
  

 

 

 

 

 

 

 
 

“Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta ıt, és az adósságot is 

elengedte neki.”  
(Ján 14, 3) 

 
arsang után jön a böjt-, tanították eleink 
a naptári és szokások szerinti igazságot. 
Ez nyomatékosan igaz Isten népének 

életében: a Király számon kéri szolgáitól eltelt 
életszakaszukat, és az adós nem tud fizetni. 
Ezért az Úr maga tart böjtöt: szolgál és elen-
gedi az adósságot!!! Pedig nem csupán jelen-
téktelen kis borravalóval tartozik a szolga. 
Adóssága százmillió munkanapnak megfelelı 
összeg, mai értékeink szerint húszmilliárd dol-
lár! Hát tartozhat-e valaki ennyivel? A “nap-
ról-napra növelt bőn” (Heidelbergi Káténk) 
segít hihetınek látni a mi tartozásunk ilyen 
mérető voltát… 
Isten böjtje: az Atya lemond a Fiáról, hogy ne 
kelljen lemondanunk életünkrıl, feleségünk-
rıl, gyermekeinkrıl, legszemélyesebb és leg-
nagyobb értékeinkrıl. Bőntartozásainkra min-
dig rámennek a családtagok is, a szolgálat és 
az önnön boldogságunk után. Ilyen árat fize-
tünk kamatostól a bőneinkért… Jézus az “ára” 
az isteni engedékenységnek. Ezért tud a Ki-
rály, a mi Atyánk, nekünk a legvalószínőtle-
nebb mértékben nagy bőn-adósságot elenged-
ni, saját életünket is ráadásul adván hozzá a 
szabadsággal együtt. Csak ez a királyi BÖJT 
érvényes és lehetséges: ez alatt nincs másféle 
“böjtöcske”… A szolgalelkő ember – bár-
mennyit is engedtek volna el neki - , nem ké-
pes a bocsánatra. A szolgatársat fojtogatni, és 
abba a börtönbe zárni ıt, amelytıl ıt magát a 
királyi kegyelem megszabadította, számára 
természetes és elfogadható magatartás. Nem-
csak “feledékeny”, de fösvény, kicsinyes, ke-
gyetlen és gonosz is. A legkisebb lemondást 
sem hajlandó gyakorolni, a böjt áldása számá-
ra csak a Király adományát, bocsánatát jelenti. 

Sem együttérzés, sem emlékezés a sanyarú na-
pokra nem képes megmozgatni szívét. Kıszív 
nem tart böjtöt, csak a sebezhetı, szeretı Atya-i 
szív! Mentsen Urunk minket ettıl az “alapos-
ságtól”, a kegyetlenségig elmenı pontosságtól, 
“mértéktartástól”. Milyen jó, hogy vannak kirá-
lyi szívő szolgák is. Olyanok, akiknek szívében 
a Király mentalitása és alapállása a fontos: ha a 
jogosság és az igazság sérül, az akkor is szemé-
lyes fájdalom és ügy, ha nem ık kerültek az 
adósok börtönébe. Minden sérült jogrend a Ki-
rályt, mint legfıbb jogi méltóságot sérti, végül 
is. Nincs szolgák bakalódása, nincs “kis tarto-
zás, kis ügy”: minden a mi mennyei Atyánkat 
sérti, ami jogtalan és igazságtalan. “Felettébb 
megszomorodának” ezek a szolgatársak. Nekik 
mindkét konfliktusban levı társuk helyzete fáj: 
azé is, akinek a mesés összeget engedte el a Ki-
rály, mégsem ismerte meg a kegyelmet, mert 
képtelen azt gyakorolni, és azé is, aki remény-
vesztetten ül a börtönben, alig kap levegıt a 
társa fojtogató szeretetlenségétıl. Ezekben a 
szolgákban böjtölni kezd az Uruk Lelke. Nem 
képesek sunyítva lapulni. Életük van, és minden 
halott szolgalelkőségtıl szabadulni akarnak: 
böjtöt tartanak, a megszólalás által a hallgatás 
cinkosságát törik meg. Ebben a helyzetben ez az 
egyetlen helyes böjt. Nem ételrıl, kényelemrıl, 
élvezeti cikkekrıl kell lemondaniuk, hanem a 
hallgatásukról, a “ne szólj szám…” álbölcsessé-
gérıl. Ez a szolgálatuk: a minél teljesebb jelen-
tés megtétele, a szerencsétlen szolgatársakról, 
akik mélyen vannak, mintha nem is a Király 
szolgálói lennének… 
Abban is királyi szolgák ık, hogy királyi elbírá-
lásban van részük, mert a KIRÁLY maga tart 
újabb bírósági bevizsgálást, másítja meg ke-
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gyelmi döntését az igazságosság alapján. Ha 
szíve szakad is meg, de igazságot tesz!!! Ez a 
tragikus minden kicsinyesen, egyoldalúan go-
nosz ember életében. Ne kívánjuk megismerni 
Isten igazságának böjtjét az İ kegyelem-böjtje 
nélkül. 
Így tanít minket megbocsátani egymás felé a 
“sok” bőnt, tartozást Az, AKI “minden bőnö-

mért tökéletesen eleget tett, engem a sátán min-
den hatalmából megszabadított, és úgy megıriz, 
hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy 
hajszál sem eshet le a fejemrıl, sıt mindennek 
az én javamra kell szolgálnia.” 

 

Berke Sándor, tenkei lelkipásztor

 

Hírek, értesítések:  
� A CE-Szövetség február 8.-i választmányi 
győlésérıl. A közösségek beszámolója rendjén 
elhangzott tenkei: Az öregotthon hét éve mőködik, 
eddig hetven személyt gondoztak. Jó a munkatár-
sakkal való viszony. Nagy öröm, hogy egy idıs 
férfi, aki addig öntudatos ateista volt, egy ott lakó 
hívı asszony bizonyságtételére hitre jutott, meg-
újult. Ennek egyik gyümölcse, hogy a 92 éven 
anyjától bocsánatot akar kérni. 
� Kérjük szeretettel, hogy minden CE-
közösség küldjön írásos beszámolót, a tagok szá-
máról, közösségi alkalmakról, a közösség szolgála-
táról, alkalmazottakról, gazdasági tevékenységrıl, 
pénzkezelésérıl (ha van). Ezek lesznek majd a 
szövetség ismertetıjének nyersanyaga. 
� A partiumi CE közösségek havonkénti 
találkozójának napja minden hónap elsı keddje. 
� A CE Szövetség választmányának egyes 
tagjai szeretnék meglátogatni a következı közös-
ségeket: Március 14 Karácsonyfalva, Somosd; 28 
Szatmárnémeti; Április 2 Marosvásárhely, Erdı-
szentgyörgy; Április 3 Marosszentkirály, Mezı-
panit; Május 4 Kolozsvár; 13 Kibéd; Parajd, 
Székelyudvarhely; 23 Mezıbodon; Június 12 Szék; 
20 Nagyszalonta; 
� Február 19.-én a választmány megbízottai 
meglátogatták a tenkei és a nagyváradi közösséget. 
Mindkét helyen megfogalmazódott az a szükség, 
hogy  tisztázni kell, kik vállalják a szövetségi tag-
ságot. Tenkén – ha nem is CE-tag minıségben – 
ugyanazok az atyafiak vannak majd minden szol-
gálatban, bibliaórán. Nagyváradon a munka kiter-
jedése nagy, meghaladja a közösség létszámát, 
erejét. Visky Johanna végzi a titkárnıi teendıket. 
Az hátrányos helyzető gyerekek gondozásában 
Berei Csongor és Emese végzi hőséggel munkáját.  
� A Magyarországi CE Bethánia tavaszi 
csendesnapja 2001.április-21-én lesz a Bp. VIII. 
Salétrom u. 5. sz. alatti református templomban. 
Szeretettel várnak mindenkit. 
� A harmadik ízben megrendezésre kerülı 
Országos Ifjúsági Konferencia színhelye: Kolozs-

vár Tóvidéki Ref. templom. Idıpontja: április 27-30. 
Meghívott elıadói: Falus Andrásné, Hajnal Anna 
biológus, valamint Szeverényi János lelkipásztor. 
További információkkal reménység szerint a követ-
kezı hírlevélben jelentkezünk.  
� Marosvásárhelyi származású fiatal lelkész-
házaspár, Mitra Zoltán és Marika a kanadai 
Windsorból írja: “A magam fogságáról hadd írjam 
meg, hogy a magyar közösségek telve vannak elıíté-
letekkel, elvárásokkal és mindenkit az elvárásaik 
börtönében tartanak. Van, aki csupa jóindulatból 
teszi, van aki sajnálatból, nagyon sokan irigységbıl, 
amit másnak álcáz, de mindenképpen elıszeretettel 
és mővészi fokon őzik a "mőkedvelı gondviselı" 
szerepét, fıleg azokkal szemben, akik napjaink 
emigrációs rétegét képviselik. Így aztán temploma-
ink egyre üresebbek, fiatalságnak és gyerekeknek 
alig van nyoma vagy egyáltalán nincs. Elöregednek 
a közösségek és elerıtlenednek, ezen fájdalmukat 
pedig bőnbakok kinevezésében próbálják orvosolni, 
és egymásba marnak és állandóan harcol a magyar a 
magyar ellen… Ez az én fájdalmam; ezért kérlek, 
hogy imádkozzatok értünk. 
Hiszem és tudom is, hogy az imádság falakat dönt 
le, a Szentlélek pedig teljes erıvel és bizonyossággal 
elvégzi azt, amire mi kevesek vagyunk itt a messzi 
távolban... Isten az, aki az ige ajtaját megnyitja, 
hogy szólhassuk a Krisztus titkát! Így legyen, ke-
gyelmébıl, dicsıségére!” 
“Öröm volt olvasni soraitokat, mert ismerıs hang-
nemetek, ami kicsengett belıle, erıt adott a minden-
napok harcaihoz.  
Eléggé megviseltek a magányos harcaink, mert Zol-
tánnak volt egy balesete… Hála Istennek, senki nem 
sérült meg! Biztosításunk is volt, de ilyen helyzetben 
még nem voltunk ebben az új világban, ahol mi kez-
dı lépéseinket tesszük… Ahogyan azt már megta-
pasztaltuk számtalanszor, megszégyenítıen kevés a 
hitünk ahhoz képest, hogy milyen nagyon kegyelmes 
és szeretı Istenünk van…” 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
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