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Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, 
care este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)

Úgy tekintünk a Méhkeréki Baptista Gyülekezetre, 
amely a román nemzetiségi értékeket megőrző közösség, 
mint a magyarországi baptista misszió szerves részére, akik 
a híd szerepét is betöltik a két nemzet között. A keresztyén 
misszió nem ismer nemzetiségi határokat, hiszen az evan-
gélium, Jézus Krisztus misszióparancsa független minden 
emberi választóvonaltól, ő nem szétválaszt, hanem össze-
köt, testvérré tesz. „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

MÉSZÁROS Kornél
a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára

Bisericile baptiste din comunitățile românești din 
Ungaria, înființate la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX, au avut întotdeauna legături 
strânse cu frații de credință și neam din România, 
cu toate că au aparținut încă de la început Cultului 
Baptist din Ungaria. (...) În prezent, Biserica Baptistă 
din Micherechi a rămas singura biserică baptistă de 
limbă română din Ungaria. După cum menționează 
și autorii acestui album istoric, un rol decisiv în 
păstrarea caracterului românesc al bisericii l-a avut 
cultivarea relațiilor cu baptiștii din România, atât în 
perioada interbelică, cât și în perioada comunistă.

Conf. univ. Dr. Daniel MARIȘ 
rectorul Institutului Teologic Baptist din București

Fo
to

m
em

or
ia

 B
is

er
ic

ii 
Ba

pt
is

te
 d

in
 M

ic
he

re
ch

i
A 

M
éh

ke
ré

ki
 B

ap
tis

ta
 G

yü
le

ke
ze

t f
én

yk
ép

es
 k

ró
ni

ká
ja



Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint
ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó
erő szerint: Azé a dicsőség az Egyházban Krisztus Jézus
által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

(Pál levele az efézusiakhoz 3:20-21)

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să
facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui
să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam,

în vecii vecilor! Amin.
(Efeseni 3:20-21)
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Prin învăţăturile biblice fundamenta-
le, baptiştii aparţin creştinismului isto-
ric. Baptiştii susţin principiile Reformei: 
Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidae, Soli 
Deo Gloria. În practica religioasă, baptiştii 
promovează simplitatea tradiţiei Bisericii 
din veacul apostolic (Faptele Apostolilor 
2:41-47). Baptiştii din România împărtăşesc 
convingerea că Împărăţia lui Dumnezeu 
este mai mare decât orice biserică sau con-
fesiune creştină.

La nivel mondial, baptiştii reprezintă o 
comunitate creştină eterogenă cu diferenţe

notabile în exprimarea teologică şi prac-
tica bisericească, şi cu toate că sunt caracterizaţi de un puternic senti-
ment al frăţietăţii şi părtăşiei, nu au o autoritate centrală bisericească. 
Fiecare Uniune sau Convenţie de biserici baptiste hotărăşte cu privire 
la atitudinea pe care o adoptă şi la standardele specific exprimate în 
mărturisirea proprie de credinţă. Alianţa Baptistă Mondială, înfiinţată 
la începutul secolului XX, a urmărit de la bun început să exprime

unitatea în Hristos a tuturor baptiştilor şi să promoveze spiritul 
părtăşiei frăţeşti şi al slujirii împreună, fără a interfera cu indepen-
denţa bisericilor baptiste.

Bisericile baptiste din comunităţile româneşti din Ungaria, înfi-
inţate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, au 
avut întotdeauna legături strânse cu fraţii de credinţă şi neam din 
România, cu toate că au aparţinut încă de la început Cultului Baptist 
din Ungaria. Biserica Baptistă Română din Micherechi, la fel ca şi Bi-

Alapvető bibliai tanításaik alapján a baptisták a történelmi keresz-
ténységhez tartoznak. A baptisták elfogadják a reformáció alapel-
veit: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidae, Soli Deo Gloria. A vallási 
gyakorlat tekintetében a baptisták az apostolok korában (Apostolok 
cselekedetei 2:41-47) létező egyházi hagyományok egyszerűségét 
helyezik előtérbe. A romániai baptisták osztják azt a meggyőződést, 
mely szerint az Úr Királysága hatalmasabb, mint bármely keresztény 
egyház vagy felekezet.

Világszinten a baptisták egy heterogén keresztény közösséget al-
kotnak, melyen belül a teológiai kifejeződés és az egyházi gyakorlat 
elég nagy eltéréseket mutat, és mindamelett, hogy igen erős testvéri 
és közösségi kötelékek jellemzik szervezeteiket, nem hoztak létre egy 
központi egyházi hatóságot. Minden baptista gyülekezeti szövetség 
vagy társulás maga dönti el, milyen megnyilvánulási formákat és mely 
jellegzetesen meghatározott értékeket alkalmazza saját hitvallása 
gyakorlásában. A XX. század elején alapított Baptista Világszövetség-
nek már kezdetei óta az volt a célja, hogy kifejezze a összes baptista 
Krisztusban megnyilvánuló egységét, és elősegítse a testvéri közösség 
szellemének és közös szolgálatnak a megerősödését, anélkül, hogy 
beleavatkozna a baptista egyházak függetlenségébe.

A XIX. század végén és a XX. század elején a magyarországi román 
közösségekben létrejött baptista gyülekezetek mindig szoros kapcso-
latban álltak a romániai hit- és nemzettestvéreikkel, mindamellett, 
hogy már megalakulásuk óta a Magyarországi Baptista Egyházhoz 
tartoztak. A Méhkeréki Román Baptista Gyülekezet, valamint a Kétegy-
házi Baptista Gyülekezet voltak a magyarországi román közösségek 
kiemelkedő gyülekezetei. Jelenleg a Méhkeréki Baptista Gyülekezet 

Előszó
Cuvânt
înainte

serica Baptistă din Chitighaz, au fost cele mai reprezentative biserici 
baptiste din comunitătile româneşti din Ungaria. În prezent, Biserica 
Baptistă din Micherechi a rămas singura biserică baptistă de limbă 
română din Ungaria. După cum menţionează şi autorii acestui album 
istoric, un rol decisiv în păstrarea caracterului românesc al bisericii 
l-a avut cultivarea relaţiilor cu baptiştii din Romania, atât în perioada 
interbelică, cât şi în perioada comunistă. 

În perioada întunecată a comunismului, comunităţile creştine 
româneşti din Ungaria, în special cele baptiste din Micherechi şi 
Chitighaz, au avut un rol important în susţinerea în credinţă a fraţilor 
din România, prin colportarea de Biblii şi literatură creştină. Ca tânăr 
credincios, membru al Bisericii Baptiste din Curtici, am beneficiat în 
perioada de început a formării mele spirituale, la jumătatea anilor 
’80, de literatura creştină primită cu sprijinul fraţilor baptişti români 
din Ungaria.

Albumul ce reuneşte fotografiile deţinute de membrii Bisericii 
Baptiste Române din Micherechi surprinde imagini vechi şi noi, lăca-
şul de închinare, pastorii bisericii dar şi evenimente importante din 
istoria acestei biserici, din ultimii 50 de ani. Apariţia acestui album 
are o importanţă deosebită nu doar pentru baptiştii români şi mino-
ritatea românească din Ungaria, dar şi pentru credincioşii evanghelici 
din România şi diaspora, deoarece aduce în prim-plan modul în care 
nevoia de identitate spirituală influenţează relaţiile într-o comunitate 
etnică şi religioasă minoritară, în contextul pluralismului religios 
contemporan.

 
Conf. univ. Dr. Daniel MARIŞ 

rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti

maradt az egyetlen román ajkú baptista gyülekezet Magyarországon. 
Amint e történeti album szerzői is említik, a gyülekezet román jel-
legének megtartásában döntő szerepe volt a romániai baptistákkal 
fenntartott kapcsolatoknak, mind a két világháború közötti időszak-
ban,mind a kommunista időszakban.

A komunizmus sötét éveiben a magyarországi román keresztény 
közösségeknek, főként a méhkeréki és kétegyházi baptista közös-
ségnek, fontos szerepük volt a romániai testvérek hitének támoga-
tásában, amit Bibliák és egyéb keresztény irodalom becsempészése 
útján valósítottak meg. Fiatal hívőként, a Kürtösi Baptista Gyülekezet 
tagjaként, a 80-as évek közepén történő lelki fejlődésem folyamán 
haszonélvezője voltam a magyarországi román testvérek jóvoltából-
hozzáférhetővé vált keresztény irodalomnak.

Az album, melyben a Méhkeréki Baptista Gyülekezet tagjai által 
megőrzött fényképek láthatóak, a méhkeréki baptistákat ábrázoló régi 
képeit, az imaházat, a gyülekezet pásztorait és a gyülekezet történe-
tének utóbbi 50 évben történt jeles eseményeit mutatja be. Az album 
megjelenésének különös jelentősége van nemcsak a román baptisták 
és a magyarországi román nemzetiség számára, hanem a romániai 
és szórványban élő evangéliumi hívők számára is, mivel előtérbe 
hozza, hogyan tudja befolyásolni a spirituális identitás szükséglete 
a kapcsolatokat egy etnikai és vallási kisebbségi közösségben, a mai 
vallási sokszínűség környezetében.

 
 Dr. Daniel MARIŞ, egyetemi docens,

a Bukaresti Baptista Teológiai Intézet rektora

54

Cuvânt înainte Előszó



Prin voia lui Dumnezeu, la jumătate de 
mileniu de la Reforma iniţiată de Martin 
Luther, Biserica Baptistă din Micherechi şi-a 
mobilizat membrii să se implice în alcătu-
irea unui album în imagini prin care să se 
evoce istoricul bisericii. Acest album este o 
însumare a amintirilor membrilor bisericii 
şi, în acelaşi timp, o exprimare a mulţumirii 
faţă de Dumnezeu, pentru modul în care a 
intervenit în viaţa familiilor din Micherechi 
şi le-a oferit răscumpărarea.

Credinţa baptistă a ajuns la Micherechi 
în anul 1920, când Pătcaş Șimon, din adu-
narea baptistă din Crâstor, se căsătoreşte 
cu Ana Martin. Ei se stabilesc în Micherechi şi, împreună cu fraţii din 
Crâstor, vestesc Evanghelia printre micherecheni. Lucrarea lor dă roade 
şi în anul 1921 are loc primul botez. Având în vedere acest început, se 
poate afirma că Biserica Baptistă din Micherechi s-a ancorat în Sfintele 
Scripturi, în practica şi etica Bisericii din Noul Testament. 

Principiile teologice care au fost reafirmate în 1517 de reformatorul 
Martin Luther – Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia – au fost împăr-
tăşite de Biserica Baptistă de la începuturile ei. Acest fapt a fost vizibil 
prin aceea că fiecare credincios baptist şi-a dorit o Biblie din care să 
citească şi să înveţe. Tot ce a însemnat învăţătură, doctrină şi practică 
a fost susţinut şi motivat de textul Scripturii. În acelaşi timp, fiecare 
credincios şi-a asumat preoţia universală, dedicându-se rugăciunii 
şipredicării Evangheliei. Principiul pastorului baptist, Johann Gerhard 
Oncken (1800 – 1884) – fiecare baptist un misionar – a fost îndeplinit 
cu succes de credincioşii baptişti din Micherechi, mărturie în acest 
sens fiind botezurile care au urmat.

Credinţa baptistă s-a înfiripat în Micherechi pe familii, aşa că 
multe din imaginile albumului sunt, în egală măsură, evenimente 
ale familiei şi totodată şi ale marii familii, care este Biserica. Modelul 
biblic al familiei de la începutul creaţiei i-a motivat pe cei care au 

Az Úr akaratából, egy fél évezreddel Luther Márton által elindított 
reformáció után, a Méhkeréki Baptista Gyülekezet mozgósította tagjait, 
hogy részt vegyenek egy képes album létrehozásában, mely felidézi 
a gyülekezet történetét. Ez az album összegzi a gyülekezet tagjainak 
emlékeit, akik egyben hálájukat fejezik ki az Úrnak, amiért a méhkeréki 
családok életébe beavatkozott és megadta nekik a megváltást. 

A baptista hit 1920-ban jutott el Méhkerékre, amikor a Sarkadke-
resztúri

Román Baptista Gyülekezet egyik tagja, Patkás Simon feleségül veszi 
a méhkeréki Martyin Annát. A házaspár Méhkeréken telepedik le, és 
a sarkadkeresztúri testvérekkel közösen hirdették az Evangéliumot a 
méhkerékieknek. Munkálkodásuk eredményeként 1921-ben megtörténik 
az első bemerítkezés. Tekintettel erre a kezdésre, megállapíthatjuk, hogy 
a Méhkeréki Baptista Gyülekezet a Szentírásban, az Új Testamentum 
etikájában és gyakorlatában lelte gyökereit.

A Luther Márton által 1517-ben megfogalmazott teológiai elveket 
– Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Grazia – a Baptista Egyház már a meg-
alakulása óta hirdeti. Ez a tény abban a törekvésben is megnyilvánul, 
mely szerint minden baptista hívőnek legyen egy Bibliája, melyből 
olvashat és tanulhat. Minden általuk elfogadott elméleti és gyakor-
lati tanítás eredete fellelhető a Szentírásban. Ugyanakkor, minden 
hívő felvállalta az egyetemes papságot, ezáltal az imádkozásnak és 
az Evangélium hirdetésének szentelve életét. A méhkeréki baptisták 
sikeresen teljesítették Johann Gerhard Oncken (1800 – 1884) baptista 
lelkipásztor elvét – mely szerint minden baptista egy misszionárius –, 
ennek bizonyságaként az ezután történő bemerítkezések szolgálnak. 

Méhkeréken a baptista hit terjedése családokon keresztül történt, 
így az albumban bemutatott képek közül számos idéz fel egyszerre 
családi eseményeket, és egyben a gyülekezet nagy családjának ese-
ményeit. A teremtés kezdetére visszavezethető bibliai családi modell 
ihlette azokat, akik beléptek a házasság szent kötelékébe azért, hogy 
példát mutassanak a körülöttük élők számára. Így, az imádságnak, 
bibliaolvasásnak és keresztyén éneklésnek helyet adó családi élet sok 
embert győzött meg arról, hogy térjenek át erre a hitre.

intrat în legământul căsniciei, să fie exemple pentru cei din jurul 
lor. Astfel,prin viaţa de familie în care se practica rugăciunea, citirea 
Bibliei şi cântarea creştină, mulţi au fost convinşi să se convertească 
la această credinţă.

Felul în care învăţătura biblică a credinţei a fost întrupată în prac-
ticamembrilor bisericii pune în lumină faptul că aceştia au fost oa-
menicu un înalt simţ al responsabilităţii faţă de muncă, cinste, faţă 
deautorităţi şi faţă de vatra satului lor. Respectul şi dragostea faţă de 
toţi oamenii i-au făcut pe credincioşii baptişti să aibă trecere înaintea 
semenilor lor, care-i onorau cu prezenţa la întrunirile Bisericii.

Din fotografiile păstrate ca un tezaur în familiile baptiştilor dinMi-
cherechi reiese şi deschiderea lor faţă de comunităţile creştinebaptiste 
din România. Numărul mare de pastori, predicatori şi grupuride cre-
dincioşi români imortalizaţi de aparatele de fotografiat la Micherechi 
pune în lumină pe de o parte ospitalitatea acestei biserici, precum şi 
dragostea micherechenilor faţă de fraţii de o limbă cu ei. Consemnările 
din dreptul imaginilor, deşi sumare, vorbesc din prisos despre devota-
mentul faţă de principiul biblic al asocierii bisericilor. Biserica Baptistă 
din Micherechi s-a înscris în istoria sa nu ca biserică independentă, 
ci ca una care are harul de a sluji pe de o parte alături de comunităţi 
baptiste din România, iar pe de alta alături de comunitatea baptistă 
din Ungaria. Prin ospitalitatea care i-a fost un principiu stabil, ea s-a 
îmbogăţit primind de la alţii învăţătură şi doctrină sănătoasă, pentru 
ca apoi, prin misiunea ei, să fie îmbogăţiţi şi alţii.

Imagini ale formaţiilor muzicale – cor, fanfară, grupe de copii şi 
tineri – dincolo de faptul că transmit bucuria închinări înaintea unui 
Dumnezeu viu şi adevărat, revelează şi dorinţa de carte şi interesul 
pentru învăţătură. Credincioşii baptişti din Micherechi au investit în 
viitorul copiilor lor, oferindu-le oportunitatea de a studia pentru a 
fi folositori atât pe plan spiritual cât şi profesional, neamului lor de 
oameni.

Din 2013 sunt onorat să slujesc această comunitate baptistă şi 
sunt bucuros că împreună cu familia mea am ajuns să ne împletim o 
parte din viaţă alături de ea. Prezentului album îi doresc multe alte 
file prin care să se completeze spre gloria Lui Dumnezeu şi a Fiului 
Lui Isus Hristos.

În acest final de prefaţă nu pot să nu fiu recunoscător Celui Prea Înalt 
pentru că a pus pe inima unor oameni curajoşi şi iubitori de Biserică 
gândul unui asemenea album. Cei care au contribuit la apariţia aces-
tuia îşi vor primi dreapta răsplătire de la Cel ce este Domnul Bisericii 
şi părintele eternităţii. A Lui să fie gloria în vecii vecilor!

Pastor Petrică Creţu  

A tény, hogy a hit bibliai tanításai beépülnek a gyülekezet tagjainak 
gyakorlatába, oda vezetett, hogy ezek az emberek magas felelősségér-
zetet mutatnak a munka, tisztesség, a társadalom vezetői és a községük, 
mint otthon iránt. Az emberek iránt kifejezett tisztelet és szeretet 
hatására a hívőket megbecsülik embertársaik, ennek kifejezéseként 
jelenlétükkel tisztelték meg a Gyülekezet összejöveteleit. 

A méhkeréki baptista családok által örökségként/kincsként megőr-
zött fényképekből megtudjuk azt is, hogy nyitottak a romániai baptista 
keresztyén gyülekezetek felé. A méhkerékiek fényképezőgépei számos 
alkalommal örökítettek meg romániai pásztorokat, prédikátorokat 
és hívő csoportokat, így is kifejezve ennek a gyülekezetnek egyrészt 
a vendégszeretetét, másrészt az övékkel azonos anyanyelvet beszélő 
testvérek iránti szeretetüket. A képeket kísérő szövegek általános jel-
legűek, mégis hűen tükrözik a gyülekezetek társulásának alapját képező 
bibliai elv iránti elkötelezettséget. Történetében a Méhkeréki Baptista 
Gyülekezet nem mint önálló gyülekezet szerepel, hanem mint egy olyan 
kegyelemmel megajándékozott gyülekezet, mely szolgálatát egyrészt 
a romániai baptista gyülekezetekkel együtt teljesíti, másrészt pedig 
a Magyarországi Baptista Egyház keretében. Folyamatosan gyakorolt 
vendégszeretete révén tudástára egyre gazdagabbá vált a másoktól 
kapott tanítások és tniszta hitelvek átvételével, majd küldetését tel-
jesítve, másokat is gazdagított mindezekkel.

A számos zenei csoportot – kórusok, fúvószenekarok, gyerekek és 
fiatalok énekcsoportjai – ábrázoló fénykép, amellett, hogy az élő és 
igaz Isten dicsőítésénnek örömét közvetítik, tükrözik a tanulás iránti 
vágyat és érdeklődést is. A méhkeréki baptista hívők sok munkát fek-
tettek gyermekeik jövőjének alakulásába, lehetőséget adva nekik a 
tanulásra, hogy nemzetük hasznos tagjaivá váljanak mind lelki, mind 
szakmai szinten.

Számomra különös megtiszteltetés, hogy 2013 óta szolgálhatom ezt 
a baptista gyülekezetet, és örülök, hogy családom életének egy része 
egybefonódik a közösségével. Ennek az albumnak pedig azt kívánom, 
hogy minél több oldallal gazdagodjon az Isten és Egyszülött Fia, Jézus 
Krisztus dicsőségére.

Eme előszó záró gondolataként ki kell fejeznem hálámat a Fennvaló 
iránt, amiért bátor és egyházszerető emberek szívét megérintette egy 
ilyen album elkészítésének gondolatával. Mindazok, akik hozzájárultak 
megjelenéséhez, el fogják nyerni méltó jutalmukat az Egyház Urától, 
az Örökkévalóság Atyjától. Áldott legyen az Ő neve mindörökké!

Petrică Creţu, lelkipásztor

Un album cu poze
de familie al baptiștilor

din Micherechi
A méhkeréki baptisták 

családi fényképalbuma
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Liviu Olah, liderul trezirii spirituale de la Ora-
dea, predicând Evanghelia la Chitighaz, la în-
ceputul anilor 1990. La stânga, fratele Vasile
Mureşan, pastor al Bisericii Baptiste din Macea,
la dreapta, pastorul Dimitrie Rus.

În 2021 se va împlini un secol de la înfiinţarea adunării creştine 
baptiste a românilor din Micherechi, Ungaria. Despre istoria adunării 
dintre anii 1921–1950, jurnalistul Alexandru Hoţopan (1937-2007), 
descendent al unei familii fondatoare a adunării, a publicat în 2001 
un volum care restituie cele mai semnificative aspecte legate de 
viaţa spirituală şi socială a baptiştilor micherecheni din perioada 
respectivă. Ideea albumului bilingv pe care tocmai l-aţi deschis, cu 
fotografii datând în majoritate din perioada de după 1950, s-a născut 
din dorinţa de a continua lucrarea lui Alexandru Hoţopan, lăsând însă 
să vorbească mai mult imaginile, decât cuvintele.

Preluând modelul volumului din 2001, în acest album numele şi 
prenumele sunt redate în limba română, mai precis în graiul local, deşi 
baptiştii din Micherechi, practic, nu sunt evidenţiaţi în scris, oficial, 
cu nume româneşti. Atât în documentele administrative şi de stare 
civilă, cât şi în registrul botezaţilor baptişti din Biserică, se folosesc 
numele şi ortografia maghiare. Adesea am întrebuinţat şi poreclele 
(supranumele) în scopul mai uşoarei identificări a persoanelor, de-
oarece în Micherechi sunt multe nume identice. 

Noi nu am reuşit să atingem volumul bogat de informaţii cuprin-
se în lucrarea „Istoria Bisericii Baptiste din Micherechi”, apărută în 
2001. Informaţia este suplinită de imaginile realizate în bună parte 
de fotografi amatori şi cu tehnică modestă, care au fost puse la dis-
poziţia noastră cu bunăvoinţă, de către membrii adunării baptiste 
din Micherechi. Le mulţumim, pe această cale, tuturor acelora care 
au contribuit la demersul nostru cu poze, cu informaţii, cu idei şi cu 
sfaturi. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească!

Baptiştii (deci şi cei din Micherechi) fac parte dintr-o confesiune 
creştină evanghelică, o ramură a Reformei protestante din secolul al 
XVI- lea. În prezent, baptiştii reprezintă cea mai raspândită confesi-

une creştină de tradiţie protestantă din lume, având în jur de 120 de 
milioane de membri.

Cuvântul „baptist” provine dintr-un verb care în limba greacă în-
seamnă „a boteza, a scufunda în apă”. Creştinii baptişti se botează la o 
vârstă la care îşi pot afirma în mod conştient credinţa, luând personal 
şi în cunoştinţă de cauză această decizie. 

Mişcarea baptistă a avut ca obiectiv reînvierea creştinismului 
primar. Baptiştii reiau învăţăturile mai vechi ale anabaptiştilor din 
secolul al XVI-lea. Anabaptiştii (adică „rebotezaţii”) s-au refugiat din 
faţa prigonirilor din Anglia în Olanda, ajungând până în Ungaria şi 
Transilvania.

Curentul baptist a luat amploare la mijlocul secolului al XIX-lea. 
După Anglia şi Ţările de Jos, credinţa baptistă a pătruns în Germania 
şi apoi în întreaga Europă. Comunităţile de germani aflate în aproape 
toate ţările europene au contribuit din plin la răspândirea credinţei 
baptiste. Și în unele ţări din Europa de Est, primele biserici baptiste 
au fost de limbă germană. În Ungaria, precum şi în provinciile care 
formează astăzi România, credinţa baptistă a pătruns iniţial mai ales 
prin intermediul credincioşilor germani. Pastorul german Johann Ger-
hard Oncken (1800-1884) a avut o contribuţie decisivă la răspândirea 
baptismului în estul Europei. 

În anul 1874 se deschide prima biserică baptistă maghiară în Sa-
lonta, judeţul Bihor, la mai puţin de 20 de kilometri de Micherechi. 
Începând din 1881, bisericile baptiste s-au răspândit în Câmpia Ma-
ghiară, în Crişana, în Bihor, în zona Aradului şi a podişului Someşan, 
apoi în Banat. Prima biserică baptistă de limbă română din Ardeal a 
fost înfiinţată în anul 1886, în satul Cheşa, judeţul Bihor (pe atunci, 
parte a Imperiului Austro-Ungar).

În anul 1895, la 26 noiembrie, Parlamentul Ungariei aprobă Legea 
libertăţii religioase. Ca urmare a acestui fapt, în anul 1905, baptiştii 
maghiari îşi elaborează şi înaintează spre parlament Mărturisirea de 
credință şi Statutul de organizare, solicitând să devină cult recunoscut. 
În Ungaria. Aşa numita Mărturisire de credinţă de la Ócsa, la 2 noiem-
brie 1905 primeşte drept juridic şi prin aceasta confesiunea baptistă 
este recunoscută oficial. În relaţia cu statul, baptiştii susţin doctrina 
separării bisericii de stat. Credincioşii se angajează să-şi plătească 
taxele, să respecte statul şi să manifeste seriozitate în relaţie cu 
obligaţiile de cetăţeni. 

Prima iniţiativă de organizare a unei comunităţi a bisericilor bap-
tiste române din Imperiul Austro-Ungar datează din anul 1906. În 
23-24 mai, la Curtici, are loc o întrunire la care se decide formarea 

unei comunităţi a bisericilor româneşti din zona Aradului. În această 
comunitate este inclus şi cercul constând din bisericile Șiria, Chişineu 
Criş şi Chitighaz. Adunarea Baptistă din Chitighaz exista din anul 1893 

Credinţa baptistă a ajuns la Micherechi prin românii dintr-o comună 
învecinată, Crâstor (Sarkadkeresztúr), care, la începutul secolului al 
XX-lea avea o populaţie românească relativ numeroasă. Ca dată de 
statornicire a credinţei baptiste în Micherechi este consemnat anul 
1921. În acest an se botează opt persoane, ceremonia botezului fiind 
condusă de fratele Mihai Muntean (1863-1945), din Chitighaz. În anul 
1924, se înfiinţează comunitatea, conform regulamentului baptist, 
având 30 de credincioşi. De la înfiinţare şi până în prezent adunarea 
şi-a păstrat caracterul românesc.

Și în perioada comunistă, în ciuda greutăţilor de circulaţie, miche-
rechenii au căutat să păstreze relaţii strânse cu adunările baptiste 

Argumentele
autorilor

aflate dincolo de graniţă, în România. Nu pierdeau ocazia de a merge 
la bisericile din România, la Salonta, Arad, Curtici, Oradea, Pecica. 
De asemenea, baptiştii români din Ungaria au primit ca oaspeţi în 
biserici şi în familiile lor, pastori, coruri, orchestre şi credincioşi din 
România, lucru care a favorizat exersarea limbii române. Deşi deceniile 
de comunism au fost grele pentru toţi credincioşii creştini, paradoxal, 
în această perioadă numărul membrilor bisericii din Micherechi a 
crescut cu 50 la sută. Această creştere numerică a avut loc concomitent 
cu trezirea spirituală din Transilvania, în special de la Oradea, unde 
numărul baptiştilor a crescut spectaculos în anii 1970-1980. Desele 
deplasări ale micherechenilor la Biserica Baptistă nr.2 din Oradea, unde 
predicau pastorii Liviu Olah şi Iosif Ţon, precum şi la biserici din Arad, 
au adus o înnoire, atât spirituală cât şi identitară, şi la Micherechi.
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Un punct de vedere important al comunităţii baptiste din Mi-
cherechi a fost ca pastorul bisericii să cunoască limba română. În 
prezent, adunarea baptistă din Micherechi este păstorită de Petrică 
Vasile Creţu, din Salonta, care, pe lângă studii teologice, are şi studii 
pedagogice, fiind şi profesor de religie la şcoala din localitate, unde 
predă în limba română.

Comunitatea baptistă din Micherechi a depus de timpuriu eforturi 
însemnate pentru a introduce în adunarea locală şcoala duminicală 
pentru copii şi întrunirile de tineret. Încă de la sfârşitul anilor 1920 
au fost introduse cursuri şi activităţi susţinute atât de credincioşii 
mai în vârstă, cât şi de tinerii botezaţi, care îi instruiau pe copiii din 
comunitate atât din punct de vedere spiritual, cât şi educativ. În afara 
lecţiilor biblice, la şcoala duminicală se învaţă, în limbile română 
şi maghiară, versete, poezii şi cântece, se interpretează scenete cu 
subiect evanghelic, se desenează, se pune accent pe lucru manual.

Participanţii la tabăra de copii care a avut loc între 9-11 august 2017

Sceneta naşterii Domnului Isus Hristos interpretată de copiii şi tinerii bisericii, la Crăciunul anului 2016

În adunările baptiste sunt foarte importante comportamentul cre-
dincioşilor, caracterul şi calităţile umane, disciplina, munca, echilibrul 
şi exemplul oferit în societate. Este importantă viaţa de familie aşezată, 
responsabilă, bazată pe principii biblice, pe respectul şi iubirea între 
soţi, părinţi şi copii. Până în prezent, copiii şi tinerii din comunitatea 
baptistă sunt elevi disciplinaţi şi buni cunoscători ai limbii române, 
ceea ce influenţează benefic procesul de învăţământ din şcoala ge-
nerală din Micherechi şi din Liceul „Nicolae Bălcescu” din Giula.

În comunităţile baptiste este aplicat cu seriozitate principiul evan-
ghelic al ajutorării celor aflaţi în greutăţi şi suferinţă. Pe lângă colectele 
iniţiate de Cultul Baptist din Ungaria în vederea unor acţiuni caritabile, 
Biserica Baptistă Română din Micherechi are în programul său misi-
onar ajutorarea a trei instituţii din judeţul Bihor din România, două 
pentru orfani (Satul Speranţei din Ineu şi Casa de copii din Talpoş) şi 
unul pentru vârstnici (Peniel din localitatea Tinca).

Iosif Ţon la amvonul 
Bisericii Baptiste
din Micherechi,
în anul 1992
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Corul bisericii baptiste s-a înfiinţat prin munca asiduă a lui Gheorghe 
Hoţopan, care a reuşit să organizeze un cor mixt în iarna anului 1926. 
După o continuă slujire de aproape 70 de ani, pe la mijlocul anilor 
1990 corul şi-a încetat treptat activitatea.

Educaţia muzicală, vocală şi instrumentală a copiilor şi a adulţilor a 
avut rolul de a atrage săteni la biserică şi de a oferi locuitorilor satului 
o ocupaţie şi o pasiune prin care au progresat spiritual, contribuind 
prin aceasta la apropierea de Domnul.

Comunitatea baptistă din Micherechi a avut în anii 1930 şi o orches-
tră de instrumente cu coarde, care a funcţionat timp de un deceniu.

Fanfara Adunării Baptiste din Micherechi s-a înfiinţat în anul 1948

şi a slujit Domnului şi adunării până în anul 1960. După două decenii
de tăcere, fanfara şi-a reluat activitatea în 1982 şi continuă să existe
şi în prezent.

La Casa Copiilor din Talpoş, 2010

Adunarea sărbătoreşte Ziua de mulţumie 
din 2015, având ca oaspete corul Bisericii
Baptiste din Măgeşti (jud. Bihor, România)

Corul dirijat de fratele Ioan Hodozso senior în anul 1989
Jos în bancă de la stânga: pastorii Dimitrie Rus, Dani Győző
(Şercad) şi Pavel Badea (Tulca)

Reuniunea surorilor din regiunea Crişurilor, Micherechi, 2017
În prim-plan, de la stânga: Florina Ţicudean, Anuţa Oros
născută Puşcaş, Ileana Hodozso născută Ruja
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O dovadă capitală a ataşamentului baptiştilor din Micherechi faţă 
de poporul român şi a solidarităţii cu fraţii lor de neam şi credinţă sunt 
activităţile subversive şi periculoase pe care creştinii din Micherechi, 
dar şi din alte comunităţi româneşti din Ungaria, le-au întreprins 
în deceniile comuniste. Este vorba de transportul peste graniţă al 
Bibliilor şi al cărţilor creştine în limba română, tipărite în Occident. 
Exista o adevărată reţea de colportaj dirijată prin corespondenţa cu 
conducători din exilul evanghelic românesc. Este vorba despre Ieremia 
Hodoroabă, pastor al Bisericii Baptiste Române din Paris şi realizator 
al emisiunii „Glasul Îndrumătorului Creştin”, de la Trans World Radio 
Monte Carlo, pe care mulţi micherecheni o ascultau zilnic, precum şi 
de pastorul luteran Richard Wurmbrand, stabilit în SUA, după 14 ani 
de temniţă în România comunistă, fondator al organizaţiei Vocea 
martirilor. Mulţi români din bisericile baptiste din Micherechi şi 
Chitighaz, precum şi de la gruparea ortodoxă Oastea Domnului, au 

contribuit la transportul peste graniţă şi la răspândirea în România 
a Bibliilor, a cărţilor de cântări, a broşurilor creştine.

Comunitatea baptistă din Micherechi face parte, încă de la înfiin-
ţarea sa, din Cultul Baptist din Ungaria, dar se defineşte ca biserică 
baptistă de naţionalitate română. De la începuturi, baptiştii miche-
recheni au păstrat şi păstrează şi în prezent bune relaţii cu bisericile 
baptiste maghiare din Ungaria, în primul rând cu cele din regiunea 
Crişurilor.

Biserica Baptistă din Micherechi se autofinanţează, conform precep-
telor biblice. De asemeni, prin proiecte, primeşte o modestă susţinere 
din partea statului maghiar.

În Ungaria, recensământul din anul 2001 a înregistrat un număr 
total de 17.705 baptişti, iar la cel din 2011, 18 211 de persoane s-au 
declarat de confesiune baptistă. În anul 2017, biserica din Micherechi 
avea 143 de membri înregistraţi şi mai multe zeci de aparţinători.

Le aducem calde mulţumiri şi ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecu-
vânteze şi să îi răsplătească pe membrii bisericii, pe fraţii şi prietenii 
care ne-au dat fotografii din arhiva personală sau sugestii despre 

Fanfara slujind pe Domnul în Biserica Baptistă Betel din Arad, 23 septembrie 2012

Corul de tineret al Bisericii Baptiste Betel din Cluj, 14 octombrie 2012Imagini din adunare, 14 octombrie 2012

Mulţumiri  

Tipărirea unui tiraj corespunzător a devenit posibilă prin susţinerea 
financiară asigurată de: familia Ioan şi Anuţa Oros, familia Tiberiu şi 
Florica Ardelean, Autoconducerea Naţionalităţii Române din Seghedin.

existenţa unor poze ori informaţii; care ne-au ajutat la identificarea 
persoanelor din poze; care s-au implicat în arhivarea digitală a foto-
grafiilor; care au tradus şi au revizuit texte. Acest volum a apărut şi 
prin contribuţia următorilor: arhiva săptămânalului Foaia româneas-
că, fratele prezbiter Dr. Ștefan Cioca, fiicele pastorului Dimitrie Rus, 
Péter Bakucz, primarul comunei Crâstor, soţii Nyári din Crâstor, Maria 
Ambrus, profesoară din Chitighaz, jurnalista Eva Iova Șimon, Andrei 
Creţu, fotograf din Salonta, tehnoredactorul Ioan Nyisztor.

Mulţumim familiilor noastre pentru răbdarea şi înţelegerea pe care 
ni le-au acordat în perioada întocmirii acestui album.

Pentru gloria lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Hristos, 
cu dragoste frăţească,

Gheorghe Ruja şi Mihaela Bucin

Albumul care cuprinde fotomemoria baptiştilor din Micherechi 
nu ar fi putut să apară fără ajutorul mai multor persoane care, cu 
altruism şi bunăvoinţă, ne-au sprijinit în demersul nostru de a salva 
tezaurul de imagini din ultima jumătate de secol, al adunării româ-
nilor baptişti din Micherechi.
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2021-ben lesz éppen egy évszázada annak, hogy megalakult a Méh-
keréki Baptista Gyülekezet. A gyülekezet 1921–1950 közötti történetéről 
Hoczopán Sándor újságíró (1937–2007) – maga is az egyik alapító 
család leszármazottja – 2001-ben megjelentetett egy kiadványt, amely 
feltárja a korabeli méhkeréki baptista emberek szellemi és társadalmi 
életének legfontosabb részleteit. E kétnyelvű fotóalbum létrehozá-
sának célja Hoczopán Sándor munkájának folytatása, kiegészítése. 
Az album többnyire az 1950-es évek után készült fotókon keresztül 
kalauzolja az olvasót a korabeli Méhkerék baptista közösségébe.

A 2001-es kiadvány mintáját követve albumunkban a vezetékneve-
ket és keresztneveket román nyelven, pontosabban a helyi nyelvjárás-
ban tüntetjük fel. Tesszük ezt annak ellenére, hogy a helyi lakosságot 
hivatalosan nem anyakönyvezték román nyelven. A hivatalos okmá-
nyokban, anyakönyvekben, és a gyülekezet bemerítési nyilvántartásá-
ban egyaránt magyar nyelven, a magyar helyesírás szabályait követve 
szerepelnek a tagok nevei. Mivel Méhkeréken sok azonos nevű személy 
él, több esetben közöltük a könyvben szereplők ragadványnevét is, 
ezzel igyekeztünk megkönnyíteni a személyek azonosítását.

Kiadványunk nem éri el a 2001-ben megjelent „A méhkeréki baptista 
imaház története” c. kiadvány információkban gazdag terjedelmét. A 
szöveges információkat jórészt amatőr fényképészek elavult techniká-
val készült fotói helyettesítik, melyeket önként, jó szándéktól vezérelve 
bocsátottak rendelkezésünkre a méhkeréki baptista gyülekezet tagjai. 
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik fotókkal, információkkal, ötle-
tekkel, tanácsokkal segítették munkánkat. Az Úr áldjon benneteket!

A baptisták (így a méhkeréki baptisták is) egy evangéliumi egyház 

az Arad és vidéke román gyülekezeteinek társulását. E közösség tagja 
lett a világosi, a kisjenői és kétegyházi gyülekezetet magába foglaló 
körzet is. A Kétegyházi Baptista Gyülekezet 1893-ban alakult.

A baptista hit sarkadkeresztúri románok közvetítésével jutott el 
Méhkerékre. (Sarkadkeresztúr Méhkerékkel szomszédos település, 
a XX. század elején népes számú román lakossága volt.) A baptista 
gyülekezet megalakulásának éve Méhkeréken 1921. Ebben az évben 8 
fő merítkezik be, a bemerítési istentiszteletet a kétegyházi Muntyán 
Mihály vezeti. A baptista szabályzat szerinti nyilvántartásba vétel éve 
1924. Tagjainak száma ekkor 30 fő.

A kommunizmus időszakában, a nehéz közlekedési körülmények 
ellenére a méhkerékiek fenntartották kapcsolataikat Romániában 
működő baptista közösségekkel. Nem szalasztották el az adódó al-
kalmakat, amikor romániai gyülekezetekbe, Nagyszalontára, Aradra, 
Kürtösre, Nagyváradra, Pécskára látogathattak el. A magyarországi 
román baptista hívek imaházaikban, otthonaikban látták vendégül a 
Romániából érkező lelkipásztorokat, kórusokat, zenekarokat. Ezek az 
alkalmak a román nyelvhasználatot is erősítették. Bár a kommunista 
rezsim évei igen nehezek voltak a keresztény hívők számára, paradox 
módon ebben az időszakban a méhkeréki közösség tagjainak száma 
másfélszeresére nőtt. Ez a létszámnövekedés egybeesett az erdélyi, ki-
emelten a nagyváradi lelki ébredéssel, amikor az 1970-1980-as években 
a baptista hívők száma látványosan megnőtt. A méhkerékiek gyakori 
látogatásai Nagyváradra, ahol Liviu Olah és Iosif Ţon hirdették az igét, 
valamint Aradra, szellemi és lelki megújulást hoztak Méhkeréken is.

A Méhkeréki Baptista Gyülekezet számára mindig fontos szem-
pont volt, hogy a lelkipásztor jól ismerje a román nyelvet. Jelenleg a 
gyülekezet lelkipásztora a Nagyszalontáról származó Petrică Vasile 
Creţu, aki teológiai és pedagógiai végzettséggel rendelkezik. Ő látja 
el a helyi általános iskolában a baptista hitoktatást, román nyelven.

A baptista közösség kiemelt feladatának tartotta és tartja mind-
máig a gyermekek tanítását, ezért vasárnapi iskolát szerveztek a 
gyermekek és a fiatalok számára. Már az 1920-as évektől kezdődően 
foglalkozásokat szerveztek a fiatal korosztály számára, melyeket 
kezdetben idősebb hívek, majd később már bemerítkezett fiatalok 
vezettek, akik segítették a gyermekek hitbeli fejlődését. A vasárnapi 
iskolában a gyermekek a biblia tanulmányozása mellett verseket, 
énekeket tanulnak román és magyar nyelven, bibliai témájú színda-
rabokat, rövid jeleneteket adnak elő, rajzolnak, festenek.

A baptista imaházakban nagyon fontos a hívők viselkedése, az em-
beri jellem, a társadalomban tanúsított fegyelem, munka, lelki egyen-
súly, példamutatás. Fontos a kiegyensúlyozott, felelősségteljes családi 

közösség tagjai, amely a XVI. századi protestáns reform részeként jött 
létre. Napjainkban a baptista egyház a legelterjedtebb keresztény 
egyházközösség a világon, tagjainak száma eléri a 120 millió főt.

A baptista imaházakban nagyon fontos a hívők viselkedése, az 
emberi jellem, a társadalomban tanúsított fegyelem, munka, lelki

A „baptista” kifejezés bemerítőt jelent, s az Újszövetség eredeti 
görög szövegéből (baptidzó: bemeríteni, alámeríteni) származik. A 
baptista keresztények a megfelelő életkor elérése után tudatos döntés 
alapján, hitüket megvallva merítkeznek be. 

A baptista mozgalom célja az első kereszténység újjáélesztése volt. 
A baptisták átvették az anabaptisták XVI. századi tanításait. Az ana-
baptisták (vagyis az „újra bemerítettek”) az üldözések elől Angliából 
Hollandiába menekültek, majd eljutottak Magyarországra és Erdélybe 
is. A baptista irányzat a XIX. században teljesedett ki. Anglia után 
elterjedt Németországban, majd egész Európában. Az Európa egész 
területén megtalálható német közösségek hozzájárultak a baptista 
hit elterjesztéséhez. Kelet-Európa néhány országában az első baptista 
gyülekezetek német nyelvűek voltak. Magyarországra és Románia 
egyes vidékeire a baptista hit német közvetítéssel jutott el. A baptiz-
mus Kelet-Európában való elterjesztésében kiemelkedő szerepe volt 
Johann Gerhard Oncken (188-1884) német lelkipásztornak. 1874-ben 
a Bihar megyei Nagyszalontán, kevesebb, mint 20 km-re Méhkeréktől 
megalakult az első magyar baptista gyülekezet. 1881-től egyre több 
baptista gyülekezet alakult az Alföldön, a Körösök vidékén, Biharban, 
Arad környékén, a Szamosmenti-hátság vidékén, majd a Bánátban 
is. Az első román nyelvű baptista gyülekezet Erdélyben 1886-ban a 
Bihar megyei Cheşa (Kisháza) nevű faluban alakult, mely akkoriban 
az Osztrák- Magyar Monarchia része volt.

1895. november 26-án a Magyar Országgyűlés elfogadta a vallás-
szabadságról szóló törvényt. Ennek következményeként 1905-ben 
a magyarországi baptisták benyújtották az illetékes miniszternek 
hitvallásukat és szervezeti szabályzatukat, és kérvényezték elismeré-
süket illetve bejegyzésüket. Az úgynevezett Ócsai Hitvallás jogerőre 
emelkedésével a baptistákat 1905-ben nyilvánították törvényesen 
bejegyzett felekezetté.

Az állammal való viszonyában a baptista felekezet fenntartja az 
államtól való függetlenségének doktrínáját. A felekezet tagjai köte-
lezőnek tartják magukra nézve adóikat, illetékeiket befizetni, illetve 
az állam törvényeit elfogadni és betartani.

Az első olyan kezdeményezés, amely román baptista gyülekezetek 
szövetségére irányult az Osztrák-Magyar Monarhiában, 1906-ban volt. 
Május 23-34-én egy tanacskozásra került sor Kürtösön, ahol kimondják 

élet, mely bibliai elvekre 
épül, s melynek alapja a 
házastársak és a gyer-
mekek közötti kölcsönös 
szeretet és tisztelet. Nap-
jainkig a baptista közös-
séghez tartozó gyermekek 
és fiatalok jó tanulók, jól 
ismerik a román nyelvet, s 
ez pozitívan befolyásolja a 
helyi általános iskola és a 
gyulai N. Bălcescu Román 
Gimnázium oktató-nevelő 
munkájának eredményét. 

A baptista közösségek 
tagjai kiemelt figyelmet 
fordítanak a szegény, se-
gítségre szoruló ember-
társaikra. A Lepramisszió 

Gyermektábor (2017)

Angyalok kara (2016 karácsonya)

A szerzők
érvei
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gyűjtési akciója mellett a méhkeréki baptista közösség anyagi és 
tárgyi segítséget nyújt három romániai, keresztények által működ-
tetett intézménynek, két árva gyermekeket és egy időseket gondozó 
otthonnak.

A gyülekezet énekkarát Hoczopán György 1926-ban, fáradságos 

gálta az Urat. Két évtizednyi hallgatás után, 1982-ben harsant fel újra 
a hangszerek hangja, és szolgálatukkal napjainkban is kiegészítik az 
istentiszteleteket. 

A kommunizmus idején a méhkeréki baptisták több alkalommal 
bizonyították a román néppel, a romániai baptista testvérekkel való 
szolidaritásukat, együttérzésüket. Gyakran veszélyes küldetéseket 
vállaltak azért, hogy Nyugat-Európában nyomtatott román nyelvű 
bibliákat és könyveket juttassanak el a határon túli testvéreikhez. 
Valóságos hálózat alakult ki, melyet a száműzetésben élő vezetők 
irányítottak. Egyikük  Ieremie Hodoroabă, a Párizsi Román Baptista 
gyülekezet vezetője, a Monte Carloban működő Trans World Radio „A 
keresztény útmutató hangja” című adás készítője, melyet méhkeré-
kiek is naponta hallgattak. Szintén jelentős szerepet vállalt ebben a 
munkában Richard Wurmbrand luteránus lelkész, „A mártírok hangja” 
nevű szervezet megalapítója, aki 14 évet töltött romániai börtönökben, 
majd az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. A méhkeréki és 
kétegyházi baptista, ill. a Oastea Domnului” gyülekezet tagjai közül 
többen részt vettek román nyelvű bibliák, énekeskönyvek, egyházi 
kiadványok Romániába való eljuttatásában. 

A méhkeréki baptista közösség alapításától fogva a Magyarországi 
Baptista Egyház tagja, de magát román nemzetiségi baptista gyüle-
kezetként definiálja. A méhkeréki baptista hívők  már a kezdetektől 
jó kapcsolatokat ápoltak – és ápolnak ma is - magyarországi magyar 
és román baptista gyülekezetekkel, főleg a Körösök vidékén.

Bibliai elvek mentén a Méhkeréki Baptista Gyülekezet önmagát 

A gyülekezet énekkara (1989)

A köröskisjenői árvaházban (2010)

Fiatalok énekelnek Crețu lelkipásztori beiktatásán (2013)

A fúvószenekar szolgálata Sarkadkeresztúron (bemerítés 2013)

Isten áldását kérve életükre, szívből mondunk köszönetet azon 
gyülekezeti tagoknak, testvéreinknek, barátainknak, akik saját gyüj-
teményükből rendelkezésünkre bocsátottak fényképeket, felhívták 
figyelmünket létező fényképekre, illetve információkra; azoknak, 
akik segítettek nekünk a képeken látható személyek azonosításában; 
akik segítettek nekünk az arhíválásban és a szövegek fordításában. 
A kötet megjelenését segítették még: Foaia Românească arhívuma, 
Dr. Csóka István presbiter testvér, Rusz Demeter lelkipásztor testvér 
lányai, Bakucz Péter, Sarkadkeresztúr polgármestere, Nyári házaspár 
Sarkadkeresztúrról, Ambrus Mária tanárnő Kétegyházáról, Jova Éva 
újságíró, Creţu Andrei fényképész Nagyszalontáról, Nyisztor János, 
a kötet tördelője.

Nem utolsósorban köszönetet mondunk családtagjainknak a tü-
relmükért és megértésükért, melyet az album öszeállításának ideje 
alatt tanúsítottak.

Jézus Krisztus Megváltónk és Istenünk dicsőségére testvéri sze-
retettel:

Ruzsa György és Bucin Mihaela

Köszönetnyilvánítás

Nagyobb példányszám nyomtatása Orosz János és felesége, Orosz 
Jánosné (Puskás Anna), Árgyelán Tibor és felesége, Árgyelán Tiborné 
(Bálint Flóra), illetve a Szegedi Nemzetiségi Román Önkormányzat 
anyagi támogatása révén vált lehetővé.

Sarkadkeresztúriak Méhkeréken (2012. október 14.)

A méhkeréki baptista hívők fotóalbuma nem jöhetett volna létre 
több személy áldozatvállalása nélkül, akik anyagi javaikkal, illetve 
munkájukkal önzetlenül támogattak bennünket abban, hogy meg-
örökítsük a gyülekezet utolsó fél évszázadát bemutató fotódoku-
mentumokat.

munkával szervezte meg. 70 éves folyamatos szolgálat  után az ének-
kar az 1990-es évek közepétől kezdődően abbahagyja tevékenységét.

A gyermekek és felnőttek zenei, ének – és hangszeres oktatása fontos 
szerepet kapott abban a folyamatban, melynek nyomán egyre több 
falubeli jött az imaházba.A zene az emberek számára elfoglaltságot, 
kedvtelést jelentett, amely hozzájárult Istenhez való közeledésükhöz, 
lelki és szellemi fejlődésükhöz. A Méhkeréki Baptista Gyülekezetben 
az 1930-as években működött egy vonós hangszerekből álló zenekar is.

A gyülekezet fúvószenekara 1948-ban alakult meg, és 1960-ig szol-

finanszírozza. Ugyanakkor pályázatokon keresztül a magyar állam 
szerény támogatásban részesíti. 

A 2001-es népszámláláskor 17.705 magyar állampolgár vallotta 
magát baptista vallásúnak. 2011-ben számuk 18.211-re nőtt. 2017-ben 
a méhkeréki gyülekezet tagjainak száma 143, a hozzátartozók száma 
több tízre tehető. 
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1951

Botez în Păiand
Cel mai vechi botez a cărui amintire a rămas întipă-

rită într-o fotografie este cel din 1951. Dintre cei care 
s-au botezat în urmă cu peste 65 de ani, îi mai avem 
în viață pe sora Floarea Borszéki (născută Cozma) şi 
pe Ioan Ruja (Iuane Udului). Sora Floarea Buti este 
surprinsă de fotograf chiar în momentul dinaintea 
scufundării, în timp ce fratele Iuane, însoțit de fratele 
său de corp, Diurca, aşteaptă să îi vină rândul. Botezul a 
fost săvârşit de pastorii Dimitrie Rus şi Dumitru Rotar 
în pârâul Păiand, din hotarul satului. În poza alăturată 
se văd şi două femei în haine albe, una mai aproape 
de candidați, cealaltă mai aproape de malul apei. Ele 
sunt Eva Ghichi, respectiv Eva Luci, şi au avut rolul de 
a-i ajuta la ieşirea din apă pe cei proaspăt botezați.

Anii 1950

Acest botez a avut loc la podul de la Întorsătura 
Şercadului. În poza alăturată poate fi văzut Dumitru 
Rotar, pastorul Bisericii Baptiste din Chitighaz, alături 
de Gheorghe Hoțopan, neobositul pionier al credinței 
baptiste din Micherechi, şi de candidații de botez.

Fiindcă în viața de credință a unui evanghelic, unul dintre eveni-
mentele capitale este botezul, adică mărturia publică a legământului 
unui om întors la Dumnezeu, cele mai numeroase fotografii deținute de 
credincioşii din Micherechi sunt realizate cu ocazia botezurilor. Primele 
botezuri baptiste din Micherechi s-au ținut în ape curgătoare (canale) 
din zona satului, cel mai adesea la pârâul Păiand. Mai târziu, până când 
în biserica baptistă din sat nu s-a construit baptistier, credincioşii din 
Micherechi s-au botezat la Şercad, la Bichiş şi la Chitighaz, dar şi în alte 
biserici, cum ar fi cea din Mărțihaz (jud. Bihor). Biserica din Micherechi 
are baptistier din anul 1974, care a fost modernizat în 1994.

 Az első baptista bemerítések a falu körüli folyóvizekben tör-
téntek. Később, amíg a falusi baptista imaházban nem építettek beme-
rítőmedencét, a méhkeréki hívők Kétegyházán, Sarkadon, Békésen, ill. 
romániai imaházakban keresztelkedtek meg. A méhkeréki baptista 
imaházban 1974 óta van bemerítőmedence, amelyet 1994-ben építettek 
újjá.

 Bemerítés a „Sarkadi Kanyar” hídjánál 
az 1950-es évek elején

 Az 1951. évi az első olyan bemerítés, 
amelyről fénykép maradt ránk. Rusz Demeter és 
Rotár Demeter voltak a bemerítő lelkipásztorok 
a Méhkerék határában folyó vízben.

Fotocronica botezurilor
dintre anii 1950–2017

„Változtassátok meg 
gondolkozásotokat és életeteket, 
merítkezzetek be mindannyian 
Jézus Krisztus nevében…”

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru,
„şi fi ecare din voi să fi e botezat 
în Numele lui Isus Hristos…”

(Apostolok cselekedetei 2:38)

(Faptele apostolilor 2:38)

Bemerítések
1950–2017
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Primul rând de la stânga, jos: Ana Puşcaş născută 
Petruşan, Ileana Iuhas, sora Ana Balint (a Nachii, 
născută Bordaş). În centru sunt pastorii Patai József şi 
Dimitrie Rus. Urmează Ana Ruja, născută Radici. Rân-
dul al doilea, în picioare, din stânga: Gheorghe Puşcaş 
(adică fratele Bocoancii), Maria Puşcaş născută Costa 
(sora Bocoancii), sora Floarea Papp născută Sucigan, 
Rafila Papp născută Rocsin (a Perî), urmează mama 
Anei Sâmului, Ana Borszéki născută Ruja.

1966

Botezul a avut loc în Biserica Baptistă din Şercad. 
Dintre cei doi pastori, cel din stânga este Patai József, 
cel din dreapta este fratele Dimitrie Rus.

Fotografie din biserica de la Şercad, cu proaspăt 
botezați micherecheni şi şercădani.

 Bemerítés a Sarkadi Baptista Gyüleke-
zetben. A bemerítkezők között méhkerékiek is 
voltak. A két lelkipásztor közül a bal oldali Patai 
József, a jobb oldali pedig Rusz Demeter testvér.

 Ez a bemerítés a Kétegyházi Baptista Gyü-
lekezetben volt. A bemerítés szolgálatát Rusz De-
meter lelkipásztor végezte. A bemerítkezők között 
egyaránt voltak méhkerékiek és kétegyháziak.

1964-ben a Méhkeréki Baptista Gyülekezetnek 
88 tagja volt.

 A fénykép a sarkadi gyülekezetben készült 
a frissen bemerített méhkerékiekről és sarkadiak-
ról.

S-au botezat atât chitighăzeni, cât şi micherecheni. Pe aceştia din urmă îi putem vedea: 
în picioare, de la stânga prima este Floarea Ţârle născută Oros (a Doamnii), a doua este sora 
Floarea Iuhas a Flocii născută Cioca, urmează Maria Poiendan născută Buta, apoi Andronica 
Pui născută Balint. În picioare, de la dreapta, a doua este Ana Roxin (Ana Nuţu Gyurchii), 
lângă ea este Ana Radici născută Isai, apoi Eva Martin născută Petruşan şi Mihai Martin.

1964

Acest botez a avut loc în Biserica Baptistă din Chi-
tighaz şi a fost săvârşit de pastorul Dimitrie Rus. În 
perioada respectivă, Dimitrie Rus era pastor al adună-
rilor din Şercad, Micherechi şi Chitighaz. În anul 1964, 
Biserica Baptistă din Micherechi avea 88 de membri.
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 Kétegyházán bemerített méhkerékiek.
A méhkeréki baptistákhoz gyakran ellátogattak kétegyházi testvérek, 

hogy hirdessék az Evangéliumot. Grósz György presbiter testvér (a képen 
jobbról az első) szoros kapcsolatokat ápolt a méhkeréki és romániai gyüle-
kezetekkel, valamint más országok román ajkú gyülekezeteivel is. Míg az 
Úrhoz nem költözött 1985-ben, a kétegyházi és a méhkeréki gyülekezetek 
kapcsolata igen szoros volt.

În poza alăturată pot fi văzuţi 
prezbiterii Mihai Cioca (primul din 
stânga), Gheorghe Gros (primul din 
dreapta), Mihai Selejan (al doilea din 
dreapta).

Fratele Gheorghe Gros a cultivat relații 
intense cu baptiştii din România şi din alte 
țări. Datorită fratelui Gros, mulți oaspeți 
ai adunării din Chitighaz au poposit şi la 
Micherechi. Până la plecarea lui la Dom-
nul, în anul 1985, părtăşia dintre cele 
două biserici, Chitighaz şi Micherechi, a 
fost foarte strânsă.

În faţă, de la stânga: Eva Erdei năs-
cută Duma, Marta Oros născută Ruja. 
În faţă, la mijloc: fratele Dimitrie Rus, 

pastorul bisericilor din Chitighaz şi Micherechi. În faţă, prima din stânga: 
Floarea Bogyó născută Cozma. Lângă fratele Selejan: Maria Poinar născută 
Ciotea. Rândul din spate, al treilea din stânga: Teodor Petruşan, prezbiterul 
Bisericii Baptiste din Micherechi.

Sora Eva a plecat la Domnul în anul 1990, dar ne-a lăsat pe verso-ul acestei 
poze următoarele minunate cuvinte: „În anul 1973, în iunie, am primit pe Domnul 
meu Isus Cristos în inima me, prin care slăvit să-I fi  e Numele în veci de veci, amin”.

Candidaţi de botez în haine albe, de la stânga: Maria Hodozso, Floarea 
Hoţopan născută Martin, Ana Negruţ născută Martin, pastorul Rus, Ioan 
Negruţ, Ioan Hodozso, Gheorghe Ruja (Gyurca Udului).

1973
Micherecheni botezați la Chitighaz. 

Printre baptiştii din Micherechi au sosit 
adesea frați din Chitighaz pentru a vesti 
Evanghelia.

1975

De la stânga: Eva Ruja născută Cora (a Căuaciului), Maria Ruja născută 
Balint (a Cizmaşului), Dimitrie Rus, pastor, sora Márti de la Mezőgyán, Ghe-
orghe Papp (Gyurca Perî).

La o perioadă după botez, fratele Papp Gheorghe s-a îmbolnăvit grav, iar 
adunarea s-a rugat pentru el. Frații din biserică s-au gândit să extindă cercul de 
rugăciune pentru fratele Papp. Fratele Iuane Udului i-a scris pastorului Ieremie 
Hodoroabă, la Paris, ca prin intermediul TWR (TRANS WORLD RADIO) să 
îi invite pe ascultătorii emisiunii sale, „Glasul Îndrumătorului Creştin”, ca şi 
aceştia să se roage pentru fratele Papp. Fratele Hodoroabă nu numai că a dat 
curs acestui apel, dar s-a rugat şi el însuşi pentru fratele Papp din Micherechi, 
în cadrul aceleiaşi emisiuni.

Eva Erdei (sora lui Ijac ) în baptistierul din Chitighaz, împreună
cu pastorul Dimitrie Rus.

1979

În 1973, fratele Liviu Olah devine pastor al Bisericii Baptiste nr. 2 din Ora-
dea. Din acest moment, în Oradea şi apoi în vestul României, începe o trezire 
spirituală fără precedent în mijlocul poporului român. Această mişcare de 
întoarcere la Dumnezeu atinge şi comunitățile româneşti din Ungaria. În 
ciuda faptului că circulația între Ungaria şi România era dificilă, michere-
chenii au fost curioşi să se convingă de realitatea ştirilor care ajungeau de 
peste graniță, ştiri referitoare la botezurile impresionante ori la intervenția 
represivă a organelor securității comuniste pentru a împiedica răspândirea 
Evangheliei. Dintre micherechenii care au mers la Oradea şi care au auzit 
Cuvântul Domnului prin predicile pastorilor Liviu Olah şi Iosif Țon, mulți 
au hotărât să se pocăiască, iar cei deja botezați, să trăiască o viață conform 
învățăturii Mântuitorului. Primul botez al „trezirii de la Oradea”, la care a fost 
prezent şi un român din Micherechi (Iuane Udului), a fost cel din anul 1973, 
cel mai mare botez din istoria baptiştilor din România, când s-au botezat 149 
de persoane. De atunci, s-a înregistrat o efervescență a credinței creştine şi la 
Micherechi, numărul membrilor adunării baptiste crescând cu peste 50 la sută 
în scurt timp. În anul 1979, în Micherechi erau 97 de baptişti.

 Bemerítkezése után Papp György testvér súlyosan megbete-
gedett. Ruzsa János testvér levelet írt Ieremie Hodoroabă lelkipásztor 
testvérnek, a TWR (Trans World Radio) román nyelvű adásai szerkesz-
tőjének Monte Carloba, arra kérve őt, buzdítsa a hallgatókat, hogy 
imádkozzanak ők is Papp testvérért. Ieremia Hodoroabă nemcsak hogy 
eleget tett ennek a kérésnek, de ő maga is fohászkodott Papp testvér 
gyógyulásáért a TWR műsorában.

 Erdei Mihályné (leánykori neve: Duma) a kétegyházi bemerítőme-
dencében Rusz Demeter lelkipásztorral
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Pastorul Dimitrie Rus cu cei mai noi credincioşi ai adu-
nării, de la stânga, în haină albă: Ana Marc, Florica Rocsin, 
Teodor Balint, Vasile Oros şi membri ai familiilor acestora.

 Az első olyan bemerítése a „nagyváradi 
ébredésnek”, melyen egy méhkeréki is részt 
vett, 1973-ban volt. Ezt a bemerítést úgy tart-
ják nyilván, mint a romániai baptista közösség 
legnagyobb bemerítését, melynek során 149 
fő merítkezett be. Rövid idő alatt a baptista 
gyülekezet tagjainak száma Méhkeréken is 50 
százalékkal növekedett. 1979-ben Méhkeréken 
97 baptista élt.

 A gyülekezet énekkara ezen a be-
merítési alkalmon kisjenői, nagyszalontai és 
kétegyházi vendégénekesekkel egészült ki.

 A romániai származású Rotár Demeter lelkipásztor, aki a 
makói, magyarcsanádi és kétegyházi gyülekezetek pásztora is volt, 
élete végéig közel állt a méhkeréki gyülekezethez is.

Corul bisericii în anul 1979, întregit cu oaspeți 
corişti de la Chişineu Criş, Salonta şi Chitighaz.

Pastorul Dumitru Rotar, originar din România, a păstorit adunările de la 
Macău, Cenadul Unguresc, Chitighaz, a fost şi a rămas un apropiat al fraților 
din Micherechi până la sfârşitul vieții sale.

Fetele din primul rând, de la stânga: Ilenuţa 
Cefan, Maria Oros, Viorica Bogyó, Florica Cefan, 
Maria Petruşan.

1980

De la stânga, şezând: Ana Balint născută Mihucz, An-
dronica Cozma născută Balint, Maria Ruja născută Marc, 
Ana Czeglédi născută Poiendan (a Pupii), Floarea Martin 
născută Isai (a Lucii). În picioare, de la stânga: Florica 
Cefan, Maria Pătca, Ana Martin, pastorul Dimitrie Rus, 
Károly Czeglédi, Teodor Martin. În spate, de la stânga: 
Mihai Martin, Ioan Iuhas.

În seara de ajun al Crăciunului din 1979, fratele Teodor Pe-
truşan (fratele Dura bătrânu’) a slujit la amvon predicând şi 
i-a îndemnat prin cuvinte simple pe cei care nu au încheiat 
încă legământ cu Isus:„Pocăiți-vă, e aproape venirea Domnului 
Cristos, tumna că nu se vede! Să nu rămâneți afară!” La sfârşitul 
serviciului divin, într-o singură seară, şase persoane s-au ridicat 
exprimându-şi dorința că vor să-L urmeze pe Isus.

1981

Salcia bătrână din ograda bisericii a fost decorul de fundal 
al multor poze de grup cu frații adunării, în momentele memo-
rabile ale botezurilor.

 1979. karácsony előestéjén, az istentisztelet be-
fejeztével hat személy fejezte ki szándékát, hogy Jézust 
szeretné követni.

 Az imaház szomorú fűzfája számos bemerítési 
csoportkép hátterének volt a része.
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1982

Frații din Micherechi au avut legături strânse cu 
baptiştii din Chişineu Criş (jud. Arad). Aceştia au luat 
parte adesea la evenimentele din Micherechi, fiind 
prezenți şi la botezul din fotografie.

1983

Odată botezați, proaspeții membri ai adunării au 
primit Biblii şi cărți de cântări, de obicei în limba ro-
mână. În perioada comunistă, aceste Biblii şi cărți 
ajungeau la Micherechi datorită efortului fraților 
creştini din Occident.

Aceste fotografii neobişnuite au fost făcute pentru 
a fi folosite ca model pentru picturi, după cum mi-
cherechenii au văzut că se proceda în acea perioadă 
în România. Picturile însă, până la urmă nu au fost 
realizate.

În anul 1983, au avut loc două botezuri, ambele 
oficiate de pastorul Dimitrie Rus.

 A méhkeréki testvérek szoros kapcsolatot 
ápoltak a kisjenői baptistákkal, ők pedig gyakran 
vettek részt a méhkeréki gyülekezet eseményein, 
mint a fotón látható bemerítésen is.

 Ezeket a fényképeket azért készítették, 
hogy mintaként szolgáljanak festmények készí-
téséhez, ahogy ez Romániában szokás volt abban 
az időben.

 1983-ban két bemerítés is volt, mindkét 
alkalommal Rusz Demeter lelkipásztor volt a 
bemerítő szolgálattevő. A decemberi bemerítés 
alkalmával Almási Tibor békéscsabai és Ionică 
Cotrău több Bihar megyei település lelkipásztor 
volt az igehirdető.

 A gyülekezet új tagjai a bemerítéskor 
kapott Bibliájukkal és énekeskönyvükkel. A kom-
munizmus éveiben ezek a Bibliák és könyvek a 
nyugat-európai keresztény testvérek erőfeszíté-
seinek köszönhetően jutottak el Méhkerékre.

În primul rând, în haine albe, de la stânga: 
Iuliana Tath născută Ciotea, Aurica Condoroş 
născută Rocsin, Maria Rocsin născută Ruja, Maria 
Ruja născută Oros, Ioan Ruja (a Negrului).

În această fotografie este botezul din 18 
decembrie 1983 şi se pot vedea, de la stânga, sus: 
Ionică Cotrău, pastorul bisericii din Gurbediu, 
Căuaşd şi alte biserici din judeţul Bihor. Urmează 
Ioan Ardelean, Ileana Ruja născută Ciotea, Ioan 
Ruja (a Vamalăului), Eva Fekete născută Martin, 
Teodor Ruja, Maria Ruja născută Negruţ, Gheorghe 
Berényi, Maria Berényi născută Poiendan, 
Gheorghe Petruşan şi pastorul bisericii din 
Békéscsaba, Almási Tibor. De la stânga, şezând: 
Florica Oros născută Pătca, Ana Ruja născută 
Avramuţ (a Mişchi), Florica Balint născută Ruja 
(a lui Trăian), Irina Pătcaş născută Rocsin, Florica 
Petruşan născută Martin.

Dumnezeu ne vorbeşte în mod personal, dar poate 
să lucreze în acelaşi timp şi la inima celor din familiile 
noastre. Patru familii, soț şi soție (Petruşan, Ruja a 
Udului, Ruja a Vamalăului şi Berényi), precum şi o 
mamă şi o fiică (sora Mişchii şi sora Florica lui Trăian) 
s-au hotărât să-l urmeze pe Domnul, botezându-se 
în aceeaşi zi.

Pastorul Dimitrie Rus cu botezații din 26 iunie, 1983.
De la stânga: Florica Ardelean, Vasile Cefan, 

Lucia Rocsin şi sora Tomii, adică Maria Iova năs-
cută    Sucigan.
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1984

La această sărbătoare a botezului au fost pre-
zenți pastorii László Imre, de la adunarea din Chi-
tighaz, fratele Dimitrie Rus, Ionică Cotrău, de la 
bisericile din Gurbediu, Căuaşd şi altele.

 Ezen a bemerítési ünnepélyen jelen 
voltak Rusz Demeter, László Imre Kétegyhá-
záról és Ionică Cotrău Romániából.

 Minden bemerítkező egy Bibliát kapott, melyet a jelen lévő 
szolgálattevők aláírásukkal láttak el.

 A Méhkeréki Baptista Gyülekezet történetének a legnagyobb 
bemerítése

A bemerítési istentisztelet folyamán Grósz György kétegyházi pres-
biter kíséretében Méhkerékre érkezett Dr. Alexa Popovici chicagoi lelki-
pásztor testvér, az Amerikai, Kanadai és Ausztráliai Román Baptisták 
Szövetségének elnöke.

În picioare, de la stânga: prezbiterul Ioan 
Ruja (a Udului), Ana Oros născută Puşcaş, 
Ioan Ruja (a Udului, cel tânăr), Ana Pătcaş 
născută Negruţ, Gheorghe Hodozso, Viorica 
Fekete născută Oros, Gheorghe Fekete, Maria 
Fekete, Teodor Cefan, Maria Fekete născută 
Ruja, Gheorghe Cozma, Floarea Netea născută 
Ruja, Gheorghe Borszéki, Ana Ruja născută 
Iovan, Mihai Ardelean, Ileana Ruja născută 
Isai, Ioan Rocsin, Maria Rocsin născută Ruja, 
prezbiterul Vasile Ruja, Maria Cozma, Ioan 
Mihuţ, Eva Pătca născută Cozma.

Slujitori la amvon, de la stânga: Gheorghe Gros, prezbiter din 
Chitighaz, Ionică Cotrău, Dimitrie Rus, Dr. Alexa Popovici.

Biblia semnată de pastorii Alexa Popovici, Dimitrie Rus, László Imre şi de 
prezbiterul Gheorghe Gros

Fiecare nou-botezat a primit câte o Biblie în limba română, cu semnăturile 
slujitorilor prezenți la botez.

Botezul din 1984 a fost cel mai mare botez din istoria Bisericii Baptiste din 
Micherechi. În cursul serviciului acestui botez, a sosit de la Chitighaz prezbi-
terul Gheorghe Gros, însoțindu-l pe fratele Alexa Popovici, pastor din Chicago, 
preşedintele Asociației Baptiştilor Români din Statele Unite ale Americii, 
Canada şi Australia (RBA). În drum spre România, pastorul Popovici a poposit 
în mijlocul baptiştilor români din Ungaria. De fapt, era pentru a doua oară la 
adunarea din Micherechi, pe care o vizitase şi în anul 1946.

În imaginea surprinsă după botez, pentru cei din primul rând se roagă Dr. 
Alexa Popovici, pentru cei din al doilea rând, Gavril Pătcaş, pastorul pensionar 
al fostei Biserici Baptiste Române din Crâstor, iar pentru cei din al treilea rând, 
Ionică Cotrău, pastorul a mai multor biserici din Bihor, România.

Punerea mâinilor este un gest biblic, însoţit de rugăciune.

 Az 1985 nyarán megtartott bemerítésen sok méhkeréki, főleg 
fiatal testvérünk kötelezte el magát az Úr mellett.

1985

La botezul din vara anului 1985, şi-au predat viața Domnului mulți mi-
cherecheni, majoritatea tineri, aşa cum se vede şi în fotografia alăturată.

De la stânga: Valeria Hodozso, Ioan Borszéki, Viorica Bogyó, Ilenuţa 
Cefan, Maria Znamencsik, Kati Papp ( a Perî), Anuţa Borszéki, Gheorghe 
Martin, pastor Dimitrie Rus, Viorica Ruja, Ioan Petruşan, Eva Balint, 
Florica Ardelean născută Balint, Maria Marc născută Pătca, Ioan Ruja 
(a Negrului), Ioan Radici (Nuţu Căuaciului).
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iulie 1986

De la stânga: Irina Ciotea născută Lovas, Ioan Papp, Dimitrie Rus, Rafila 
Gurzău născută Iuhas, Vasile Ruja (Lica Udului)

 A bemerített lányok ebben az évben egyforma fehér ruhát 
viseltek, melyet egy falubeli varrónő készített el számukra.

 Az 1980-90-es években a Méhkeréki Román Baptista Gyüle-
kezet tagjainak száma rövid idő alatt 50 %-kal növekedett.

Rândul de jos, de la stânga: Vasile Cefan, Gheorghe Hodozso, Gyuruş 
Pătcaş, Ioan Hodozso, Ioan Ruja (a Negrului), Ioan Ruja (a Udului) Mihai 
Martin. Rândul de sus, din stânga: Ioan Borszéki, Viorica Bogyó, în spate 
Gheorghe Martin, Anuţa Borszéki, Florica Ardelean născută Balint, Kati 
Papp (a Perî), Maria Znamencsik, Ilenuţa Cefan, Ioan Petruşan, Viorica 
Ruja, Maria Pătca, Eva Balint, Florica Cefan, Valeria Hodozso, Maria 
Hodozso, Anuţa Martin.

Fetele care au intrat în apa botezului în acest an, au fost îmbrăcate în rochii 
albe identice, croite şi cusute de o „săbăiță” (croitoreasă) din sat.

Biserica s-a dovedit neîncăpătoare la botezul din 1985. În deceniile opt-nouă 
ale secolului XX, numărul membrilor Bisericii Baptiste Române din Micherechi 
a crescut cu peste 50 la sută.

noiembrie 1986

Rândul de jos, de la stânga: Fehér Ildikó Mária, Viorica Cozma, 
Andrea Pătcaş, Maria Papp. În picioare, de la stânga: Mihai Fekete, 
Boros Gergely pastor pensionar, Dimitrie Rus pastorul bisericii, Ioan 
Gurzău, Ionică Cotrău pastor în Gurbediu, Căuaşd şi alte biserici, 
Vasile Ruja (Lica Udului) prezbiter, Gheorghe Pătcaş

Andrea Pătcaş s-a botezat la vârsta de 14 ani. În apa botezului,f pas-
torul Dimitrie Rus i-a adresat versetul pe care îl poartă în inimă şi azi: 
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioşi: 
în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.” (1 Timotei 4:12)

 Patkás Andrea 14 évesen merítkezett be. A bemerítőme-
dencében Rusz Demeter lelkipásztor testvér a következő igeverssel 
fordult Andreához: „Igaz, hogy még fiatal vagy, de emiatt senki se 
becsüljön le téged! Éppen ellenkezőleg, te legyél a példa a testvé-
reknek! Mutasd meg nekik, hogyan éljenek. Légy példa a számukra 
abban, amit mondasz, ahogyan élsz, a benned élő isteni szeretettel, 
hiteddel, és életed tisztaságával! (Pál első levele Timóteushoz 4:12)

1987

„Tot aşa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” 
(Luca 15:10). Sora Maria Ruja (a Udului) a fost fără to-
varăşi la acest botez, dar bucuria a fost mare şi în cer şi 
pe pământ. În poză o vedem alături de părinții ei, Iuane 
şi Măriuța Ruja.

 „Ezért mondom nektek: Isten angyalai 
ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös megváltoztatja 
az életét.” (Lukács evangéliuma 15:10). Ruzsa Mári-
ának nem volt fehér ruhás társa ezen a bemerítésen, 
de elmondhatjuk, hogy nemcsak a mennyben volt 
nagy öröm, hanem Isten népe itt a földön is örömmel 
magasztalta az Urat.

 Ruzsa Mária és Rusz Demeter a bemerítő-
medencében

Maria Ruja în baptistier cu fratele Dimitrie Rus
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1989

Acest botez este ultimul oficiat de fratele Dimitrie Rus, după 40 de 
ani de activitate ca pastor în Biserica Baptistă Română din Micherechi.

În iulie 1989, evanghelistul american Billy Graham a venit pentru a 
patra oară în Ungaria. La evanghelizarea pe care a susținut-o pe sta-
dionul Népstadion din Budapesta, printre cei în jur de o sută de mii de 
participanți au fost şi români din Ungaria. Peste optzeci de persoane din 
Micherechi s-au deplasat la Budapesta cu două autocare. A fost atunci 
prezent la evanghelizarea de pe stadion şi Mihai Isai care, la predica lui 
Billy Graham s-a hotărât să Îl urmeze pe Domnul Isus. La evanghelizarea 
de pe stadion a participat şi o echipă de filmare pentru emisiunea în limba 
română a Televiziunii Maghiare, „Ecranul nostru”.

1990

De la stânga: Floarea Vígh născută Botea, Florica Isai născută 
Papp, Ioan Hodozso pastor, Alexandru Pătcaş, Petru Hodozso, 
Gabi Pătcaş.

Fratele Daniel Cocar, pastor în Timişoara, în perioada premărgătoare 
botezului sorei Florica Isai, a vizitat familia Isai şi, din comportamentul 
sorei Florica a tras concluzia că ea este pocăită (botezată). Când s-a des-
coperit că ea nu este întoarsă la Domnul, fratele Cocar a întrebat-o: – Ce 
te împiedică, soră, să-ți predai viața în mâna Domnului? – Mi-e ruşine 
să mă rog între alții (în public) - a fost răspunsul. Fratele Cocar a luat 
mâinile sorei în mâinile sale şi a rugat-o să repete după el o rugăciune 
de predare, cu aceste cuvinte: „Mă predau Ție, Doamne, începând de azi 
vreau să te urmez.” Sorei Florica i-a dispărut reținerea şi teama de a se 
ruga, nu peste mult L-a mărturisit pe Domnul în apa botezului.

 Negyven éves szolgálat után 1989-ben volt Rusz Demeter 
lelkipásztor tesvér utolsó bemerítési szolgálata a méhkeréki román 
nemzetiségi gyülekezetben.

1989 volt Billy Graham Népstadionbeli evangélizációjának 
éve. A közel százezer fős hallgatóság soraiban helyet foglaltak 
magyarországi románok is. Méhkerékről mintegy 90 fő utazott 
az evangélizációra, ahol többen átadták életüket Jézusnak. 

De la stânga: Erica Ruja (a Negrului), Eva Bordaş născută Radici, 
pastorul Rus, Floarea Marc născută Cozma, Mihai Isai junior.

La închinarea prin cântare au slujit fanfara şi corul bărbă-
tesc alcătuit din fanfariştii de la Biserica Baptistă Speranța 
din Arad. Cuvântul Domnului a fost vestit de Florin Negruț, 
pastorul bisericilor din Aleşd şi Peştiş.

 Az Aradi „Reménység Baptista Gyülekezet” fú-
vószenekara és a zenekari tagokból összeállt férfikar 
szolgált ezen a bemerítésen.

1991

De la stânga: pastorul Ioan Hodozso, Tünde Ruja, Mihai 
Isai senior, Ioan Șereş.

Sora Tünde Ruja avea nouă ani când, în tabăra creştină de 
vară de la Tahi, a auzit chemarea Domnului şi a înțeles că are 
nevoie de pocăință. Între adulți au fost unii care au pus sub 
semnul întrebării faptul că o fetiță de nouă ani poate pricepe 
în profunzime ce este pocăința. Tünde a plâns şi a încercat să 
îi convingă că nu e prea mică să se pocăiască. În anii de şcoală 
generală, Dumnezeu i-a consolidat credința şi la vârsta de 15 
ani a pecetluit-o pentru sine în apa botezului.

 Ruzsa Tünde többek között így vall megtéréséről: 
„Isten hangját már egészen kicsi korban, kilencévesen, 
meghallottam a Tahi táborban (Tahitótfalu). Felismertem, 
hogy megtérésre van szükségem. A felnőttek között volt, 
aki megkérdőjelezte ezt, de én értetlenül álltam és sírva 
bizonygattam, hogy igenis nem vagyok már kicsi, hogy 
megtérjek. A hitemet Isten az általános iskolás éveim 
alatt megszilárdította, és 15 éves koromban bemerítés 
által megpecsételt magának.”
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 A képen Nicolae Gheorghiţă a 2. számú Nagyváradi Baptista 
Gyülekezet lelkipásztora látható, amint az Egyesült Államokból érkezett 
igehírdető szavait tolmácsolja.

La amvon sunt: fratele Nicolae Gheorghiţă, pastorul Bisericii nr. 2 
din Oradea (în dreapta) şi un frate din SUA. Fetiţa lipită de amvon este 
Marti Fekete.

1992

Surorile Mariana şi Evuța împreună cu neamurile lor. În fotografie se poate 
vedea bine că lucrările de construcție a bisericii, începute în anul 1991, au 
avansat. Aripa nouă a bisericii e deja sub ac operiş.

 Mónika testvérnő evangélizációs istentiszteleten tért meg. 
A prédikáció igei alapja Naámán leprából való meggyógyulásának 
története, mely a 2. Királyok Könyve 5. fejezetében található.

De la stânga: tânărul cu mustaţă este Leon, din România, care a lucrat 
în serele fraţilor, apoi pastorul Ioan Hodozso, Evuţa Ruja născută Isai, 
Monica Pătcaş, Mariana Ruja (a Negrului).

Sora Monica s-a predat Domnului la evanghelizarea care a avut loc la 15 
martie 1992, când pastorul Viorel Candreanu din Ipoteşti (Suceava) a predicat 
despre Naaman vindecat de lepră (2 Împărați 5). Surorile Mariana şi Evuța 
s-au hotărât pentru Domnul în cadrul aceloraşi seri de evanghelizare susținute 
de fratele Candreanu.

1994

Botezul din fotografie a fost celebrat duminică, 17 
iulie, după ce, în ziua anterioară, sâmbăta, avusese loc 
dedicarea bisericii reconstruite.

După 1989, românii care treceau granițele în cău-
tare de lucru au ajuns şi la Micherechi. Printre ei s-a 
aflat şi tânărul Florin Cotuna, din Chişlaca (jud. Arad, 
România). Muncind în serele fraților din adunare, prin 
mărturia lor l-a cunoscut pe Domnul Isus şi a decis să 
Îl urmeze.

 A képen megörökített bemerítésre július 
17-én került sor, miután előző napon a kibővített, 
újjáépült imaház avatása megtörtént.

De la stânga: Ioan Hodozso, pastorul adunării 
din Micherechi, Petrică Vidu, pastorul Bisericii 
Baptiste Emanuel din Oradea, Gheorghe Bihari, 
Beata Bihari născută, Florin Cotuna, Vasile Ruja 
(Lica Udului), prezbiter al adunării din Micherechi.

Actul botezului a fost ofi  ciat de pastorul Ioan 
Hodozso.

 A fényképen jól látható, hogy az 1991-ben elkezdődött ima-
házépítés munkálatai előrehaladott állapotban vannak. Az imaház 
új szárnya tető alatt van.
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De la stânga, se roagă pentru cei botezaţi: Nelu 
Vătran, pastorul Bisericii Baptiste Golgota din 
Arad, Ioan Hodozso, pastor la Micherechi şi prez-
biterul Ioan Ruja (a Udului).

La acest botez a cântat corul Bisericii Baptiste Gol-
gota din Arad, dirijat de fratele Dorin Frandeş.

Fetiţele din spatele dirijorului, de la stânga:
B. Kun Beatrix, Adri Martin şi Marika Berényi

 Ezen a bemerítésen az Aradi Golgota Bap-
tista Gyülekezet énekkara szolgált Dorin Frandeş 
vezényletével.

1995

De la stânga: Aurica Gurzău născută Condoroş, 
Andrea Croitor născută Berényi, Maria Martin născută 
Bordaş şi pastorul Ioan Hodozso.

Iunie 1997

În faţă, de la stânga: Gyuruş Pătcaş, Gheorghe 
Berényi junior, Robi Fekete, Marin Cotuna din 
Chişlaca (jud. Arad). În spate: pastorul Daniel 
Burtic, Tibor Szlovák pastor din Jula, Ioan Hodozso, 
pastor la Micherechi şi Paul Negruţ, pastorul 
Bisericii Emanuel din Oradea.

Acest botez a fost oficiat de pastorul Ioan Hodozso. 
Fratele Paul Negruț a avut relații apropiate cu familia 
Pătcaş, în mod deosebit cu bunicii tânărului Gyuruş 
Pătcaş, la al cărui botez a fost invitat. I-a vizitat la casa 
lor din Micherechi, a fost prezent şi la înmormântarea 
sorei Marişca, bunica lui Gyuruş.

La al doilea botez din 1997 s-au botezat, de la 
stânga: Mărioara Kozma (născută Oros), Florenti-
na Ţicudean (născută Gherman), pastorul Daniel 
Burtic, Reni Ruja, Adriana Isai.

Sora Mărioara Oros în felul următor mărturiseşte 
despre întoarcerea ei la Domnul: 

„Bunica şi mama mea erau o pildă de urmat în 
fața mea. Viața lor trăită în urmarea Domnului Isus 
m-a atras mai aproape de iubirea Cuvântului lui 
Dumnezeu. În vara anului 1997 m-am hotărât să-l 
urmez pe Domnul. Duhul Domnului m-a îndemnat la 
pocăință, fiindcă mi-am dat seama că răscumpărarea 
mea numai prin credința-n Domnul Isus o pot primi. 

Evanghelia are putere de a strămuta modul de 
gândire, fiindcă Cuvântul adevărului prinde viață în 
inimă şi dă credință.

Am înțeles că Dumnezeu este Duh; şi cine se în-
chină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 
(Ioan 4:24)

Mulțumesc pentru Harul pe care l-am primit de 
la Domnul Isus şi mă rog să-mi dea puterea de a face 
toate în voia Sa şi să-i pot ajuta pe cei care au nevoie 
de ajutor”.

Decembrie
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1998

Botezul din 1998 a fost oficiat de pastorul bisericii, 
Daniel Burtic, pe care îl vedem alături de candidații în 
haine albe şi de soția sa.

În faţă: Daniel şi Nicoleta Burtic. Pe rândul ur-
mător, de la stânga; Florica Bordaş născută Ruja, 
Maria Ruja, Eva Pătcaş născută Botea. Pe rândul 
următor, de la stânga: Rita Ruja, Zorica Fekete, 
Erica Petruşan, Monica Ruja, Kitti Cefan şi Zsanett 
Cefan. În spate: Vasile Martin şi Iosif Gherman.

De la stânga: pastorul Daniel Burtic, pastorul 
David Nicola de la  Biserica Baptistă Harul din 
Lugoj. În prim-plan este fratele prezbiter Ioan 
Ruja (a Udului). 

Fratele Gyurca Udului l-a întâlnit pe pastorul David 
Nicola la începutul anilor 1990, la Biserica Baptistă 
Emanuel, din Oradea şi l-a invitat la adunarea din 
Micherechi. De atunci, fratele Nicola a revenit de mai 
multe ori să predice în biserica baptiştilor români din 
Micherechi, însoțit de grupuri de închinare din Biserica 
Harul, din Lugoj: fanfara, grup vocal, cor bărbătesc.

 1990 után gyakran szolgáltak Méhkeré-
ken romániai vendég lelkipásztorok. Ez erősítette 
a kapcsolatot az anyaországi testvérgyülekeze-
tekkel.

 Az 1998. évi alámerítés szolgálatát Daniel 
Burtic, a gyülekezet lelkipásztora végezte. A képen 
ő látható feleségével és a bemerítkezőkkel.

La acest botez a slujit prin cântare grupul vocal de 
la Biserica Baptistă Emanuel, din Oradea, condus de 
Titus Tonea. Cuvântul Domnului a fost vestit de Petrică 
Vidu, pastorul Bisericii Emanuel din Oradea.

 A méhkeréki gyülekezet története során 
mindvégig testvéri közösséget ápolt a romániai 
testvérekkel. Romániai énekkarok, énekcsopor-
tok dicsőítették Istent Méhkeréken. A képen a 
Nagyváradi Emanuel Baptista Gyülekezet egyik 
énekcsoportja látható.

 A „nagyváradi ébredés” időszakában egy-
mást követték a nagy létszámú bemerítések a 
2.számú(később:Emanuel)Nagyváradi Baptista 
Gyülekezetben. Liviu Olah és Iosif Ţon testvérek 
mellett Bodor Sándor lelkipásztor testvér egyik 
alámerítője volt e bemerítési alkalmaknak.

1999

De la stânga: Marta Petruşan, Eva Cioca (născu-
tă Czeglédi), pastorul Alexandru Bodor, pastorul 
Daniel Burtic, Aurel Papp, Geni Szűcs născută Iova, 
Cornelia Ruja (a Negrului).

În perioada amplelor botezuri din anii „trezirii de 
la Oradea”, din biserica nr. 2, Alexandru Bodor, un 
frate dedicat lucrării lui Dumnezeu, a fost unul dintre 
pastorii botezători, alături de Liviu Olah şi Iosif Țon.
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Candidații de botez împreună cu tineri din bisericile 
din Micherechi, Chitighaz şi din alte adunări.

 A Kőrösvidéki Egyházkerület ifjúsági ta-
lálkozóin a gyülekezetek fiataljai ismeretséget 
kötnek, így megtörténik, hogy meghívják egymást 
a különböző gyülekezeti alkalmakra. E bemerítés-
re a méhkeréki fiatalok meghívták kétegyházi és 
békéscsabai ismerőseiket.

 Az augusztus 20-i be-
merítés délelőttjén Emil Bartoş 
a nagyváradi Emanuel Baptista 
Egyetem Teológiai Fakultásának
dékánja hirdette Isten Igéjét.
A Lipovai Baptista Gyülekezet Fú-
vószenekara dicsőitette az Urat.

2000

În faţă, de la stânga: Mariana Ruja (a Petri 
Mişchii), Floarea Pătcaş născută Balint, pasto-
rul Daniel Burtic, Ileana Netea născută Cozma, 
Gheorghe Netea (a lui Ijac). În spate, de la stânga: 
Ioan Isai (Ionica Cotunii), Marian-Marius Ţârdia, 
Tamás Szűcs.

La acest botez din 20 august, 
înainte de masă a slujit fratele 
Emil Bartoş, decanul Facultă-
ții de Teologie a Universității 
Emanuel din Oradea şi pastor 
al bisericii din Tulca. Fanfara Bi-
sericii Baptiste din Lipova, care a 
fost însoțită de Gheorghe Gros, 
preşedintele Autoguvernării 
Româneşti din Békéscsaba, a 
amplificat valoarea spirituală 
a aceastei sărbători.
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 Fehér ruhában: Árgyelán Tamás és 
Árgyelán Szilvia.

Hátsó sorban balról:Bálint Pál, a Temesvári 
Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora, 
Szlovák Tibor gyulai lelkipásztor és Ruzsa 
János presbiter.

 Az Úr zenei tálentúmmal és az éneklés 
szeretetével ajándékozta meg Szilviát. Testvérével, 
Tamással közösen dicsőitették Istent ezen a  
számukra nagyon fontos ünnepen.

2002

În faţă: Tomi Ardelean şi Silvia Ardelean
În spate, de la stânga: pastorul Bálint Pál de 

la Biserica Baptistă Maghiară din Timişoara, Sz-
lovák Tibor, pastorul bisericii baptiste din Jula şi 
prezbiterul Ioan Ruja (a Negrului).

Tomi şi Silvi sunt frați gemeni, au fost nedespărțiți 
în copilărie, în anii de şcoală, în tinerețea petrecută în 
casa părintească. Împreună au luat chiar şi decizia de 
a-L urma pe Domnul în apa botezului.

Domnul a înzestrat-o pe sora Silvi cu talent şi cu 
pasiune pentru muzică. Împreună cu fratele său, Tomi, 
au cântat şi la botez.

2003

De la stânga: Maria Berényi, Adriana Martin, 
pastorul Daniel Burtic, Floarea Bozgan născută 
Petruşan, Silvia Cioca.

Adriana Martin cu aceste cuvinte descrie mo-
mentul întoarcerii sale la Domnul: „Într-o duminică 
seara neavând păstor la biserică, predica a fost ținută 
de către fratele Vasile Cefan.

„Întotdeauna eram cuprinsă de cuvintele lui rostite 
de la amvon, dar în special în seara aceea eram foarte 
atentă, deşi nu aveam încă nici 14 ani. În acea seară 
pregătindu-mă de culcare, în timp ce mă rugam am 
înțeles că până nu aduc o hotărâre privind la viața mea, 
până atunci eu sunt pe placul diavolului şi îl întristez 
pe Dumnezeu. Atunci am fost convinsă că eu vreau să 
fiu un motiv de bucurie pentru Creatorul meu, Cel care 
întotdeauna m-a binecuvânat şi nu merită ca eu să-l 
supăr. M-am hotărât să fiu copilul lui Dumnezeu şi să 
fiu de partea aceluia care merită să am o viață după 
voia Lui. Ridicându-mă din rugăciune, deja diavolul 
începuse lupta împotriva mea şi nu ştiam cum o să fie 
mai departe. Însă Domnul m-a împuternicit şi deşi era 
noapte am mers şi am mărturisit părinților mei despre 
hotărârea mea. Ne-am rugat împreună, m-am liniştit 
şi eram bucuroşi de decizia adusă”.

În seara aceleiaşi zile de botez, corul mixt al Bisericii 
Baptiste Golgota din Bucureşti dirijat de Silviu Jurjeu 
şi însoțit de pastorii Daniel Mariş şi Trandafir Popovici, 
au poposit la Micherechi, lăudând pe Domnul şi slujind 
biserica.

Cele două poze alb-negru din această zi de sărbă-
toare sunt din arhiva Foii româneşti şi au fost făcute de 
fotograful extern al acestui săptămânal al românilor 
din Ungaria, Aurel Papp. Fratele Aurel a trăit între 
anii 1974-2009 şi s-a botezat în Biserica Baptistă din 
Micherechi în anul 1999.
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Momentul citirii din Biblie, înaintea punerii mâinilor 
deasupra noilor botezați. Pastorul Daniel Burtic citeşte 
din Cuvântul Domnului. La acest botez, a predicat 
Liviu Pop (la amvon), pastor la bisericile din Batăr şi 
Inand, din România.

 Készen állnak a bemerítésre a gyülekezet 
leendő tagjai Tripo Teofil lelkipásztorral és Ruzsa 
János presbiterrel.

2005

În haine albe, pregătiți pentru botezul în apă, viitori 
membri ai adunării, împreună cu pastorul Teofil Tripo 
şi cu Ioan Ruja, prezbiterul bisericii.

Rândul de jos, de la stânga: David Gurzău, Nor-
bert Hodozso, Daniel Fekete, Gheorghe Hodozso, 
Ioan Ruja (Ioniţa), Zoltán Tirla. Rândul de sus, de la 
stânga: Adamik Ilona (de la Újszalonta), Eva Cefan 
născută Cozma, Flora Bogyó Pataki, Florentina 
Cozma născută Ruja, Irina Iova născută Pătcaş, 
Floarea Poiendan născută Pătcaş, Patricia Petru-
şan şi Miana Tirla. În rândul din spate, în mijloc, 
cu haine albe: Vasile Cozma.

 Ruzsa Dániel szüleivel és húgaival egy 
margittai (Románia) evangélizáción vett részt. 
Ott döntött az Úr mellett.

Aşteptând mişcarea apei, cu bucurie şi responsa-
bilitate!

 Örömmel várják a bemerítkezők, hogy 
„megmozduljon a parton a víz”.

2006

În perioada 14–31 iulie 2006 s-a derulat turneul 
Grupului Speranța, incluzând 12 localități din România. 
Daniel Ruja a participat împreună cu părinții şi surorile 
sale la evanghelizarea din oraşul Marghita. Predica a 
explicat textul referitor la vindecarea miraculoasă a 
celor zece leproşi, lepra fiind prezentată ca un simbol al 
păcatului (Luca 17:11-19). Această predică l-a motivat 
pe Daniel să se hotărască pentru Domnul.

De la stânga: Ilenuţa Ruja (a Negrului), pastorul 
Teofi  l Tripo, Maria Martin, Daniel Ruja (a Udului).
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 Bordás testvérnőt Eszter Könyvének tanulmányozása hozta közelebb
Istenhez. Eszter királynő cselekedetei, önfeláldozó közbenjárása népéért
megérintették lelkét, és arra késztették, hogy döntsön az Úr mellett.

 Mivel a Gyulai Baptista Gyülekezet 2008-ban felújítás alatt volt, 
az a döntés született, hogy a Méhkeréki Baptista Gyülekezet adjon helyet 
a bemerítési istentiszteletnek. A méhkerékiek örömmel tettek eleget a ké-
résnek, annál is inkább, mert abban az időszakban Matuz József, a gyulaiak 
lelkipásztora egyben a méhkerékiek ügyintéző lelkipásztora is volt, ill. a 
bemerítést kérők egyike méhkeréki származású. A bemerítés szolgálatát 
Matuz József lelkipásztor végezte, Isten igéjét pedig Ruzsa János méhkeréki 
presbiter hirdette.

2007

De la stânga: prezbiterul Ioan Ruja (a Negrului), Maria Bordaş născută 
Bányai, Eva Netea şi pastorul Teofi  l Tripo.

Sora Maria Bordaş povesteşte că, în acea perioadă, la ora de studiu biblic a fost 
vorba despre Cartea Estera, din Vechiul Testament. Exemplul Esterei a impresionat-o 
şi faptele înțelepte ale acesteia au determinat-o să se hotărască pentru o viață cu 
Domnul.

2008

Fiindcă Biserica Baptistă din Jula, în anul 2008 a fost în renovare, s-a decis ca 
botezul din acel an să fie oficiat în Biserica Baptistă din Micherechi. Micherechenii 
şi-au dat acordul cu bucurie, deoarece în acea perioadă pastorul julanilor a fost 
totodată şi pastorul girant al micherechenilor, iar un candidat de botez era originar 
din Micherechi. Actul botezului a fost oficiat de pastorul Matuz József, iar Cuvântul 
a fost predicat de Ioan Ruja, prezbiter din Micherechi.

Balról jobbra: Ruzsa János presbiter, Bálint Anna (méhkeréki szárma-
zású), Miklósné Enyedi Ildikó, Nagyné Kisari Ildikó, Nagy Dávid, Matuz 
József lelkipásztor.

2009

Dintre botezații acestui an, cea mai vârstnică a fost 
sora Ileana Țârlea. Deşi a crescut în familie de pocăiți, 
ea s-a decis să urmeze calea îngustă abia după trei 
decenii după ce tatăl său, Teodor Botea, fost membru 
în conducerea bisericii, a plecat la Domnul.

2010

La aproape 90 de ani de la înființarea adunării, 
biserica avea 142 de membri, dintre care 22 de tineri, 
iar şcoala duminicală era frecventată de 19 copii.

 Az ebben az évben bemerítkezők közül a 
legidősebb Czirle tesvérnő volt. Bár hívő családban 
nevelkedett, édesapja pedig Botye testvér, a gyü-
lekezet előljárója volt, ő harminc évvel édesapja 
halála után lépett a keskeny útra.

 Közel kilencven évvel a gyülekezet meg-
alakulása után a gyülekezet tagjainak száma 142 
fő, közülük a fiatalok száma 22 fő, a vasárnapi 
iskola alkalmait 19 gyermek látogatta.

Rândul din faţă de la stânga: Ileana Ţârle năs-
cută Botea, Tiberiu Petruşan, Leonora Poiendan 
născută Iova, Maria Réthelyi născută Pătcaş. Rân-
dul din spate, de la stânga: prezbiterul Ioan Ruja, 
Boros József, pastor din Beiuş, Emeric Hubert, 
pastor din Pecica şi Matuz József, pastor girant 
din Jula.

De la stânga: Ioan Iova, Boros Hanniel, Boros 
József, Eva Cozma, Marius Albrecht.
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2013

Primul botez oficiat de pastorul nou-instalat la 
Micherechi, Petrică Vasile Crețu. Alături de credincioşi 
şi consăteni, a fost prezent şi pastorul Borzási Csaba, 
de la Biserica Baptistă din Chitighaz.

 Az újonnan beiktatott Petrică Vasile Creţu 
lelkipásztor első bemerítési szolgálata Méhkeré-
ken. A hívek és a falubeliek mellett Borzási Csaba, 
a Kétegyházi Baptista Gyülekezet lelkipásztora is 
jelen volt ezen az ünnepi istentiszteleten.

 Bátorítólag hatott a gyülekezetre, hogy 
Anna testvérnő testi fogyatékossága ellenére befo-
gadta az Úr Jézust életébe, és bemerítkezett. „Így 
van ez a halottak feltámadásával is. Az emberi 
test, amelyet „elvetünk” a földbe, romlandó, és 
el is pusztul. Az a test viszont, amely feltámad, 
nem romlik meg soha: elpusztíthatatlan!” (Pál 
első levele a korinthusiakhoz 15:42)

Cu pastorul şi membrii comitetului, în faţă, de 
la stânga: Ana Cristovan născută Martin, Andrea 
Creţu, Estera Gherman, Samuel Gherman, Gheor-
ghe Martin, Cristian Ruja, Ioan Ruja, David Croitor. 
Rândul din spate: Gheorghe Ruja (Gyurca Udului), 
Vasile Martin, pastorul Petrică Creţu, Gheorghe 
Martin, Ioan Ruja junior (a Udului), Dorin Croitor.

Pentru pastorul Petrică Crețu acest botez a avut o 
semnificație multiplă: a fost primul botez pe care l-a 
oficiat în adunarea de la Micherechi şi, în plus, şi-a 
condus în apa botezului fiica, pe Andrea Crețu. În al 
treilea rând, a avut o experiență specială deoarece a 
botezat şi o soră cu un picior amputat. Prin recunoaş-
terea jertfei Domnului nostru Isus Hristos, infirmitățile 
vor dispărea: „Trupul este semănat în putrezire şi învie 
în neputrezire; este semănat în ocară şi învie în slavă; 
este semănat în neputință şi învie în putere.”

(1Corinteni, 15: 42-43)

2014

De la stânga: Maria Netea născută Vígh, Evuţa 
Iova născută Pătcaş, pastorul Petrică Creţu, Ileana 
Iova născută Cozma, Ghiţă Iova.

Soții Iova s-au hotărât împreună să urmeze calea 
Domnului. Sora Ileana Iova, la un an de la botez, după 
o boală gravă, a plecat la Mântuitorul ei, căruia şi-a 
încredințat sufletul.

2015

De la stânga: Matei Martin, Döniz Poiendan, 
pastorul Petrică Creţu, Tünde Szőke, Roland Bihari.

 A Jova házaspárt megérintette Isten igéje, 
és együtt léptek az Úr Útjára.

Martyin-Szőke Tünde testvérnő így vall megtérése 
körülményeiről: „Szüleim kislány korom óta Istenhitre 
neveltek. Életem során mindig is éreztem a Teremtő 
Atya szeretetét, ezért megtérésemre mindig is tu-
datosan készültem. Mindig igyekeztem elkerülni a 
világi kísértéseket, ugyanakkor rá kellett jönnöm, 
ez önmagában nem elég: személyes kapcsolatra van 
szükségem Istennel és az ő gyülekezetével. A férjem 
öt évvel ezelőtt vitt el először a Méhkeréki Baptista 
Gyülekezetbe, ahol nagyon szívesen fogadtak. Minden 
kezdet nehéz. Eleinte visszahúzódó voltam, kevésbé 
énekeltem a fiatalokkal, mert nem éreztem méltónak 
magam erre a feladatra. Féltem attól, hogy a testvérek 
azt gondolják, nem él bennem a megtérés gondola-
ta, azért amiért nem mertem úgy énekelni, mint a 
többiek. A román nyelvből ekkor még csak szavakat 
értettem, ezért mindig szükségem volt egy tolmácsra. 
Nem adtam fel. Az Úr segítségével sikerült legyőznöm 
a gátlásaimat, és 2014 karácsonyán bizonyságot te-
ttem arról, hogy követni akarom azt az utat, amit Ő 
kijelölt számomra. Ezt követően 2015. május 24-én 
én is ott állhattam fehér ruhában három társam me-
llett. Azóta örömmel szolgálok a Gyülekezetben, ha 
szükséges akár román nyelven is. Dicsőség az Úrnak 
minden csodájáért!”
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Imagine din „partea de jos a bisericii”
La acest botez au participat şi reprezentanţii celor două biserici 

penticostale din sat, Ioan Rocsin de la Biserica nr.1 şi Ghiţă Solcan de 
la Biserica Betel.

2016

Primul rând de la stânga: Teofi  l Borszéki, Irina Roşu născută Oros, 
Andrea Martin, Alexandru Réthelyi (Sanyi Roşului). În spate sunt mem-
brii comitetului: Gheorghe Martin, Gheorghe Fekete, Ioan Iova, pastorul 
Petrică Creţu, Gheorghe Ruja, Ioan Ruja, Vasile Martin, Dorin Croitoru.

Puțini au parte de „harul tâlharului de pe cruce”, cel 
care s-a pocăit în ultima clipă a vieții sale! Acest har 
i-a fost dat şi lui Gheorghe Roşu. Sufererind de o boală 
cruntă, el s-a pocăit pe patul de moarte. Soția sa, sora 
Irina Roşu, s-a hotărât să se predea Domnului la doi ani 
după ce soțul i-a plecat în veşnicie. Fratele Sanyi Réthelyi 
iubeşte cântarea şi după ce la evanghelizarea din 14 
februarie (duminică dimineața) s-a cântat „O inimă 
curată, Doamne, / Este tot ce-mi doresc din partea ta”, 
fratele şi-a exprimat dorința să-L urmeze pe Domnul.

 Réthelyi Sándor felesége, Marika korábbi 
bemerítkezése után kezdte látogatni a gyülekezeti 
istentiszteleteket. Az Úr Lelke addig munkálko-
dott szívében, míg a 2016. február 14-16-ig tartó 
evangélizációs sorozaton megérlelődött benne a 
megtérés gondolata.

2017

La botez, de obicei, candidații se fotografiază cu 
pastorul, cu membrii comitetului, cu alte grupuri din 
biserică sau cu rudeniile. Aceasta este prima poză din 
istoria bisericii, în care membrii fanfarei sunt alături 
de viitoarea lor soră din adunare.

 Bemerítéskor a tagjelöltek általában a 
lelkipásztorral, a gyülekezet elöljáróságával, a 
rokonsággal, fiatal tagjelölt esetén az ifjúság-
gal, fényképezkednek. Ez az első olyan fénykép 
a gyülekezet történetében, ahol a bemerítkező a 
fúvószenekar tagjaival készített közös képet.

 Isten csodája,hogy annak ellenére, hogy 
családjában nincsenek hívők, Kinga testvérnő 
meghallotta Krisztus szólítását, és tagja lett a 
Méhkeréki Baptista Gyülekezetnek. Az Úr őrizze 
meg testvérnőnket a keskeny úton!

În baptistier sunt Kinga Antal şi pastorul Petrică 
Crețu

E un adevărat miracol faptul că sora Kinga, ascul-
tând chemarea Domnului, este prima persoană din 
familia ei, care devine membră a Adunării Creştine 
Baptiste din Micherechi. Dumnezeu să o binecuvânteze!

Octombrie

 E bemerítési istentiszteleten Bodor Sándor nyugalmazott lel-
kipásztor hirdette Isten igéjét Máté Evangéliuma 28:18 alapján. Jelen 
voltak a méhkeréki pünkösdi gyülekezetek képviselői is.

La botezul din acest an, adunarea i-a avut printre oaspeți pe pastorul 
Alexandru Bodor (la microfon) şi Cornel Hudulin (al doilea de la stânga) 
din Târgu Jiu, România. În imagine îi mai vedem pe Ioan Petruşan (primul 
la stânga) şi pe fratele Petrică Creţu în haină de botezător.
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Ziua de 31 decembrie 2017 a fost pentru credincioşii baptişti 
zi de sărbătoare. În ultima zi a anului, soții Maria şi Gheorghe 
Patka, îmbrăcați în haine albe, au depus mărturia lor înaintea 
Lui Dumnezeu şi a martorilor văzuți şi nevăzuți. Întreaga adu-
nare a fost mulțumitoare lui Dumnezeu pentru felul în care, în 
suveranitatea Sa, El a hotărât cum să se scrie ultima filă a anului 
în care s-a împlinit o jumătate de mileniu de la Reformă. Prin 
mesajul (Fapte 8:26-40) adresat cu acest prilej de pastorul Crețu, 
s-a arătat modul în care Biserica lui Hristos a crescut incluzând 
în ea pe toți cei care au crezut Evanghelia şi care nu se ruşinează 
să mărturisească adevărul că Isus Hristos este Fiul lui Dumne-
zeu. Finalul predicii a fost un îndemn pentru prieteni de a crede 
Evanghelia şi de a o mărturisi potrivit poruncii lui Dumnezeu.

Fotograful Andrei Crețu din Salonta a surprins mo-
mente de laudă şi închinare ale serviciului de botez, 
conduse de Ioan Ruja (a Udului).

La amvon îi vedem pe fratele Petrică Crețu, pastorul 
bisericii (şezând), care a vestit Evanghelia, şi pe Ioan 
Petruşan, cel care a condus programul.

 A fényképek készítője ugyanazokat a 
pillanatokat örökítette meg, csak más szögből: 
A gyülekezet közös éneklésben magasztalja Istent.

Fanfariştii aşteaptă să fie botezat fratele Gyuszi ca 
să poată cânta împreună cu biserica: 

„Cine crede se botează,  
Cine-a crezut s-a botezat. 
 Aleluia, aleluia, aleluia!”

 A zenészek várják az alámerítést, hogy rögtön 
ezután felcsendüljön a pillanathoz illő ének.

Decembrie

Az év utolsó napján Marika és Gyuszi fehér ruhában tettek 
vallomást hitükről Isten-és a látható és nem látható tanúk előtt. 
Az egész gyülekezet hálás volt Istennek az Ő gondviseléséért,
ahogyan mindenható kegyelmében elrendelte, miképpen íródjon
az év utolsó lapja.

 Bemerítés előtt a Patka házaspár és Creţu Petrică 
lelkipásztor testvér. 2017. december 31. örömteli nap volt a 
méhkeréki baptista hívők életében.
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            Familia Pătcaş în anul 1939
În haine cătăneşti este Şimon Pătcaş, în mijloc este Ana Martin. 
 Patkás Simon és családja 1939-ben

Tabel nominal cu primii baptişti din Micherechi
 Az első méhkeréki baptistákat tartalmazó névjegyzék

Alexandru Ruja din Micherechi, păstor al adunării baptiştilor din 
Cenadul Unguresc, la botezul din 1935 
 Ruzsa Sándor Magyarcsanádi Baptista Gyülekezet lelki-
pásztora a bemerítkezők között, 1935-ban

1921. évi megalakulásától 1949-ig a méhkeréki gyülekezetnek nem 
volt beiktatott lelkipásztora, azt Patkás Simon(1897-1970) testvér 
vezette, aki Méhkerékre költözése előtt a Sarkadkeresztúri Román 
Baptista Gyülekezet tagja volt. Patkás testvér az 1895-ben született 
Martyin Annával házasodott össze, ők alkották az első baptista családot 
Méhkeréken. Leszármazottaik napjainkban is a g yülekezet tagjai.

Documentul acesta – de fapt, o singură filă de registru – se găseşte 
în arhiva Bisericii Baptiste Române din Micherechi şi considerăm a că 
fost întocmit de pastorul Alexandru Ruja.

Pastori ai Bisericii 
Baptiste Române
din Micherechi

A Méhkeréki Román 
Baptista Gyülekezet 
lelkipásztorai

De la înfiinţarea din anul 1921, până în anul 1949, în biserica de la 
Micherechi nu a fost instalat pastor, ci adunarea a fost condusă de 
Şimon Pătcaş (1897-1970), născut la Crâstor, membru în Biserica Bap-
tistă Română din Crâstor. Șimon Pătcaş s-a căsătorit cu Ana Martin, 
din Micherechi, născută în 1895. Ei au fost prima familie baptistă din 
sat, urmaşii lor fiind şi în prezent membri ai bisericii.

   Ez a névjegyzék tulajdonképpen egy oldal a gyülekezet archí-
vumában található korabeli tagnyilvántartóból, melyet Ruzsa Sándor 
körzeti lelkipásztor állított ötssze.

Alexandru Ruja s-a născut la Micherechi, la 23 mai 1898. A venit pe 
lume ca ultimul dintre cei şase copii – trei băieţi şi trei fete – ai uneia 
dintre primele familii baptiste din Micherechi, cea a lui Florian (Florea 
Udului) şi Eva Ruja. În timpul Primului Război Mondial, Alexandru Ruja, 
a luptat pe front şi a căzut prizonier, dar în 1920 s-a reîntors acasă, la 
Micherechi. Se înscrie la Seminarul Teologic Baptist din Budapesta, 
împreună cu consăteanul său Teodor Juhász (1909-1939). Alexandru 
Ruja a absolvit seminarul în 1930 şi şi-a început activitatea pastorală 
în Biserica Baptistă din Chitighaz. A devenit pastorul cercului misionar 
al adunărilor baptiste din localităţile Chitighaz, Micherechi, Cenadul 
Unguresc şi Apátfalva. Cel mai vechi registru cu membrii bisericii din 
Micherechi, păstrat în arhivă, este întocmit de Alexandru Ruja.

Alexandru Ruja (1898-1986)
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 Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! (Ioan 21:17).
La această fotografie, fratele Rus a făcut referire în repetate rânduri, 
fiindcă este o imagine expresivă despre un adolescent care a păstorit 
oile familiei sale din Cenadul Unguresc, iar apoi, prin voia Domnului 
a ajuns să păstorească suflete.
 A fiatal Rusz Demeter a család nyáját őrzi.

Botez la Şercad, lângă podul canalului Kopolya
 Bemerítés Sarkadon a Kopolya-csatorna hídjánál

Dimitrie Rus, absolvent al Seminarului Teologic Baptist 
din Budapesta, în anul 1949.
 A fénykép 1949-ben készült. A képen Rusz 
Demetert, a budapesti Baptista Teológiai Szeminárium 
végzősét láthatjuk.

Registrul Bisericii 
Baptiste din Micherechi, 
din anul 1941
                      A Méhkeréki 
Baptista Gyülekezet 
tagnyilvántartója 
1941-ből

În perioada horthyistă, în biserica de la Chitighaz are loc un incident 
(despre care nu sunt suficiente informaţii) în urma căruia pastorul 
Alexandru Ruja intră în conflict cu autorităţile. Se salvează părăsind 
Ungaria şi trecând în România în 1942, unde, pentru o perioadă, 
activează ca pastor baptist. În acele vremuri tulburi, câţiva baptişti 
reprezentativi, printre care şi Alexandru Ruja, în circumstanţe nee-
lucidate părăsesc cultul baptist şi se integrează în Biserica Ortodoxă 
Română, ajungând să aibă funcţii importante. Alexandru Ruja a murit 
la aproape 88 de ani, fiind îngropat la 14 aprilie 1986, la Salonta.

Dimitrie Rus / Rusz Demeter (1920-2013)

Dintre cei care au păstorit adunarea de la Micherechi, fratele Di-
mitrie Rus a slujit cea mai lungă perioadă: timp de 40 de ani. S-a 
născut la Cenadul Unguresc. În anul 1942 s-a întors la Domnul şi a 
fost botezat la Chitighaz de fratele pastor Nicolae Covaciu. (Fratele 
Covaciu era în perioada 1934-1973 pastorul Bisericii nr. 2 din Oradea. 
De la el a preluat slujirea fratele Liviu Olah, în anul 1973). Fratele Rus 
şi-a început studiile teologice în anul 1946, la Seminarul Teologic 
Baptist din Budapesta, iar în anul 1949 a intrat în slujba de pastor în 
bisericile din Șercad, Doboz şi Micherechi. Slujirea lui la Șercad şi la 
Doboz s-a încheiat în anul 1957, an în care este investit în lucrarea de 
pastor, pe lângă Micherechi, şi la Chitighaz. Din 1963, Dimitrie Rus a 
slujit concomitent în mai multe biserici româneşti care aparţineau 
aceluiaşi cerc misionar: Cenadul Unguresc, Micherechi, Chitighaz. 
Fratele Rus s-a stabilit la Chitighaz iar la Micherechi venea lunar o 
dată, cu trenul. La Micherechi a slujit fără întrerupere până în anul 
1989. În vara acelui an a oficiat ultimul său botez, toamna predând 
„ştafeta” tânărului pastor Ioan Hodozso.

   Ruzsa Sándor 1898. május 23-án Méhkeréken született Ruzsa 
Flórián és Ruzsa Éva 6. gyermekeként. Az I. világháborúban a fronton 
harcolt, fogságba esett, ahonnan 1920-ban tért haza Méhkerékre. 
Juhász Tivadarral együtt beiratkozott a Budapesti Teológiai Szemi-
náriumba, melyet 1930-ban fejezett be. Lelkipásztori tevékenységét a 
Kétegyházi Baptista Gyülekezetben kezdte meg. A kétegyházi, méhke-
réki, magyarcsanádi és apátfalvai gyülekezetek missziós körzetének 
vezetője lett. A méhkeréki baptista gyülekezet első anyakönyvét, 
mely ma a gyülekezet archívumában található, Ruzsa Sándor állította 
össze. A Horthy-korszak éveiben a kétegyházi gyülekezetben incidens 
alakult ki, melynek nyomán Ruzsa Sándor konfliktusba keveredett a 
hatalommal. 1942-ben Romániába menekült, ahol egy ideig baptista 
lelkipásztor volt. A korabeli társadalmi helyzet miatt a baptista vallá-
súak közül néhányan – köztük Ruzsa Sándor is elhagyták vallásukat, és 
a román ortodox egyház tagjai lettek, és magas funkciókat töltöttek 
be. Ruzsa Sándor 88 éves korában hunyt el, temetésére 1986. április 
14-én Nagyszalontán került sor.

„De la păstor de oi am devenit păstor de suflete” mărturiseşte 
fratele Rus Ritei Pătcaş, ziarista Foii Româneşti, în nr. 49/2007. (Rita 
Pătcaş s-a botezat în anul 1998, în Biserica Baptistă din Micherechi). 
Din acest interviu, reconstituim etapa premărgătoare intrării fratelui 
la teologie. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în septem-
brie 1944, fratele Rus a fost chemat pentru a doua oară pe front, de 
data aceasta la Kecskemét: „M-au prins ruşii la Kapuvár şi împreună cu 
alţi feciori ne-au dus prizonieri, la Székesfehérvár. Aici am stat cinci luni în 
lagăr, ca să ne ducă în Rusia. În septembrie 1945 a venit rândul nostru să ne 
ducă mai departe la Rusia, iarăşi s-a întâmplat cu mine o minune. Ieşind pe 
poartă a fost un ofiţer care a cerut 16 bărbaţi. Între cei 16 am fost şi eu. Noi 
am fost în vagonul de bucătărie şi noi am făcut mâncarea până la Focşani, 
timp de 18 zile. Când am ieşit din lagăr m-am rugat scurt: dacă mă foloseşte 
Dumnezeu în îndepărtare, în Rusia, să meargă trenul, dar dacă trebuie să vin 
la teologie, să se întoarcă. Când după 18 zile am ajuns la Focşani, s-a întors 
trenul înapoi. La patru zile a venit un ordin să nu ducă mai mulţi prizonieri, 
pentru că sunt destui. Peste o săptămână m-am dezbrăcat (a fost lăsat la 
vatră) la Seghedin. Am scăpat de cătănie cu opt săptămâni, de şcoala civilă 
cu nouă luni, am scăpat de front şi am scăpat de Rusia. În 1946 a început 
seminarul teologic la Budapesta şi m-am înscris şi eu.”
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Pastorul Dimitrie Rus oficiind botezul din anul 1981. În baptistier, 
împreună cu Vasile Oros (a Micului).
 Rusz Demeter 40 éven keresztül szinte évente merítette 
be a megtérő méhkerékieket. A képen a földbe süllyesztett 
bemerítőmedencében láthatjuk Rusz Demetert, amint bemeríti Orosz 
Lászlót 1981-ben.

Înainte de intrarea în baptistier, la botezul în anul 1983. În stânga se 
vede Gheorghe Sabău, dirijor de fanfară din Chitighaz iar la dreapta, 
Vasile Poiendan.
 Az  alámerítés  megkezdése előtt Rusz Demeter bátorítja a 
bemerítkezőket (1983).

 Reprezentanţii Cultului Baptist din Ungaria şi ai bisericii locale, în 
clipele de după momentul „punerii mâinilor”, în timp ce corul cântă 
dirijat de Ioan Hodozso senior. La această sărbătoare, a participat 
şi Pavel Badea, pastorul Bisericii Baptiste din Tulca (jos, la stânga).
 A Magyarországi Baptista Egyház országos és kerületi 
képviselői, ill. a helyi gyülekezet képviselői a kézrátétel utáni 
pillanatokban. 
Balról: Szlovák Tibor gyulai lelkipásztor, Dani Győző sarkadi 
lelkipásztor, Ruzsa László méhkeréki presbiter, Hodozsó János 
frissen felavatott lelkipásztor és Papp János békéscsabai 
lelkipásztor.

Cu prilejul ordinării fratelui Hodozso ca pastor, decanul Seminarului 
Teologic Baptist din Budapesta, Dr. Mészáros Kálmán”, enumeră din 
„cartea de slujire” sarcinile păstorului. 
 Hodozsó János lelkipásztorrá avatása alkalmából Dr. Mészáros 
Kálmán, a Baptista Teológiai Szeminárium dékánja a szolgálati levél 
felolvasásával ismerteti a lelkipásztori szolgálattal járó feladatokat.

 A Méhkeréki Baptista Gyülekezet lelkipásztorai közül Rusz 
Demeter testvér töltötte be a leghosszabb ideig, 40 évig a lelkipász-
tori szolgálatot. Magyarcsanádon született, 1942-ben 22 évesen adta 
át életét az Úrnak. 1946-ban kezdte meg tanulmányait a Baptista 
Teológiai Szemináriumban, 1949-ben állt lelkipásztori szolgálatba 
Sarkadon, Dobozon és Méhkeréken. 1957-ig szolgált Sarkadon és 
Dobozon, amikor Kétegyházára hívták lelkipásztornak. Hűségesen 
szolgált még Magyarcsanádon és a medgyesegyházi körzetben. Méh-
keréken megszakítás nélkül 1989-ig vezette a reá bízott nyájat. Ez év 
nyarán végezte utolsó bemerítési szolgálatát, ősszel pedig átadta a 
lelkipásztori szolgálatot fiatal utódjának, Hodozsó Jánosnak.

Fratele Ioan Hodozso este fiu al Bisericii Baptiste din Micherechi. 
Aici şi-a petrecut copilăria şi tinereţea, aici şi-a predat viaţa în mâna 
Domnului, botezat fiind de fratele Dimitrie Rus, în anul 1979, apoi 
a înţeles că Dumnezeu îl cheamă în slujire. Dumnezeu lucrează în 
mod surprinzător. El a început pregătirea fratelui Ioan pentru slujire 
la vârsta de 17 ani când a luat parte la un botez nou-testamentar la 
Biserica Baptistă nr.2. din Oradea. Predicarea Cuvântului cu puterea 
Duhului Sfânt şi întoarcerea multor persoane la credinţa în Isus a 
avut un impact semnificativ în viaţa lui. Curând a răspuns chemării 
Domnului şi după absolvirea Liceului Nicolae Bălcescu a fost admis la 
Seminarul Teologic din Budapesta. pe care l-a absolvit în anul 1989. În 
11 noiembrie din acelaşi an au avut loc serviciul de ordinare ca pastor 
şi investirea sa în această slujbă, în Biserica Baptistă din Micherechi. 
A slujit biserica până în vara anului 1996.

Ioan Hodozso / Hodozsó János  Hodozsó János testvér a Méhkeréki Baptista Gyülekezetben 
nevelkedett, itt töltötte gyermekkorát és ifjú éveit. Itt vallotta meg 
hitét, és 1979-ben bemerítkezett. A Gyulai Román Gimnáziumban 
érettségizett. Bizonyossá vált számára, hogy az Úr szolgálatba hívja, 
ekkor beiratkozott a Baptista Teológiai Szeminárimba. Teológiai ta-
nulmányai befejeztével 1989-ben elfogadta a méhkeréki gyülekezet 
meghívását, és november 11-én megtörtént lelkipásztorrá avatása és 
beiktatása. 1996 nyaráig szolgálta a méhkeréki gyülekezetet.

6160

Pastori ai Bisericii Baptiste Române din Micherechi Pastori ai Bisericii Baptiste Române din Micherechi



În imagine, Ioan Hodozso, adresează primele 
cuvinte în calitate de pastor fraților și, totodată, 
consătenilor săi.
În partea femeilor, pe prima bancă, de la 
dreapta, le vedem pe sora Marişca Codrii 
(născută Ruja) şi pe Ițu Ruja ținându-şi fetița 
în brațe. În banca a doua, lângă amvon, se 
vede Ana Boca (Anuța Mitruțî), preşedinta
Sfatului Popular. În partea surorilor prima de
la stânga: Marişca Udului (născută Cozma),
lângă ea sora Florica Cotunii (născută Papp)
alături de băiatul ei, Cristi. În prim-plan, 
dreapta: pastorul Dani Győző de la Şercad. 
 A képen Hodozsó János látható, amint
először szól lelkipásztorként a gyülekezethez.
A rendszerváltás évében, a község történetében
először fordul elő, hogy a falu vezetője részt vesz
istentiszteleten. Bóka Mihályné tanácselnököt
láthatjuk a nők oldalán a második padban, a 
szószék közelében.

În mijloc îngenunchează fratele Daniel Burtic. Prin punerea mâinilor
se roagă pentru el frații din comisia de ordinare.
Punerea mâinilor este un gest cu semnificație biblică. În Noul Testament, 
liderii bisericii din Antiohia și-au pus mâinile peste Pavel și Barnaba, 
dându-le astfel autoritate în slujirea la care îi chemase Domnul (Fapte 
13:2, 3). Apostolul Pavel îi amintește lui Timotei că printr-o procedură 
asemănătoare fusese și el promovat în lucrare alături de presbiterii 
Bisericii: „Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin
prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.” (1 Tim. 4:14).

De la stânga: Szlovák Tibor, preşedintele Comunității Baptiste 
din Regiunea Crişurilor (pastor la Jula), pastorul Alexandru 
Bodor, Mészáros Kornél - secretar general al Cultului Baptist 
din Ungaria, Pátkai Béla - preşedintele Departamentului pentru 
Misiune al Cultului Baptist din Ungaria, Cornel Iova - preşedintele 
Comunității Baptiste de Oradea şi Satu Mare, Vasile Alexandru 
Taloş - preşedintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România.
 Kézrátétel
 A középen térdelő Daniel Burtic testvérért kézrátétellel 
imádkoznak az avató testvérek.
Balról: Szlovák Tibor, A Körösvidéki Baptista Egyázkerület elnöke 
(gyulai lelkipásztor), Bodor Sándor lelkipásztor(Románia), 
Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára, 
Pátkai Béla, a Missziós Bizottság elnöke, Cornel Iova, a Nagyváradi 
és Szatmári Baptista Egyházkerület elnöke, Vasile Alexandru Taloş, 
a Romániai Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke. 

Fratele Dimitrie Rus, după 40 de ani de slujire în Biserica Baptistă
Română din Micherechi, predă Sfânta Scripură de la amvonul 
bisericii, succesorului său.
 Rusz Demeter testvér 40 éves lelkipásztori szolgálat után
a szószéki Biblia átadásával adja át a szolgálatot ifjú utódjának,
Hodozsó János lelkipásztornak.

Fratele Daniel Burtic este originar din Tulca, judeţul Bihor. A studiat 
teologie pastorală la Institutul Biblic Emanuel din Oradea între anii 
1990-1996. În perioada când a acceptat invitaţia Bisericii Baptiste Ro-
mâne din Micherechi, lucra la Radio Vocea Evangheliei din Oradea ca 
redactor. Mai târziu a fost numit redactor şef, iar din anul 1998 şi până 
în prezent este directorul acestui post de radio creştin. RVE Oradea 
se poate recepţiona pe unde ultrascurte şi la Micherechi, prin urmare 
mulţi micherecheni au posibilitatea să asculte mesajul Evangheliei 
24 din 24 de ore, chiar de la pornire, din anul 1994. Serviciul divin de 
ordinare în slujba de păstor şi de consacrare ca slujitor al Bisericii 
Baptiste din Micherechi a avut loc la 4 octombrie 1997. Fratele Burtic 
a slujit biserica până în anul 2001.

Daniel Burtic  Daniel Burtic testvér 1996-ban fejezte be tanulmányait a 
nagyváradi Emanuel Baptista Főiskolán. 1997-ben fogadta el a méh-
kerékiek meghívását, ebben az időszakban már a nagyváradi Evan-
gélium Hangja Rádiónál dolgozott, 1998-tól kezdődően ő lett ennek 
az intézménynek a vezetője. A nagyváradi Evangélium Hangja Rádió 
ultrarövid hullámon méhkeréken is fogható, ezért e nemzetiségi te-
lepülésen élők már az első adásoktól kezdve (1994) anyanyelvükön 
hallhatták Isten Igéjét.
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Pastorul proaspăt ordinat și consacrat slujirii la Micherechi se adresează 
bisericii, iar pastorul Ioan Hodozso tălmăcește mesajul în maghiară. 
La stânga, pe scaun, Mészáros Kálmán, secretarul general al Cultului 
Baptist din Ungaria.
 A felavatott és beiktatott lelkipásztor megszólítja a 
gyülekezetet. Balra Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház
főtitkára látható, Hodozsó János testvér a tolmács.

Pastorul Daniel Burtic lăudând pe Domnul împreună cu tinerii, în anul
2000 ( din arhiva „Foaia românească”)
 Daniel Burtic lelkipásztor a fiatalokkal együtt magasztalja 
Istent (2000)

Mesajul fratelui Marosi Nagy Lajos, președintele Comisiei 
Diaconilor (prezbiter în biserica din Újpest) din cadrul Cultului 
Baptist din Ungaria a fost tradus de Alexandru Bodor, pastor (la 
stânga). Așezat pe scaun este fratele Alexandru Vasile Taloș.
 Marosi Nagy Lajos testvér, a Magyarországi Baptista 
Egyház Diakónus Bizottságának  elnökének üzenetét Bodor 
Sándor romániai lelkipásztor fordítja.

Predica fratelui Vasile Alexandru Taloș, președintele Uniunii Baptiste din
România, este tradusă de pastorul Ioan Hodozso, cel care predă slujirea
fratelui Daniel Burtic.
  Vasile Alexandru Taloș, a Romániai Baptista Gyülekezetek 
Szövetségének elnöke igét hirdet. A tolmácsolást Hodozsó János 
szolgálatátadó testvér végzi.
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Kiss Tibor, președintele Comunității Baptiste din Regiunea Crișurilor a 
fost cel care a condus serbarea de rămas bun.
 Kiss Tibor, a Körösvidéki Egyházkerület elnöke vezette a 
búcsúztató istentiszteletet.

Familiile tinere, în frunte cu sora Maria Petrușan își iau rămas bun de 
la soții Tripo.
 Fiatal családok, élükön Petrusán Tivadarné testvérnővel 
elköszönnek a Tripo házaspártól.

La 9 octombrie 1999, copiii bisericii au participat la o emisiune radio 
creștină. În prima poză îi vedem pe copii și pe părinții însoțitori, pe 
treptele de la intrarea în sediul Radio Vocea Evangheliei (RVE) de pe
strada Cuza Vodă din Oradea. În poza a doua, copiii sunt în studioul de 
înregistrări. Această deplasare la Oradea a avut drept țel participarea 
copiilor adunării la emisiunea „Daniel” și a avut loc sub coordonarea
Nicoletei Burtic, soția pastorului.
 A nagyváradi Evangélium Hangja Rádió gyermekek részére is 
készít műsorokat. 1999. október 9-én a „Dániel” című gyermekműsor 
stúdiófelvételein részt vettek a méhkeréki gyülekezet gyermekei 
is. Az első képen a gyerekek, illetve az őket kísérő szülők láthatók a 
rádióállomás székhelyének bejáratánál. Burtic testvér és felesége elöl, 
a kép jobb oldalán látható. A második kép a hangstúdióban történt 
rögzítés ideje alatti pillanatokat örökítette meg.

 Tripo Teofil 1995-ben fejezte be teológiai tanulmányait a 
Nagyváradi Emanuel Baptista Teológiai Főiskolán, majd 1997-bentörtént 
meg lelkipásztorrá avatása. 2003 őszén lépett szolgálatba Méhkeréken. 
Tripo Teofil lelkipásztor búcsúztató istentiszteletére 2007. június 3-án 
került sor. Méhkeréki szolgálatát befejezve családjával Kanadába 
költözött

Fratele Teofil Tripo s-a născut în Mişca, judeţul Bihor, unde a fost 
şi botezat. Tot aici a început să vestească Cuvântul de la vârsta de 17 
ani. A absolvit Institutul Biblic Emanuel din Oradea în anul 1995 şi a 
fost ordinat ca pastor în anul 1997. Înainte să fi venit la Micherechi 
a slujit în Biserica din Mişca (Arad) şi Marca (Sălaj) din România. La 
Micherechi, a intrat în lucrare în toamna anului 2003. Serbarea de 
rămas bun de la fratele păstor Teofil Tripo a avut loc la 3 iunie 2007. 
Încheindu-şi slujirea la Micherechi, a emigrat cu familia în Canada.

Teofil Tripo 
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Ştefan Cioca, prezbiter (originar din Chitighaz). Fratele Cioca, asemenea 
tatălui său Mihai Cioca, adeseori a slujit în biserica din Micherechi, cu 
ocazia evenimentelor importante. 
 Csóka István presbiter, aki édesapjához hasonlóan többször 
szolgált a méhkeréki gyülekezetben.

Pastorul Tripo a avut relații strânse cu 
pastorul penticostal Durkó Albert.
 Tripo lelkipásztor testvér szoros 
kapcsolatot ápolt Durkó Alberttel, a 
pünkösdi gyülekezet lelkipásztorával.

Matuz József, secretar al Comunității Baptiste din Regiunea Crișurilor.
 Matuz József, az egyházkerület titkára.

În auditoriu, pe scaun, în negru, o vedem pe Marişca lui Far, născută 
a lui Patăr, o vecină a adunării. Lângă ea, pe bancă stă sora Mărioara 
Cozma, născută a Micului. Lângă sora Mărioara stă Sami Gherman.

Rugăciunea de consacrare
 Imádság a szolgálatba álló lelkipásztorért
Első sor balról: Ruzsa János presbiter, Mészáros Kálmán Mészáros 
Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Boros József 
lelkipásztor, Boros Hanniel, Boros Hanna, Borosné Irénke.

Corul Bisericii Baptiste Maghiare din Beiuș. La pupitrul de comandă al 
proiectorului îl vedem pe Sanyi Pătcaș.
 A Belényesi Magyar Gyülekezet énekkara. Boros testvér szülei 
is jelen voltak: első sor, jobbról az első testvérnő, ill. hátsó sor jobbról a 
harmadik testvér.

Fratele Boros a sosit la Micherechi după ce timp de zece ani a slujit 
ca pastor în biserici maghiare aparţinând Cercului de Misiune Beiuş 
şi, la solicitare ocazional, a dat o mână de ajutor şi Bisericii Baptiste 
Române din Beiuş. A absolvit studiile de masterat (Master of Arts in 
Biblical Studies) ale seminarului Minneapolis Central Baptist Theo-
logical Seminary din SUA, la secţia est-europeană din Arad.

Fratele Boros a avut iniţiativa ca Biserica Baptistă Română din Mi-
cherechi să treacă de la cartea veche de cântări (Cântările Evangheliei, 
cartea cea neagră), la cartea mai nouă (roşie) editată în anul 2009 de 
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, lucrare folosită de 
bisericile baptiste din ţara-mamă. Astfel, fratele pastor a contribuit 
la armonizarea cântării în comun în adunarea de la Micherechi cu 
cea similară din România.

Pozele alăturate au fost realizate la serviciul de consacrare în slujba 
de pastor a fratelui Boros, în data de 26 septembrie 2009.

 Boros József testvér Méhkerékre érkezése előtt tíz évig a 
belényesi körzethez tartozó magyar baptista gyülekezetekben szol-
gált lelkipásztorként, valamint felkérésre alkalmanként besegített a 
Belényesi Román Baptista Gyülekezetben. Teológiai tanulmányait, a 
mesterképzést, (Master of Arts in Biblical Studies) az amerikai Min-
neapolisi Central Baptist Theological Seminary kelet- európai karán, 
Aradon végezte. Boros testvérrel kapcsolatban meg kell említenünk, 
hogy az ő biztatásának köszönhető, hogy a méhkeréki gyülekezet 
átállt a korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő új kiadású (2009) 
román baptista énekeskönyv használatára.

Boros József 

 Az alábbi képek a 2009. szeptember 26-i lelkipásztor beiktatási 
ünnepségen készültek.
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La acest serviciu de instalare au sosit numeroși pastori și slujitori din 
cercul de misiune și din afara țării.
  Erre az alkalomra számos vendég lelkipásztor érkezett az 
egyázkerületből és a határon túlról is.
Első sor balról jobbra: Bányai Jánosné, Bányai János lelkipásztor 
(fugyi körzet, Románia), Nagy Mihály nyugdíjazott lelkipásztor 
(medgyesi körzet), Szabó László diakónus (Újkígyós).  
Második sor balról: Dócze Bálint lelkipásztor és felesége 
(Szlovákia), Majnár Zsolt, ar.nyugdíjazott lelkipásztor, Kiss Tibor 
lelkipásztor (Sarkadkeresztúr), a Körösvidéki Egyházkerület elnöke 
Harmadik sor  balról: Boros Gyula lelkipásztor (Nagyszalonta. 
Jobbról a második: Vass Gergely nyugalmazott lelkipásztor (Békés).
Az utolsó sorban a helyi pünkösdi gyülekezetből érkezett vendé-
geket látunk. Balról: Gavra Dorin, Rokszin János, és Rossu Teofil.

Binecuvântarea Aronică pe care fratele Boros o rostea adeseori la 
încheierea serviciilor divine:
Popor al Domnului, „Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! 
Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să Se îndure de tine! 
Domnul să-Şi înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea!” (Numeri 6:24-26)
  Ároni áldás.  Istentiszteletek végén Boros testvér gyakran 
mondta el ezt az imádságot.

Isten népe, „áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”

(4 Mózes 6: 24-26)

Agapă și părtășie în ograda bisericii după sărbătoarea instalării Boros József
 Szeretetvendégség és testvéri közösség a lelkipásztori beiktatás után
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Fratele Petrică Creţu este născut în localitatea Butan (judeţul Bihor), 
România. A studiat teologie pastorală şi misiologie la Institutul Biblic 
Emanuel din Oradea, între anii 1994-1999. Din anul 2012, a fost ales în 
comitetul de conducere al Comunităţi Baptiste de Oradea şi Satu Mare.

Înainte să fi ajuns la Micherechi, a fost pastor în bisericile din Sân-
nicolaul Român, Ciumeghiu şi Tămaşda. Fratele Creţu este şi profesor 
de religie la şcoli din Bihor, România, precum şi la Școala Generală 
din Micherechi. Serbarea de consacrare în slujire la Micherechi a avut 
loc la 16 februarie 2013.

Rugăciunea de consacrare în slujirea de la Micherechi
În genunchi: fratele Petrică Crețu, pastor  
De la stânga: Kiss Tibor, preşedintele Comunității Baptiste din 
Regiunea Crişurilor, prof. univ. dr. Otniel Bunaciu, preşedintele 
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, Papp János, 
preşedintele Cultului Baptist din Ungaria. 
 Beiktató imádság
Balról: Kiss Tibor, a Körösvidéki Baptista Egyházkerület elnöke, 
Otniel Bunaciu, a Romániai Baptista Gyülekezetek Szövetségének 
elnöke, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke és 
Péter István békési lelkipásztor, a beiktatási alkalom tolmácsa.

Pastori invitați din România în momente de bucurie, după rugăciunea
de dedicare în slujire
De la stânga: Florin Cociubei, pastorul bisericii din Salonta, Liviu 
Pop, pastorul bisericilor din Batăr şi Inand, Alin Faur pastorul din 
Sânmartin, secretarul Comunităţii Baptiste de Oradea şi Satu Mare, 
Petrică Vidu păstorul Bisericii Emanuel din Oradea, preşedintele 
Comunităţii de Oradea şi Satu Mare. 
 A fényképen romániai vendég lelkipásztorok láthatók a 
beiktató imádság után

Cei doi președinți bucuroși și ei, surprinși de fotograful Andrei Crețu 
(fiul fratelui păstor) după rugăciunea de consacrare. La stânga Otniel 
Bunaciu, președintele Uniunii Baptiste din România, la dreapta Papp 
János președintele Cultului Baptist din Ungaria.
 Balról a romániai baptisták elnöke, jobbról pedig a 
magyarországi baptisták elnöke látható. Az örömteli pillanatokat 
Andrei Creţu fényképész testvér (a lelkipásztor fia) örökítette meg.

Imagine din „partea de jos” a bisericii
În prim-plan, pe scaune, de la stânga: Ioan Ruja (a Udului), membru 
în conducerea bisericii, slujeşte la închinarea prin cântarea în 
comun, Gheorghe Bihari la pupitrul de amplificare, Sami Gherman 
la proiector.
În spatele lor, pe bancă de la stânga: Victor Micula, ambasadorul 
României la Budapesta împreună cu soția, Maria Pătca Petruşan, 
preşedintele Autoguvernarii Româneşti din Micherechi şi Bertold 
Netea, viceprimarul satului.
În partea stângă a sălii, în față pe scaun, Ştefan Crâsta, redactor 
al emisiunii televizate „Ecranul nostru”, lângă el pe bancă, fratele 
şi sora de corp a pastorului instalat.
 Hallgatóság „lent”. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével 
többek között Victor Micula, Románia budapesti nagykövete és felesége 
(férfiak padsoraiban, első sor bal oldalán láthatók).

Imagine din „partea de sus” a bisericii. Îi menționăm pe următorii 
participanți: primul rând, de la stânga: Marta Cozma (a Sechii), Florica 
Iovan (născută a Bobii), ambele de la Oastea Domnului, sora Ileana Ţârle 
(născută Botea). Al doilea rând de la stânga: Dorin Croitor, membru 
în conducerea bisericii, nepotul fratelui păstor, Noemi Crețu (născută 
Marișcaș), nora fratelui păstor și lângă ea nepoata fratelui păstor. În 
spate: cumnații păstorului ordinat, împreună cu soțiile lor.
 Hallgatóság „fent ”. Az alkalmon részt vettek más 
felekezetekhez tartozó méhkerékiek, ill. Creţu testvér hozzátartozói 
és rokonai is.

Petrică Creţu 

 Petrica Creţu testvér a nagyváradi Emanuel Baptista Teológiai 
Főiskola lelkipásztor és missziológia szakán végzett 1999-ben. 2012 
óta a Nagyváradi és Szatmári Baptista Egyházkerület vezetőségi 
tagja. Creţu testvér hitoktató is bihar megyei (Románia) iskolákban 
és Méhkeréken is. A beiktató ünnepi istentiszteletre 2013. február 
16-án került sor.
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Biblie adusă la Micherechi prin colportaj

   Oaspete străin, cu veşti de la Paris

În vara lui ’69 sau ’70 am fost martorul unui episod neobişnuit 
pentru mica noastră comunitate. Tatăl meu, Ioan Ruja, a luat 
legătura în acei ani cu fratele Ieremie Hodoroabă, pastor la 
Biserica Baptistă Română din Paris, pe care îl ascultam adesea 
cu toată familia la postul de radio din Monte Carlo. Baptiştii 
din Micherechi erau dornici să strângă legăturile cu frații lor 
români. Nu era totdeauna simplu, fiindcă în România acelor 
ani credincioşii baptişti erau strict supravegheți. De aceea, 
frații români din lumea liberă a Vestului reprezentau pentru 
noi, pocăiții din Micherechi, o mare şansă de a primi veşti şi 
încurajare întru Domnul. Eram bucuroşi şi mândri de ei, fiindcă 
susțineau cu ardoare unitatea de limbă şi credință a românilor 
creştini evanghelici de pretutindeni. După ce tatăl meu i-a scris 
pastorului Hodoroabă, din partea acestuia a sosit la Micherechi 
un bărbat necunoscut. Ulterior, noi am tras concluzia că acesta 
dorea să cerceteze dacă satul nostru era un loc potrivit pentru 
a transporta aici literatură creştină în limba română. Acum 
50 de ani, obiceiul ca sătenii să stea seara în uliță, pe laviță, să 
povestească cum a trecut ziua şi să se uite cine trece pe drum, era 
încă foarte prezent. Se învăluia ziua cu noaptea când bărbatul 
necunoscut, coborând în centrul satului dintr-o maşină cu număr 
străin, arătă adresa noastră unui sătean, care îl conduse la casa 
părinților mei, pe strada Arany. Tata şi mama stăteau şi ei pe 
laviță, cu vecinii, şi l-au privit susrprinşi pe bărbatul cu barbă (pe 
atunci, nu erau bărboşi la Micherechi, printre baptişti nici atât!) 
cu care nu se putea comunica nici româneşte, nici ungureşte. Nici 
despre numele pe care îl poartă nu ne-am putut interesa, dar 
părinții l-au poftit în casă pe străinul venit de departe. Odată 

cu el, au venit înăuntru şi vecinii, aşa că mica noastră casă s-a 
umplut de oameni. Stăteam în jurul necunoscutului bărbos, cu 
care nu puteam comunica. Cineva a recunoscut că omul vorbeşte 
nemțeşte. Auzind că „s-a rătăcit” prin sat o persoană străină, 
cu care nu ne putem înțelege, punându-se în gardă cu pistolul 
la centură, a apărut la noi şi preşedintele sfatului comunal... 
Erau vremurile acelea în care orice străin era un suspect! O 
vecină şi-a adus aminte că tânărul Teodor Szekeres, din „fundu’ 
ogrezii”, ştie să vorbească şi altă limbă străină decât rusa, care 
era obligatorie în şcoli... Tânărul era proaspăt absolvent al unui 
liceu în care se preda limba germană. El a fost printre acei puțini 
(poate singurul) din Micherechi, care la acea vreme a vorbit o 
limbă de circulație internațională. În momentul în care am avut 
un „translator”, a putut începe discuția şi am cunoscut motivul 
vizitei omului cu maşină străină. De curând, l-am căutat la 
telefon pe domnul Szekeres şi l-am întrebat dacă îşi aminteşte 
episodul de acum aproape 50 de ani. A fost bucuros să discutăm 
despre acea întâmplare şi păstrează în memorie ziua în care, 
după cum s-a exprimat, practic a participat la un serviciu divin, 
traducând mesajul creştin rostit în limba germană de un om venit 
de departe, pentru românii din Micherechi. După o jumătate de 
ceas, această vizită s-a şi încheiat, oaspetele necunoscut a plecat 
la fel de repede precum a apărut. Prezența surprinzătoare în 
casa noastră a acestui bărbat trimis de Ieremie Hodoroabă la 
Micherechi fost un bun motiv pentru părinții mei să-şi invite 
vecinii să asculte împreună cu noi, la radio, programele pasto-
rului român de la Paris. De atunci, s-a întâmplat de multe ori 
că locuitorii de pe strada Arany au poposit în casa soților Ruja 
ca să poată asculta emisiunea: „Glasul îndrumătorului creştin”.

Gheorghe Ruja

În 1983, Serviciul editorial şi cinematografic al Departamentului secu-
rității statului din Ministerul de Interne al României editează în regim 
strict secret o broşură de 48 de pagini intitulată „Aspecte din activi-
tatea ostilă desfăşurată de elemente autohtone incitate de emisari 
ai unor centre şi organizaţii religioase reacţionare din străinătate. 
Măsuri întreprinse de organele de securitate pentru prevenirea şi 
contracararea acţiunilor duşmănoase desfăşurate sub acoperirea 
religiei”. Broşura cuprinde date şi comentarii referitoare la legăturile 
cultelor religioase, în principal creştine, din România, cu persoane şi 
organizaţii din Occident, care acţionau pentru sprijinirea activităţii 
spirituale a diferitelor grupări confesionale din ţară. Un capitol aparte 
este dedicat „amplorii acţiunilor organizaţiilor religioase reacţionare 
din străinătate de introducere pe căi clandestine a unor cantităţi im-
portante de materiale mistico-religioase cu caracter ostil”.

În România, începutul 
anilor 1980 înseamnă in-
stituirea unor măsuri tot 
mai severe ale securităţii în 
ceea ce priveşte urmărirea 
activităţii diferitelor biserici 
şi grupări religioase, fie ele 
istorice şi legale, ca Biserica 
Ortodoxă, cea Romano-ca-
tolică ori Biserica Baptistă, 
fie în afara legii, ca Biserica 
Greco-catolică sau mişca-
rea religioasă Martorii lui 
Jehova.

Evanghelicii români din 
secolul trecut îşi amintesc 
că cea mai stringentă pro-
blemă din bisericile lor era 
penuria de Biblii şi de cărţi 
de cântări. Cultele evanghe-
lice nu îşi pot desfăşura ac-

tivitatea fără Biblie. Serviciul 
divin cuprinde şi o secvenţă 
numită „studiu biblic” în ca-
drul căreia credincioşii sunt 
îndemnaţi să citească, să se 
documneteze şi să se adân-
cească în anumite teme bibli-
ce, şi în mod individual. Bise-
ricile evanghelice se numesc 
astfel deoarece principala 
lor preocupare este, conform 
principiului protestant „sola 
Scriptura”, cunoaşterea Bibliei, 
aceasta fiind lectură obligato-
rie pentru fiecare credincios. 
Bisericile evanghelice de lim-
bă română folosesc treducerea 
Bibliei protestante, care cu-
prinde 39 de cărţi ale Vechiului 
Testament şi cele 27 de cărţi 
ale Noului Testament.

„Cererea mare de Biblii în 
limba română mai ales la sate 
poate fi explicată şi de contex-
tul de efervescenţă spiritua-
lă manifestată prin apariţia 
bisericilor baptiste (1856), a 
bisericilor adventiste (1872), 
a adunărilor creştine după 
Evanghelie (1899), a biseri-
cilor penticostale (1923), şi a 
mişcării Oastea Domnului (1923)”, care a coincis cu un interes crescând 
pentru citirea şi studierea Cuvântului lui Dumnezeu.2” Aceste biserici 
foloseau la mijlocul secolului XX Biblia în traducerea lui Dumitru 
Cornilescu, tipărită în 1921, precum şi, anterior, Biblia de la Iaşi, tra-
ducerea Niţulescu din 1874, editată de Societatea Biblică Britanică. 
Aceste ediţii, însă, erau deja epuizate spre deceniul al şaptelea, şi 
nicio speranţă nu era ca o eventuală nouă tipărite a lor să primească 
aprobare în România comunistă.

2    Emanuel Conțac - Cornilescu: din culisele publicării celei mai citite traduceri a Sfintei    
       Scripturi, Logos, Cluj-Napoca / Risoprint, Cluj-Napoca, 2014

Frații colportori1 
de la Micherechi

1   În mediul creştin, colportorul este persoana care difuzează Bi-
blii şi publicaţii creştine. Termenul colportaj este de origine 
franceză şi iniţial însemna „comerţ ambulant”, colportorul fi-
ind negustorul care îşi purta marfa în spate. Cu timpul, terme-
nul şi-a restrâns sensul la comerţul ambulant cu publicaţii şi 
s-a specializat în primul rând pe publicaţiile cu conţinut creş-
tin. În perioada comunistă, colportajul era o activitate pericu-
loasă iar colportorii nu erau comercianţi, ei răspândeau publi-
caţii creştine în mod gratuit.

În comunism, credincioşii evanghelici români au încercat să procure 
Biblii şi alte publicaţii spirituale pe tot felul de căi considerate ilegale. 
În anii 1960, literatura creştină era distribuită în formă manuscrisă 
ori dactilografiată. Cărţile creştine erau traduse şi diseminate printre 
credincioşi, pe atunci nu-şi punea nimeni probleme legate de drep-
turile de autor. Folosesc în continuare mărturiile teologului Dănuţ 
Mănăstireanu, cu care m-am consultat asupra subiectului şi care 
mi-a permis să citez de pe blogul său3: „Când cineva ştia engleză, 
franceză, ştiu eu, şi punea mâna pe o carte bună şi socotea că e bună 
şi pentru alţii, o traducea, o multiplica la maşină, sau prin accesul la 

3     https://danutm.wordpress.com/
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Soții Ieremia și Madeleine Hodoroabă, primind vizita jurnalistului Petre 
Câmpian de la Szeged, în locuința lor de la Strassbourg, în 1994

Soţii Gheorghe şi Florica Petruşan în timpul interviului din mai 2015

xerox, aşa cum am făcut şi eu în perioada comunistă cu câte o colegă 
care era dispusă să îmi facă asemenea servicii, sigur contra cost, şi, 
evident, ilegal. Maşinile de scris trebuiau să fie înregistrate. Eu nu 
am înregistrat-o niciodată pe a mea (…). Am primit-o de undeva din 
Elveţia şi am multiplicat enorm de multe materiale pe ea. Deci, cărţile 
circulau în această formă, un soi de samizdat4…”. 

După instaurarea cenzurii comuniste, persoane şi instituţii creştine 
din afara graniţelor României s-au implicat în aducerea în ţară a publi-
caţiilor creştine. Această activitate e cunoscută cu numele de colportaj 
iar cei care iau parte la difuzare se numesc colportori. Mai întâi, Biblii 
şi lucrări de colportaj veneau din Vest oficial, prin poştă, în pachete. 
Teologul Dănuţ Mănăstireanu, pe blogul său, consideră că relaţiile 
confesiunilor evenghelice din România cu organizaţii creştine din 
Occident s-au fortificat în urma unei calamităţi naturale: inundaţiile 
din 1970. Ca urmare a acestora, pentru prima dată de la începutul regi-
mului comunist, Ceauşescu a permis intrarea de ajutoare umanitare în 
ţară. Organizaţiile misionare care se ocupau cu colportajul literaturii 
creştine în ţările comuniste – precum Open Doors, Christian Aid, Christ 
to the Communist Lands sau Voice of the Martyrs – organizaţia fondată de 
pastorul luteran Richard Wurmbrand5 – aşteptau o asemenea ocazie 
şi au acţionat când s-a ivit ocazia. Cărţile de colportaj au început să 
pătrundă în România pe diferite rute, unele din punctele de depozitare 
în vederea aşteptării momentului prielnic pentru difuzare fiind în 
comunităţile româneşti din Ungaria. Bibliile soseau la Chitighaz şi la 
Micherechi în autoturisme sau în microbuze special pregătite pentru 
transport ilicit, cu pereţi dubli, cu ascunzători pentru cât mai multe 
cărţi: „Am avut ocazia, cu câţiva ani în urmă, să văd la sediul Open 
Doors6 asemenea microbuze, în general nu cu sisteme sofisticate, ci 

4    Termen de origine rusă care denumeşte o lucrare reprodusă artizanal, pe ascuns 
ce cenzură, şi difuzată clandestin în ţările cu regim totalitar.

5    Richard Wurmbrand (1909, Bucureşti – 2001, California) a fost un predicator 
luteran. Născut la Bucureşti, într-o familie de evrei, Wurmbrand a fost atras 
de comunism în tinereţe, a urmat cursurile unei şcoli politice la Moscova, între 
1927 şi 1929, apoi a abandonat orientarea comunistă, s-a convertit la creştinism, 
pentru ca mai târziu să petreacă peste 14 ani în închisorile comuniste din Ro-
mânia, pentru activităţile sale creştine. Atît în închisoare, cît şi după eliberare, 
Wurmbrand a luptat cu „arme” creştine (predicâtnd adevărul, scriind, călătorind, 
strângând fonduri, răspândind Cuvântul Domnului) pentru drepturile creştinilor 
persecutaţi din întreaga lume. Pastorul Wurmbrand a avut relaţii apropiate şi cu 
adunarea baptistă din Micherechi.

6    Open Doors este o organizaţie misionară non-denominaţională care susţine creş-
tinii persecutaţi din întreaga lume, implicându-se în distribuirea de Biblii şi ma-
teriale creştine. A fost fondată în 1955 de olandezul Andrew van der Bijl, cunoscut 

mai degraba artizanale, de ascundere, de blocare a spaţiilor în care 
erau aduse Biblii. Sau oamenii care veneau cu maşini mici, cu iniţi-
ative individuale. Un bun prieten de-al meu din Elveţia venea anual 
şi aducea zeci şi zeci de Biblii, de cărţi diverse sau alte lucruri.(…). Ei 
aduceau de exemplu corespondenţă, pusă în tuburi de medicamente, 
sau în cauciucuri, sau în pereţi dubli.”

Centre occidentale active în colportajul de literatură creştină spre 
România au fost în SUA, prin comunităţile evanghelice ale români-
lor emigraţi acolo în diferite perioade. De exemplu, pastorul baptist 
Petru (Pitt) Popovici7 era foarte activ în scrierea şi traducerea de lu-

sub numele de Brother Andrew. Sediul de bază al organizaţiei Open Doors este în 
Ermelo, Olanda, având azi filiale în mai multe zeci de ţări. 

7    Pitt Popovici este un pastor baptist român născut în SUA, la Atlanta, în 1910. Este 
frate de trup cu Alexa Popovici, autorul mai multor lucrări de istorie a baptiştilor 
români. A trăit o perioadă în România, păstorind biserici din Arad şi Timişoara. S-a 
opus autorităţilor comuniste şi afost nevoit să se reîntoarcă în America. A lucrat 
pentru integrarea baptiştilor români peste ocean, precum şi pentru încurajarea 
celor din România. În 2017, Pitt Popovici a împlinit 99 de ani. Pentru activitatea 
sa, fratele Petru Popovici a fost apreciat de mai multe publicaţii prestigioase: Who 
is Who, Notable Americans, Personalities of the West and Mid-West, Dictionary 

crări cu caracter creştin. Alt centru era la Paris, unde se afla pastorul 
Ieremia Hodoroabă, care lucra pentru postul de radio Trans World 
Radio din Monte Carlo, realizând emisiunea „Glasul îndrumătorului 
creştin”. Ieremia Hodoroabă era implicat nu numai în realizarea şi 
transmiterea de programe religioase cu caracter evanghelic, ci şi în 
publicarea de literatură de colportaj, precum şi în diseminarea ei. În 
broşura secretă a Ministerului de Interne, despre care am amintit la 
începutul acestei scrieri, se enunţă clar că pastorul Hodoroabă era în 
vizorul securităţii din România: „Hodoroabă Ieremia – conducătorul 
comunităţii române baptiste din Paris, Franţa, şi crainic la postul de 
radio Monte Carlo a vizitat de mai multe ori ţara noastră, cu sarcini din 
partea organizaţiei Amnesty International, de a trata cu autorităţile 
competente posibilitatea eliberării din detenţie a celor cinci creştini 
după evanghelie, condamnaţi de judecătoria Rădăuţi, judeţul Suceava, 
pentru trafic de valută şi difuzarea de materiale mistico-religioase.”

O parte a Bibliilor şi a literaturii creştine de colportaj intrau în 
România prin mijlocirea comunităţilor evanghelice româneşti din 

of Distinguished Americans, Dictionary of International Biography, Dicţionarul 
Românilor de Seamă din America şi Biographical Roll of Honor.

Ungaria, în special din Micherechi şi Chitighaz. Repertoriul de po-
vestiri pe care pocăiţii români din Ungaria îl au în legătură cu anii în 
care în satele lor veneau noaptea acele furgonete cu pereţi dubli, din 
Germania, descărcau sute de volume de literatură creştină, după care 
porneau imediat înapoi, este inedit şi emoţionant.

În luna mai a anului 2015, cu sprijinul pastorului Petrică Creţu am 
realizat un inteviu cu soţii Gheorghe Petruşan (Gyurca Durii, născut în 
anul1956) şi soţia sa, Florica (născută în anul 1958), membri ai adunării 
baptiste. Georghe este nepotul unuia dintre pionierii baptismului la 
Micherechi, Teodor Petruşan sau, cum i se spunea în adunare, fratele 
Dura. Bătrânul Dura a trăit între anii 1901-1997. Este unul dintre cei 
care au deschis calea aducerii şi depozitării de literatură creştină 
la Micherechi, în vederea diseminării printre pocăiţii din România. 
Despre acest lucru am stat de vorbă cu descendenţii săi.

M.B. – Am auzit că baptiştii de la Micherechi au avut un mare rol 
în anii în care se aduceau aici Biblii şi literatură creştină, în sensul că 
ei le treceau graniţa, în România. E drept?

Florica P. – Literaturi româneşti veneau de la Monte Carlo. O fost aşa, 
o emisiune în radio Monte Carlo, o predică în tătă sara. Şi tânu’ tăt asculta 
predica….

M.B.- Cine a fost tânu’?
Florica P. – Bunicul, Teodor Petruşan… A lu’ un-

chiu’ Gyuri8 tată… Și la radio Monte Carlo, tot spunea 
adresa…

M.B. – Cine vorbea la radio, nu vă amintiţi? Cine 
spunea adresa?

Gheorghe P. – Alexa Popovici era… şi… Ieremie…
Florica P. - …Hodoroabă! Ieremia Hodoroabă spunea 

tătdeauna adresa…
Gheorghe P. – Căsuţa poştală numărul 41 – şi 

acum o ştiu! Că cine are nevoie de Biblii să scrie 
aice ş-aice…

Florica P. – Și tânu o scris carte pă poştă. Că n-o 
ştiut el aşe scrie, că nu ştiu avut-o două glase... Câteva 
propoziții: că la noi a fi lipsă dă Biblii şi dă cărţi dă 
cântări. Ş-au primit scrisoarea, ş-apoi vinitu-o aciia, 
i-da? N-am adus chipurile9…

Gheorghe P. – N-am aflat chipurile…

8   Unchiul Gyuri este profesorul universitar Gheorghe Petruşan, o personalitate 
marcantă a comunităţii românilor din Ungaria.

9    fotografiile
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Fotografie cu tinerii colportori din Occident care au venit 
la Micherechi cu transport de Biblii și cărți creștine, în anii 
1970. Cărțile au fost depozitate, printre altele, la familia 
Petrușan, urmând ca apoi să fie difuzate de credincioșii din 
Micherechi, dincolo de graniță, în România.
În haină roșie este sora Florica Petrușan, iar în spatele ei 
soțul, Gheorghe. Persoana în vârstă din dreapta este fratele 
Teodor Petrușan (fratele Dura), prezbiterul (bătrânul) 
adunării. Ceilalți sunt colportori de Biblii din Germania.

Aşezați: Florica şi Gheorghe Petruşan, lângă ei Teodor Petruşan
În picioare: colportori din Germania

Cărți creștine de colportaj pot fi găsite și în prezent în casele credincioșilor din Micherechi

M.B – Aveţi fotografii cu cei care au adus Biblii?
Florica P. – Îs acole, la tânu’, pă…
Gheorghe P. – Avem chipuri cu grupa dă tineri care ne-o adus Biblii. 
Florica P. – Or vinit cu microbus, până acole eu nici n-am văzut microbus! 

Or vorbit mnemțăşte, nu ne-am înțeles, numai or arătat aşa, acole, unde erau 
ascunse… Şi în microbus or fost… Microbusu avea tetőtartó10…

Gheorghe P. – Saci şi saci plini dă Biblii, aşa cum e asta aicia, şi de 
Cântările Evangheliei, alea negre. Şi Harfa Evangheliei, că noi le-am legat 
keményfedő11 apoi. Și Biblii d-aşte, noul-vechiul, Nou-Testamenturi şi 
broşuri multe, multe… 

M.B. – Ce aţi făcut cu ele, unde le-aţi pus?
Gheorghe P. – Le-am pus în casă, unde era covorul cel mare, le-am golit 

ca p-o căpiță dă fân. Noi eram tânăruţi, măăă da ce a fi, a veni poliția pă 
noi… Ei pentru români le-or adus mai tare, că şi la noi o fost lipsă, da nu aşa 
ca la Românie.

Florica P. – Și un prunc al lui M., de la Salonta, o lucrat la oloi, la sonda 
de petrol… 

10    se referă la tavanul dublu al microbuzului
11     copertă tare

Gheorghe P. – Sonde erau pe lângă graniță. Când era de serviciu noaptea 
T., meream cu Lada până la tabla cea de iarbă. Am astins lămpile şi ne-am 
dus cu Mihaie lui unchiu Mihai prin iarba soarelui, cu sacu în spate, muuult, 
până la zöldhatar, până la făşie verde… Întuneric, greleee. Într-on loc o fost 
nadă12, un gropoi… Ca norocu că n-o fost apă. El ne-a făcut semn cu lampa 
când treceau aşa, grănicerii cu arma şi erau departe. Şi T. purta sacii cu 
motoru, avea o Mobră…

M.B. – Nu era periculos?
Gheorghe P. – Era periculos, că era tensiune maximă între România şi 

Ungaria, grănicerii aveau armă şi poruncă să tragă. Dacă pe noi ne prindeau, 
ne luau sama, pe noi ne împuşcau şi spuneau ceva, că n-am stat la prima 
atenționare… T. ne făcea cu lampa când grănicerul o trecut. Păşem şi 
țâpam sacii altan13 şi T. îi purta cu motoru.

Florica P. – Erai şi tu tânăr atuncea, de douăzeci şi de ani. Că de treizeci 
şi cinci de ani au fost lucrurile aşte, când veneau. Odată ne-am închipuit14 
cu ii şi la uliță, la gard… Da nu numa o dată, dă mai multe ori or vinit, şi tăt 

12    stuf
13    în partea cealaltă
14    ne-am fotografiat

alții, nu numai o brigadă… Pă bunicu l-o băntălit15 că în România nu este 
Biblii. Şi la alte căşi erau depozite: cărţi, lemez… Plăci de picup cu predici. 
Şi le-am zâs: haida, prunci, să vă culcați sau să mâncați ceva, dar n-au vrut, 
au plecat înapoi…

Literatura de colportaj distribuită în mod ilegal în Romania comu-
nistă a jucat un rol esenţial în menţinerea şi încurajarea credincioşilor 
evanghelici, în acea perioadă neagră din istoria spirituală a poporului 
român. Bibliile în limba română, cărţile de cântări, broşurile conţinând 
traduceri din literatura creştină au fost produse prin contribuţia ma-
terială şi intelectuală a fraţilor din Europa de Vest şi din Statele Unite 
ale Americii. Cărţile au fost trecute în România cu asumarea unor 
mari riscuri, şi de către credincioşii baptişti din Micherechi. Această 
comunitate a dovedit curaj şi devotament pentru cauza jertfei lui Isus 
Hristos şi nu cred că greşesc afirmând că, în acele condiţii, atitudinea 
micherechenilor poate fi numită eroism.

Mihaela Bucin

15    l-a mâhnit
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La nunta lui  Nelu 
Zaharia cu Mariana

Jos de la stânga: 
Gheorghe Ruja, 
Decean  Romul,

Ioan Ruja.
În picioare de la 

stânga: Maria Oros, 
Mariana şi Nelu 

Zaharia, Mihai 
Martin, Anuţa 

Martin

Popas în centrul Timişoarei
De la stânga: Ioan Ruja , Maria Oros, Anuţa Martin, Mihai Martin

Lada încărcată cu cărți creștine
De la stânga: Mihai Martin, Anuţa Martin, Maria Oros, Ioan Ruja

Domnul Isus ne-a lăsat „porunca de misune”: Apoi le-a zis: „Duceți-vă 
în toată lumea şi propovăduiți Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)

Propovăduirea Evangheliei se face prin multe şi diferite moduri. 
Unii stau la amvoanele bisericilor şi predică. Alţii spun oamenilor 
despre Isus, de la om la om. Alţii se duc misionari în alte ţări, în 
regiuni unde oamenii nu au auzit despre Isus şi despre mântuire, şi 
acolo predică. Alţii îndeplinesc această poruncă prin mijloacele de 
informare, tipărite şi electronice. Alţii prin scrierea cărţilor creştine. 
Fiecare copil al Domnului poate şi trebuie să găsească o formă prin 
care să spună altora despre mântuire.

În perioada comunistă a fost o mare criză de Biblii şi literatură 
creştină în România. Și în Ungaria a fost restricţionat şi supravegheat 
accesul la asemenea literatură, însă aici a ajuns literatură creştină şi 
în mod legal, prin poştă, bineînţeles în cantitate mică. Toţi cei care 
solicitau literatură creştină de la adresele anunţate la diferite posturi 
de radio creştine din vest, primeau gratuit asemenea publicaţii. Miche-
rechenii şi chitighăzenii, de obicei, făceau apel la redacţiile româneşti 
ale posturilor de radio creştine care se puteau recepţiona pe unde 
scurte: Trans World Radio din Monte Carlo, HCJB din Quito-Ecuador 
şi Radio IBRA din Lisabona, Portugalia. Criza de cărţi creştine era atât 
de mare în România, încât cei care coordonau tipărirea şi distribuirea 
literaturii religioase (în mod deosebit fratele Ieremie Hodoroabă) s-au 
gândit că Micherechiul şi Chitighazul, cele două localităţi româneşti, 
ar fi potrivite pentru depozitarea de literatură creştină şi trecerea ei în 
România. În repetate rânduri au ajuns publicaţii creştine din vest, cu 
microbuze, la Micherechi, atât la baptişti cât şi la membri din Oastea 
Domnului. Bibliile şi cărţile se transportau în România în cantitate 
mică: câteva bucăţi ascunse prin haine şi transportate cu trenul sau cu 
maşina, ori de micherecheni, ori de fraţi veniţi din România în vizită 
la Micherechi. Se făceau percheziţii serioase la trecerea frontierei.

La un moment dat, s-a adunat atât de multă literatură creştină la 
baptiştii din Micherechi, încât aceştia au fost nevoiţi să transporte 
cantităţi mai mari peste frontieră. Două posibilităţi erau: ori ascunse 
prin maşini, ori trecute peste făşia verde, ambele variante foarte ris-
cante şi periculoase. În aceste acţiuni a avut un rol important familia 
Martin, care şi-a pus la dispoziţie maşina. Fratele Mihai Martin juniorul 
a fost cel care a coordonat şi s-a implicat cel mai mult în aceste acţiuni, 
Domnul îl va răsplăti pentru jertfa pe care a adus-o.

Biblia ne învaţă să respectăm autorităţile: Tot pentru aceasta să 
plătiți şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând 
necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui 
datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați 
frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea. (Romani 13:6-7). În 
decursul istoriei însă au fost autorităţi care sub acest pretext ar fi 
vrut să-i constrângă pe creştini să accepte şi să execute orice ordin 
contrabiblic. Ori, îvăţătura biblică e aceasta: Drept răspuns, Petru şi 
Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu 
să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; (Faptele apostolilor 4:19) 
Petru şi apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai 
mult de Dumnezeu decât de oameni! (Faptele apostolilor 5:29) Luând în 
considerare aceste învăţături ale Bibliei fraţii din adunare au decis să 
treacă „ilegal” graniţa cu publicaţiile creştine.

LADA
cu literatură creștină

Prezbiterul Gheorghe Gros (zis Puscău) din Chitighaz a păstrat re-
laţii bune cu conducerea Cultului Baptist din România şi în primăvara 
anului 1981 s-a dus la Bucureşti să propună ca studenţi ai Seminarului 
Teologic Baptist din Bucureşti să-şi facă practica în bisericile baptiste 
româneşti din Ungaria, ajutând lucrarea de aici. Chiar dacă era peri-
oada ceauşistă, mai mulţi studenţi ai seminarului şi-au făcut practica 
în adunările de la Micherechi şi Chitighaz. După vizita fratelui Gros 
la Bucureşti, au sosit pe rând mai multe echipe de tineri seminarişti. 
Printre ei a fost şi fratele Nelu Zaharia. Fratele Zaharia un an mai 
târziu după vizita sa la Micherechi a absolvit Seminarul Teologic 
Baptist din Bucureşti şi s-a căsătorit în luna iulie 1982, invitând la 
nuntă pe tinerii din adunare. Câţiva am acceptat invitaţia şi ne-am 
dus la nunta fratelui.  

Bineînţeles, ştiam că în adunările mai îndepărtate de graniţa cu 
România era şi mai mare criza de literatură creştină. Cu această ocazie 
am decis să ducem volume creştine în acele localităţi din care au sosit 
seminarişti, precum Orşova, Anina şi Bocşa, unde a avut loc nunta.

Familia Martin şi-a pus la dispoziţie maşina Lada, ale cărei spaţii 
goale de la uşi au fost umplute cu cărţi, dar şi alte locuri din autoturism 
au fost folosite drept ascunzişuri. Minunea s-a întâmplat atunci când 
vameşii au ciocănit uşile şi nu au făcut diferenţa între o uşă plină şi 
una goală. În anii aceia, adesea, la frontieră, erau demontate uşile , 
erau căutate  alte posibile ascunzători în maşini. Dumnezeu a astupat 
urechile vameşilor, căci aceştia nu au descoperit că noi transportăm 
cărţi de literatură creştină.

Cu o altă ocazie însă, un grup, cu o altă componenţă, al baptiştilor 
din Micherechi a fost descoperit transportând ilegal în România lu-
crări din Occident. Cărţile au fost confiscate iar fratele Rus, păstorul 
bisericii baptiste din Micherechi, a fost interogat la poliţie, directorii 
şcolilor unde învăţau tinerii colportori, au fost sesizaţi şi ei.

După revoluţia din 1989 din România, Dumnezeu a adus vremuri de 
îndurare. Nu mai există restricţii în legătură cu Bibliile, cu literatura 
religioasă, nici în România, nici în Ungaria. Se poate transporta dintr-o 
ţară în alta orice lucrare dorită de fraţi, în orice limbă. În România 
au apărut mai multe edituri creştine. Românii din Ungaria pot să-şi 
cumpere din România literatură creştină şi să o treacă în Ungaria, fără 
nicio teamă. Lăudat să fie numele Domnului pentru libertatea de azi!

Gheorghe Ruja
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Candidații de botez cu Biblii și cărți de cântări în mână, în  decembrie 1983

Vasile Ruja (Lica Udului) dictează cântări la botezul din anul 1979
Crâstoreni și micherecheni împreună la jubileul de 50 de ani de la 
înființarea Bisericii Baptiste din Micherechi

Însă adevărata trezire a avut loc atunci când Dumnezeu şi-a re-
vărsat harul Său peste nişte români simpli care au înţeles credinţa, 
şi-au deschis inima şi L-au mărturisit pe Mântuitorul Isus Hristos în 
apa botezului, în 1921, la Micherechi. 

Toate aceste mărturisiri şi memorii ar fi rămas tradiţii orale locale, 
sortite uitării, dacă un fiu al Micherechiului, Alexandru Hoţopan, nu 
ar fi făcut efortul de a aduna şi de a publica informaţii, date istorice, 
relatări, interviuri şi concluzii legate de înfiinţarea şi de primele trei 
decenii de existenţă ale Bisericii Baptiste Române din Micherechi.

Alexandru Hoțopan (Hoczopán Sándor) s-a născut la 31 ianuarie 1937, 
într-o familie de români baptişti din Micherechi. A fost o personalitate 
importantă a culturii românilor din Ungaria din a doua parte a secolului al 
XX-lea. A făcut o muncă de pionierat în mai multe domenii: a fost etnograf, 
culegător de folclor, scriitor şi jurnalist. După ce obține diplomă de profesor 
la Catedra de Limba şi Literatura Română a Şcolii Superioare Pedagogice 
Juhász Gyula din Seghedin, în anul 1958 îşi începe activitatea mai întâi în 
şcoala românească din Bătania. Devine apoi însuflețit activist cultural al 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, redactor-şef, din 1972, al 
săptămânalului „Foaia noastră” din Jula, membru, din 1975, al Asociației 
Maghiare de Etnografie, autor şi redactor al mai multor volume care cuprind 
un bogat material etnografic al românilor din Ungaria post-trianonică.

Începând din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, o parte 
românilor din Ungaria a îmbrăţişat cultul creştin baptist, alcătuind 
comunităţi cu un statut spiritual particular, diferit de cel al ortodoc-
şilor, apartenenţa la biserica ortodoxă fiind considerată, în decursul 
istoriei, ca definitorie pentru identitatea românilor. Soarta acestor 
comunităţi româneşti baptiste a fost destul de vitregă, încă de la for-
mare, deoarece au fost perioade în care au avut de suportat prigoană 
politică, socială şi confesională. Ultima biserică baptistă românească 
formată în comunitatea istorică din Ungaria a fost cea din Micherechi. 

Nu atât pe fondul dezorientării suferite de cultul ortodox, care a 
fost grav afectat de ruptura pricinuită de trecerea Transilvaniei la 
România, şi nici datorită faptului că mulţi micherecheni încercau să 
depăşească statutul social şi economic inferior, credinţa baptistă a 
pătruns la Micherechi în momentul în care aici are loc o trezire spiri-
tuală şi culturală. Trezirea culturală este posibilă datorită alfabetizării. 
Printre primii baptişti din Micherechi, unii sunt ştiutori de carte, iar 
ceilalţi devin motivaţi să înveţe să citească în scurt timp, cititul fiind 
competenţa estenţială pentru cel care doreşte să acceseze învăţătura 
biblică. Încă în primele fotografii păstrate despre pionierii baptişti 
din Micherechi, putem vedea credincioşi, bărbaţi, femei şi copii, care 
ţin în mână o Biblie. Biblia este semnul distinctiv al baptistului, şi în 
poze, şi în percepţia celorlalţi consăteni, în zilele când pocăiţii merg 
spre adunare, îmbrăcaţi decent, fiecare ducându-şi cu sine Biblia, cel 
mai important constituent al serviciului divin.

În interviul pe care Alexandru Hoţopan l-a făcut cu Vasile Ruja, 
despre importanţa alfabetizării în înţelegerea credinţei evanghelice, 
acesta povesteşte despre tatăl său, Flore Udului bătrânu’: „…o dat păstă 
Scriptură şi o citit tare mult. Şi o apucat dă o-nțăles câteva lucruri dântră 
iele, şi s-o aflat îndrăgostit dă ie. Tare i-o plăcut. Şi atâta o cercetat, o umblat 
după ie, până ş-o cumpărat o Biblie.”

Dumnezeu
se poate folosi şi de un
„mirean necredincios”!

Alexandru Hoţopan,
cu dragoste

şi responsabilitate,
despre baptiştii
din Micherechi

Providenţială a fost pentru întoarcerea micherechenilor la Domnul 
şi influenţa românilor baptişti din Crâstor, care au propagat ideile 
protestante evanghelice printre cei de acelaşi neam şi de aceeaşi 
limbă, în localităţile învecinate, şi mai ales la Micherechi. În Crâstor 
(Sarkadkeresztúr, sat aflat la 6 kilometri de Micherechi), exista adunare 
baptistă încă din 1885. În manuscrisul istoriei baptiştilor din Crâstor, 
alcătuit cu ocazia centenarului din 1985, de Bondár Ferenc, e precizat 
că, pe parcursul secolului al XIX-lea, o parte importantă a locuitorilor 
o alcătuiau românii ortodocşi (peste 400 de persoane). În manuscrisul 
menţionat, citim referitor la primul botez baptist care a avut loc la 
Crâstor, „A következő 1888 év október 19-én már Sarkadkeresztúron 
volt a bemerítés, amikor Kornya Mihály hét hitvallót merített be, akik 
mindnyájan keresztúriak voltak. Kozma Mihály, Kozma Mihályné, 
Kóra Sándor, Kóra Sándorné, idős Ilyés Károly, idős Ilyés Károlyné és 
Juhász Zsófia özvegy.” – adică „În anul următor, 1888, la 19 octombrie, 
botezul s-a ţinut de data aceasta la Crâstor, când Mihai Cornea a 
botezat şapte candidaţi mărtusitori, care au fost cu toţii din Crâstor. 
Kozma Mihály şi soţia, Kóra Sándor şi soţia, Ilyés Károly senior şi soţia, 
precum şi văduva Juhász Zsófia.” Deşi nu este menţionată originea 
etnică a acestor credicioşi, putem intui că, pe baza numelor, aceştia 
au fost în majoritate români. Numele Cozma, Cora, Iuhas există până 
azi şi în Micherechi, şi chiar în adunarea baptistă.
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În activitatea sa de tezaurizare a datelor şi informaţiilor referitoare 
la Biserica Baptistă din Micherechi, Alexandru Hoţopan a folosit şi 
metoda interviului etnografic. Acest procedeu îi era familiar, căci în 
cariera sa a înregistrat sute de basme, povestiri, amintiri şi descrieri 
de la zeci de români din Ungaria. Înregistrarea şi transcrierea dialogu-
rilor cu credincioşi baptişti din Micherechi contribuie la originalitatea 
lucrării sale precum şi la o ilustrare concretă şi emoţionantă a paşilor 
pe care i-au făcut primii baptişti, apoi adunarea lor, pe calea îngustă 
ce duce către mântuire. Redăm mai jos un fragment din interviul 
cuprins în volum, pe care Alexandru Hoţopan l-a făcut cu tatăl său, 
Gheorghe Hoţopan, despre primul grup de baptişti din Micherechi:

„…patru or fost din Micherechi, unu o fost Şimon, dân Crâstor, şi o soră o 
vinit dă la America şi margă acasă în Româniie, şi la graniță – c-amu o fost 
graniță p-aici – nu u-o lăsat. Ş-apu ie ş-o băgat o cămară dă l-on uom, ş-acole 
o iernat. Muiere o fost pocăită. No, cii dân sat or fost Flore Udului bătrânu, 
Cora bătrânu, Crişan, aişte-or fost tri, Bitileasă patru, cu Şimon cinci şi cu 
sora dân America şasă. Că Şimon o vinit dân Crâstor dă u-o luat pă Uănița, 
pă mama la pruncii aciie doi…”

Recenzia de mai jos a fost scrisă în anul apariţiei volumului lui 
Alexandru Hoţopan, dar se pare că a rămas o „scriere de sertar” şi 
vede lumina tiparului abia acum.

Gheorghe, tatăl lui
Alexandru Hoţopan
A fost unul dintre cei mai activi 
credincioși din perioada de început 
a bisericii

Volumul a apărut în 2001,
în 240 de exemplare

Descendent al uneia dintre primele familii baptiste din Micherechi, 
Alexandru Hoțopan nu a mărturisit despre credința sa în Hristos, nu a 
devenit niciodată membru al bisericii baptiste. Însă, înainte cu şase ani de 
moartea sa prematură survenită în 2007, îşi duce la îndeplinire o hotărâre 
foarte importantă pentru comunitatea confesională în care a venit pe lume 
şi în care şi-a petrecut copilăria: publică volumul intitulat ”Istoria Bisericii 
Baptiste din Micherechi 1921-1950”. 

apărut în 2001, într-un an aniversar, la 80 de ani de la înfiinţarea 
Bisericii Baptiste din Micherechi.

Deşi în introducere autorul recunoaşte în mod corect că e „mireanul 
necredincios” (mă rog ca Domnul să îl facă copilul Lui), tot în introducere 
declară că nutreşte sentimente plăcute cu privire la anii copilăriei şi 
ai adolescenţei pe care i-a petrecut în sânul bisericii baptiste, „sub 
aripile ocrotitoare ale acestui lăcaş al credinţei”. Când vorbeşte des-
pre comunitatea baptistă zice „la noi” – expresie care îi defineşte 
raportul sentimental faţă de comunitatea în care a crescut. Trebuie 
să recunoaştem că autorul a avut o sarcină grea când s-a angajat la 
realizarea acestei lucrări şi că are dreptate când zice că „…la noi nu 
s-au adunat în mod organizat mărturii, documente, biografii ş.a”. Dar 
mulţumită perseverenţei şi iscusinţei autorului, prin eforturi care au 
necesitat multă răbdare, totuşi a reuşit să adune documentele care 
au mai existat, mărturii personale cu date şi evenimente, prin care a 
putut reconstitui începuturile credinţei baptiste. 

Orice început este greu, uneori foarte greu. Nu a fost altfel nici în 
cazul baptismului din Micherechi. Să începi de la nimic, să te izbeşti 
la fiecare pas de împotrivire, să fii batjocorit pentru credinţă, nu-i 
uşor. Toate acestea le-au îndurat pionierii credinţei care au aşezat 
temeliile baptismului în Micherechi. Aceşti oameni simpli, fără prea 
multă şcoală, s-au dedicat Domnului când viaţa de zi cu zi era şi aşa 
foarte grea, sărăcia era lucie. Merită deci să cunoaştem acest început. 
Consider important ca generaţiile tinere să cunoască felul de vieţuire 
al înaintaşilor. 

Cei care vor citi istoria baptiştilor din Micherechi probabil vor fi de 
acord cu autorul: „Despre drumul pe care l-au ales şi pe care au pornit 
înaintaşii noştri baptişti acum ştim mai bine ca oricând că a fost o cale 
grunzuroasă, nebătută şi neumblată încă…” Biserica însă este mireasa 
lui Hristos şi El, mirele, întotdeauna a purat şi va purta şi în continure 
grijă de ea. „Și porţile locuinţei morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18).

În introducerea cărţii mai putem citi: „bineînţeles de la bun început 
am fost şi am rămas conştient de răspunderea pe care mi-o asumasem 
atunci când, după o lungă bătaie de cap, până la urmă m-am hotărât 
să îmi realizez vechiul vis de a scrie eu, mireanul necredincios, istoria 
comunităţii din Micherechi: riscasem (şi poate mai risc şi acum) să nu 
fiu crezut de generaţiile cărora doresc să mă adresez acum şi de cele 
care vor urma. Această dubioasă situaţie în care ajunsesem mi-a impus 
o obligaţie – de altfel firească în lumea cercetării ştiinţifice, de a avea 
mare grijă să fiu pe cât posibil corect, respectiv, tot atât de obiectiv…”

Miza este într-adevăr mare, dar fără risc nu este câştig. Trebuie să 

menţionez aici că riscul s-a micşorat puţin după ce, la propunerea 
domnului Hoţopan, lucrarea încă nedefinitivată a trecut prin mâinile 
acelor credincioşi baptişti care au vrut să o citească şi, dacă a fost cazul, 
şi-au menţionat observaţiile. Mulţumită acestei iniţiative, cartea a 
trecut cu bine peste prima întâlnire cu cititorul. Cred că volumul care 
a ieşit de sub tipar va stârni şi mai mult interesul cititorului. Luând-o 
în mână, coperta bine gândită atrage atenţia prin două simboluri ale 
baptismului: botezul nou-testamentar şi Biblia deschisă, având pe 
cele două pagini literele Alfa, respectiv, Omega. Eu consider un câştig 
această carte atât pentru comunitatea de care se ocupă, cât şi pentru 
autor. Dar volumul poate fi un câştig pentru toţi micherechenii, indi-
ferent de confesiunea lor. Oamenii din această localitate sunt înrudiţi 
într ei, aşa că această carte poate fi interesantă şi pentru „nepocăiţi”. 

„Istoria Bisericii Baptiste din Micherechi” este publicată de Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria, a apărut cu sprijinul Fundaţiei 
Publice pentru Minorităţile Naţionale şi Etnice din Ungaria şi al Mi-
nisterului Patrimoniului Culturii Naţionale. Volumul poate fi procurat 
la Biserica Baptistă din Micherechi şi la sediul din Jula al Uniunii 
Culturale a Românilor din Ungaria. 

Gheorghe Ruja

Introducerea volumului despre primele decenii de existenţă ale 
baptiştilor din Micherechi este datată 1997, ceea ce dovedeşte că 
autorul a lucrat poate mai bine de 3-4 ani la colectarea şi sistemati-
zarea materialului. Volumul lui Alexandru Hoţopan este o dovadă de 
responsabilitate şi dragoste faţă de consătenii săi baptişti. Descrierea 
sintetică pe care Hoţopan le-o face baptiştilor chiar introducere este: 
„deschizători de drumuri noi, către o Lume Nouă…”. Noi credem că 
acea Lume Nouă care îşi deschide porţile pentru toţi cei care fac un 
legământ cu Domnul, cât sunt încă în viaţă, este în acord cu ceea ce 
spunea apostolul Pavel: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate 
lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus 
Hristos şi ne-a încredințat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în 
Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, 
şi ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem 
trimişi împuterniciți ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin 
noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu! 
(2 Corinteni, 17-20).
      Mihaela Bucin

Aduceți-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de viețuire 
şi urmați-le credința!

(Evrei 13:7)
În sfârşit a apărut mult aşteptata carte a lui Alexandru Hoţopan, 

cu titlul „Istoria bisericii baptiste din Micherechi”. Aşteptată demult, 
fiindcă de câţiva ani se ştia că „Sanyi Hoţopanului” – cum îl cunosc 
oamenii la Micherechi pe autor – adună neobosit date, documente, 
informaţii cu privire la trecutul Bisericii Baptiste din Micherechi. A 
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Când ne gândim la adunările Bisericii Baptiste din Ungaria, con-
siderăm că acestea includ ca parte organică şi acele comunităţi care, 
pe baza trecutului istoric comun şi a relaţiilor pe care şi le asumă, 
acordă importanţă şi limbii şi valorilor unor naţiuni vecine sau mai 
îndepărtate, lucrând la prezervarea şi cunoaşterea acestora.

Considerăm că Biserica Baptistă din Micherechi, o comunitate 
care păstrează valorile naţionalităţii române, este parte integrantă a 
misiunii baptiste din Ungaria, investită şi cu rolul de a forma o punte 
de legătură între cele două naţiuni. Misiunea creştină nu e îngrădită 
de hotarele dintre naţionalităţi, căci Evanghelia, Marea Trimitere a 
lui Isus Hristos, este liberă de orice bariere trasate de om, iar El nu 
desparte, ci uneşte şi înfrăţeşte. „Duceți-vă şi faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28: 19-20)

Biserica Baptistă din Micherechi este o adunare importantă a 
Comunităţii Baptiste din Regiunea Crişurilor, deoarece trecutul şi 
angajamentul misionar ale acesteia sunt exemplare. Toţi cei care au 
făcut parte odinioară din această adunare, evenimentele care s-au 
petrecut aici, fotografiile care înfăţişează aceste evenimente vor 
dăinui ca valori destinate urmaşilor. Trecutul e temelia drumului care 
duce spre viitor. Dacă şi în trecut am pornit pe calea cea bună, să nu 
ne abatem de la sensul principal al înaintării. Tiparele, manifestările 
culturale şi practicile din adunare se pot modifica, dar „Isus Hristos 
este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Când privim cu admiraţie 
imaginile trecutului şi acestea ne trezesc amintiri, inima ni se umple 
de recunoştinţă pentru acei fraţi pe care i-am putut cunoaşte personal 
şi a căror viaţă a fost un indicator al căii de urmat şi pentru noi.

Trecutul provoacă recunoştinţa, în timp ce viitorul îndrumă spre 
devotament.

Cuvânt
de încheiere

Oprindu-ne la confluenţa acestora, să răsfoim amintirile trecutului 
privind însă înainte şi să ne facem datoria învăţând de la înaintaşi şi 
continuând să zidim pe o temelie bună. 

Comunitatea baptistă din Ungaria e tot mai implicată în îndepli-
nirea misiunii sale în societate. Ne asumăm susţinerea unor instituţii 
sociale şi de învăţământ, precum şi a unor servicii care vin să răspundă 
necesităţilor semenilor noştri. 

Sunt adunări care caută rezolvări ale unor provocări locale şi se 
străduiesc să fie utile într-un mediu mai restrâns. Prin existenţa 
noastră, prin însufleţirea de care dăm dovadă, prin grija unuia faţă 
de celălalt, prin viaţa noastră de credinţă, ar putea fi influenţaţi şi 
alţii să devină mai buni. 

Evanghelia ne formează pentru a fi sare şi lumină, lumină care nu 
poate fi ascunsă sub obroc, comoară nepieritoare. Atribuţiile adunării 
nu se opresc la prezentarea şi cercetarea trecutului. Zi după zi, aceas-
tă carte pare că se va scrie mai departe, alte fotografii se vor putea 
aduna (de ce nu?), trebuie să trăim în aşa fel încât să continuăm să 
adăugăm noi valori. 

Marea Trimitere a adunării continuă. Suntem responsabili. Am 
primit nişte oportunităţi. Putem trăi pentru alţii. Putem depune 
efort pentru zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Nu pentru noi trăim, 
ci pentru Domnul!

Dumnezeu să îi binecuvânteze pe realizatorii acestui volum, pe cei 
care i-au sprijinit apariţia şi pe cei care citesc şi cercetează memoria 
trecutului.

Mészáros Kornél
secretar general al Cultului Baptist din Ungaria

Zárszó

Amikor a Magyarországi Baptista Egyház 
gyülekezeteire gondolunk, annak mindig 
szerves részei azok a közösségek is, amelyek 
történelmi múltjukból, kapcsolataikból 
fakadóan egy-egy szomszédos, vagy távo-
labbi nemzet nyelvét, értékeit is fontosnak 
látják, és annak megőrzésén, dokumen-
tálásán munkálkodnak.

Úgy tekintünk a Méhkeréki Baptista 
Gyülekezetre, amely a román nemze-
tiségi értékeket megőrző közösség, mint 
a magyarországi baptista misszió szerves 
részére, akik a híd szerepét is betöltik a két 
nemzet között. A keresztyén misszió nem 
ismer nemzetiségi határokat, hiszen az evangélium, Jézus Krisztus 
misszióparancsa független minden emberi választóvonaltól, ő nem 
szétválaszt, hanem összeköt, testvérré tesz. „Menjetek el tehát, tegye-
tek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,19-20)

A Méhkeréki Baptista Gyülekezet a Körösvidéki Egyházkerület 
meghatározó gyülekezete, hiszen múltja és missziós elkötelezett-
sége példaértékű. Mindazok, akik ebben a gyülekezetben éltek a 
múltban, az események, amelyek itt történtek, a fényképek, amelyek 
itt készültek, értékként maradnak fenn az utókor számára.  A múlt a 
jövő felé vezető út alapja. Ha a múltban is helyes irányba mentünk, 
érdemes nem változtatni a fő irányon. A formák, a kulturális megnyil-

vánulások, gyülekezeti gyakorlatok változhatnak ugyan, de „Jézus 
Krisztus tegnap, ma, és mindörökre ugyanaz!” (Zsid 13,8). Amikor a múlt 
képeiben gyönyörködünk, és emlékek ébrednek fel bennünk, hála 
van a szívünkben azokért, akiket személyesen ismerhettünk, akik 
életpéldája számunkra is utat mutatott. 

A múlt hálaadásra vezet, míg a jövő odaszánásra. 
E kettő határánál megállva, a múlt emlékeit lapozva előre kell 

tekintenünk, és végezni a ránk bízott szolgálatot, úgy, hogy tanulunk 
a régiektől, és a jó alapra tovább építkezünk.

Magyarországi baptista közösségünk egyre jobban bekapcsolódik 
a társadalmi feladatok végzésébe. Részt veszünk szociális és oktatási 
intézmények fenntartásában, olyan segítő szolgálatokban, amelyek 
mások szükségére adnak választ.

Egy-egy gyülekezet a helyi kihívásokra keresi a választ, és a szűkebb 
környezete számára szeretne hasznossá válni. Létünk, lelkesedésünk, 
egymásra figyelésünk, hiteles életünk által mások is jobbá lehetnek. 
Só és világosság, el nem rejthető érték, maradandó kincs, amivé az 
evangélium formál bennünket. A Méhkeréki Gyülekezet feladata 
nem ér véget a múlt feltárásával, dokumentálásával. Nap nap után, 
mintha tovább íródna a könyv, gyűlnének a képek (miért is ne?), úgy 
kell élni, hogy újabb értékek sorakozzanak fel.

A gyülekezet jelen küldetése még tart. Felelősek vagyunk. Lehe-
tőséget kaptunk. Másokért élhetünk. Isten Országának építésében 
fáradozhatunk. Nem magunkért élünk, hanem az Úrért!

Legyen Isten áldása a kiadvány szerkesztőin, a kiadás támogatóin, 
és azokon, akik olvassák, kutatják az emlékeket!

Mészáros Kornél
a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára
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Gheorghe Ruja Mihaela Bucin

„Vegheaţi şi aduceţi-vă aminte...”
(Faptele apostolilor 20:31)

„Vigyázzatok, megemlékezvén...”
(Apostolok cselekedetei 20:31)

Fotomemoria
Bisericii Baptiste
din Micherechi

A Méhkeréki
Baptista Gyülekezet
fényképes krónikája

2017

Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, 
care este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)

Úgy tekintünk a Méhkeréki Baptista Gyülekezetre, 
amely a román nemzetiségi értékeket megőrző közösség, 
mint a magyarországi baptista misszió szerves részére, akik 
a híd szerepét is betöltik a két nemzet között. A keresztyén 
misszió nem ismer nemzetiségi határokat, hiszen az evan-
gélium, Jézus Krisztus misszióparancsa független minden 
emberi választóvonaltól, ő nem szétválaszt, hanem össze-
köt, testvérré tesz. „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

MÉSZÁROS Kornél
a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára

Bisericile baptiste din comunitățile românești din 
Ungaria, înființate la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX, au avut întotdeauna legături 
strânse cu frații de credință și neam din România, 
cu toate că au aparținut încă de la început Cultului 
Baptist din Ungaria. (...) În prezent, Biserica Baptistă 
din Micherechi a rămas singura biserică baptistă de 
limbă română din Ungaria. După cum menționează 
și autorii acestui album istoric, un rol decisiv în 
păstrarea caracterului românesc al bisericii l-a avut 
cultivarea relațiilor cu baptiștii din România, atât în 
perioada interbelică, cât și în perioada comunistă.

Conf. univ. Dr. Daniel MARIȘ 
rectorul Institutului Teologic Baptist din București
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