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Feltámadás most! 

 

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljı az idı, és az most van,  
mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.” János 5:24-25 

 
A Szentírás három vonatkozásban beszél a feltámadásról: a Jézus Krisztus feltámadása mint elsı zsenge, a 

halottak feltámadása az utolsó ítéletkor és a még földi életben levı ember feltámadása az élı hitre. Félı, hogy errıl a 
feltámadásról nem, vagy alig beszélünk. Pedig e nélkül a feltámadás nélkül nincs értelme a majdaniról beszélni. És mégis 
szoktunk!  
A temetéseken elmondjuk, hogy lesz majd egy feltámadás és milyen jó ebben reménykedni. De Krisztus azt tanítja, hogy 
nem valamikor, hanem most kezdıdik el a feltámadás, a lelki, amíg e testben élünk. Ha jól belegondolunk, Jézus azt 
mondja, hogy a halál állapotában vagyunk miközben az orvosaink és hozzátartozóink szerint minden rendben van. Ez 
mellbevágó! Mint ahogy az ırült-zseni spanyol festınek Salvador Dalinak az egyik sokatmondó „alkotása” is. Mondják, 
hogy egyszer egy párizsi temetıben összepingálta a sírköveket. Kérdıjeleket rajzolt azokra, mégpedig oda, ahol mifelénk 
is szokás szerint felírják, hogy az elhunyt élt annyi meg annyi évet. Nem a számokat kérdıjelezte meg, hanem az élt 
szócskát. Mi abban az elınyös helyzetben vagyunk még, hogy az a Krisztus kérdıjelezi meg életünk valódiságát, aki 
ezen változtatni tud, fel tud támasztani. Mi természetesen élni akarunk, boldogan akarunk élni, de vajon van-e közünk az 
ÉLET – hez ? „Hogyan lehetne boldog életet élni, ahol még Élet sincs!”- kiált fel egy alakalommal Ágoston. 
 Krisztus nemcsak a halálos állapotunkról beszél. És ez az örömhír! Bocsánat a hasonlatért, İ nem egy „lelki 
halottkém”, aki megállapítja „hullamerevségünket”. İ az ÉLET, Aki azt akarja, hogy mi is éljünk. Milyen lehetıségünk van 
a lelki megelevenedésre? Halottként hallani az İ szavát, mert akik hallják élnek és átmentek a halálból az életre (ld. 24 
vers). İt hallani és nem egy prédikációt, nem egy elmélkedést, nem egy embert, hanem az élı Jézus Krisztust. Lényeges 
különbség az élet tekintetében! „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem ıket, és követnek engem” János 
10,27 
Ha hallod Jézust és cselekszed akaratát, akkor élsz! Ez az egyetlen lehetıség az életre: İt hallani és cselekedni.  
Jézus szava teremtı szó, újjáteremtı, újjászülı. Ha İ a tied, akkor tied az Élet, mert „akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs 
meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”1János 5,12. Ha Jézus Krisztus az Élet, akkor az élet és halál kérdésében 
csak İ tud útbaigazítani. Nincs más lehetıség! Éljünk Vele, hogy éljünk! „Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, 
és felragyog tenéked a Krisztus.” Efézus 5,14 Támadjunk fel most! 

                                                                                                                                                       Szász Zoltán, Pankota 
 

•••• 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 -as 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: 

G Denumire entitate nonprofit: AsociaŃia „Pro Christo et Ecclesia” 

G Cod de identificare fiscală: 18502964 

G Cont bancar (IBAN): RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501 
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. Nagyvárad 
•Hitmélyítés. CE Bibliaórát tartanak minden hétfın. Minden hónap utolsó szombatján családosok találkozója van. 

Januárban és februárban a nagyváradi Szociális Központban körzeti csendesnapra gyültünk össze kb. 70-en. Folytattuk 
Ézsaiás könyvének a tanulmányozását a 42. illetve 43. fejezetek alapján. Bevezette az alkalmat Karczagi Sándor lp., 
illetve Pázmány Attila lp. atyánkfia. Isten megpróbálja „visszahódítani” a választott népet, mint egy szerelmes férj a 
hitetlen feleségét. A februári alkalom végén CE győlést is tartottunk. A különbözı körzetek beszámoltak az elmúlt év 
eseményeirıl, jelen volt az országos utazótitkár is. 
A házastalálkozókat megtartottuk havonta. Januárban a Kiss házaspár volt a házigazdánk és a tízedrıl beszélgettünk. 
Februárban a Szerelem és gyöngédség a házasságban témáról beszélgettünk a Berei lakban. Márciusban a szeretet öt 
nyelvét dolgozza fel a hasonló címő könyv alapján a Hadházi házaspár. 

•Ifjúsági munka Januárban megtartottuk az angol nyelvő bibliaórát, amelynek keretében megünnepeltük egyik 
malayeziai keresztény testvérünk szülinapját. Az ifjúsági kórusunk több gyülekezetbe ellátogatott a böjti idıszakban. 
Boros Andrea az új kórusvezetı. 

•Berea Szeminárium. A januári Bereán 2 elıadást hallhattunk idıs, börtönös atyánkfiaitól, Jakab Sándor és id. Balogh 
Béla bácsitól. Februárban vendégünk volt a debreceni Lente házaspár. Györgyi, aki gyerekpszihológus, és  István, aki 
grafikus az udvarlás, szerelem, házasság tárgykörérıl beszéltek. Márciusban Gyıri Márta debreceni lp.jelenlegi szolgálati 
területét mutatta be, fotókkal illusztrálva, a nagydobronyi (Kárpátalja) leányárvaház életét és történetét. Majd a romániai 
származású, de jelenleg Kárpátalján élı Zalán számolt be az ottani cigánymisszióról. 

•Szociális tevékenységekAz idısgondozás, a gyerekotthon, az iszákos mentı munka, a szegénycsaládok megsegítése, 
a nagymama program, a lelkigondozás és a velük együtt járó adminisztráció, illetve anyagi-fizikai-pszichikai -szellemi 
igénybevétel sokszor meghaladja erınket, képességeinket. Köszönjük mindazoknak akik részt vállaltak, imában 
hordoztak és valamilyen formában segítették ezeket a szolgálatokat.  
Vakációk kezdetekor nagy örömet jelent a Júlia otthon gyerekeinek, ha elutazhatnak, kikapcsolódhatnak az intézményi 
életformából és kisebb családi körben tölthetik az ünnepeket, vagy néhány hétnyi szünidıt.. 12-15 éves fiúk számára 
keresünk befogadó családokat.  
A februári CE győlésen elfogadtuk Spurigán Erzsébet belépését szövetségünkbe. 
A házigondozás munkatársat keres gondozói munkakör betöltésére.A tenkei Szeretetotthon szívesen fogad 
önkénteseket, akik segítenének: takarításban vagy bármilyen munkában.  
2. Zilah és környéke  
Már hosszabb ideje betegeskedik Püsök Miklós bácsi. Kórházi kezelése közben és után még jobban legyengült. Az elmúlt 
héten már minden közösségi tagtól búcsúzott. Sokan imádkozunk vele és Katica nénivel. Imádságban hordozzuk 
közösségünket is, tudva, hogy meghallgat bennünket az Úr, mert nagyon vágyunk arra, hogy helyre álljon az igaz testvéri-
szolgáló szeretet a CE-közösség tagjai és az egyház vezetıi között;  
-Szép eredménnyel szerepeltek közösségi gyerekeink az elmúlt hétvégen, március 23-25 között, a Kolozsvárott 
megszervezett Bach elıadói versenyen. Szilágyi Ágoston VIII. osztályos gitár tanuló és öccse, a VI. osztályos Szilágyi 
Barna is díjazott lett;  
-2007 tavaszán a Szilágy megyei CE-közösség tagjai is bekapcsolódnak a hollandiai Dorcas-szervezet Family-Car 
programjába, amely a nagycsaládosok megsegítését, családi vállalkozásuk anyagi támogatását, elindítását tőzte ki 
céljául. Sok imádságra és imaháttérre van szükségük a kezdı vállalkozóknak, imádkozzunk velük;  
-A diósadi közösség tagjai ez évben is folytatják böjttel összekötött imaláncukat az erdélyi református egyház 
megújulásáért, a magyar nép megtéréséért, szövetségünk tagjainak újjászületéséért, a házasságok tisztáságáért, a 
gyermekáldásért. Szövetségünk minden közösségét arra kérik, hogy tiszta kezek felemelésével támogassák 
imaláncunkat, kapcsolódjon be mindenki, aki visszavárja az Urat.  
-Új tag kérte felvételét a zilahi CE-közösségbe, Püsök Erzsébet . A belépés elıtt, két hónapi gondolkodási idıt kapott. 

•Újszülöttek: 2007 március 13 –án megszületett Kiss Ferenc és Hanni gyermeke, Dániel. 2007. március 23-án, 
pénteken 9,40 órakor született Szabó Viola, Szabó Attila és Gáspár Enikı második gyermeke. Imádkozzunk értük, hogy 
ne csak ezt az életet, hanem az örök életet is elnyerhessék, valamint az Úr Jézus útján járjanak egész életükben.  
•Eljegyzés: Az elmúlt év (2006) szeptemberében jegyezte el ifj. Berke Sándor Halmen Krisztinát. Isten áldását 
kérjük 2007 július 21 – én megáldandó házasságukra.  
Imatémák.  
-Nehezen bírkózunk meg azzal a munkával, amit eddig Kiss Hanni végzett.   
-Imádkozzunk a közösségi alkalmak szervezéséért és az Úr Jézus jelenlétéért. 
-A Júlia otthonban folyó élet ékes rendjéért. A gyerekotthon gyerekei életének a hitbeli és szociális megalapozásáért. A 
nyári idıszakban szeretnénk pár hetes munkára küldeni a nagyobbakat. Szivesen fogadunk ötleteket, ajánlatokat. 
-Húsvét harmadnapján szervezzük a szegények és magányosok ünnepi alkalmát.  
- Közösségünk kismamáiért,  babáiért. Eni munkatarsunk Kanadában élı nıvére 4 hónapos várandós második 
gyerekével és nemrég tudta meg, hogy mellrákja van. Április 3-án fogják mőteni és altatás közben fennáll a veszély, hogy 
elveszítse a babát.   
-a nyári táborok szervezéséért, programjáért. 
3.Vásárhely és környéke 
Március 2-4 között  Marosvásárhelyen megtartottuk a soron következı európai CE-vezetık találkozóját. A tavalyi CE 
Világtalálkozót követıen Woltersdorfban (2006. szept. 29 - okt. 1), Berlin közelében, került sor az elsı találkozásra. 
Szövetségünket R. Szabó István utazótitkár és Bálint Tibor képviselte. A megbeszélés középpontjában a jobb európai 
együttmőködés szorgalmazása volt. Megfogalmazódott egy 2008-ban szervezendı CE európai ifjúsági találkozó 
szervezésének a gondolata is.  
A mostani megbeszélésen Marosvásá rhelyre esett a jelenlévık választása, hogy itt kerüljön sor a jövı évi európai CE 
ifjúsági találkozóra. Tekintettel a mintegy 400 résztvevıs nagyságrendő rendezvényre, nem a mi ajánlatunk bizonyult 
ideálisnak (helyszín, elérhetıség, felszereltség, stb. szempontjából) mégis a 4 ország képviselıi vállalták, hogy együtt 
dolgoznak a kivitelezésben. A jelenlévık fontosabbnak tekintették a lelki-közösségi tényezıt, a nemzetközi CE-közösség 
együttmunkálkodásának lehetıségét, mint azt, hogy nálunk nincsenek nyugati standardon felszerelt konferencia-
központok, ahol egy helyen lehet megoldani szállást, ellátást, plenáris és kiscsoportos szemináriumok megtartását. 



Nemzetközi képviselető munkacsoportok jöttek létre, határidıket szabtunk meg és elkezdıdött a munka. 
Március 17-18 -án elindította havonkénti hétvégi elıadássorozatait a CE Szövetség Bibliaiskolája. A kísérleti jelleggel 
elindított Bibliaiskola célja nem-lelkész jellegő gyülekezeti, missziós munkások képzése. A tanrend, tanterv és egyéb 
adminisztratív jellegő struktúrák kidolgozásával a Szövetség vezetısége megbízta azt az ideiglenes kuratóriumot, amely 
az eddigi munkákat is végezte. 
Március 24.-én , Mezıpanitban tartotta a CE Szövetség tavaszi Országos Konferenciáját és Közgyőlését, mintegy 75 
résztvevıvel. A csendesnap témáját a 2Timótheus 2,1-19 adta: Krisztus jó vitézének (sztrategosz) forgolódása, az 
evangélium képviselete. A közgyőlésen, az elnöki jelentés, pénzügyi beszámoló és egyebek mellett sor került a 
Szövetség szervezeti fejlesztési valamint tevékenységi stratégiájának bemutatására. Ennek kidolgozását az 
intézményfejlıdés üteme és az Európai integráció által hozott új körülmények tették szükségessé. 
A missziós mozgalomként induló CE Szövetségben a kezdeti lendület alábbhagyott, a régi dolgok nem mőködnek 
automatikusan. Szükséges az adott helyzetben, aktuális környezetben önmagunkat és céljainkat meg- és újrahatározni. A 
helyes ön- és célmeghatározás valamint annak helyes alkamazása mozgosító erıvel bírhat. 
Elhunytak:  Bodó Lajosné, Katalin (Mezıpanit), Kuron Ibolya (85, Kibéd). Páll Dénes (75) 
 
Tervek 2007-ben 
Maros körzeti csendesnapok: 

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

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 konferencia: Szeptember 28-30, Nagyvárad 
 
Lelkésztalálkozók:Marosvásárhely és környéke 
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  

 

•Ifjúsági találkozók: -Tenkén Április 13 – 15 között, mindenkit szeretettel várunk. 
      - Kolozsváron országos ifi találkozó Április 27 – 29 között a Kétágú templomban  

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

CE közösségek hálaadása és imakérése (a * nem a CE Szövetséghez tartozó közösséget jelez) 

Közösség Hálaadás Kérés 
Arad •Bár kicsi, de van még közösség Aradon. 

• Személyesen: a jelenlevı fiatalember örül, 
hogy a szövetség tagja lehet. 

•hogy mindig minden helyzetben hálás maradhasson 

Bibliaiskola •elindulásáért •Az ideiglenes kuratóriumért, amelynek ki kell alakítania a 
Bibliaiskola struktúráját. 

Csittszentivány * •Lassan bár, de növekszik a gyülekezeti 
bibliaórára járók száma, az Úr 
munkálkodik. 

•A gyülekezetben legyen helye a házi bibliaóráknak 

•a közösség további növekedéséért 

Koinónia kiadó •Megjelenhetett Victor János: Csendes 
percek c. áhítatoskönyve. 

•A kiadó való ban az Úr dicsıségére mőködhessen 

•a Kis Tükör lapért 

•a munkatársi csapatért. 
Koronka • •hogy a gyermekeink is megszeressék és kövessék az Urat 
Kolozsvár •a nemrég beindult, vasárnaponként 

mőködı házi imaalkalmakért 
•a  kolozsvári Kétágú  Templomban megrendezésre kerülı 

Függıleges ifjúsági konferencia zökkenımentes lebo-
nyolításáért és a résztvevı fiatalok lelki gazdagodásáért 

Marosvásárhely • A diakóniai munka terén elért 
eredményekért (a Granny és a 
nagycsaládos program szépen mőködik, 
beindult az Onesimus projekt, prevenciós 
gyermekmunka). 

•Az említett programokért, az adódó nehézségek 
megoldódásáért, ahol szükséges, a változtatni tudásért. 

Marosszentkirály •Az új lelkészért, aki komoly gyülekezeti 
munkát végez. 

•A Horváth családért, amely 4 elhagyott gyerek sorsát 
felvállalta 

•A közösség erısödéséért 

•A gyülekezetben is lehessenek csendesnapok, hitépítı 
rendezvények. 

•Az egyre gyakoribb válásokért és az emiatt sérülı 
gyerekekért. 



Mezımadaras • A kezdeti ellenszenv megszőnt a CE 
közösséggel szemben, és immár jó a 
kapcsolat a lelkésszel, gyülekezettel. 

•A közösségért, a még létezı bajokért és azokért, akik 
eljárnak a közösségbe, de még nem tértek meg. A 
pletyka elhagyásáért. 

Mezıpanit •Isten 1949 óta megtartotta a közö sséget, 
és hogy van utánpótlás, virágzó 
gyülekezeti élet (mentımissziós 
bibliaórák, ifjú házasok bibliaórája stb.), 
sok az odaszánt élető fiatal. 

•Jöjjenek fiatalok is a CE szövetség alkalmaira, amely 
kiöregedett. Lehessen számukra vonzóvá. 

Nagyvárad •Azért, aki felvállaló, féltı szeretetbıl teszi 
szóvá a közösségi bajokat. 

•A CE szeretetközösség, nyitott, befogadó, egymás iránt 
érdeklıdı közösség lehessen. 

 Református 
Mentı Misszió* 

•Isten szabadító, megtartó hatalmáért 

•Isten kirendeli a szükségeseket 

•A szenvedélybetegekért és családtagjaikért. 

•A munkatársakért. 

•Az alapítvány állami akkreditációjáért. 

•az ózdi Drogterápiás Otthonért 

•Országos Találkozó (K-vár, ápr. 20-22) 

•Segítı Tábor (május 7-18) 
Székelyudvarhely •Isten munk álkodik az ifjúsági munkában 

és a Református Mentı Misszió 
alkalmain. 

•A megélhetés, a munka ne menjen a szolgálat és Isten 
dicsıségének rovására 

•Az Úr megszólítsa a gyermekeinket is 
Tenke •A pezsgı gyülekezeti életért  

•öregotthonban folyó munkáért 

•családért 

•a gyülekezet további elevenedéséért 

•az öregotthon kritikus anyagi helyzetéért 

•munkatársakért 

•a családért 
Utazótitkár 
R. Szabó István 

•hogy betöltheti a munkakörét •meghaladja a feladat, mert a munkakörében a program-
szervezés is benne van, de hogy a kapcsolattartásra 
fektesse a hangsúlyt és minél jobban tudja végezni 

 

A CE SZÖVETSÉG STRATÉGIAI TERVE (nagyvonalakban) 
 
 I. A SZERVEZET EGÉSZÉT ÉRINTİ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK 

1. CE-tevékenységek struktúrájának és mőködési rendszerének kialakítási stratégiája 
2. Az emberi erıforrások stratégiája 
3. Önkéntes-stratégia 
4. Képzési stratégia 
5. Arculat és külképviselet stratégia 
6. Gazdasági stratégia 

 
II. SZAKTERÜLETENKÉNTI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK 
A. Missziói stratégia 

G Evangélizálás 
G Hitmélyítés és közösségépítés 
G Irat- és médiamisszió 

B. Ifjúsági- és gyermekmissziói stratégia: A növekedı közösségek stratégiája 

G Az ifjúsági- és gyermekmisszió szervezeti fejlesztése 
G Ifjúsági- és gyermekevangélizálás 
G Hitmélyítés és közösségépítés 
G Tagság 

C. Diakóniai stratégia 

J    Gyermekgondozás. 
o 18 éven aluli fiatalok gondozásának biztosítása egészséges családi környezetben 
o 18 éven felüliek társadalomba való reintegrálásának támogatása (Onesimus-projekt) 

G Közösségfejlesztés 
G Az idıs emberek méltóságának megırzése 

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 


