
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kedves Testvéreink! 
Ünnepe annak van, akinek szíve szabad Krisztus számára. A Lélek által Krisztus szabadulást hir-
det a foglyoknak. Emlékeztessen bennünket Lırinc István lelkipásztor börtönben elmondott ige-
hirdetésének részlete a rabok között végzett szolgálatra. Akik pedig nyáron szabadságukat élvez-
hetik, tegyék ezt a Lélek szabadságában. 

 
„Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedıhöz, aki igazgyöngyöket keres, aki 
találván egy drágagyöngyre, elment, és eladva mindenét, amije volt, megvette azt.” 

(Máté 13,45-46) 
 

A gyöngyhalászat nagyon nehéz foglalkozás, amit mind a mai napig őznek. Nem bírják sokáig az emberek, általában csak kb. 
3O éves korig, késıbb már csak kereskednek a gyöngyökkel. És valóban megtörténhetik az, amit itt a példázatban is hallot-
tunk: a gyöngykereskedı egy olyan értékes gyöngyöt  talál, amit csak úgy vehet meg, ha a többi gyöngyöt, talán házát és 
minden más vagyonát eladja. 
Az Isten országa hasonlatos a kereskedıhöz. Ennek a példázatnak a csodálatos üzenete számotokra különösen is értékes. 
Nem arról van szó itt, hogy egy ember keresi az Isten országát, hanem arról, hogy az Isten országa keres valakit. Az a hallat-
lanul nagy dolog ebben a példázatban, hogy Isten keres minket. 
Már az is nagy kegyelem, ha egy embert Isten Szentlelke keresıvé tesz, ha valaki életének egy adott pontján, talán épp itt a 
börtönben elkezd törıdni Istennel, érdeklıdni a Szentirás iránt, és egyszer csak a keresésnek meglesz a gyümölcse. Ez az 
ember találkozhatik Istennel. Az még nagyobb kegyelem, ha valaki nem is keres, nem is gondol arra, hogy neki kellene talál-
koznia Istennel, de Isten egyszer mégis úgy rendezi, hogy mégiscsak találkozik Vele, talán épp egy rabtársa által, aki már 
megismerte Istent. De a legnagyobb kegyelem az, hogy maga Isten indul el a mi keresésünkre. 
Ki ez a kereskedı, aki elindult keresni? Nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus! És ki a gyöngy? Az értékes gyöngy nem 
más, mint a bőnös, az elveszett ember. Nem tudom, hogy érzitek-e, milyen hallatlan nagy dologról van szó: Isten számára a 
bőnös ember, a legelvetemültebb gonosztevı is olyan értékes, mint az igazgyöngy! 
A kereskedı mindent megtett, hogy ezt a gyöngyöt megvásárolja. Isten Krisztusban mindent megtett érettünk. Krisztus el-
hagyta értünk a menny dicsıségét és fényességét. Miért hagyta el? Hogy minket megkeressen és megtaláljon. És milyen 
nagy dolog, milyen nagy örömhírt hirdethetek Nektek: ez a keresés nem volt hiábavaló! Jézus megtalált egy Mária Magdalé-
nát, talált egy Lévit, egy Zákeust. Olyan emberek voltak ezek, paráznák és vámszedık, akiket abban a korban mindenki meg-
vetett és lenézett. Az ilyenekre rá se néztek, nem is köszöntötték ıket, mindenki megvetve legyintett: kutyából nem lesz sza-
lonna. Olyan emberek voltak ezek, amilyeneknek Ti is érzitek magatokat. Eldobott, bezárt, mindenki által megvetett emberek. 
De figyeljetek csak: ezek az emberek Jézus számára igazgyöngyök voltak. A samáriai asszony is egy gyöngy volt, a jobb 
oldalon megfeszített gonosztevı is, Saulus, az üldözı, akitıl mindenki rettegett, mert kegyetlen és agresszív ember volt, ı is 
egy drágagyöngy volt Jézus számára. Testvéreim, érzitek-e, hogy Ti is drágagyöngyök vagytok a Megváltó szemében? İ 
nem vet meg Titeket, İ nem ír le Titeket, İ szeret és igazgyöngyöknek nevez Titeket. 
Miért volt olyan drága ezeknek az embereknek az élete, miért olyan drága a Ti életetek? Azért, mert Krisztus a legdrágábbat, 
az ı vérét adta értetek. Azért olyan drága és értékes mindnyájunk élete, mert Krisztus az İ életét és vérét adta értünk. Jézus 
kezében minden élet, a te életed is gyönggyé válik. 
Értitek-e már? Ti megvásárolt, drága áron megvett emberek vagytok. Krisztus ma azt mondja Neked: te az én drága gyön-
gyöm vagy, önmagadban valóban elveszett, elkallódott, kárhozatra méltó bőnös, de azáltal, hogy én megkerestelek, megtisz-
títottalak, megvásároltalak, felbecsülhetetlen értékő igazgyönggyé tettelek. 
Mennyire másképp kellene egymásra tekinteni! Hányszor meg kellene gondolni: az a másik ember, akit én megvetek, lené-
zek, kifosztok, meggyalázok, kirabolok, leütök, meggyilkolok, az az Isten drága gyöngye! Ha ezt meggondoltátok volna, mie-
lıtt tetteteket elkövettétek, biztos, hogy nem jutottatok volna ide. Milyen kár, hogy nem gondoltatok erre, hogy Ti csak egy 
eszközt láttatok a másik emberben, akivel azt lehet tenni, amit én akarok, és ezért felbecsülhetetlen és talán jóvátehetetlen 
kárt okoztatok neki. Milyen jó lenne, ha ezt is meg tudnátok bánni, és ha ezután egészen másképp tudnátok az embertársai-
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tokra nézni! 
Mit gondoltok, hogy Jézus mit látott ott a kereszten az emberekben, azokban, akik megfeszítették İt? Ha İ csak elvakult és 
elvadult embereket látott volna, akkor tudott volna imádkozni értük: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit 
cselekesznek? Mit gondoltok, ha Jézus is szidta és káromolta volna ıket, akkor olvasnánk azt, hogy mellüket verve megtér-
tek, akkor mondta volna a százados: bizony ez az ember Isten Fia volt? İ nem csak a szennyet látta, nem csak a durva arco-
kat, nem csak a piszkot, hanem látta a drága gyöngyöt, amit szeretetével le kellet tisztítani, le kellett vérével mosni. Én azt 
mondom Nektek: Ti olyan szépek vagytok, az Isten olyan szépnek teremtett Benneteket! Most eltorzított Titeket a bőn, de 
Krisztus vissza akarja adni a Ti szépségeteket, lelki szépségeteket, ismét értékes és drága életetek lehet. Meggyógyulhattok, 
Isten gyermekeivé lehettek. 
Bárcsak tudnátok ezzel a szeretettel járni egész életetekben. Adja meg ezt Nektek az İ nagy kegyelmébıl. 
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Marosvásárhely és környéke 
▪ Szövetségmegújító alkalomra került sor július 21.-én a CE-házban. Az igei bevezetıt Adorján Kálmán lelki-
pásztor tartotta a 12. Zsoltár alapján. A szeretet-vendégségre a tésztát a Dorkas-otthon gyerekei sütötték és 
szolgálták fel. ▪ Fiatal házasok találkozója volt július 22.-én a Philothea Klubban. A gyerekvállalásról beszélget-
tünk.  ▪ Megkezdıdtek az építkezési munkálatok a bucsini táborhelyen. Kérjük testvéreinket, hordozzák imában, 
hogy Isten áldása legyen ezen a munkán. ▪  
Kolozsvár 
▪ A Koinónia Kiadó gondozásában megjelent legújabb kiadványok: 
1. Visky Ferenc: Méz a sziklából (áhítatok minden napra)  
2. Kecskeméthy István: Beszéljünk nyíltan 
3. A.Korpershoek-van Wendel de Joode: Az óceán ura  -  Michiel de Ruyter admirális élete 
4. Visky András: Ha megh 
5. Bogárdi Szabó István: Közelítések és közeledések 
6. Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár. Versek kicsiknek, nagyoknak 
7. Petrıczy Kata Szidónia: Jó illattal füstölgı igaz szív 
8. Molnár János: A szerelem országútján. Az Énekek Éneke magyarázata 
9. Balk Margit: Sok verebecskénél drágábbak 
A könyveket bemutatták a Budapesti Ünnepi Könyvhéten és több erdélyi városban is (Szatmárnémeti, Sepsi-
szentgyörgy, Kolozsvár, Marosvásárhely) 
Zilah 
• Május 27.-én szövetségmegújító együttlétet tartottunk Zilahon, amelyen a zilahi szövetség új vezetıségét is 
megválasztottuk. • Júniusban csendesnap volt Diósadon. • Június 13-15-én a zilahi fiatalok a meghivott 
krasznai ifjúsággal együtt a divattal kapcsolatos elıadásokat hallgattak, beszélgettek és kirándultak vendégeik-
kel együtt a Meszes aljában, ahol bográcsos ebéd várta ıket... 
Nagyvárad és környéke 
• Hálás szívvel tudatjuk, hogy megtartottuk idei elsı közösségmegújítónkat (nagyváradi helyi közösség) a váradi 
CE házban. • Szintén öröm, hogy Mahanaimban megkezdıdhetett az új fürdıszoba és konyha építése. Egy 
holland önkéntes munkacsapatot várunk július elejére. Reménység szerint az idén befejezhetjük az építkezést. 
Megszülettek: Péter István és Enikı gyereke Lilla Dóra (Zilah). • Boda Mózes és Annamária második gyereke 
Sarolta (Zilah). 

Köszönjük a közösségek és tagok által küldött adományokat, tagsági díjakat. Kérjük azokat a közösségeket 
akik még nem küldték be a tavalyi évi tagsági díjakat, szíveskedjenek minél elıbb megtenni.  
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Rendezvények a következı idıszakban (a nyári táborok idıpontjai benne vannak a Kis Tükör júniusi számában) 
• Még elfogadunk jelentkezést az ír-angol táborba (augusztus 12-19, Péniel, táborvezetı Kondor Endre). Jelent-
kezni és érdeklıdni Kondor Zsókánál lehet napközben a 0259-267908, este 0259-163779-as telefonszámokon.  
• Az idei Országos CE Konferenciát Nagyváradon tartjuk a CE házban október 3-5 között. Mindenkit szeretettel 
várunk. Fontos, hogy elıre bejelentkezzenek, különben nem biztos, hogy szállást tudunk biztosítani. Bejelent-
kezési lapokat és egyéb információt a körzeti irodáktól lehet igényelni, illetve kérésre mi is szívesen megküldjük. 
Címünk: 410115 Oradea (Nagyvárad), Str. Stefan cel Mare Nr. 28. Telefon: 0259-479579 vagy 0259-267908. 
• … egy kérés: A nagyváradi Júlia Gyermekotthon három lakója (két 10 éves kisfiú és egy 13 éves kislány) 
számára befogadó családokat keresünk a nyári vakáció egy részére (augusztus 1-22). 
Azok a családok, akik örömmel befogadnának egyet közülük, kérjük jelentkezzenek az otthon igazgatójánál, 
Berei Csongornál (tel. 0259-267908, mobilon 0740-043611). Köszönjük. 
• Körzeti csendesnap lesz júliusban Nyirsiden. 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş. Tel: 0265-132591. E-mail: cemaros@fx.ro 


