
 

 
 
Isten által megszólított ember 
 
„Megjelenék Ábrahámnak az Úr a Mamré tölgyesében, ...”– (1Móz 18, 1) 
Amióta Ábrahámot Isten megszólította, és ı meghallotta a vele közölt isteni igéretet: „... a te magodban megáldatnak a földnek 
minden nemzetségei ...”, nem tudott szabadulni a gondolattól: miképpen fog ez megtörténni, beteljesedni?! 
Amíg csak a szemével ellát, a végtelen puszta veszi körül. A tikkasztó hıségben, sátrának bejárata elıtt ülve, önmagában 
életidegen valóságot  tapasztal. A kézzelfogható garanciák hiányában, miképpen lesz ı áldás? Az öreg ember, a maga 
kilencvenkilenc esztendejével környezete számára csak teher lehet, semmilyen esetben sem áldás! Nem is szólva Sáráról, 
feleségérıl, akibıl már rég kihalt az asszonyi természet: ı hozná a világra közös gyermeküket, az ígéret szerint valót? Mint a 
szemei elıtt játszadozó délibáb, illuzió az egész! 
Ilyen körülmények között várni? Ugyan kire? Értelmetlen dolog! 

Az Isten által megszólított embernek lehetnek ugyan kételkedései, gyötrı kérdései, türelmetlenségbıl adódó kapkodásai, melyek 
eredményeképpen mégjobban összekuszálja életét (lásd Ismáel születésének körülményeit és az ebbıl fakadó bonyodalmakat 
– 1Móz 16), és mégis – kizárólag a  megszólításában kezdeményezı Isten által – az ember az isteni igéret beteljesedése után 
váró és vágyakozó ember marad. Kitörölhetetlenül magában hordja megszólítottságát!  
Isten anyaszentegyházát, és benne az ı gyermekeit külön-külön, ebben a világban alapvetıen a Krisztus-várás különbözteti 
meg. Ahhoz a felékesített menyasszonyhoz hasonlít  – bibliai hasonlat szerint - , aki epekedı várakozással várja vılegényét, és 
bizonyos abban, hogy érkezése nem várat sokat magára! 

„Jó Uram, ha kedves vagyok te elıtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.” (1Móz 18, 3) 
Az Istenre váró ember, felismeri az İ követeit. Ábrahámhoz hasonlóan tudja, hogy mit kell tennie: fölpattan helyérıl, vendégei 
elé siet, földig hajolva köszönti ıket – egyszóval gyakorolja a vendégszeretet nem kis fáradsággal együttjáró szolgálatát. 
Isten az İ követeiben inkognitóban van jelen: akár úgy, hogy másokon keresztül szól nekem; vagy éppen úgy, hogy rajtam 
keresztül szól másoknak. Minden esetben kötelez a megtisztelı küldetés, hiszen bármilyen csekélységgel fordulok is 
felebarátaim felé, vagy ık fordulnak felém, Istennek történı szolgálatban veszek részt. S az egymás befogadásán keresztül 
történnek a csodák a mindennapok aprónak mondott szolgálatai közepette!  
A Gyermek Jézus Krisztus, a Mindenható Isten inkognitója. 
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a boldog felismerések jegyében. 

         Visky Péter, lelkipásztor 
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♦ Kis Tükör: Továbbra sem oldódott meg a Kis Tükör helyzete. A folyóirat 2000 példányban jelenik meg. Az elıfizetık száma a 
tavaly 1100 körül volt. Sajnos a tavaszi segélykiáltás után is csak 1050 körüli az elıfizetık száma. Magyarországra 300 lapszám 
megy, ebbıl kb. 200 elıfizetés, a többi protokollba megy különbözı szervezeteknek, személyeknek. Hogy a kiadás költségeit 
fedezni lehessen az eladásokból, a lapszám árának növelése nélkül, 3000 példányt kellene nyomtatni és eladni. Kívánatos 
volna, hogy minél több elıfizetı legyen mert akkor nem annyira rapszodikus az eladott példányok száma.  
Imádkozzunk a Kis Tükörért, a szerzıkért, szerkesztıkért, munkatásakért de tegyünk is valamit érte. 
Fizessünk elı a Kis Tükörre! Ajándékozzunk Kis Tükröt barátainknak, olyanoknak akiket érdekelhet, akik aztán elıfizethetnek 
a lapra. Ha más fizetett elı nekünk, mi is fizessünk elı másnak. Továbbadni a meg-ajándékozottság és az ajándékozás örömét. 
Születésnapra, karácsonyra ajándékozzunk Kis Tükör elıfizetést szeretteinknek, barátainknak! 
     Legyen fontos annyira számunkra a Kis Tükör, hogy összefogjunk és megmentsük. 
♦ 1%: Megérkeztek az elsı pénzátutalások a különbözı polgármesteri hivataloktól. Nem annyira az összegek nagysága a 
fontos, hanem az, hogy voltak akik nem sajnálták a fáradságot és éltek a törvényadta  lehetıséggel, hogy támogassák a CE 
Szövetséget. 
     Köszönjük a támogatást! 
A 2006-os évben már adójának 2%-val támogathat, az eljárás ugyanaz mint ebben az évben. 
♦ CE Szövetségek Világtalálkozója lesz 2006 július 13-17 között Magyarországon, Gödöllın. Az alkalmat a magyarországi CE 
Bethánia Szövetség szervezi közösen a  Romániai CE Szövetséggel. Bíztatjuk kedves testvéreinket, hogy vegyenek részt ezen 
a nagyszabású eseményen, ahol közösségünk lehet a világ minden részérıl érkezett keresztyénekkel. A CE Világtalálkozó 
témája: „Krisztusban egyek”. Segítsen meg Isten mindnyájunkat, hogy megtapasztaljuk és ápoljuk ezt az egységet az İ 
nagyobb dicsıségére. A magyarországi és a Kárpát-mednecében élı magyar résztvevık részvételi díját magyarországi 
támogatások segítségével sikerült 4200 Ft-ra csökkenteni. Ezenkivül olcsó szálláslehetıséget is próbálnak biztosítani. Egyénileg 
vagy csoportosan lehet bejelentkezni. Két mód van erre: a találkozó honlapján (www.ceworld2006.hu) kitöltött és beküldött 
bejelentkezési ívvel vagy postán elküldött bejelentkezési ívvel. E-mail címek: register@ceworld2006.hu (csak bejelentkezésre), 
info@ceworld2006.hu. Postai cím: Bethánia CE Szövetség, 1094 Budapest, Angyal u. 30. Magyarország 
     Bejelentkezési határidı: 2006. április 15. 
♦Segély a Keletázsiai szıkıár/cunami áldozatainak. Átutaltuk a segélyek elsı részletét és tárgyalások folynak a további 
támogatás módozatáról. Köszönjük a rászórulóknak szánt testvéri adományt!  
♦Megrendelhetı az ıszi  kolozsvári konferencia hanganyaga a marosvásárhelyi CE szövetségnél:  

- 2 kazetta (csak az elıadások és igehirdetések) – 60.000 lej/ 6 RON, 
- 2 CD (csak az elıadások és igehirdetések) – 60.000 lej/ 6 RON,    
- 1 CD-n sőrítve MP3 formátumban + fényképek – 50.000 lej/ 5 RON. 
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♦ Hazaköltöztek Urunkhoz Abodi Ilona, Gábor Júlia (Marosvásárhely), Fülöp Irén (Parajd), Nagy Imre (Panit), Király Margit 
(Szalárd), Kozma Sára (Tóti), Orbán Vilma (Tenke), Visky Júlia, Visky Ferenc (Nagyvárad), Boda Eszter (Mice) szövetséges 
testvéreink. Visky Feri bácsi utolsó imádsága volt: „Köszönöm a porsátoromat, ezt a szétmálló életet, amely a Te kezedben 
összeáll”. 

Kolozsvár 
♦ Szeptember 30 és október 2 között a kolozsvári Alsóvárosi Gyülekezetben tartotta Szövetségünk 14. Országos 
Konferenciáját. Mintegy 600 résztvevı hallgatta az elıadásokat, szolgálatokat a Róma 8,15-16 és a 2 Tim.1,7 alapján. A 
felnıttek konferenciájával párhuzamosan zajlott a Bábkaland, a gyerek- és kistini-konferencia.  
♦ A Théma Protestáns Tanulmányi Kör, az Imitatio Christi és a Koinónia közösen szervezték Kolozsváron a Bethlen Kata 
Diakóniai Központban 2005. november 3 – 6. között a Théma Napokat. 
♦ A nyári keresztyén politikai tábor folytatásaként, november 25-26-án Keresztyén fiatalok a politikában cimen hétvégi 
szemináriumot szervezett a holland SGP-vel közösen a Genézius Társaság. 

Marosvásárhely és környéke 
♦ Dorkas Otthon. Négy gyerek visszatért a családjához, jelenleg 10 gyereknek biztosítunk otthont.  
♦ Nyári táborok a Bucsinon. Nekikezdtünk az új épület belsı munkálatainak. Az idén már a teljes nyári periódust a szövetség 
által szervezett táborok töltötték ki: a Lidia Otthon gyerektábora, családosok tábora, keresztyén politikai tábor (a holland SGP 
Református Párttal közös szervezésben), tinitábor (Philothea), lelkipásztorok (Lelkészek Kollégiuma), skót (EEFC) és ír (az ír CE 
Szövetséggel közösen) angol táborok. Két holland csoport dolgozott a táborhelyen a Hulp Oost Europa szervezésében. Hisszük, 
hogy a testi felüdülés mellett lelkileg is épültek táborozóink.  
♦ A holland KOEH szervezet támogatásával október 15 -17-én képzést szerveztünk presbiterek és lelkipásztorok részére, 
„Munkatársak Isten országában” cimen. 
♦ Diakóniai továbbképzésnek adott helyet a marosvásárhelyi CE ház november 23-25 között, melyet a KOEH támogatott 
♦ December 17.-én tábori találkozót szerveztünk a bucsini angol tábor résztvevıi számára. A Philothea tini-klubjának fiataljait 
is meghívtuk. A Konferencia zenecsapatának karácsonyi koncertjét hallgatta meg a mintegy 40 résztvevı. 
♦ A Philothea ifjúsági klub programjai: ifjúsági bibliaóra, gyerekklub, tiniklub, filmklub. Adventi csendeshetet és karácsonyi 
vásárt is szerveztek. A fiatalok részére közös szilveszterezést terveznek. 

Nagyvárad és környéke   
♦ Nyári táboraink Július elsı napjaiban tábornyitásra került sor Penielben és Mahanaimban. Itt elkészült a lecsempézett 
konyha-helyiség, ahol öröm volt fızni. Július 21–30. között családosok táborát szerveztük Mahanaimban. Több országból több 
mint 120-an győltünk össze, gyermekek és szüleik. Az elıadások témája a fegyelmezés volt. Az ír-táborban kb. 75 fiatal lehetett 
jelen. Nagyon sokaknak a fiatalok közül ez volt az elsı keresztyén tábora. A téma korhoz illıen lett kiválasztva: „Utak a 
Bibliában”. Augusztus végén tartottuk a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekek táborát Penielben, 40 
résztvevıvel. A jövıre vonatkozóan táborvezetı-csere történik, munkatársaink Ibolya és Zsóka veszik át a tábor vezetését. 
Imádkozzunk bölcsességért és felülrıl való vezettetésért számukra is. 
♦ Júlia Otthon. Két gyermekünket, Andreát és Gyöngyit elengedtük vér szerinti édesanyjuk és élettársa közösségébe. Ilyenként 
jelenleg 10 gyereket nevelünk otthonunkban. Imádkozzunk azért, hogy a megüresedett két helyet mikor és kikkel töltsük be. 
♦ Szeptemberben újra kezdtük a jegyesek és házasok havonkénti találkozóját. Novemberben és decemberben találkoztak a 
lelkészek és lelkészfeleségek. 
♦ Gyerekmunka. Szeptemberben újraindítottuk a gyerefoglalkoztatót kétheti rendszerességgel. A különbözı szekták nagy 
erıvel halásznak fıleg azon gyerekek között, akik fogékonyak az Igére. Imádkozzunk, hogy gyermekeink ismerjék fel Istentıl 
rendelt helyüket, és hogy bátoríthassuk ıket református egyházunkban való megmaradásra.  
♦ Ifjúsági munka. Októbertıl 50–60-ra duzzadt fel az ifi létszáma gyerekekkel együtt, akiknek a gıgicsélése már kedves 
tartozéka alkalmainknak. Augusztusban együtt ünnepeltük Körözsi Ferenc és Oláh Erika mennyegzıjét.  
♦ A Berea, a kórus, a filmklub és a „csevegı” nyári pihenı után októberben újraindult. A Bereán eddig szolgáltak Sipos 
András lp., egy dél-Afrikai misszionárius, Karczagi Sándor lp., és volt egy diaporáma vetítés is. A Berea jövı évi idıpontjai a 
következık: január 7, február 4, március 4, április 1, május 6, június 3, október 7, november 4 és december 2.  
♦ Novemberben az ír-tábor résztvevıi utótalálkozóra győltek össze.  
♦ Idısgondozás. Az Erzsébet kör továbbra is a magányosok, megfáradtak, idısek menedékhelye, ahova a város minden 
részérıl érkeznek. Szeptemberben egy kellemes napot töltöttünk együtt a hegyekben. Karácsony körül szervezzük a szegények 
karácsonyi evangélizációs ünnepségét. Az immár két éve mőködı házigondozásban négy munkatársunk 30 személyt vagy 
családközösséget gondoz. A nagymama (Granny) programban az idıseknek nemcsak a havonkénti pénz és  élelmiszercsomag 
támogatást továbbítjuk, de az élet kenyerét is próbáljuk továbbadni. 
♦ „Elmenvén széles e világra...” – kapcsolattartás más közösségekkel. A kórus aktívan szolgált vasárnaponként az adventi 
idıszakban Pankotán, Szebesen, Biharpüspökiben, Tamáshídán, Anton, Szilágyszegen és Menyıben. Novemberben Hadházi 
Annamária munkatársként részt vett a mentı misszió táborában Magyarózdon. Szintén novemberben meglátogatta a 
Nagyváradi közösséget R. Szabó István, országos CE elnök.  
♦ A csendesnapok jövı évi programja a következı: 2005. december 27-28. Mihályfalva, január 10. Nagyvárad, február 7. 
Nagyvárad, március 7-8. Varsolc, április 4. Tóti, május 2-3. Szilágyszeg, június 6. Diósad, július 4. Mice, augusztus 1. Kraszna 
(özv. Sipos Gizellánál), szeptember 5-6. Tenke, október 3. Sarmaság, november 7. Nyirsid, december 5-6. Zilah. 

Imádkozzunk 
♦ A missziós alkalmainkért, hogy ne váljanak unalmassá, formálissá, hanem a kegyelem Ura töltse meg tartalommal, személyes 
mennyei üzenettel mindnyájunk számára. 
♦ Közösségeink lelki épüléséért, gyarapodásáért, a közösségek kapcsolattartásáért. 
♦ Szeretetszolgálatainkért, a munkatársi közösségeinkért, hogy Krisztusra mutatva végezzük feladatainkat. 
♦ Közösségünk tagjaiért, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem bekapcsolódjunk a szolgálatba. Az Úr elhívása és 
küldı parancsa nem csak a fizetett alkalmazottak felé érvényes. 
♦ Mezımadarasi imakérések: VJ szabadulásáért az alkoholizmusból. Fogarasi Erzsébet szemmőtétéért. Nagy József és 
unokája kapcsolatának javulásáért. Cirjék Rozália gyógyulásáért, lelki nyugalmáért. Újlaki Irma családi békességéért. Jakab 
Rózáért, hogy türelemmel hordozza öregségét. 
♦ A jövı évi világtalálkozóért, hogy Isten rendelje ki a munkatársakat, tartsa fölötte áldó és óvó kezét. 

Híreket, beszámolókat, imakéréseket az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş, 540181. Tel: 0265-232591. E-mail: cemaros@rdslink.ro 


