Mindezt pótolni lehe-
tett egy ideig, amíg voltak olyan lelkes, missziós látású
gyülekezetek, amelyek képesek voltak új tagokat
„szülni”. Az utóbbi időben viszont mintha elhalványult
volna a küldetéstudat! Pedig a misszió, az evangélium
megélése és továbbadása nélkül a hit elszürkül, míg
teljesen el nem mosódik! Mi a tennivaló?

(1) Nem biztos, hogy a „hagyományos” gyülekezetek
felszámolása előbbre visz, habár újabb és újabb mód-
szereket kell találni, hogy az evangéliumot a jelenlegi
kontextusban megfelelően adhassuk tovább. (2) Annak
idején Oláh Liviu a hívők megtérésére szólított fel: így
kezdődött az ébredés 1974-ben! A megtérésnek és a ke-
gyelem evangéliumának hirdetésére van szükség a
Szentlélek erejével és tüzével, a tudományos és száraz
elmélkedések helyett. (3) Fontos a gyülekezetben ural-
kodó kegyelmi légkör, amely összefog a bűnös meg-
mentésében, lelkigondozza azt és kezeli a felmerülő
problémákat. (4) El kell utasítani a népegyházi élette-
lenséget, és azt a szeretetközösséget kell folytatni,
amely egymás terhét hordozza, szoros testvéri kapcso-
latokat ápol. Ez nemcsak imaházi vallásosságot jelent.
(5) A párbeszédet vállalni kell más felekezetekkel, de
nem azon az áron, hogy elveszítjük saját identitásun-
kat! (6) Azért fáradozni, hogy legyenek „kívülről” való
megtérések, mert így a „belülről” való megtérések is hi-
telesebbek lesznek.   

Dr. Borzási István
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tak az áldásért, a bölcseségért, az erőért, a kitartásért, az
élő hitért, hogy úgy nevelhessék fel gyermeiket, hogy
azok megismerjék az élő Istent és elfogadják Jézust Meg-
váltójuknak. Tudjuk, hogy Isten ezeken  a gyermekekken
és fiatal családokon keresztül is biztosítja gyülekezetünk
fennmaradását és épülését mind testiekben, mind lelki-
ekben. Mert „ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak
annak építői” (127. Zsoltár). 

Mindenért az Úré a dicsőség!

Hajas Annamária
(A fotókat készítette: Szeghalmi Andrea)
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Négyes gyermekbemutatás 
Krasznán

2018húsvétvasárnapjánn a krasznai gyüleke-
zetet nem csak a feltámadás öröme és ál-

dott reménysége járta át, hanem az élet egy másfajta
győzelme, és remény feletti boldogság is. A délutáni is-
tentisztelet folyamán ugyanis négy kisgyermek került
bemutatásra: Dimény István és Brigitta kislánya, Hanna,
Pap Dávid és Erzsébet kisfia, Joel, Petkes Gergő és Tímea
kisfia, Noel, és Fodor Levente és Rebeka kisfia, Olivér.

Borzási István, gyülekezetünk lelkipásztora az 1Móz
33:5-14–ben található igerészt olvasta, kiemelve, hogy
amikor gyermekekkel vagyunk körülvéve, akkor csak a

gyermekek lépése szerint haladhatunk, és nincs lehető-
ségünk átugrani az időszakokat, hanem minden lépést
be kell járnunk, melyeket az Úr elénk ad. Így van áldás
az élet minden szakaszában. Az alkalmi percekben a lel-
kipásztor testvér mind a négy gyermeket bemutatta úgy
a látható, mint a láthatatlan gyülekezet előtt, elmondva
az Ároni áldást, behelyettesítve a gyermekek neveit, me-
lyekre ez egész gyülekezet hangos „Ámen”-t mondott.
Bensőséges és áldott pillanatok voltak. Majd a családta-
gok, rokonok, énekcsoportok köszöntései, jókívánságai
következtek.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezekért a gyermekekért és
szüleikért, akik Isten elé hozták kicsinyeiket, és imádkoz-
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