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„Gyermek születik nekünk." (Ézsaiás 9,5) 
Ami egykor történni fog, az Isten szemeiben már valóságos és bizonyos, és nem csak az 

eljövendı nemzedékek megváltását jelenti, hanem már a prófétáét is, aki jönni látja. Megváltás a 
próféta nemzedéke számára, és minden nemzedék számára a földön. „Gyermek születik nekünk." Így 
az emberi szellem önmagától nem tud beszélni. Mi, akik nem tudjuk, hogy a következı évben mi fog 
történni, miképpen érthetjük meg azt, hogy valaki évszázadokkal messzebbre lát. És az idık akkor 
még kevésbé voltak átláthatóak, mint ma. Csak Isten lelke, mely átfogja a világ kezdetét és a végét, 
tudja a kiválasztott embernek a jövı titkát így feltárni, hogy neki jövendölnie kell a hívık 
megerısítésére és a hitetlenek figyelmeztetésére. Az egyénnek ez a hangja áthatja a pásztorok 
éjszakai imádatát (Lukács 2,15), és az egész Krisztus hívı közösség örömujjongását. „Gyermek 
születik nekünk, fiú adatott nekünk." 

A leghatalmasabb emberi erıfeszítések és teljesítmények szégyene az, hogy itt egy gyerek 
kerül a világtörténelem középpontjába. Egy gyermek aki embertıl születik, egy fiú, akit Isten ad 
nekünk (Ézsaiás 9,5) Ez a világ megváltásának a titka, minden elmúlt és minden jövendıbeli itt 
kapcsolódik össze. A mindenható Isten végtelen irgalmassága jön el hozzánk, ereszkedik le egy 
gyermek alakjában, egy fiú alakjában. Hogy nekünk gyermek születik, hogy nekünk fiú adatik, hogy ez 
az embergyerek, hogy ez az Isten fia hozzám tartozó, hogy én megismerem, hogy ı van nekem, hogy 
én szeretem ıt, hogy én az övé vagyok és ı az enyém, egyedül ettıl függ most már az életem. Egy 
gyermek kezében van az életünk… Valószínő fejrázás, talán még gonosz nevetés is végigszalad régi 
okos, tapasztalt és öntudatos világunkon, amikor a hívı keresztének örömteli felkiáltását hallja a 
megváltás ígéretérıl: „Gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk." 

És az uralom az ı vállain van. Egy újszülött gyermek gyenge vállainak kell a világ fölötti uralmat 
hordozni! Az, amit biztosan tudunk: e vállaknak szinte a világ egész terhét hordozni kellett. A 
kereszttel minden bőn és nyomorúság ezen a világon ezekre a vállakra kerül. Az uralma azt jelenti, 
hogy a hordozó a teher alatt nem csuklik össze, hordozza egészen addig, amíg célba nem ér. A 
jászolban fekvı gyermek vállain nyugszik mindaz, ami teher, az emberek osztályrésze. ı hordozza 
azok minden bőnét. Türelemmel és feltétel nélkül vállalja feladatát. Ebben áll az ı uralma. Ez a 
hordozás már a jászolban elkezdıdik. Ott, ahol az örök isteni Ige emberi alakot öltött, és hordozni 
kezdte az embert. Éppen a gyermek kicsinységében és gyengeségében kezdıdik a világ fölötti 
uralom. Egy ház birtoklásának jelképeként a háziúr vállaira kulcsot szoktak akasztani. Ez azt 
jelentette, hogy neki van hatalma a házat megnyitni és bezárni, oda valakit beengedni és kiutasítani, 
úgy, ahogy jónak látja. Ugyanígy van azzal is, aki a keresztet hordozza vállain. ı nyit meg azáltal, 
hogy megbocsátja a bőnöket, és zár be azáltal, hogy a büszkéket elutasítja. A gyermek uralma, hogy 
elfogadja és hordozza, fölemeli az alázatosokat, a gyengéket és bőnösöket, de a büszkéket, a 
szívükben gıgösöket és a hatalmasokat szétszórja és letaszítja trónjukról. (Lukács 1,51)  

Dietrich Bonhoeffer 
 

Szeretettel kívánunk a fenti gondolatokkal Szövetségünk minden tagjának és e körlevél minden 
olvasójának Istentıl áldást és Neki szentelt életet, az ünnepen és a következı évben! 

A CE Szövetség vezetısége 

 
•ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt •ami lesz •ami volt 

 

♦2%: Az adótörvény lehetıvé teszi, hogy az aktív magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 2%-át egy 
egyesületnek vagy alapítványnak a támogatására fordítsák. Ha ezzel az összeggel, - bármilyen kevés legyen az - 
a Romániai CE Szövetséget szeretné támogatni, akkor a következıképpen járjon el: 
Töltse ki a mellékelt 230 őrlapot (Cerere privind destinaŃia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual) 

Az A pontot töltse ki személyi adataival (név, cím, CNP). 
A „Suma” mezıt töltse ki a támogatásra szánt összeggel. Ha nem ismeri ezt az összeget, hagyja üresen a 

mezıt. A többi mezıbe a következı adatokat kell beírni: 
• Denumire entitate nonprofit: AsociaŃia „Pro Christo et Ecclesia” 
• Cod de identificare fiscală: 18502964 
• Cont bancar (IBAN): RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501 
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Mellékelni kell egy másolatot a munkahelyérıl vagy munkahelyeirıl kapott Fişa fiscală-ról. Ha még nem 
kapta meg, kérje a munkaadójától. Az őrlapon fel kell tüntetni a mellékelt nyilatkozatok számát is. 

Juttassa el személyesen vagy postán a nyilatkozatot a helyi pénzügyi hatósághoz május 15-ig.   
A mellékelt nyomtatványt lehet sokszorosítani és továbbadni azoknak akik támogatni szeretnének adójuk 2 %-val.   
Bármilyen további információért forduljon hozzánk levélben, elektronikus postán vagy telefonon. 
      Felajánlását elıre is köszönjük! 
 
♦Imádkozzunk a Kis Tükörért, a szerzıkért, szerkesztıkért, munkatársakért 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, ünnepre ajándékozzunk Kis Tükör elıfizetést 
szeretteinknek, barátainknak! 

 

Körzetek, közösségek életébıl 
 

1. Marosvásárhely 
December 1-3 között a Marosvásárhelyi CE-házban találkozót tartottak a nyári (bucsini) ír-angol tábor résztvevıi. 
A bucsini skót tábor résztvevıi két alkalommal találkoztak. Elsı alkalommal közös filmnézéssel és 
megbeszéléssel, második alkalommal közös adventezéssel töltötték ki jó hangulatban az idıt. 
Házasok találkozója három alkalommal volt az utolsó negyedévben. A havonkénti alkalmakra szeretettel várnak 
minden érdeklıdıt. 
 
2. Nagyvárad 
Hitmélyítés. Bibliaóra minden hétfın. Minden hónap utolsó szombatján családosok találkozója van. 
Ifjúsági munka 
Szerdai bibliaórák. Az ifi megújult, megfiatalodott. Novembertıl Lévay Botond, Boros Melinda és Lázár Dana 
egyetemisták az új ifi-vezetık.  
Angol nyelvő bibliaórák. Egy dél-afrikai ötgyerekes családdal való kapcsolat gyümölcse ez az új szolgálat. Igény 
van angol nyelvő bibliaórákra a városban élı külföldi egyetemisták részérıl. Legutóbb egy hindu fiú hívott ide egy 
keresztényt. Felelıse Kondor Zsóka.  
Csevegı: Októberben Takács Zoltán és Balogh Zsuzsa mutatkozott be. Beszéltek gyerekkorukról, 
kapcsolatuknak, ismerkedésüknek az indulásáról, harcaikról. Ugyanakkor megünnepeltük Bódizs Ibolya 
szülinapját. Novemberben a csevegın úti beszámolókat hallhattunk. Azok a fiatalok, akik valamilyen oknál fogva 
külföldre kerültek a nyár folyamán, készítettek egy-egy rövid, fotókkal illusztrált beszámolót.  
Csütörtöki imaóra. Építı versengés folyik, hogy kinél tartsák meg az imaórára vágyók. 
A kórusmunka is újraindult Boros Andrea vezetésével. Adventi énekkoszorúval és bizonyságtételekkel látogattak 
el több vidéki gyülekezetbe.  
Berea Szeminárium. Szeptemberben vendégünk volt Kobasek János földrajztudós, aki elıadást tartott 
Andrássy gróf Afrika-kutatóról. Berei Csongor bereai úti beszámolóját hallhattuk és a közösség szükségességérıl 
beszélgettünk. Októberben Karczagi Sándor lp. tartott elıadást az 1956-os forradalom elızményeirıl és 
következményeirıl, majd Takács Péter történelem szakos tanár bemutatta a kommunista rendszer szörnyőségeit 
Romániában. Novemberben Ilona János tartott egy nagyon szemléletes elıadást a játék- és internetfüggıségrıl 
és építı vitával, teszteléssel zárult az alkalom. Decemberben Horváth Leventét láttuk vendégül közösségünkben. 
A külmisszióról tartott elıadást, amely doktori disszertációjának volt a témája.  
Szenvedélybetegek gondozása. A keddi találkozókon 8-10 érdeklıdı vesz részt. Bekapcsolódtak újak is, illetve 
olyanok akik már régóta nem látogatják a közösséget. 
Idısgondozás. Szeptember végén ünnepeltük a házigondozás 4 éves, és a CE ház 6 éves szülinapját.  
Október 1-tıl új munkatársunk Boros Andrea szociális munkás. A CE ház egyik helyiségét felújítottuk és 
felszereltük. Ez az iroda a szociális munka központosítására szolgál. Az akkreditáció folyamatban van. Az EU 
szabvány szerinti törvényeket és elıírásokat fokozatosan szeretnénk alkalmazni az idısgondozásban és a többi 
karitatív, segítı tevékenységünkben.  
Szerveztünk egy találkozót a holland Dorcas szervezet vezetıivel, támogatóival és néhány nagyváradi 
támogatottunkkal. Bemutattuk a CE munkát és részletesebben beszámoltunk az idıs-munkáról. Idıseink 
megismerkedhettek azokkal, akik adakoznak számukra, sok esetben nem a feleslegükbıl, hanem abból a 
kevésbıl, ami rájuk bízatott. Reméljük sikerült a figyelmet a Munkáltatóra, Urunkra fordítani, aki mozgatója és 
megáldója ezeknek a tevékenységeknek. 
Gyermekmunka. A Júlia Otthonban 10 gyereket nevelünk. Gyerekeink fejlıdnek, nınek, hisszük, hogy nemcsak 
fizikailag, hanem Krisztusban is. Köszönjük mindenkinek aki imádkozik érettük és ideig-óráig, hetekig vállalta a 
velük való közösséget, befogadva a vakációk idejére, vagy hétvégére. Köszönjük az anyagi segítséget is. A 
gyerekek számára minden apró szeretet-gesztus felejthetetlen. Így is igaz Jézus szava, hogy aki befogad egyet 
eme kicsinyek közül, İt fogadja be. 
Imatémák. Szeretnénk úgy végezni szeretetszolgálatainkat, hogy az ne üres sürgés-forgás legyen, hanem Isten 
közelébe segíthessük a reánk bízottakat. Ehhez a közösség szüntelen imahátterét kérjük. 
Januártól Kiss Hanni szülési- illetve gyereknevelési szabadságra megy. Imádkozzunk érette, családjáért, a 
hátrahagyott feladatok elosztásáért. 
A lelkigondozási munka beindult, hivatalos kerete is lesz hamarosan. Folytatni szeretnénk a már megkezdett 
munkákat, megkapni a mőködési engedélyeket az állami szervek részérıl is.  
Meghívás. Közös szilveszterezést szervezünk december 31-én este hét órától a CE központban, melyre 
szeretettel várunk minden korosztályt.  
 



 3 

Táborok 
Az idén nyáron mintegy 22 ifjúsági-, gyerek-, nyelv- és gyülekezeti tábor volt a Szövetség három táborhelyén. 
Hadd álljon itt ízelítıül egy néhány rövid beszámoló-részlet: 
Gyermek-evangélizációs tábor: A 46 résztvevı gyerek többsége hátrányos helyzető családból származik. A tábor 
témája Szuper mágnes volt (a 2006-os vakációs bibliaheti anyag). Az üzenet lényegében az volt, hogy 
felfedezzük együtt és elmélyítsük Jézus vonzását. Észrevettünk viszont sok más vonzást is és ıszintén 
elismertük, hogy ezek sokszor erısebben hatnak ránk, mint a mennyei vonzás. Lassan és elég késıre, de 
kialakult a munkatársi csapat, amely a késıbbiekben is komolyan vette feladatát, rendszeresen segítenek a 
gyerekfoglalkoztatón és szívesen vállalnak munkát a gyermekotthonban. 
 
Házastábor. Téma: Csodás hét - ismerjük fel a körülöttünk levı csodákat: a házastársat, a gyermeket, a barátot, 
a munkánkat, a természetet, stb. Több mint 100-an, kb. 40-50 felnıtt és kb. 60 gyermek vett részt. Isten 
meghallgatta korábbi imáinkat, hogy a tinik is vágyjanak szüleikkel együtt jönni a táborba. A tini csoport volt a 
legnépesebb, 25-30 fiatallal. Besegítettek a vízhordásba, a mosogatásba.  
 
Írtelen ír-angol ifjúsági tábor: Az írországi csapat tagjai a tábor elıtt 2 hónappal bejelentették, hogy ebben az 
évben nem tudnak jönni. Ez a tény nagyon kétségbe ejtett bennünket. Ilyen rövid idı alatt más csapat nem tudott 
elıkészülni. Közben, az atyafiak unszolására, mégis folytattuk a szervezést. 73 résztvevıje volt a tábornak és 
valóban nagy áldásokban részeltetett bennünket a tábor Ura. A résztvevık között voltak fiatalok, akik angol 
nyelvszakon tanulnak és szívesen vállalták a csoportok tanítását. A tábor témája az idı volt. Gyakran azért nincs 
idınk, mert azt hisszük, hogy az idı a mi tulajdonunk. 
 

Koinónia 
A kolozsvári Koinónia Kiadó immár másodszor adta ki a kenyérkérdéssel kapcsolatos bibliai Igék győjteményét, 
Nemcsak kenyérrel címmel. Ezeket az igéket asztali áldásként lehet felolvasni, illetve könyv nélkül megtanulva 
közösen mondhatjuk étkezések elıtt és után. Közösségeinkben több évtizedes hagyománya van az effajta asztali 
imádkozásnak. Ez a mostani kötet lényegesen több igét tartalmaz, mint az elızı kiadás, s az igéket tematikusan 
elrendezve adja az olvasók elé. Utolsó fejezetében pedig a világ asztali ima-irodalmából találunk néhány 
gyöngyszemet. A nagyon szép nyomdai kivitelezéső könyv megrendelhetı és megvásárolható a Koinónia 
Kiadónál (400161-Cluj Napoca, Str. Paris Nr. 15, arpad_bajko@koinonia.ro ) Ára: 8 Lej. 
 
 

Országos események, rendezvények 
• Szeptember 29–október 1 között tartottunk országos konferenciát Zilahon mintegy 600 résztvevıvel. A 
nagyváradiak mondják: „Fı üzenete számunkra az, hogy a szeretetszolgálat lélekmentés nélkül üres.” 
• November 9-én, Nagyváradon vezetıink által folytattuk Tıkés László püspök úrral az egyházi vezetık és a 
CESz közötti párbeszédet. Egyik fontos eredménye a megbeszélésnek egy közös nyilatkozat, amiben 
megfogalmazásra került, hogy a kánon kiegészítésre és módosításra szorul a CE és hasonló "alulról szervezıdı" 
szervezetek egyházi integrációja érdekében. A tárgyalásokat 2007 elején folytatjuk. 
• December 4-6 között a CE vezetısége Hidegszamoson győlt össze, hogy kidolgozza a CESz jövıképét, 
küldetésnyilatkozatát, stratégiáját. Régóta megfogalmazódott az igény, hogy a Szövetség szolgálatában szükség 
van megújulásra, imádságos légkörben fogant, összehangolt tervezésre és munkára. Ez a munka folytatódott 
Marosvásárhelyen, december 13-15 között, egy holland szakember vezetésével. Egyben a Szövetség 
mőködésének átvilágítása is megtörtént. 
• December 7-én volt a Marosvásárhelyi CE-házban a CE Szövetség által beindított "Onezimusz"-projekt 
hivatalos megnyitója. Részt vettek a projektben érintettek: gyerekotthonból származó fiatalok, árvaházi vezetık, 
keresztyén vállalkozók. A projekt célja gyerekotthonból és nehéz családi helyzetbıl jövı fiatalok szakmára 
nevelése, munkahelyre és közösségbe történı integrálása. 
• December 8-9-én a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tartottuk a soron következı keresztyén politikai 
szemináriumot. A két nap alatt mintegy 50 résztvevı holland, erdélyi és magyarországi elıadókat hallgathatott és 
érdekes, interaktív együttlétben lehetett része. A szervezésben - a Genézius Társaság és a holland SGP 
református politikai párt mellett - elsı ízben sikerült összedolgozni a FIKÉ-vel és dr. Kiss Jenı teológiai 
professzorral. 
• Az ifjúsági munka összehangolása és jobb végzése érdekében júniusban és novemberben ifjúsági fórumot 
szervezett a Szövetség. Képviseltették magukat a Szövetség és az ahhoz közelálló ifjúsági csoportok. 
 
 

Nemzetközi kapcsolatok, események 
• Április 29 – május 2 között Szövetségünk képviseletében Halmen István, Halmen Mária Magdolna, Kiss 
Ferenc és Kiss Johanna részt vett az Európai Belmissziós Közösségek Szövetsége (EURIM) találkozóján, 
Krakkóban. 
• Július 13-17 között Gödöllın (Magyarország) volt a CE Világszövetség 25. találkozója (VT), a Magyarországi 
Bethánia CESz és a Romániai CESz szervezésében. 26 ország CE szövetségének kb.700 képviselıje vett részt. 
A VT témája a Krisztusban való egység volt. Az Erdélyi CE Szövetséget 92-en képviselték. A CEVSz vezetısége 
nyilatkozatba foglalta a világszövetség célkitőzéseit, küldetésnyilatkozatát, valamint az országos szövetségek 
közötti együttmőködés és információcsere fontosságát. 
• A nyár folyamán a nagyváradi közösséget meglátogatták a németországi CE vezetık, akik az itt folyó 
szolgálatokban önkéntesek szervezésével szeretnének részt vállalni.  
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• Szeptember 29 - október 1 között volt a  Berlin melletti Woltersdorf-ban az Európai CE vezetık találkozója. 
Bennünket R. Szabó István utazótitkár és Bálint Tibor udvarhelyi ifi vezetı képviselt. A megbeszélés tárgyát az 
európai szövetségek összehangolt munkája és egy 2008-ban esedékes európai nagyobb mérető találkozó 
megszervezése képezte. 
• Visky Magdolna Hollandiában járt, ahol a KOEH támogató szervezet felkérésére az itt folyó 
szeretetszolgálatokról számolt be több helyszínen. 
• Magdolna McAlister részt vett Odesszában a KOEH kelet-európai partnereinek találkozóján. 
• A debreceni Református Kollégium néhány tanára és diákja Gyıri József vezetésével meglátogatta a 
nagyváradi központunkat. 
• Decemberben Berei Csongor és Horváth Levente lp. részt vett a Szikszai Béni megemlékezésen Budapesten. 
 
 
Elhúnytak: Kovács János (82), Mezıpanit, Nagy Imréné(86), Mezıpanit, Keresztes Judit (83), Marosvásárhely, 
Lıkös Ágnes (76), Nagyvárad 
Házasságot kötöttek: Augusztus 20-án R. Szabó István és Kerekes Annamária. 
Születtek: Augusztus 13-án megszületett Ferkó, Nagy Ferenc és Ildikó kisfia, Nagyváradon 
A gyászolóknak és örvendezıknek a megszületett Krisztus vigasztalását és áldását kérjük. 
 
 

Tervek 2007-re 
 
Maros körzeti csendesnapok: 

Február 10, Nyárádmente Május 19, Sóvidék November 24, Marosvásárhely és környéke 
 
Partiumi csendesnapok: 

Január 9, Nagyváradi CE Ház  Február 6, Nagyváradi CE Ház  Március 6, Szilágyszeg 
Április 3, Pankota  Május 11, Nyírsid Június 5, Diósad 
Július 3, Nagyszalonta Augusztus 7, Varsolc; Szeptember 4, Tenke 
Október 2, Sarmaság November 6, ? December 4, Zilah 

 
Országos csendesnap: Március 24, Mezıpanit 
Országos konferencia: Szeptember 28-30, Nagyvárad 

 
Lelkésztalálkozók: 

Marosvásárhely és környéke 

Idıpont Helység Téma Elıadó 

Január 8 Marosszentkirály Egyház és állam kapcsolata 
Bonhoeffer etikájában 

Lırincz János 

Február 5 Balázstelke Presbiterképzés Visky János 

Március 5 Mezıpanit Új ötletek a konfirmációi 
elıkészítésben 

Soós Noémi 

Június 4 Udvarfalva Gyülekezet plántálás Kónya Ákos-Budapest 

Szeptember 3 Marosvásárhely - Alsóváros Teodicea a kortárs teológiában Visky S. Béla 

Október 1 Vadasd Békéltetés szolgálata Majtényi Wass Csaba 

November 5 Marosvásárhely - 
Kövesdomb 

Kollegialitás Korodi Csaba 

December 3 Cserefalva Kiértékelés, tervezés 2008-ra  

 

Nagyvárad környéki lelkész és lelkész-feleség találkozók 2007 elsı félévében 
Január 29, Nagyvárad  Február 19, Nagyvárad  Március 26,  ? 
Április, Csokaly  Május 14, Nagyvárad Június 11, Nagyvárad 

 
 

Református Lelkészkollégium találkozói 
Május 3-4, Arad Június 25-30, Bucsin (tábor) Október 10-11, Marosvásárhely 

 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
AsociaŃia Pro Christo et Ecclesia (Országos CE Szövetség) 

 str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş, 540181.  
Tel: 0265-232591.  

E-mail: cemaros@rdslink.ro 


