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Aforró nyár után megérkezett az ősz, idén is gazdag termésével,
változó kedvével. A kellemes napsütést felváltotta a csepergő eső,

és nemsokára dértől fehérlik a mező. A falevelek százféle színben
pompáznak, amíg az erősödő fagy a földre nem parancsolja őket.
Ilyenkor óhatatlanul megjelennek a földi élet mulandóságát idéző
gondolatok. Egyesek szomorú beletörődéssel állapítják meg, hogy az
emberi élet is befejeződik, és nincs mit tenni ellene. Mások azt állít-
ják, hogy a rövid földi életet a lehető legjobban ki kell használni, min-
dent ki kell próbálni, élvezni kell az életet, mert csak egy van belőle. A
legtöbb ember, ha rövid ideig is, elgondolkodik az élet értelmén, ami-
kor a mulandóság valóságával szembesül. Ezek a gondolatok az Örök-
kévaló Istenhez kell vezessenek, aki felfoghatatlan szeretetéből
felkínálja az embernek az örök életet [Jn 3:16]. 

Amikor örök életről beszélünk, nem csak arra utalunk, hogy az
ember örökké létezik, hiszen ez mindenkire igaz, ugyanis a feltáma-
dásban mindenki részesül, új testet kap, és az ítélet napján örök juta-
lomban vagy büntetésben lesz része. Az örök élet ennél sokkal
gazdagabb jelentéssel bír.

(folytatás a 3. oldalon)

Az örök élet

„elvesznek mellőlünk a társak” 

November tükröt tart az elmúlásnak.
Mintha még inkább fájna: abbamarad-

nak a dolgaink, elvesznek mellőlünk a
társak, életünknek hogy vége szakad.

Az örökkévalókhoz fordulhatunk
ilyenkor fokozottan. Nagy kegyelem, ha

bennünk ekkor „valami új születik”.

Fo
tó

: h
tt

ps
:/

/w
al

lp
ap

er
st

oc
k.

ne
t

– 2016. novemberében indított, az örökkévalóság témájával foglalkozó
sorozatunk 2. része



Kezdődnek a missziókerületi 
közgyűlések
Szeretettel várjuk a Szövetségünk gyülekezeteinek kép-
viselőit az év végi missziókerületi közgyűlésekre, a kö-
vetkező időpontokban és helyszíneken: ■ Székelyföldi
missziókerület: november 25, Hargita Tábor; ■ Nagy-
váradi missziókerület: december 2, Rogériusz; ■ Szi-
lágysági missziókerület: december 9, Erked; ■ Ko-
lozsvári missziókerület: december 16, Kiskapus.
További részleteket korábbi, októberi lapszámunkban
és az rmbgysz.ro webcímen olvashatnak.

A testvéri találkozás reményében, Borzási Pál főtitkár

Anagyvárad-kerületi közgyűléssel egyidőben, decem-
ber 2-án a kerület lelkipásztor-feleségei is találkoz-

nak, szintén 10 órakor, a rogériuszi gyülekezetben. Sze-
retettel várjuk a testvérnőket!

Szeretettel, Papp Erzsike, 
a Nőszövetség Nagyvárad-kerületi képviselője
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KÜLFÖLDI ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!
A Szeretet postaköltsége külföldre 2018-ra:

Az előfizetés külföldön is 23 lejbe kerül, akárcsak bel-
földön, ehhez jön hozzá a postaköltség a fentiek sze-
rint. A Szövetség bankszámlái, amelyekre „Donatie”
megjegyzéssel utalni lehet az előfizetéseket:
RO03 RNCB 0032 0153 5589 0004 EUR
RO57 RNCB 0032 0153 5589 0002 USD
 RO94 RNCB 0032 0153 5589 0015 HUF
SWIFT code: RNCBROBU

November és a tiszta szívűek
„Eljött már november didergő hónapja, / Hideg szele a fák

ágait megcsapja. / Meghalva elhullnak a sárga levelek, / Ját-
szadoznak vélek a kegyetlen szelek.” (Csokonai Vitéz Mihály)

November tükröt tart az elmúlásnak. Mintha még in-
kább fájna: abbamaradnak a dolgaink, elvesznek mellő-
lünk a társak, életünknek hogy vége szakad. Az örökké-
valókhoz fordulhatunk ilyenkor fokozottan. Nagy kegye-
lem, ha bennünk ekkor „valami új születik”. Ez volt az idei
nyári Mabavit mottója. Simon József lelkipásztor az Úr
Jézus boldogmondásaiból a tiszta szívűekről hirdetett
igét, azokról, „akik az Istent meglátják”. Ebből idézünk. 

„Amikor Isten vizsgál minket
(...) Jó itt lenni! Sokan, sokféleképpen készültünk a ta-

lálkozóra. A szervezők, a zenészek, az énekesek, előadók
már hónapok óta készülnek, dolgoznak. És mind készül-
tünk: imában is. Indulás előtt belenéztünk a tükörbe,
mert szeretnénk úgy megjelenni, úgy fellépni, hogy ne
valljunk szégyent. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy
a legfontosabb nem az, amilyennek mi egymást látjuk,
hanem, hogy milyennek lát minket az Isten. Mindnyájan
az ő színe előtt állunk, s amikor ő vizsgál minket, nem az
számít, hogy milyen a külsőnk, mennyi az ismeretünk,
milyenek a képességeink, hanem, hogy milyen a szívünk.
Isten nem azt nézi ami a szem előtt van, hanem azt, ami
a szívben van. Az Úr Jézus Krisztus a Mt 5:8-ban ezt
mondja: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent
meglátják. Ebben az igében az Úr egy áldást ígér. Az
áldás arról szól, hogy az ember meglátja az Istent. Ezt az
áldást Isten ingyen adja, bárkinek. Mégis nem mindenkié
ez az áldás, mert feltételhez van kötve. Ez a feltétel a
tiszta szívűség: a tiszta szívűek látják meg az Istent.” 

„Mi az, ami beszennyez? 
1) a kísértő, a hitetlenség, a hálátlanság, zúgolódás,

Isten ellen való lázadás, 2) az istentelen, a megtéretlen
világ, a bálványimádás, 3) a bukott emberi természet, vá-
gyak-kívánságok, gonoszság, irígység, harag.

(folytatás a 6. oldalon)

■ Kérjük a lapfelelősöket a Szövetség sajtóter-
mékeire adott rendeléseket minél előbb ösz-
szegyűjteni, és a példányszámokat telefonon,
emailben vagy postán visszaküldve a rendelési
szelvényt jelezni a szerkesztőségnek! Az
rmbgysz.ro weboldalon található szelvény kitölté-
sével is lehet rendelni!

■ Megjelent Kelemen Sándor Tomi „Kornya Mi-
hály és családja származástörténete” c.
könyve, amely a nagy ugartörő misszionárius
származását kutatja. Részletek a szerzőnél.



(folytatás az első oldalról)

Az örök élet Krisztusban van

„Az pedig az örök élet, hogy is-
mernek téged, az egyedül igaz Is-
tent, és akit elküldtél, Jézus Krisz-
tust” [Jn 17:3]. Krisztus maga az
élet, és ezt  felkínálta az emberek-
nek. Az élet kenyeréről és élő víz-
ről beszélt, amelyek fogyasztása
beteljesedett és örök életet hoz.
Ezek hallatán az emberek szeme
mindig felcsillant és kértek ilyen
kenyeret és vizet [Jn 4:15, 6:34].
Ami azonban válaszként érkezett
nem volt más, mint Jézus önkije-
lentése, az evangélium. 

Ma sem történik ez másképp.
Jézus Krisztus kijelenti magát az
Ige által. Meg lehet tudni felőle,
hogy Megváltó, aki szeretettel és
kegyelemmel teljes, és uraknak
Ura, aki hatalmat gyakorol. Ez az
ismeret, amikor hittel van fogadva,
átformálja az ember életét. Meg-
bánja, megvallja bűneit, Isten
pedig új teremtéssé formálja. Ez
szőlővesszőként beépül Krisztusba,
az igazi szőlőtőbe, és onnan kapja
az életet. Az örök élet tehát Krisz-
tussal összekötött élet, itt a földön
és az örökkévalóságban. A Krisz-
tussal való közösség érdekes mó-
don valósul meg. Most Krisztus él
bennünk, amint Pál apostol
mondja: „Krisztussal együtt ke-
resztre vagyok feszítve: többé
tehát nem én élek, hanem Krisztus
él bennem” [Gal 2:20]. Gyarló és
szerény hely ez a mi Urunk szá-
mára, de mégis elvégzi munkáját
bennünk. Ő irányít, és használ fel
az Isten céljainak megvalósítására,
a kísértő folyamatos ténykedése el-
lenére. Az öröklétben változik a
helyzet. Jézus biztosít helyet ne-
künk: „ha majd elmentem, és he-
lyet készítettem nektek, ismét
eljövök, és magam mellé veszlek ti-
teket, hogy ahol én vagyok, ti is ott
legyetek” [Jn 14:3]. Ott nem lesz
semmi rossz és kísértés, maga

SZERETET • 2017. NOVEMBER

Isten töröl le minden könnyet a
megváltottak szeméről [Jel 7:17].
Érdemes megismerni Jézust, ha
ilyen csodálatos tervet készített az
ember számára! Helyes dolog jó
szívvel odaszánni neki földi éle-
tünk mulandó napjait, tudva, hogy
Ő rendelkezésünkre bocsátja
mennyei otthonát!  

Az örök élet a jelenben 
kezdődik

„Aki hallja az én igémet, és hisz
abban, aki elküldött engem, annak
örök élete van” [Jn 5:24]. Az örök
élet kérdése nem a halál után vagy
a feltámadáskor dől el. A hit által
újjászületett ember számára ez a
jelen valósága és a jövő remény-
sége egyaránt. A jelen valósága,
mert közösséget gyakorol Krisztus-
sal, Isten Szent Lelke benne mun-
kálkodik, mennyei célok vezetik és
az odafennvalókkal törődik [Kol
3:2-3]. Ennek a folytatása, hogy
Krisztus dicsőséges megjelenése-
kor az övéi is dicsőségesen jelen-
nek meg [Kol 2:4]. Pál apostol
lelki békességgel mondja, hogy:
„nekem az élet Krisztus, és a meg-
halás nyereség” [Fil 1:21]. Nem
az a nyereség a halálban, hogy az
örök élet elkezdődik, hanem az,
hogy a Krisztusban élt földi élet
után megnyílik az az ajtó, amin át-
menve az Úrral való közösség min-
den akadályoztatás nélkül,
tökéletesen fog megnyilvánulni.  

Az örök élet bizonyossága

„Ezt azért írtam nektek, akik hisz-
tek Isten Fia nevében, hogy tudjá-
tok: örök életetek van” [1Jn 5:13].
A jövőtől való félelem és a halálfé-
lelem sok ember életét megkese-
ríti. A bizonytalanság felemészti az
ember életerejét és örömét. Isten
bizonyosságot szeretne létrehozni
a hívő ember lelkében az üdvössé-
gét, elhívását és örök jutalmát ille-

tően. Ez nem az ember szubjektív
tapasztalatain alapszik, az nagyon
bizonytalan alap lenne. A bennünk
lakozó Szentlélek bizonyságot tesz,
hogy Isten gyermekei vagyunk
[Róm 8:16], ugyanakkor Isten ígé-
retei is erős alapot szolgáltatnak
ehhez, ami békességet, hálát és
szolgálatkészséget eredményez. Az
erős meggyőződés azonban soha
nem járhat együtt elbizakodottság-
gal vagy felelőtlenséggel, mert:
„aki így reménykedik benne, meg-
tisztítja magát, mint ahogyan ő is
tiszta” [1Jn 3:3]. 

Az örök élet ajándékában része-
sülve: „legyünk hálásak, és így
szolgáljunk Istennek tetsző módon,
kegyességgel és félelemmel” [Zsid
12:28].
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Fazakas György
Hadadnádasd

Füle Lajos: MENEDÉKEM!

Múló időm, Uram Teremtőm,
csak forgács az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!



A kultúrház teljesen megtelt testvérekkel és Igét hall-
gató emberekkel, és azért imádkozunk, hogy legye-
nek még megtérések. Az igét Kulcsár Tibor, budapesti
lelkipásztor testvér hirdette. Istené legyen minden di-
csőség! [Sz. S.]

Krasznán is fehérruhásokkal örültünk. 2017.
október 25-én bemerítési ünnepélyre került sor a
krasznai magyar baptista imaházban. A zsúfolásig
megtelt imaházban öten tettek vallást hitükről és
megtérésükről, szóban és tettben, követve az Úr Jézus
példáját a bemerítés vizében. Az ünnepi istentisztele-
ten Pardi Félix, kémeri lelkipásztor hirdette az Igét, Jn
21:15-17 alapján. 

A csoportképen a helyi lelkipásztor, Borzási István,
ifj. Dimény Miklós diakónus, Szűcs Ruben, Hajas An-
namária, Dimény Napsugár, Pap Salomé, Dimény Do-
rottya és Pardi Félix láthatók. A bemerített tagok a
krasznai gyülekezethez csatlakoztak. Bizonyságtevé-
sük szerint a megtérésük különböző evangélizáló al-

kalmakon és táborozásokon történt. Kézrátétellel Is-
ten áldásáért imádkoztak a helyi és a vendég lelki-
pásztor, valamint a gyülekezet diakónusa. Áldott le-
gyen az Úr, aki ma is megtérésre hív, és a megtérteket
szövetségébe fogadja! [B. I.]
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Megmozdult a víz Perecsenben. Miután a szívek
megmozdultak, a víz is megmozdult a keresztelő me-
dencében a szilágyperecseni gyülekezetben. 2017.
szeptember 17-én alámerítésre került sor, amikor
nyolc fehérruhás vallotta meg hitét, az Úr Jézus példá-
ját követve. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett
Raina Ottó, a tordai gyülekezet és körzet lelkipásztora
a Jel 2:36-41 igék alapján, hangsúlyozva a szívbeli
megtöretés fontosságát, ami a megtéréshez vezet. Az

alámerítést Bálint Pál lelkipásztor végezte, majd kézrá-
tétellel való imádságban kértünk áldást és vezettetést
az új tagok életére. A délutáni istentiszteleten köszön-
tések hangzottak el, és az új tagok szolgáltak az Úrnak.
Igét hirdetett ismét Rajna Ottó lelkipásztor az 1Móz
12:10-20 alapján. A képen balról jobbra, hátsó sor: Bá-
lint Pál lelkipásztor, Józsa Krisztián, Orbán Magda, Jó-
zsa Viktória, Bákai Abigél, Rajna Ottó lelkipásztor.
Első sor: Debre Antónia, Balla Bettina, Kulcsár Szintia,
és Papp Emőke, aki a varsolci gyülekezet tagja lett. Az
Úr megtartó kegyelme legyen az új tagok életén! [B. P.]

Alámerítés Mezőteremen. 2017. szeptember 17-
én örömünnep volt a mezőteremi gyülekezetben. Két
fehérruhás ált az Úr előtt, férj és feleség, akik sok szen-
vedéssel teli utat tettek meg idáig, de a nagy szomorú-
ságban és gyászban amit gyermekük elvesztése miatt
éreztek, megszólította őket Isten. E hívó szóra hallga-
tott Dana József és Renáta, megtértek és Isten adott ne-
kik új életet. Az ünnepélyre eljött a szatmári gyüleke-
zet ének- és fúvószenekara, szolgáltak a helybeliek, és
az ákosi tetsvérek is énekekkel és bizonyságtevésekkel.

BEMERÍTÉS

A szilágysági kerület 
hálaadónapja Sólyomkőváron
A Szilágysági Magyar Baptista Missziókerület gyülekeze-

teinek közös hálaadó ünnepélye, 2017. szeptember 10-én,
Sólyomkőváron.

Nagy örömmel gyült össze a szilágysági misszió-
kerület gyülekezeteinek testvérisége Sólyomkő-

várra szeptember 10-én vasárnap délután. Több, mint
500 ember jött el erre az istentiszteletre, hogy a termé-
szet nagy templomában közösen adjunk hálát Istennek
az évi gondviselésért. Ezen az alkalmon a sarmasági 

(folytatás az utolsó oldalon)
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Lelkipásztor-beiktatás Szalárdon

2017.szeptember 17-én került sor Veress Ef-
raim lelkipásztor beiktatására a sza-

lárdi baptista gyülekezetben, miután február 17-én test-
vérünk konkrét jelt kapott Istentől, hogy itt kell tovább
szolgálnia. A gyülekezet hat éve várt erre az eseményre.
A beiktatási istentiszteleten – amelyre a szalárdi vegyes
kar is jól hallhatóan készült – részt vett számos szolga-
társ, korábbi szalárdi szolgálattevő lelkipásztor, de a lel-
kipásztor előző körzetéből, Érszőllősről is többen. Imára
Tőtős János és Nagy István, a gyülekezet korábbi lelki-
pásztorai buzdították a gyülekezetet, majd Budai Lajos
Dániel nagyváradi lelkipásztor igehirdetése, és köszön-
tések következtek. Közös ebéd után, délután, hálaadási
jelleggel folytatódott az istentisztelet.

A tiszteletbeli meghívottak – Nagy Miklós polgármes-
ter és Cseke Attila RMDSZ-szenátor – közvetlen hangon
köszöntötték Veress Efraimot. A délelőtt folyamán több-
ször került idézésre az Ézsaiás 42. fejezete, az Úr szolgá-
jának elhívásáról, kiküldéséről, erre építette Budai Lajos
lelkipásztor is ünnepi igehirdetését. „Sokat gondolkod-
tam azon, hogy kire mondja itt az Ige, hogy «az Úr szol-
gája». Tudjuk, hogy Izráel népére is érthető, de amiben
megnyugodtam, az az, hogy ez az ige az Úr Jézusról szól,
egy «Ebed Jahve» ének.” „Több dolgot is mond ez az ige
az Úr szolgájáról, az egyik, hogy támogatást élvez, ott
van mögötte az Úr. Ezt bizonyította Isten különleges je-
lekkel, születésekor, és később is. Testvérünk is jelet kért
Istentől, és ő jelt mutatott.” „Egy másik igazság ebben az
Igében, hogy Isten szolgája lélekkel teljes. Jézusban meg-
nyilvánult, hogy Lélekkel teljes. Amikor az emberek
hallgatták, mindig megmozdult bennük valami, egy-
szerű volt és érthető. Ezért fontos, testvérem, hogy a te
szolgálatodból is erő áradjon, mert nekünk van egy örök
témánk, hogy az emberek élete megváltozhat.” „A har-
madik dolog, amit látok ebben az igében, hogy az Úr
szolgája szelíd, de határozott. A megrepedt nádat nem
töri el, a pislogó mécset nem oltja ki, ugyanakkor nem
pislog, amikor az Úr törvényét kell megjelenteni.” [G. G.]
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Megjelent az „Erdélyi magyar 
baptista missziótörténet”

Akötet néhai Kiss László sok év-
tizedes történészi erőfeszítései

és dr. Borzási István szorgalmas ku-
tatói munkássága eredménye. A The-
ologos Kiadó gondozásában, a Hun-
garian Baptist Mission támogatásá-
val megjelenő 400 oldalas könyv az
erdélyi baptista misszió fejlődésére
koncentrál [IV. FEJEZET – A BAP-
TISTA MISSZIÓ KITERJEDÉSE ERDÉLYBEN, AZ ERDÉLYI
BAPTISTA MISSZIÓ ÖNÁLLÓSULÁSA (1920-1930), REND-
SZERVÁLTÁSOK ÉS ÜLDÖZÉSEK KÖZÖTT (1940-1948), AZ
ISTENTAGADÓ RENDSZER IDEJÉN (1948-1989), A REND-
SZERVÁLTÁS UTÁN (1990-)], miután az első három feje-
zetben bepillantást nyújt a baptista hitmozgalom gyöke-
reibe, és annak a történelmi Magyarországon való
elterjedésébe.

Számos fotó gazdagítja a kiadványt, mind a kommu-
nista rendszer idejéből, mind a rendszerváltás utáni

periódusból, a VIII. fejezet pedig részletesen bemutatja a
kommunista rendszer idején szolgáló lelkipásztorok élet-
rajzát és portréját. Tárgyalja az imaházépítések, valamint
a lelkipásztor-képzés korlátozását, és bemutatja a 60-as,
70-es évek ébredéseit. A könyv részletesen ír a nagyváro-
sok felé történő munkavállalói vándorlásról, ennek a kö-
zösségre gyakorolt hatásairól, és a titkosszolgálati megfi-
gyelések nehézségeiről.

„Ismerem a munka tárgyát képező misszió küzdel-
mes múltját, s a hősiesen fáradozó kutatók odaadó

munkáját, mint akik tudják, hogy a múlt megbecsülése
nélkül gyökértelen a jelen, és gyümölcstelen a jövő,” írja
dr. Mészáros Kálmán. Majd így folytatja: „A Kárpát-me-
dencében 1996-ban ünnepeltük a baptista misszió 150.
jubi-leumi évét a határokon kívül és belül (Tahi, Zánka,
Pécs, Kolozsvár, Zilah, Arad, stb.). Ugyanakkor azt is lát-
juk, hogy ezt a történelmi folyamatot népünk változó tár-
sadalmakban, különböző egyház-szervezeti keretek kö-
zött, egymást váltó generációk tagjai alkották, más volt a
vető, és mások az aratók (Jn 4:37), de ugyanaz volt a nö-
vekedést adó Isten (1Kor 3:6). Minden elismerésem ku-
tató testvéreimé, akik az olvashatóságig elvezették ezt a
heroikus erőt igénylő kutató munkát. (...) Csak dicsérni
tudom a kutatóknak, íróknak az ismert nehézségek elle-
nére végzett vállalkozását, a közösség áldozatkészségét,
a múltat feltáró mű kiadásáért. Kívánom, hogy tanuljon
belőle minden olvasó, és legyen rajta Isten áldása.”

A könyv Borzási Istvánnál, özv. Kiss Lászlónénál és a
Szövetségi irodán szerezhető be. Ára: 25 lej. [G. G.]



(folytatás a 2. oldalról)
A makulátlan szív ismérvei: 
1) érzékeny a bűnre, a tisztátalanságra, Isten szerinti

szomorúságot tapasztal ilyenkor és igyekszik megtisz-
tulni, 2) ellene áll erősen a tisztátalanság kísértésének
(pl. a bibliai József), 3) keresi a megtisztulás lehetőségét
(pl. dávid bűnbánati imája).”

„Igyekezzünk megtisztulni!
Az Úr Jézus áldást ígér a tiszta szívűeknek: «meglátják

az Istent» – ez minden áldásnak a csúcsa, óriási ígéret!
Várom azt a napot, amikor végre megláthatom őt, aki
értem szenvedett és engem szeret. Aki velem volt végig
ebben a földi életben, aki az én Uram és Megváltóm. És
végre megláthatom színről színre őt, az ő dicsőségét! de
még történik valami a hívőkkel, akik meglátják őt: átvál-
toznak egy szempillantás alatt. Mostmár nemcsak szent-
ségre, tisztaságra nézve lesznek olyanok, mint ő, hanem
dicsőségre nézve is. És bennünk megvan ez a remény-
ség. János apostol első levelében azt írja, hogy akiben
megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát. Ho-
gyan, kinek a mintájára? A Jézus Krisztus mintájára. Az Úr
Jézus mondja: «boldogok, áldottak azok, akiknek a szívűk
tiszta, mert ők az Isten meglátják». Törekedjünk erre a
tisztaságra. Igyekezzünk megtisztulni!”

A bevezető írta Szilágyi László
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Isten kegyelméből alkalmam nyílt közelről betekinteni
az idén, augusztusban megtartott Debreceni MABAVIT

konferencia szervezésébe, lefolyásába. Egy ilyen alkalom
megszervezése mindig hatalmas kihívás. Bár mindez a
Magyar Baptista Világszövetség közös rendezvénye volt,
a szervezés súlya túlnyomó részt a Magyar Baptista Egy-
ház vállát nyomta. Sok imádkozás, megbeszélés, egyez-
tetés előzte meg a konferenciát. Mindig az a cél állt előt-
tünk, hogy ez a találkozó elsősorban az Istennel való
találkozásról szóljon. Azért imádkoztunk, hogy „szüles-
sen valami új” mindazoknak a szívében, akik majd eljön-
nek. Ha azt mondanám, hogy mindig döccenőmentesen
mentek a megbeszélések, együtt gondolkodások, hazud-
nék. Jó volt azonban látni, hogy mindig megtaláltuk a
közös nevezőt. 

Erdélyi viszonylatban az volt a kihívás, hogy mozgósítsuk
a gyülekezetek testvériségét a találkozón való megjele-
nésre. Tudatában voltunk annak, hogy az erdélyi baptista
összevont énekkar és fúvós zenekar felkészítése nem lesz
könnyű feladat. Isten kegyelméből találtunk segítőket Szé-
kely András, Garai Zsolt és Dimény Sándor testvérek sze-
mélyében, akik odaadóan és szépen felkészítették a szol-
gáló csoportokat a találkozón való szolgálatokra. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani a RMBGYSZ nevében is ne-
kik, és mindazoknak, akik áldozatos munkát nem kímélve,
szolgálatokat vállaltak a debreceni találkozón. 

A szervezésen túl lehetőségem nyílt hallgatóként is részt
venni a találkozón. Nagyon jól estek a szívemnek az igehir-
detések. Örültem a különböző magyar baptista tagszövet-
ségek beszámolóinak. Jó volt együtt dicsérni Istent énekek-
ben és imádságokban. Hadd említsem meg, hogy
lehetőségem volt olyan testvérekkel találkoznom, akikkel
sok éve nem találkoztunk. Jó volt ez a találkozó a közössé-
gépítésre is. Pozitívumként említeném meg a találkozó
helyszínét is, a Főnix csarnokot, amely kellemes helyet biz-
tosított a kinti plusz negyven fok ellenére. 

Személyes beszámolóm végén azért hadd jegyezzem
meg azt is, hogy sokkal többen is lehettünk volna. Ez a tény
változásra figyelmeztet minket, és most főleg idehaza be-
szélek. A nagyobb rendezvényeknek vonzereje csökken. Ez
a rohanás, fásultság, önmagunk dolgaival való túlzott el-
foglaltság jele is lehet. Ez nem jó. A 133. Zsoltárban ezt ol-
vassuk: „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt
lakoznak az atyafiak!”. Szükségünk van egymásra. Ha egy-
mást szeretni tudjuk és fogjuk, arról látja meg a világ, hogy
Krisztuséi vagyunk, és csak oda küld áldást az Úr! Hadd él-
jük át ezt az igazságot itt Erdélyben és az egész Magyar
Baptista Világszövetségben egyaránt! Az Úr segítsen erre
mindannyiunkat! [János Csaba]

A MABAVIT IV. közelről

Lelkipásztor beiktatás Oslóban

Örömteli nap volt 2017. augusztus 20-a az Oslói
Nemzetközi Baptista Gyülekezetben, amikor Simon

József testvért iktatták be a gyülekezet lelkipásztorává. Az
ünnepi istentiszteletre hét lelkipásztor érkezett Norvégiá-
ból, Amerikából és Romániából, akik az örvendező gyüle-
kezettel együtt imádkoztak testvérünkért. 

Imádkozzunk, hogy az Úr adjon testvérünknek erőt,
bölcsességet és vezettetést ebben az új szolgálatban, ahol
a gyülekezet tagjai 13 országból valók, és ennek folytán
különleges lehetőségük nyílik az evangélium bemutatá-
sára a főváros nemzetközi környezetében. Kívánjuk Isten
áldását Simon testvér és családja életére és szolgálatára! 

Giorgiov Adrián



Honnan tudja a madár 
az ő idejét?
Beszélgetés Simon József, nyugdíjas nagyváradi 
lelkipásztorral, a Szövetség volt elnökével

 Gönczi Géza: 26 év lelkipásztori szolgálat után
Nagyváradon, tavaly, meglehetősen fiatalon lett nyug-
díjas. Miért döntött így, és hogyan vezette Isten ebben
a dologban? 
 Simon József: Amikor beálltam a szolgálatba, még

nem tudtam, mennyi időt fogok a nagyváradi gyülekezet-
ben tölteni, vannak akik ennél is tovább szolgálnak. Nem

annyira azt számoltam, mióta vagyok már itt, hanem az
volt a szívemben, hogy ne hagyjam befejezetlenül a mun-
kát, ha elmegyek. Viszont nem szeretnék tovább maradni
sem, mint Isten akarja. Én ezért imádkoztam nyugdíjba
vonulásom előtt. 2016 januárjában, újév után kezdtem
látni, majd rövidesen kétségek nélkül megértettem, hogy
most van az ideje a távozásnak. S bár a testvérek nehezen
értették meg, hogy miért éppen most szánom el magam
erre a lépésre, ismét az Úr elé álltunk, és úgy láttuk, hogy
ennek a döntésnek így kell maradnia. Örülök, mert nem
azért mentünk el, mert muszáj volt, vagy nem volt már itt
helyünk, – hiszen a testvérek szerettek –, hanem Isten ve-
zetése volt ez. Abban a pillanatban nem voltak terveim,
még ennek az anyagi oldala is felvetődött bennem, a meg-
élhetésünk, de ezt is az Úrra bíztam.
 Volt-e valamilyen isteni jel, ami segítette Simon

testvért, hogy ezt a döntést meghozza? 
 Nem hallottam isteni hangot, az egész a szívemben

dőlt el. Amikor a testvérek megkérdezték, hogy miért
ilyen hirtelen, hogy lehet ezt ilyen hamar eldönteni, arra
gondoltam, hogy a madár honnan tudja, hogy mikor kell
elrepülnie?
 Hogyan értette meg, hogy merre kell tovább

lépni? Jelenleg, ugye, Norvégiában, az Oslói Nemzet-
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közi Baptista Gyülekezetben szolgál, ahova végleges
meghívást is kapott a lelkipásztori szolgálatra. Bemu-
tatná röviden ezt a gyülekezetet? Milyen szellemi lég-
körben létezik ez a gyülekezet a skandináv országban? 
 Ez családi vonalon alakult így, mivel a fiaim ott dol-

goznak, élnek. Nagyobbik fiam, Dávid, ott tért meg, és ez
egy nagyon nagy dolog számomra. Aztán testvérével
együtt csatlakoztak ehhez a gyülekezethez. 2015-ben láto-
gattam meg először őket, majd a gyülekezetet is, és meg-
bíztak igehirdetéssel. Innen indult a kapcsolatom ezzel a
gyülekezettel. Majd miután bejelentettem a nyugdíjba vo-
nulásomat Nagyváradon, néhány napra rá jött is a meg-
hívó levél, hogy nem tudnék-e 10 hetet ott tölteni és szol-
gálni ebben a gyülekezetben. Mivel éppen azelőtt kértem
az Urat, és mondtam neki, hogy szeretnék hasznos lenni,
ez válasz volt az imámra. Aztán 10 hét után hazajöttünk,
és még mindig nyitott voltam. Nem zártam ki lehetősége-
ket, ha Szilágyságba, Székelyföldre vagy egy román gyüle-
kezetbe hívtak volna hamarabb, most valószínűleg ott
szolgálnék. Aztán a gyülekezet keresett hosszú távú meg-
oldást, és rám gondoltak. Imádkoztam ezért, és az Úr úgy
mutatta, hogy vállalnom kell. Nem volt félelem bennem,
bár nem volt könnyű döntés sem, mert egy nemzetközi
gyülekezet rendkívül sokszínű, és ennek pozitív és nega-
tív hozadéka is van.  

Norvégiában rengeteg a bevándorló, ingyen lehet ta-
nulni a felsőoktatásban, és ezt a lehetőséget sokan megra-
gadják. Utána általában állást is találnak. A norvég állam
nagylelkű a polgárokhoz, még a bevándorlókhoz is.
 Milyen lelki-szellemi élet Norvégiában? 
 Norvégia lelki szempontból sivatag. A lutheránus

népegyházat az állam irányítja, egy elvilágiasodott egy-
ház. A templomok üresen állnak. Vannak kis, evangéli-
umi gyülekezetek is, de mintha elveszítették volna a bi-
zonyságtételt, nincs missziós lelkületük. Még annyira
sem, mint idehaza. Szellemi vákuum van. Hatalmas misz-
sziómező. S ha élő evangélium van egy gyülekezetben,
akkor eredménye lesz. A nemzetközi gyülekezetben kicsi-
vel másabb a helyzet. Az is segít ennek a gyülekezetnek,
hogy mostmár lesz állandó szolgálattevő, mert eddig nem
így volt. Sok a fiatal házas és a kisgyermekek, de hiányzik
a serdülő és ifjú korosztály. 
 Nyolc éven át volt a Szövetség elnöke. Hogy gon-

dol most erre a közösségre, és mit üzen számukra?
 Azt az igét szeretném ezzel kapcsolatosan maga-

mévá tenni, amit Sámuel mond, hogy „távol legyen tőlem
az, hogy vétkezzem az Úr ellen, azáltal, hogy megszűnök
értetek imádkozni.” A szívemben nagyon fontos helyen
van az itteni misszió, a nagyváradi és az erdélyi gyüleke-
zetek. Mindenhol szeretettel fogadtak, és én is így gondo-
lok továbbra is a gyülekezetekre, lelkipásztorokra. Terve-
zem, hogy a majdani szabadságomat itthon fogom tölteni. 

INTERJÚ

Dr. Simon József



Az Európai Baptista Föderáció (EBF) az idén Ör-
ményország fővárosában, Jerevánban szervezte

meg évi közgyűlését. A mi Szövetségünket ezen a Taná-
csülésen Pardi Félix elnök testvér és alulírott képvi-
selte. Velünk volt még Kiss Lehel szamosújvári lelki-
pásztor is, aki személyes érdekeltségből jött velünk,
ugyanis nagyon vágyott egyszer eljutni Örményor-
szágba. Jereván nagyon közel van az örmény-török ha-
tárhoz, amelynek túloldalán ott van az Ararát hegy,
ahol Nóé bárkája megfeneklett. Sajnos, a két ország kö-
zött jelenleg le van zárva a határ, főleg azért, mert az
első világháború idején a törökök lemészároltak kb.
másfél millió örményt, amely népirtást viszont a törö-
kök ma sem ismernek el. Emiatt a két ország között ma
sincs diplomáciai kapcsolat. 

A Tanácsülésen számos beszámoló hangzott el. En-
nek kapcsán először Asatur Nahapetyan (az EBF lekö-
szönő elnöke) és Tony Peck (az EBF főtitkára) által arra
lettünk bátorítva, hogy a Biblia mellett igyekezzünk
részletesen megismerni a posztmodern kort is, hiszen
Krisztus most ezekben a napokban akarja tovább vinni
az Isten országának ügyét. 

Ian Bunce, az EBF Misszió és Evangelizáció Szakosz-
tály vezetője szerint az elmúlt tizenöt év alatt (2002-
2017) az EBF összesen 220 gyülekezet-plántálót támo-
gatott 25 különböző európai országban. A visszajelzé-
sek szerint ez időszak alatt több ezer elveszett ember
jutott hitre az említett missziómunkások által. (Ezen
gyülekezetplántálók között voltak a mi Szövetségünk-
höz tartozó testvérek is – a szerző megj.). 

Daniel Trusiewicz, az EBF misszió-koordinátora rá-
mutatott, hogy a statisztikák szerint az európai baptis-
ták száma Kelet-Európában csökken a legjobban. En-
nek két oka lehet: a hívők nyugatra történő elköltözése
(emigráció), valamint a helybéli hívők missziójának hi-
ánya. Kiemelte, hogy az imádság és az igehirdetés foly-
tatása közben új stratégiát és kreatív módszereket is

fontolóra kellene vennünk annak érdekében, hogy az
örök érvényű evangéliumot megismertessük a körülöt-
tünk levő emberekkel. 

Meghallgattuk Igor Bandura testvért, az Ukrajnai
Baptista Unió alelnökét, aki beszámolt arról, hogy már
kb. 3 éve tart a háború Oroszország és Ukrajna között,
ami számos katona és civil ember életét követelte. Volt
egy olyan baptista katona, aki az Újszövetséggel a ru-
hája alatt halt meg, és amikor azt kiemelték a zsebéből,
a Márk evangéliumához volt kinyitva és hátrahajtva,
ahol Jézusnak a következő szava volt bekeretezve: „Bíz-
zatok, én vagyok, ne féljetek” (Márk 8:50).

A Bagdadból érkező lelkipásztorok bizonyságot tettek
az evangélium terjedéséről Irakban, és az ISIS által súj-
tott területekről elmenekült szunnita muzulmánok
hitre jutásáról, valamint azok befogadásáról az iraki
baptisták által. Később megtudtuk azt is, hogy az ISIS
elől 2014-2017 között Törökországban menekült ara-
bok közül kb. félmillió migráns lepte meg csupán
Szmirna (mai Izmir) városát. Ezek közül sokan elláto-
gattak a baptista gyülekezetbe is – életükben először. A
török baptisták ugyanakkor missziót kezdtek a kakaje-
szi népcsoport között is, ami egy újabb előrelépést je-
lent az evangélium nélküli nemzetek elérésében. 

Libanon fővárosában, Bejrútban működik az Arab
Baptista Teológiai Szeminárium, ahol jelenleg 35 teoló-
gus tanul a nappali tagozaton, és 50 diák a levelező ta-
gozaton. Ennek egyik legfőbb kihatása az, hogy az
olyan muzulmán országokból, mint Marokkó, Irán és
Nigéria, hallgatók érkeznek, és a képzés után ugyanoda
szándékoznak visszatérni, hogy majd hazájukban ter-
jesszék az evangéliumot. 

Bejrútban Baptista Iskola is van, amit az amerikaiak
nyitottak meg korábban, s ahol nagyon sok arab gye-
rek tanul. A diákok 85 %-a muzulmán, akik a heti köte-
lező kápolna kapcsán rendszeresen hallanak Jézusról.
A gyerekek közötti szolgálat nagyon vonzó lett a mig-
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BAPTISTÁKEBF gyűlés az Ararát alatt



„Tudóskás” reflexiók

ránstáborokban is, mivel a libanoni hívők tanítani
kezdték a migránsokat az angol és arab nyelvre, amely-
lyel egyidejűleg folyik a keresztyén bizonyságtétel is.

Meglepő volt hallani, hogy a lebanoni baptisták nem
csak az országban élő szíriai migránsok ezreit próbál-
ják elérni az evangéliummal, hanem missziót kezde-
ményeztek Németországban is, hogy az ottani arab
migránsok hitre jutásán munkálkodjanak. Amennyi-
ben az Úr ajtót nyit az Európába jutott migránsoknak a
hitre, remélhetőleg azok közül egyesek visszatérnek az
eredeti országaikba missziózni.

Papp János testvér, a Magyarországi Baptista Egyház
elnöke felszólalásában kiállt amellett, hogy az EBF erő-
sítse meg újra a 2010-ben Rómában elfogadott Állásfog-
lalás-t, miszerint a biblikus házasság egy férfi és egy nő
között jön létre. Szíverősítő, hogy az említett kérdésben
az EBF Tanácsülése ismét kiállt az egy férfi és egy nő
közötti házasság mellett. 

Az EBF új alelnöke az észtországi Meego Remmel lett,
aki keresztyén etikát tanít több teológiai intézmény-
ben. Két év múlva ő lesz az EBF elnöke. Otniel Bunaciu
bukaresti lelkipásztor testvért pedig kinevezték tanár-
nak az Amszterdamban működő Nemzetközi Baptista
Teológiai Szemináriumában (IBTSC), aminek szintén
örvendünk. A megválasztott új vezető testvérek életére
Urunk gazdag áldását kívánjuk. 

Borzási Pál

„Tudóskás” reflexiók

Ha a gyönyörű Székelyföld az otthonod, és gyermekek-
kel foglalkozol, vagy szülő vagy, netán gyerek vagy

tini, a szeptemberi Hargitai Hálaadó Nap egyet jelent a TU-
DÓSKÁVAL. Ötéves múltra tekint vissza a „Tudóska” elneve-
zésű, gyerekeket és tiniket megszólító bibliaismereti verseny,
és reményünk szerint a jövőben is folytatódik. Országos szin-
ten is voltak, vannak hasonló kezdeményezések, 2 éve kerül
megrendezésre a Bibliai Olimpia.

Valaki felvetheti a kérdést: szükséges-e bibliaismereti ver-
senyt rendezni ebben a világban, ahol mindent a verseny-
szellem határoz meg, még az iskolában is? De az aggódó szü-
lőben is megfogalmazódhat: jogos-e a gyereket egy bibliais-
mereti versenyre való felkészüléssel is terhelni, amikor már
annyi versenyen elindult az iskolában?!  

Ugyanakkor ne tévesszük össze a versengést a versenyzés-
sel. Előbbit a rossz motiváció határozza meg, míg a verseny a
tudás megmérettetése. Verseny az élet minden területén léte-
zik, és nem tudomást venni róla, struccpolitka. A Biblia is
beszél erről. Ám egy bibliaismereti verseny jóval több, mint
hagyományos párja, ugyanis keresztény identitásformáló
szereppel bír. Egy bibliaismereti verseny túlmutat önmagán:
nem végső cél, hanem stáció. Sokkal fontosabb az addig meg-
tett út, és az azon szerzett tapasztalatok, „találkozások”: a bi-
bliai szöveggel, önmagukkal, társaikkal, a szülőkkel, a tanító-
val, és ami legfontosabb, magával Istennel. Egy-egy bibliais-
mereti verseny elsődleges célja tehát nem a versenyszellem
generálása (bár ez része a történetnek), hanem az Isten ked-
ves, életformáló beszédével való foglalatosság, lelkigyakorla-
tra való nevelés, a bibliai tájékozottség fejlesztése. Rövid és
hosszútávon, örökkévaló értékekkel való felvértezés.

Szülők számolnak be arról, hogy az alsós gyerek, aki, an-
nak ellenére, hogy látott otthon szülői mintát a naponkénti
biblaiolvasásra és elcsendesedésre, rácsodálkozva a bibliai
történetek és az ige szépségére, vágy ébredt benne a Biblia
olvasására. Immár belső motváció hajtotta a Biblia felnyitá-
sára. Micsoda lehetőség ez az Istennel való találkozásra!

De jó lehetőség ez a családmisszióra is. A „Tudóska” során
olyan gyerek is részt vett, akinek a szülei látogatóként elláto-
gattak a gyülekezeti alkalmakra. Hallva a versenyről, maguk
segítettek a gyereknek a felkészülésben, rendszeresen ol-
vasva vele együtt a Bibliát. 

Tanítóként, szülőként hogyan tudok segítőként fellépni a
gyerek életében egy bibliaismereti verseny előtt? >>>

9GYERMEKEK...
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A Szövetség vezetői a libanoni baptisták képviselőivel

A jereváni baptista gyülekezet énekkara
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Sally Lloyd-Jones: Jézus meséskönyve, a Biblia 
– Zágoni Balázs fordításában

A Biblia történetei egyetlen mesében

Ha könyvesboltban, vásárban
járva megakad a szemünk egy

gyerekbiblián, óhatatlanul adja
magát a kérdés, hogy szükség van-
e még egyre, vagy megteszi az a
nagytestvérektől, szülőktől meg-
örökölt változat is. A Sally Lloyd-Jo-
nes Jézus meséskönyve, a Biblia (The
Jesus Storybook Bible) című mun-
kája kapcsán kijelenthető, hogy
igen, szükség volt a létrejöttére,
hisz a maga nemében egyedinek
és hiánypótlónak számít. 

Az elsősorban négy–nyolc éves
gyermekeknek ajánlott könyv szerzője Timothy Keller gyülekezetének
a tagja, és saját állítása szerint is a történetmeséléséből visszaköszön-
nek lelkipásztora tanításai. Sally Lloyd-Jones kísérletet tesz arra, hogy a
„megfeszített Krisztust prédikálja” a kicsik számára is elérhető, érthető
módon. Isten „szabadítási története”, Jézus személye köré fűzi fel az
eseményeket, beleértve az Ószövetséghez tartozókat is, amikben elő-
revetíti a megváltást. Éppen ezért a szöveg a Biblia történeteit már ala-
posabban ismerő, nagyobb gyerekek számára is érdekes lehet, hiszen
olyan összefüggéseket fedezhetnek fel köztük, amelyek megkönnyít-
hetik számukra ezek feldolgozását, megértését. Szemléletes példa
erre József és testvéreinek a története, amelyet a szerző szintén „fel-
gombolyít” Jézus történetének a fonalára: „József nem megbüntette,
hanem megmentette őket (mármint a testvéreit – szerk. megj.). Magá-
hoz hívta családját Egyiptomba, hogy együtt éljenek, biztonságban.
Egy napon Isten majd elküld egy másik fiatal herceget, akinek szintén
megsebzik a szívét. Józsefhez hasonlóan neki is el kell hagynia az
édesapját és az otthonát. A testvérei gyűlölik, és meg akarják ölni. Né-
hány ezüstért el fogják adni. Meg fogják büntetni, noha semmi rosszat
nem tett.” 

A Jézus meséskönyve, a Biblia nem kezeli tabuként az olyan története-
ket sem, amelyek egy kisgyerek számára nehezen befogadhatóak:
Sally Lloyd-Jones nem gügyögve és becézgetve beszéli el ezeket, ha-
nem a történetmesélés gyógyító erejével vezeti át az apró olvasót, me-
sehallgatót az örömüzenet felszabadító világába.

A szöveget kísérő rajzok egyszerűségükkel, a természetben előfor-
duló leggyakoribb színeket felvonultató színvilágukkal egyszerre tűn-
hetnek ismerőseknek, ugyanakkor megkapóaknak és meglepőeknek is
– míg számos gyermekbiblia aranyozással és meglehetősen édeskés
alakábrázolással, mosolygó arcokkal igyekszik magára vonni az érdek-
lődők figyelmét. Valószínűleg a könyv „külseje” volt az, ami először
megragadta a kolozsvári meseíró, Zágoni Balázs képzeletét, aki előbb
gyermekeinek fordított belőle esti foglalatosságként, majd a Koinónia
Kiadónál meg is jelentette a magyar változatot. 

Az Afrikában született, jelenleg az Egyesült Államokban élő szerző
könyvét eddig tizenöt nyelvre fordították le, valamennyi kiadás – így a
magyar nyelvű is – az eredeti illusztrációkkal jelent meg. 

Rostás-Péter Emese, szerkesztő

A könyv ára 59 lej. Megrendelhető a Koinónia Kiadó konyvter.ro oldalán. A
0264 450119-es telefonszámon is örömmel segítünk a beszerzésben.

>>> Hadd álljon itt egy ötletcsokor, amit ki-ki tovább gon-
dolhat.

■ Mutass rá az igével való foglalatosság fontosságára. A
szülő és a tanító életpéldája kiválóan illusztrálja, milyen
létfontosságú az ige a keresztyén életgyakorlatban. A gye-
reknek jó, ha látja, hogy szülőként naponta olvasod a Bi-
bliát, hogy a te életvezetésedet is a bibliai alapelvek hatá-
rozzák meg. Az olvasni tanuló vagy tudó gyermeket rá
lehet szoktatni, hogy saját Bibliája legyen, amit magával vi-
het a klubba, a vasárnapi iskolába, az istentiszteletre. A fel-
készülés során abból olvassuk a történeteket, és abban ke-
ressük meg az igeverseket. Tanítóként a bibliai történet ne
csak a tanítói segédanyagok által jelenjen meg, hanem ol-
vass fel részleteket a Bibliából; a megtanulandó igeverset
keressétek meg a gyerekekkel együtt a saját Bibliájukban. 
■ Légy kreatív a felkészülés során! Szülőként fogj össze a
tanítóval, hogy egymás munkáját támogatva segítsétek a
gyerekeket a felkészülésben. Ha tudod, hogy többen ké-
szülnek a versenyre, hívd meg a  gyerekeket az ottho-
nodba, rendezz tematikus délutánokat, estéket (pl. Dávid-
est). Egy csapat projekt módszeres „munkáltatást” köss
össze egy szép filmfeldolgozással a témában, majd főzhet-
tek-süthettek bibliai korból való vacsorát.
■ Tedd hangulatossá és élménnyé a versenyre való felké-
szülést! Vesd be minden tudásod: vizuális elemek, gasztro-
nómia, kultúrtörténeti vonatkozások segítségül hívása
mind arra való, hogy a felkészülést egy kis élménypedagó-
giával megfűszerezve kedvet kapjon a gyerek. Ha ismersz
olyan gyereket, aki szívesen részt venne a versenyben, de
otthonról nem kap „hátszelet”, vedd szárnyaid alá.
Az évek során azt láttam, hogy amennyire szól egy verseny

a gyerekről, éppoly mértékben szól a háttérről is (család, ta-
nító, gyülekezet). Szüksége van a tanítói, szülői bátorításra,
példamutatásra, kisebbek esetén az odaállásra (ez prioritás
és mentalitás kérdése is).

Meg kell tisztítani, célirányossá kell tenni a gyermeki moti-
vációt. Bár minden évben igyekszünk méltóképp jutalmazni
a pontozás szerinti díjazottakat, ugyanakkor minden részt-
vevő értékes jutalomban részesül. Elhangzik az értékelés so-
rán, hogy MINDEN RÉSZTVEVŐ nyertes, mert gazdagodott Is-
ten igéjével, a bibliai tudással.

A legfontosabb, amit tehetünk, mégis az, hogy imában is
végigkísérjük a ránk bízott gyermekeket a versenyen. Az igé-
vel való találkozás magával az élő Istennel való találkozás re-
ménye és lehetősége. Imádkozzunk, hogy ez történjen meg
életükben! A ma elvetett mag holnap fog kikelni. A versenyt
követően is járjunk közbe, hogy az ige átformáló, újjászülő
ereje minél korábban megnyilvánuljon életükben.

Szervezőként áldás a közösség, amit megélhetünk a tanítói
csapattal: minden évben tapasztaljuk a szeretetet, odaadást
és szakmai igényességet. Az Úr áldja meg gazdagon  a tanítók
és szülők életét hogy betöltsék szép hivatásukat, tudva,
„hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor
15:58b). 

Máté Imola

... ÉS KöNYVEK
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Rendhagyó, mégis örömteli alkalom volt, amikor a
Kolozsvári Missziókerület testvérisége összegyűlt a

Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezetben október 8-án.
A szélrózsa minden irányából, Besztercétől Vajdahunya-
dig, Kalotaszegtől Nagyenyedig mindenkit Isten szeretete
hozott.

Gazdag, minden szükségessel ellátó, minden igazságra
elvezérlő, minden körülményekben bennünket hordozó,
s mégis Önmagát megüresítő, értünk mindenről lemon-
dó, életét halálba adó, ránk a koldusban is váró Megváltó
Urunkat magasztaltuk. Szóltak a bizonyságtevések min-
den gyülekezet részéről, a szavalatok kicsiktől s fiatalok-
tól egyaránt, az énekek szívtől a szívhez, és az összevont
énekkar dicséretei is egész a mennyei trónusig.

Isten szavát a Fil 4:6.10-13 és az 1Thessz 5:18 igerészek
alapján Tóth Róbert vajdahunyadi lp. hirdette. Megértet-
tük először azt, hogy a hálaadásnak vannak akadályai.
Az egyik az, amikor helytelen kéréseink és elvárásaink
vannak Istentől, mert ezeket nem egyeztettük az Ő aka-
ratával. A második, amikor összetévesztjük a szükségein-
ket a vágyainkkal, vagy amikor arra vágyunk, ami a
felebarátunkké, és ilyenkor már nem tudunk hálásak
lenni azért, amit kaptunk. Sőt, ez oda vezet, hogy elége-
detlenek legyünk, pedig Pál példája arra tanít minket,
hogy minden körülmények között legyünk hálásak. Az is
akadály, amikor az ember magának tulajdonítja az érde-
met Isten helyett. Erre nézve Izráel népe is kapott figyel-
meztetést Istentől (5Móz 8,11-14; 17-18). Végül, amikor
valaki aggodalmaskodik, ahelyett, hogy hálaadással el-
mondaná az Atyának az ő kéréseit (Fil 4:6). 

Hogyan juthatunk el akkor a hálaadó életre? Először is
Isten gyermekeivé kell lennünk Jézus Krisztus által. Akik
pedig már az Ő gyermekei vagyunk, azok már tudjuk,
hogy minden fizikai és lelki áldást, amelyben részesül-
tünk, azt az Urak Urának köszönhetjük. S ebből a Krisz-
tussal való közösségünkből hálaadó élet fakad fel.  

Jézus Krisztusban minden lelki áldással meg vagyunk
áldva és ez hálaadó életre kell ösztönözzön minden hívő
embert! Ezért ,,aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem,
és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadí-
tását” (Zsolt 50:23).  [Kelemen Sándor, Beszterce]

Imaházmegnyitó Aradon

Az Aradi Reménység Gyülekezet (Kisszentmiklós)
történelmi jelentőségű eseményre gyűlt össze au-

gusztus 13-án. Elkészült az új imaház. Nagy örömmel ad-
tunk hálát a vendégekkel együtt, hogy ez a látványos
csoda Isten kegyelméből megvalósult a mi és a világ sze-
mei előtt.

A gyülekezet már több mint tizenöt éve szükségét
érezte egy új imaterem építésének, de minden próbálko-
zás nézeteltérésbe fulladt. Az építkezés tervezése, és a cé-
ladakozás elindítása rengeteg emberi gyarlóságot és régi,
megoldatlan problémát hozott felszínre, de hála legyen
az Úrnak, ezek a feszültségek nem állíthatták meg az Úr
munkáját. Imádkozva és böjtölve kezdtük el az építést
2014-ben, azokkal, akiknek volt hitük hozzá.

(folytatás az utolsó oldalon)

Aranymenyegző Aradon

Menyegzői istentiszteletet tartottunk Aradon, a Kis-
szentmiklósi Gyülekezetben, május 7-én délelőtt.

Kiss Juhász Ernő és Irma 50. házassági évfordulóját ün-
nepeltük. A szűk imaterem már kezdés előtt zsúfolásig
megtelt. A Kiss Juhász család rokonai, barátai és szom-
szédjai valóban menyegzői hangulatban érkeztek, virá-
gokkal és köszöntésekkel. Az alkalmat különösen ünne-
pélyessé tették a színvonalas zenekari számok. Vendég
fúvós-zenekar és pengetős zenekar szolgált a környék-
beli román gyülekezetekből. Köztudott, hogy Juhász test-
vér évtizedeken át tanított és vezényelt pengetős-karo-
kat, jelenleg pedig a fia, Zsolt testvérünk foglalkozik
hasonló módon a zenekarokkal. Meglepetés volt ez az
ünnepelt házaspárnak, és áldás az egész gyülekezetnek.
Igei szolgálattal a szabadhelyi román baptista lelkipász-
tor, Pavel Gag szolgált, a 127. Zsoltár 1-2. alapján. Az is-
tentisztelet után ünnepi ebéd mellett folytatódott az ör-
vendezés, a rokonok és ismerősök népes közösségével.
Isten áldását kívánjuk az Ernő testvér és Irma testvérnő
életére idős korukban is! [S. J.]

A kolozsvári kerület 
hálaadó ünnepe
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Fontosak a kapcsolataink, de nem mindegy kivel és mi-
vel kerülünk szorosabb viszonyban. Ezért, ezzel a jel-

mondattal szerveztünk majdnem 25 résztvevővel ifiveze-
tőképzőt a sólyomkővári táborban október 13-16 között.
Jó volt közösséget vállalni és beszélgetni, tanulni kapcsola-
tunkról Istennel, az ifivel, a gyülekezettel és a körülöttünk
élő emberekkel. A program egy konferenciájéhoz hasonlí-
tott, csak az alkalmak végén este, nem a vendégfogadó-
inkhoz mentünk, hanem pár lépéssel a szállásunkig. A
péntek esti vacsora után Szabó Szilárd, EMaBISz-elnök
Mózes példáját használva mutatott rá az Istennel való
kapcsolatunk elsőbbségére. Kihangsúlyozta, hogy szolgá-
latunk Istentől van, így kell tekintenünk rá, hiszen csak
így van értelme. A szombatot áhítattal indítottuk, közben-
jártunk egymásért, és egymás ifjúságaiért. Majd reggeli
után és a hétvége további részében Sípos Márk, a szegedi
Új Remény Gyülekezet lelkipásztora tanított az ifi és az ifi-
vezető kapcsolatáról. Ebéd után közösségépítő játékok, be-
szélgetések történtek, majd este pedig az ifivezető/ ifi és a
gyülekezet volt a téma. Az előadó kiemelte, hogy az ifi ré-
sze a gyülekezetnek, nem gyülekezet a gyülekezetben. A
tanítás alatt arra kerestük a választ, hogyan lehet ezt elke-
rülni, és hogyan lehet fiatalként bekapcsolódni a gyüleke-
zetbe. A tartalmas nap végén egy kis tábortűznél volt le-
hetőség dicsérni az Urat, és tovább beszélgetni. Vasárnap
hálaadással kezdtük a napot az áhítaton, majd reggeli
után arról hallgattunk tanítást, és majd beszélgettünk is,
hogy, hogyan érhetjük el a környezetünkben élőket. Meg-
értettük, hogy első sorban az életünk kell legyen bizony-
ság, csak utána tudjuk hitelesen elmondani az örömhírt.

A tábor mérete, helye pont megfelelt a hétvégének, és az
időjárásban is Isten nagyságát csodálhattuk. Feltöltődve,
és felbátorodva indultunk haza ebéd után. A tanultak pró-
bája ezután következik. [Dobai Gyöngyi]

Néhány rövid beszámoló a résztvevőktől:

„Olyan volt a hétvége mintha egy családi kiruccanásra
mentünk volna a többi vezetővel. Már az első perctől ösz-
szehangolódtunk és segítettünk egymásnak. Sokat jelen-
tett, hogy együtt terítettünk, takarítottunk és készítettük
az ételeket, amit éjszakába nyúló beszélgetések követtek.
Ami az előadásokat illeti élvezhetőek és gyakorlatiasak
voltak. Egyszóval nagyszerű volt, remélem sok ilyen lesz
még.” [Sápi Márk, Nagyvárad]

„Nekem a hely és a családias hangulat. Sikeresen össze-
rázódott a csapat. Megismerhettem új embereket, fejlőd-
hettek barátságaim, és más tapasztalataiból tanulhattam
az ifimunkára nézve. A negyedik előadás gyakorlatias
volt, útmutatást kaptam bibliai személyek és az előadók
tapasztalataiból. Az áhítatok is kreatívak voltak. Pozitív él-
ményekkel maradtam, és örülök, hogy ott lehettem.”
[Szűcs Péter, Nagyvárad]

Ezen a hétvégén jobban megértettem mi az igazi tanít-
ványság. Rá kellett jöjjek, hogy csak akkor lehet valaki jó
vezető, ha arról is gondoskodik, hogy kit hagy maga után.
A vezető egyik legfontosabb dolga az, hogy belefektessen
néhány személybe, akikkel minőségi időt tölt, akiket épít
és képez arra, hogy erős és szilárd vezetőkké váljanak.
[Módi Miriám, Szilágyszentkirály]

Mivel nem vagyok ifivezető, azt gondoltam, nem lesz Is-
tennek üzenete hozzám. Ám ő megmutatta, hogy egy egy-
szerű ifitagnak is rengeteg feladata van. Rávilágított arra
is, hogy sokszor nem helyes az istenképem. A 2Móz 20:2
arra biztatott, hogy ne úgy tekintsek Istenre, mint aki egy
szigorú, állandóan csak dorgáló Isten. Ő az Atyám. Fontos
az, hogy minden nap minden percében szoros kapcsola-
tom legyen Vele, így akár a 10 parancsolatot sem lesz ne-
héz betartani. Mivel Isten az Atyám, nem fogok lopni,
csalni, hazudni. „Isten nem csak egy ítélő, hanem egy itt
élő Isten!”  [Bódizs Tábitha, Kraszna]

Megragadta a figyelmemet, hogy mennyire fontos a mi-

Kapcsolódj!



13FIATALOK
SZERETET • 2017. NOVEMBER

nőségi kapcsolat Istennel, s ez mennyi problémát megold.
De az is, hogy Istennel beszélhetünk őszintén, még a legki-
sebb dolgokról is. Egy másik gondolat, hogy tanítványnak
lenni azt jelenti, hogy azt teszem, amit tesz a mester; nem
csak tanulok és sokat tudok. Istenben bízva, az Ő segítsé-
gével remélem, hogy lesz nálunk az ifjúságban is növeke-
dés. [Benedek Ibolya-Kirsztina, Kőröstárkány]

Áldásokkal gazdagodtam e hétvége után, és persze ész-
revettem méltatlanságomat is az ifi vezetésére, de meg is
erősített, hiszen Ő tesz méltóvá. A hétvége folyamán ren-
geteg ötletet adott az Úr, amivel meg lehet újítani az ifjú-
ságot, és felbuzdított a munkára, mert szeretnék hasznos
eszköz lenni az Úr Jézus kezében. [Vadas Zoltán, Kraszna]

Mind a négy tanítás nagyon hasznos volt. Ez a hétvége
segített megérteni, hogy miben kell én változzak és ho-
gyan segíthetnék jobban az ifimunkában. Egyben bátorí-
tás is volt Mennyei Atyánktól. Megértettem, hogy az ifit
vezetni és munkálni kell, úgy az alkalmakat, mint a tago-
kat. Egyik a személyes üzenetek közül amit kaptam az Is-
tentől, az a prioritásokat illeti az életben, a sorrend a kö-
vetkező: 1. Isten; 2. Család; 3. Szolgálat; 4. Munka/tanulás.
[Paranici András, Nagyvárad]

Nekem nem igazán volt elképzelésem arról, hogy mire
is számíthatok ezen a vezető képzésen, de mindenképpen
nagy áldás volt ez az Úrtól. Kérdésekkel mentem el, és bíz-
tam benne, hogy Isten válaszolni is fog rájuk. Ez meg is
történt. Megerősített abban, hogy azt akarja, hogy Neki
szolgáljak, és ezt szívből kell tennem. Abban is biztatott,
hogy ne féljek a kihívásoktól, mert Ő az aki segít. Különö-
sen jó volt együtt, s egymásért, az ifjúságainkért imád-
kozni a többi ifivezetővel, és remélem lesz erre még lehe-
tőségünk akár ilyen formában is. [Kűrti Kriszta,
Szatmárnémeti]

Az ifivezetőképző hétvége sokkal többet adott szá-
momra, mint vártam. Éreztem, hogy ha ennyi megtért, ko-
moly keresztény gyűl össze, abból rossz nem származhat.
És Isten képes volt minden gondolatomat, elvárásomat fe-
lülmúlni. Láttam Őt emberekben, színes levelekben, fény-
ben és sötétben, suhanó szélben,  hinta röppenésében, s
szálló dallamban. Csodálom, hogy mindig másképp köze-
líti meg a szívem. Ez a néhány nap új lendületet adott a
szolgálatomhoz, amivel hiszem, hogy Isten bízott meg.
„Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél.”
[Koncsárd Anna, Koltó]

Az ifjúsági szövetség mindig nagy hangsúlyt fektetett az
ifjúsági vezetők képzésére. Tavaly egy tágabb körű konfe-
renciát tartottunk Krasznán, amin minden szolgálatra
kész fiatal részt vehetett, idén pedig egy sokkal intenzí-
vebb és gyakorlatiasabb képzést választottunk ami kizáró-
lag az ifjúsági vezetőknek szólt. Számomra nagyon áldáso-
sak voltak a tanítások, mert megérthettem hogyan

■ Kapható a szövetségi irodánál
illetve a Szeretet-szerkesztőség-
ben a Hit Hangjai új, javított
kiadása. Közkérelemre a kötet-
ben található énekek gitárhar-
móniákat is kaptak. Egy darab
ára 100 RON, míg ha valaki (pl.
egy gyülekezet) 10 darabot,

vagy annál többet vásárol, akkor darabja 90
RON. 

■ Szintén a Szövetségnél szerez-
hető be a Szövetség Alapokmá-
nyait tartalmazó kötet. Ára: 10
RON.

Várjuk megrendeléseiket!

kapcsolódik be az ifjúság a helyi gyülekezet életébe, és ho-
gyan tud ez a kapcsolat sikeresen működni. Hiszem, hogy
a legfontosabb feladatunk a fiatalok Krisztushoz való ve-
zetése, majd  beépítése a gyülekezetbe, és nem utolsó sor-
ban a fiatalok tanítványozása, hogy ezáltal ők is tovább
folytathassák az evangélium megosztását a környezetük-
ben. [Szűcs Dávid, az EMaBISz gazdasági titkára]



■ Kémeren, 2017 február 14-én kí-
sértük utolsó útjára † Orbán (szüle-
tett Kovács) Erzsébetet, aki gyüle-
kezetünk hűséges, buzgó és imád-
kozó tagja volt. Református család-
ban született 1929. július 20-án,
majd 1945-ben házasságot kötött Or-

bán Józseffel. Isten négy gyermekkel ajándékozta meg
őket, az ötödiket 11 hónapos korában eltemették. 46 év-
vel ezelőtt hallotta meg a megtérésre szóló felhívást,
amit őszinte szívvel megragadott és átadta az életét Jé-
zusnak. Sok próba között harcolta meg a hívő élet hit-
harcát a kommunizmus nehéz napjaiban, de vállalta
azt, amit 1974. augusztus 18-án bibliai alámerítéssel
meg is pecsételt. 23 évi özvegységben szolgált a család-
ban, a gyülekezetben, akivel csak tudott, jót tett. A vi-
gasztalás Igéjét a temetésen Király Tibor lp. és János
Imre testvérek végezték, a helybeli énekkar és zenekar
is szolgált. Az Orbán családhoz tartozók megőrzik a ked-
ves emlékeket, mint ahogy a gyülekezet, a szomszédok
és az ismerősök is. [Szilágyi József]

■ 2017 július 24-en szomorú, mégis
reményteljes szívvel fogadtuk a hírt,
hogy † id. KURUC ISTVÁN testvé-
rünket 83 évesen magához szólította
az Úr. Az értarcsai gyülekezetnek
hosszú ideig volt hűséges vezetője,
munkáját és szolgálatát hűségesen
végezte feleségével együtt. Hosszabb betegeskedés,
szenvedés után pihent meg a mennyei Atya keblén, hát-
rahagyva szeretteit – hűséges feleségét, Kuruc Juliannát,
gyermekeit, Bélát és családját, Istvánt és családját, vala-
mint Terikét és családját, unokáit és dédunokáit. A vi-
gasztalás igéit az értarcsai kápolnánál Balla Frigyes és
Bányai János testvérek hirdették, valamint Szabó And-
rás helyi lelkipásztor vigasztalva a hátramaradottakat a
Jer 9:22-23, Jn 14:1-6 és az Ám 4:12 alapján. A temető-
kertben Zeffer Béla és Szűcs István hirdettek igét a Jel
19:9 és az 1Kor 15:50-58 alapján. Az Úr adjon vigaszta-
lást a gyászoló özvegynek, gyermekeknek, családnak és
az értarcsai gyülekezet közösségének. [Sz. J.]

■ Aranyosgyéresen † özv. Szabó (Cojan) Mária testvér-
nőt, súlyos betegség után, 77 éves korában szólította
haza az Úr, augusztus 4-én. Testvérnőnk 1939. október
5-én született. Isten két fiúgyermekkel, és egy leánnyal
áldotta meg. Az utóbbi három évet özvegységben töl-
tötte. Temetése augusztus 7-én volt Aranyosegerbegyen.
A kápolnánál Raina Ottó helyi lp. hirdette a vigasztalás
üzenetét a Jn 5:24 igevers alapján, magyar és román
nyelven. A kápolnánál befejező imát Tóth Róbert vajda-
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hunyadi lp. mondott. A temetőkertben Szabó Ferenc
testvér, az aranyosegerbegyi gyülekezet előljárója a Jel
14:13 alapján szólta Isten vigasztaló üzenetét. Kívánjuk
a gyászoló család és gyülekezet számára Istenünk drága
vigasztalását! [T. R.]

■ Kolozsváron augusztus 26-án †
Gáll Irénke testvérnő temetésén
vettünk részt. Gimnazistaként került
Kolozsvárra Újszékelyről, ahol a
baptista gyülekezet tagja lett. Itt is-
merkedett meg későbbi férjével,
Miklós Lászlóval, aki akkor az ifjú-

sági csoportot vezette és az orgonában szolgált. A ko-
lozsvári énekkar lelkes tagja volt hosszú ideig. Gyerme-
kei, Adél és László zenei pályát választottak és távol
kerültek a szülői háztól. Az édesanya, míg tehette, szere-
tettel, szorgalommal és nagy munkabírással gondosko-
dott gyermekeiről és a rászorulókról. Nyugdíjas éveiben
kötött házasságot Kató Leventével, aki a kolozsvári re-
formátus püspökség tanügyi referense volt. 76 évet ka-
pott az Úrtól. A Házsongárdi temető kápolnájánál és a
sírkertben Borzási István, volt kolozsvári lelkipásztor
hirdette Isten igéjét az ApCsel 9:36-43 alapján. „Légy hű
mindhalálig és neked adom az életnek koronáját!” (Jel
2:10b) [B. I.]

■ 2017. augusztus 28-án kísérte
utolsó földi útjára az érmihályfalvai
gyülekezet és számos résztvevő 84
éves korában † Ghermán Mária
testvérnőt. Testvérnőnk Magyarkéc-
ben született, majd egyévesen elve-
szítette édesapját. Mostoha apjától
sokat szenvedett, de otthonra talált a gyülekezetben,
ahol szolgált is. 1950-ben alámerítkezett, majd 1956-ban
házasságot kötött Ghermán Jánossal, akivel több, mint
60 évet éltek együtt. Két gyermekük született, akik azon-
ban kis korukban meghaltak járványban. Később, mun-
kahelyi okokból Érmihályfalvára költöztek. Testvér-
nőnk sokat szolgált a női körben, betegeket látogatott.
Temetésén a kápolnánál Gáll Győző lelkipásztor az Ap-
Csel 27:1-8, majd a sírnál Papp László lelkipásztor az
1Kor 15:12-20 alapján hirdették a vigasztalás igéjét. A
helybeli énekkar szolgált. Isten vigasztalja a hátra ma-
radt özvegyet és az őt gyászolókat. [Ghermán János]

■ 68 éves korában, fájó szívvel, könnyes szemmel vet-
tünk búcsút 2017 augusztus 28-án drága testvéremtől, †
Budai Piroskától, akit igen hiányolunk a családban. Kí-
vánjuk, hogy Isten adjon nyugodalmat testvérnőnknek.
„Bennem él egy arc, egy meleg tekintet, melyet nem tu-

AKIK HAZAMENTEK
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dok felejteni soha.” Egy reménység
még éltet, hogy egykor a mennyben
találkozunk vele. Bánatos nővére,
Kató, húga, Ibolya, férjeink és népes
nagy családunk. Testvérnőnk Arizo-
nában, az Egyesült Államokban élt,
és ott került sor temetésére is. Ki-

vándorlása előtt a várad belvárosi gyülekezet tagja volt.
[Papp Katalin]

■ A nagyváradi temető városi rava-
talozójában mintegy száz tagú gyá-
szoló gyülekezet állta körül 2017.
szeptember 6-án † Antal (szül. Er-
dei) Erzsébet – Antal Ferencz, a Sze-
retet korábbi szerkesztője feleségé-
nek – koporsóját, aki 80 évet kapott
ajándékba. Halhatatlan lelke visszatért Teremtőjéhez,
oda ahová az utóbbi hónapokban oly sokszor vágyott
„HAZAMENNI”. Földi életét Köröstárkányban kezdte
1937-ben, ott született, ott ismerte meg a betűvetést. 13
éves volt amikor elfogadta Megváltóját és bemerítke-
zett. A betegségekkel teletűzdelt életút megviselte, sokat
gyengélkedett ugyan, de hite szilárdságában nem ingott
meg. Imára kulcsolt kezei és megroggyant térdei példa-
ként maradnak az utókorra. Temetésén az ÉLET Igéjé-
ből szolgáltak és kérték a gyászoló család életére a vi-
gasztalás kiáradását Giorgiov Adrián (2 Kor 1:3-4), és
Budai Lajos (Róm 14:7-9) lelkipásztorok magyar nyel-
ven, míg az Erdei család részéről, román nyelven, Ghiță
Mocan (Fil 1:20-21) tolmácsolta Isten üzenetét. Az elhin-
tett igemagvakra áldásért könyörögtek Bányai János tv.
a kápolnánál, Kiss Lehel tv. és Halász Ferenc tv. a sír-
kertben. A gyülekezet énekkara Bokor Barnabás és Bor-
bély Ferenc vezetésével szolgált. Antal Erzsébet földi
maradványait utolsó útjára kísérte férje, a Szűcs család,
a népes Erdei család, ismerősök, jóbarátok. Emlékét
őrizzük. [A gyászoló család]

A Szeretet szerkesztősége is együtt érez, és Isten termé-
szetfölötti vigasztalását kívánja korábbi hűséges munka-
társának, Antal Ferencnek! [Szerk.]

HITüNK

M I T  TA N í T  A  B I B l I A?  ( 9 . )

Az Úr Jézus nemzetségi táblázata (I.)
A nemzetségi táblázattal Máté evangélistának az lehe-

tett a célja, hogy bizonyítsa az Úr Jézus Krisztusnak a trón-
hoz, a királysághoz való jogát. A Messiásnak Dávid fiának
kellett lennie. A zsidóknál a származáshoz kapcsolódott a
tulajdonjog (az örökség apáról fiúra szállt), a papság (a
Lévi nemzetségében) és a királyság (a Dávid leszármazot-
tainál). Fontos volt tehát bemutatni a zsidóknak, hogy Jé-
zus a Dávid házából származott. 

Kr. u. 70-ben elpusztult Jeruzsálem és a templom, és a zsi-
dók nem tudták többé családfájukat pontosan visszave-
zetni. Ezzel a problémával kellett szembenézni a babiloni
hazatérés után is (Ezsd 2:61-62, Neh 7:61-65). A mai messi-
ásváróknak még ha teljesülhetne is a váradalmuk, nem len-
nének képesek a Messiás dávidi származását bizonyítani! 

Máté és Lukács közli Jézus családfáját, amelyek nagyban
megegyeznek, de négy fontos pontban különböznek: (1) a
sorrendben: Máté Ábrahámtól kezdi, míg Lukács vissza-
fele halad; (2) a kiindulási pontban: Máté Ábrahámot em-
líti, mint ősatyát, Lukács Ádámot; (3) a származási ágot il-
letően: Tertullianus és Luther szerint Máté József királyi
származását tartja fontosnak, Lukács talán fizikai szárma-
zását. Máté József vér szerinti származását írja le, Lukács
a jog szerinti vonalat követi. (4) Különböznek a nevek is:
kimaradnak vagy beszúrnak neveket, a céljaik szerint.

A vér szerinti származás nem feltétlenül egyezik a tör-
vény szerinti származással, a levirátusi törvény miatt,
ahol egy gyermektelen testvér is utódot kaphatott. A nem-
zetségi táblázat említést tehet a valódi szülőkről – nemző
atyákról –, de a jogi szülőkről is, akik nemző atyáknak szá-
mítottak. Valószínű ez a magyarázata a Melki-Lévi-Mattát-
Héli-József (Lukács), illetve Eliud-Eleázár-Matthán-Jákób-
József (Máté) bonyolult viszonyrendszerének.

Lányok csak ugyanabból a törzsből valóval léphettek
házasságra, hogy az örökség ne szállhasson más törzsre
(4Móz 36:6-7). Mária rokon volt Erzsébettel (Lk 1:36), aki a
Lévi nemzetségéből való lehetett. Mivel a „rokon” tág fo-
galom, ez nem cáfolja azt a tényt, hogy Mária a Dávid há-
zából származott, miként József is (Lk 1:27, 2:4). 

„Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizen-
négy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig ti-
zennégy nemzetség, és a babiloni fogságraviteltől Krisztu-
sig tizennégy nemzetség.” (Mt 1:17) - A 14-es szám a Dávid
דוד) - DWD) nevének összegéből eredhet (4+6+4). Az első
csoportban egyébként csakugyan 14-en lehettek. A három
csoportot így könnyű volt megjegyezni. Mindegyik kor-
szak Isten kegyelméről prédikál.  Támár (1Móz 38:1-30),
Ráháb (Józs 2:1) és Uriás felesége (2Sám 11:4-5) külön meg
van említve, mert ők különösen kegyelemre szorultak vol-
tak. Azt mutatják, hogy a kegyelem mindenkié. [B. I.]

Kovács Zsolt testvérnél rendelhetők Bibliák, keresz-
tyén könyvek, Cd-k, 2018-as naptárak, stb. a kovetkező
elérhetőségeken: zsolti.kovacs@gmail.com tel.:
0724490634, 0743832173

 NOVEMBERI ESEMÉNYEK
■ 7-én lelkipásztori közösségápolás a nagyváradi
missziókerületben;
■ 10-12 között TELEK 33., erdélyi helyszínen;
■ 25-én kezdődnek az idei missziókerületi gyűlések.



Imaházmegnyitás Aradon (folytatás a 11. oldalról)

Aszűkös anyagi lehetőségek ellenére Isten csodálatos
gondviselését tapasztalhattuk. A gyülekezet többsége

áldozatkészen adakozott, Isten megáldotta a keveset, és
más forrásokat is megnyitott. A Városi Tanács, a Magyar
Állam, az Észak-Amerikai Magyar Baptista Gyülekezetek,
és személyes adakozók jelentős összegekkel járultak
hozzá a költségekhez. A munka nagy részét önkéntes ala-
pon végeztük a gyülekezeti tagokkal, sőt önkéntes csopor-
tok is érkeztek Erkedről és Nagyfaluból. Az Úr áldja és ju-
talmazza meg őket gazdagon.

A megnyitó ünnepet Varga Géza, a gyülekezet diakó-
nusa, Sallai Jakab helyi lelkipásztor, Veress Efraim lp., a
Nagyváradi Missziókerület elnöke, és Katona Miklós mun-
kavezető testvér kezdte meg szalagvágással. Sok köszön-
tés és igei gondolat elhangzott a meghívott vendégek ré-
széről, délután pedig Szűcs Sándor testvér, a Szövetségünk
képviseletében, valamint Kulcsár Sándor testvér, az
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetséget képviselve
hirdette Isten Igéjét. Imádkozzunk Isten gazdag áldásáért
ebben a gyülekezetben! „Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi
szemünkben!” Övé a köszönet, övé a dicsőség! [S. J.]

(folytatás a 4. oldalról)
gyülekezet énekkara, férfikara és fuvós zenekara szol-
gált lelkesen, szép alkalmi énekekkel.

Az alkalmat imádsággal kezdtük, amikor a misszióke-
rület lelkipásztorai fohászkodtak hangos szavakban. Ezt
követően Szűcs Sándor lp. testvér, a missziókerület el-
nöke köszöntötte a jelenlevőket, kérve, hogy vizsgáljuk
meg, milyen a hálaadásunk, mennyit ér nekünk az Is-
tennel való közössség, és buzdítva, hogy legyen ez élet-
formánk. Az ének és zeneszolgálatok között többen bi-
zonyságtételekkel, rövid igei gondolattal szóltak a hall-
gatók felé. Módi Miklós lp. a 108. Zsoltár alapján szólt a
felkészülés fontosságáról. Az tud hálát adni, akinek
vannak átélései Istennel. A felhangolódásról is beszélt,
mert sok lehangolt panaszkodó kedvtelen szívű ember
van. Ezt követően a sarmasági lelkipásztor tett bizony-
ságot,  milyen személyes okokat szolgáltat Isten a hálaa-
dásra, az Ézs 12:1-3 szerint: új és szabad életet,
megvigasztalást és örvendező, reményteljes életet.
Utána Nagy Fláviusz, sarmasági elöljáró testvér csatolta
saját háláját a nagy csokorhoz, felolvasva az Ézs 12. rés-
zét, a megváltottak hálaénekét. Boldogok azok, akik el-
mondhatják, hogy ezek igazak az életükre. Pardi Félix
lp. testvér szolgálatában buzdított a hálaadásra a Róm
1:21 szerint, figyelmeztetve, hogy a hitetlenség olyan
féreg, ami kiöli az ember szívéből a hálát. Majd többen
elmondtak egy-két dolgot amiért hálásak.

Az összejövetel második felében Király Tibor lelki-
pásztor prédikációjában arról szólt, mi is a hálaadás a
tíz leprás esete alapján. Testvérünk arra irányitotta a
résztvevők figyelmét, hogy a hálaadás nem más, mint
megemlékezés Isten gondviseléséről, kegyelméről, ami-
kor igéje által felébresztett a bűn álmából és a lelkiis-
meret vádja elmúlt. Ugyanakkor megtérés: a hívőknek
is meg kell térni a közönyből, világiasságból. És nem
utolsó sorban megalázkodás és dicsőítés.

Hálásak vagyunk Istennek ezért a nagy hálaadó ünne-
pélyért. Estére mindenki lelkileg meggazdagodva, és
Isten igéje által megerősödve térhetett otthonába.

Székely Béla Dániel lp., Sarmaság
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