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A Feltámadott Jézus Krisztus által megáldott Húsvétot 
kívánunk minden kedves testvérünknek, olvasónknak és szeretteiknek!
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„Amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, és megígértem, hogy 
Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy is cselekszem a mai napon.” 

(1 Királyok 1, 30 )

Ki irányítja az országot? Ki lesz a király? Égető kérdések vetődnek fel ebben a 
versben.  Magunkra  alkalmazva  a  kérdést:  ki  is  irányítja  az  életemet?  A  trónviszály 
igenis aktuális kérdése életünknek. 

Három  arc  rajzolódik  ennek  az  igeversnek  hátterében:  a  trónkövetelő,  de 
önjelölt Adónijja, a tétovázó apa, -Dávid- és a jogosan megilletett, de alázatos Salamon. 

Adónijja nem tud várni. Nem is mindig könnyű a várakozás. Adónijjában ott van 
a türelmetlenség és meg is oldja a helyzetet. Persze úgy ahogyan ő látja jónak, a maga 
személyét  előre tolva.  Elbizakodott  és teljesen megfelelőnek tartja önmagát.  De nem 
csak  a  királyságban,  hanem  más  helyzetben  is  fontos,  hogy  mások  hogyan  látnak 
engem,  megbíznak-e  bizonyos  feladattal,  vagy  mást  ítélnek  alkalmasnak.  Adónijja 
megteremtette  az  uralkodáshoz  szükséges  külső  feltételeket.  Viszont  nemcsak  külső 
dolgok szükségesek, hanem belsők is? Vajon azokat megszerezheti-e?

Dávid  tétlenkedik.  Ő  maga  már  nem  tud  eleget  tenni  a  királykodás 
követelményeinek, de nem jelöl  ki  senkit  sem maga helyett.  Váltani  nem könnyű.  A 
maga helyébe helyezni valakit, szintén nehéz feladat. Hiszen eddig ő volt elől és most 
más valakit  kell  ezen a helyen látnia.  A visszalépés nemcsak a nyugdíjba menéskor 
aktuális,  hanem más helyzetekben is kell  ebben gyakorolnunk magunkat.  Visszalépni 
nagyon nehéz, mert el kell engednem dolgokat, vagy éppen szemlélni, hogy ezt most 
más teszi meg, akár jól akár rosszul. 

Salamon nem tolakszik, más küzd érte. Kivár, még ha más tolakszik is helyére. 
Jézus  nem  erőszakkal  lesz  király  életünkben,  hanem  ahol  bűnbánó  szívvel 

hívják, ott megjelenik. Ámen. 
Geréb Géza lp., 

Református Mentő Misszió és Bonus Pastor Alapítvány, Székelyudvarhely

• ami volt • ami van • ami lesz • ami volt • ami van • ami lesz
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ÚjÚj tagok a CE Szövetségben 
2007 Húsvét – 2008 Húsvét között

Nagyváradon: Balogh Béla és Balogh Rózsika, 
Diósadon: Püsök Anna és Kulcsár Julianna
Székelyudvarhelyen: Bálint Tibor, Bálint Zsófia és Geréb Géza

Miért lettem CE-tag?

Bálint Tibor és felesége az idén februárban lépett be a 
CE  Szövetségbe.  Mindketten  tanárok,  Tibi  iskolaigazgató  
Máréfalván,  Zsófi  pedig  gyereknevelési  szabadságon  van.  Két 
gyerekük van: Júda Ákos (4 éves) és Mártika (1 éves 9 hónapos).  
Tibit kérdeztük, hogy miért is lépett be a CE Szövetségbe. 

Azért döntöttem a CE tagság mellett,  mert már tovább 
nem halogathattam. Ugyanis a hitre jutást, az egyházszeretetet, a 
közösséget és a szolgálatot a CE szövetségen keresztül nyertem 
meg. Ugyanakkor, mélységes tisztelet és hála alakult ki bennem a 
szövetség  múltjával  s  hagyományával  szemben.  Elveit  pedig  - 
fogadalom nélkül is - vallottam és törekedtem azonosulni velük. 

Én mindig is CE-snek tudtam magam. Az idő múlásával, 
a  szolgálat  s  ellenszél  hatására  ez  egyre  inkább  elmélyült 
bennem.

Volt  egy  időszak,  amikor  azért  nem  vettem  fel  a 
tagságot, mert nem akartam támadófelületet adni a szolgálatot 
s  a  lelkiséget  ellenzőknek.  Teljesen  hiába.  Úgyis  CE-snek 
tituláltak s szolgálatunkat ugyanúgy támadták(-ják). 
Volt  időszak,  amikor  meg  azért  torpantam  meg,  mert  úgy 
gondoltam,  hogy  Krisztus  szolgálatát  a  CE  tagság  feltétele 
nélkül  is  végezhetem,  úgymond „pártatlanul”.  Ez  tényleg  így 
van,  csakhogy  én  valahol  az  Anyaszentegyházon  belül  a 
helyemet is meg szerettem volna találni.  Most, amikor egyre 
gyakrabban tevődik fel bennem a lojalitás kérdése egy olyan 
egyházközségben,  amelyben  már  a  fizikai  kirekesztésünk 
folyik,  szükségét  érzem  egy  erős  közösségi,  tanbéli 
támogatásnak. Mivel pedig meggyőződésem, hogy egyházunk 
Életben  maradása  szempontjából  szükség  van  a  CE 
lelkiségére,  teológiai  világosságára  és  a  benne  gyakorolt 
közösségi  létformára,  ezért  tettem  nyilvánvalóvá  magam  és 
mások számára is a CE tagságomat. Mert „e tekintetben puszta 
létezésünknek is van valamilyen jelentősége” vallja Kecskeméti 
István  azokkal  szemben,  akik  a  CE  szövetséget  az  egyház 
testéből ki akarják operálni. 

Valaki megkérdezte, hogy miért a CE s nem a Biblia 
Szövetség tag lettem. S válaszomban jöttem rá, hogy nekem 
más  választásom  nem  is  lehetett,  hiszen  itt  nőttem  fel,  itt 
kaptam  barátokat,  itt  érintett  meg  az  evangélium,  itt  leltem 
szolgálatra. 



Kérjük, támogassa 
jövedelemadója 2%-ával a 

CE Szövetséget!
Nem kerül pénzbe, csak egy néhány percébe!

  Az  adótörvény  az  idén  is  lehetővé  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 következőképpen járjon 
el:

   Ha csak fizetésből van jövedelme, akkor töltse ki a mellékelt 230 
-as űrlapot (Cerere  privind  destinaţia  sumei  reprezentând 
până la 2% din impozitul anual),  ha pedig nemcsak fizestésből 
van jövedelme, akkor a 200-as űrlapot.

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

 Mellékelni  kell  egy  másolatot a  munkahelyéről  vagy 
munkahelyeiről kapott  Fişa fiscală-ról. Ha még nem kapta meg, 
kérje  a  munkaadójától.  Az  űrlapon  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 előre is köszönjük!

A CE Szövetség néhány szolgálata
 Adjunk hálát mindezekért!

 Csendesnapok – havonta a Bihari és a Zilahi körzet 
közösen.  Évente  országos  csendesnapot 
szervezünk. A tavalyi Mezőpaniton volt.

 Országos CE konferencia minden ősszel. Az utóbbi 
Nagyváradon volt október elején.

 Berea-szemináriumok havi rendszerességgel.
 Iratmisszió  –  Kis  Tükör  havilap  ,  Koinónia 

kiadványok
 Gyerekotthonok: Júlia (Nagyváradon 12 gyerekkel), 

Dorcas (Marosvásárhelyen 11 gyerekkel), 
Zsuzsánna (Zilahon 20 gyerekkel). 

 Gyerekmisszió  –  Nagyváradon  mintegy  30  gyerek 
találkozik  kéthetente és változatos programok által 
ismerkedhetnek az evangélium Urával, egymással.

 'Onesimus'-projekt  –  nehéz  körülmények  között 
nevelkedett  fiatalok  közösségi,  egyházi  és 
munkahelyi  integrálása.  Jelenleg  mintegy  23  fiatal 
vesz részt a programban Marosvásárhelyen.

 Prédikációs kazetta-misszió idősek, mozgás-
korlátozottak felé

 Idősgondozás: az Erzsébet-kör kéthetente találkozik 
kb. 80 résztvevővel, de húsvéti  alkalmukon 300-an 
vettek  részt.  A  Naomi  mosolya  házigondozási 
program  keretében  25  körül  volt  a  gondozottak 
száma az elmúlt év folyamán. A „Granny” projektben 
Erdélyszerte 230 idős embert támogatunk.

 A  „Family  Care”  családtámogató  projektünkben 
mintegy  630  személyt  érintő  126  család  lelki, 
morális, anyagi megsegítését végezzük

 Az  „agro-projekt”  keretében  25  család  kapott 
élőállatot, vetőmagot

 Ifjúsági munka: heti bibliaórák a központokban, tini-
ifi,  filmklubok  működnek;  évente  megszervezzük  a 
„Függőleges”  konferenciát.  A  tavalyi  Kolozsváron 
volt mintegy 800 résztvevővel.

 Nyári táborok, amelyeken többszázan vesznek részt 
évente

Eseménynaptár
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Nemzetközi CE események

 ápr.  3-6 – európai CE Szövetségek 
vezetőinek találkozója Budapesten

 júl.  24-27  –  európai  CE  ifjúsági 
konferencia  -  „Connect  Europe”, 
Nagyváradon  az  Emanuel  egyetemi 
központban

Ifjúsági rendezvények

 ápr.  19-20,  Tenke  –  ifjúsági 
konferencia.  Téma:  Az  idő  -  telő-
múló, alkotásra rendelt ajándék

 május  2-4,  Zilah  -'FÜGGŐleges' 
országos ifjúsági konferencia. Téma: 
Függök a hálón – virtuális valóságok

Közéletben érdekelt fiatalok számára

 ápr. 25-26 – Zilah, SGP-CE 
szeminárium

 júl. 16-23 – Bucsin, SGP-CE tábor 

Jún. 4-7 – országos CE-vezetőségi 
tábor  a Bucsinon

Keresztyén vezetők/vállalkozók 
bibliaórája

Marosvásárhely, CE-ház,18.00-tól

 ápr. 17
 máj. 15
 jún. 12
 júl. 10
 aug. 14
 szept. 11
 okt. 16
 nov. 13
 dec. 11

Királyhágómelléki csendesnapok:

 ápr. 1 – Biharvajda
 máj. 6 – Diósad
 jún. 3 – Nyírsid
 júl. 1 – Mice
 aug. 5 – Varsolc
 szept. 2 – Nagyszalonta
 okt. 7 – Sarmaság
 nov. 4 – Pankota
 dec. 2 – Zilah

A Református Lelkészi Kollégium (RLK) 
alkalmai:

 ápr. 22-23 – Nagyvárad, CE-ház. 
 szept.23-24  –  Marosvásárhely,  CE-

ház

Marosvásárhely-környéki 
lelkipásztorok havi találkozói:

 márc. 31 – Koronka
 máj. 19 – Somosd
 jún. 16 – Udvarfalva
 okt. 6 – Mvhely-Alsóváros
 nov. 3 – Torboszló
 dec. 1 – Mezőméhes

Március 29-én 

Országos CE csendesnapra várjuk 
tagjainkat és minden érdeklődőt!

Helyszín: Kolozsvár, Tóközi 
Református templom!

Részletek a 4. oldalon!



Imatémák
Házasság

2007  júliusában  Tenkén  kötött 
házasságot  ifj.  Berke  Sándor  és  Halmen 
Krisztina. Azóta is ott laknak.

2007  szeptemberében  Nyirsiden 
Székely  István  és  Kármen  menyegzőjére 
került sor. 

Adjunk  hálát  az  újonnan  alapított  
családokért.  Könyörögjünk  a  fiatal  
házasokért,  hogy  egymással  hitben 
maradjanak  meg.  Kérjük  Istent  az 
egyedülállókért,  hogy  akár  egyedül  akár 
alakuló  párkapcsolataikban  értékes  és 
áldott életet éljenek.

Hálaadás újszülettekért

 Kiss  Dániel,  Ferenc  és  Hanni 
elsőszülött kisfia, Nagyvárad 

 Nagy Máté, József és Hajnal harmadik 
gyereke, első kisfiúk, Feketegyarmat

 Szabó  Kristóf,  István  és  Anna 
elsőszülöttje, Marosvásárhely 

 Baló  Sára,  Levente  és  Erzsébet 
második gyereke, Kolozsvár 

 Csiszér  Ilka,  Balázs  és  Ágnes  első 
gyereke, Kolozsvár 

 Erdei Mihály, János és Mária negyedik 
gyermeke, Völcsök

 Szabó Viola,  Attila  és Enikő második 
gyermeke, Zilah

Adjunk hálát a gyermekáldásokért.  
Könyörögjünk gyerekeinkért, családjainkért.  
Kérjük  Istent,  hogy  ajándékozza  meg 
gyerekekkel a meddő házaspárokat

Súlyosabb betegségben szenvedők:

 Kulcsár Róza, Diósad - rákbeteg 
 Boda Eszter, Diósad
 Agyó Ferenc, Nyírsid – szívbeteg
 Adorján  Amália,  Marosvásárhely  – 

ágybanfekvő
 Farkas György, Mvhely - lebénulva
 Korpos  Katalin,  Backamadaras  – 

rákbeteg 
 Lovász József, Mvhely– Alzheimer kór
 Halmen  Malvin,  Mvhely  –  Alzheimer 

kór
 Gazda Irma, Mvhely – ágybanfekvő
 Szabó Tibor, Mvhely

Imádkozzunk  betegjeink  békes-
ségéért és, hogy szenvedéseik közepette is  
tapasztalják  meg  Urunk  közelségét, 
szeretetét  és  a  közösség  érdeklődését,  
gondoskodását.

Közösségeink, tagjaink 

Könyörögjünk  a  zilahi  közösség 
vezetőiért,  hogy legyen bölcsességük és a 
hit  egységében,  Urunk  szeretetével  
irányítsák  a  CE  Szövetséget  valamint  a  
Parmenas kft ügyeit. 

Imádkozzunk  mindazokért,  akik 
különféle okoknál fogva nehezen jutnak el  
rendszeresen közösségi alkalmakra.

CE az Egyházban

A  KHM  Egyházkerület 
vezetőségében előállt személycsere újabb 
nyitást  hozott  a  CE irányában is.  Ennek 
köszönhetően  május  14-én  az 
egyházkerület vezetősége és esperesei a 
CE  Szövetség  vezetőivel  találkozik  egy 
egynapos  program  keretében,  amelyen 
előadást  fog  tartani  mindkét  fél  egy-egy 
képviselője.

Hívjuk  segítségül  Urunkat  és 
Megváltónkat, hogy a hivatalosokkal való 
kapcsolatunkban  is  Ővele  járjunk  mind 
helyi  szinten  mind  pedig  országos 
vezetők szintjén Kérjük munkálja bennünk 
egyháztagokban,  lelkipásztorokban  és 
egyházi vezetőinkben az Ő tiszta Igéjének 
befogadását,  megélését  és  szolgálatát.  
Őrizzen  meg  hozzá  nem  méltó 
megalkuvástól.

Külkapcsolatok és nemzetközi CE

Tavaly  áprilisban  Adorján 
Kálmán  elnök,  Halmen  István  országos 
igazgató és Kövesdi Attila CE Basilea kft 
ügyvezető  látogató  körúton  voltak 
Svájcban,  Németországban  és 
Hollandiában.  Kiutazásuk  célja  a  CESz 
partnereivel való kapcsolatápolás volt. 

Szeptemberben Adorján Kálmán 
elnök  részt  vett  a  CE  Világszövetség 
vezetőségének  ülésén,  amelyet  az 
Egyesült  Államokban  tartottak,  Pittsburg 
közelében.

Októberi  országos  konferen- 
ciánkon, amelyet Nagyváradon tartottunk, 
vendégünk  volt  Faataape  Lavatai 
(Amerikai  Szamoa),  CE  világszövetségi 
elnök. Lavatai testvérünk egy egész hetet 
töltött  Erdélyben,  meglátogatva 
közösségeket  valamint  az  országos 
irodát.  A  konferencián  vendégünk  volt 
még  Dr.  Thomas  Kröck  és  felesége 
(Németország),  akik  mindketten  előadást 
is tartottak. 

Adjunk hálát  az immár 127 éve 
Amerikából elindult CE mozgalomért és a 
105 éves magyar CE-ért.  Hozzuk  Urunk 
elé a több mint 40 országban működő CE 
Szövetséget.  Imádkozzunk,  hogy  legyen 
lelki  egység  az  oly  sokszínű 
világszövetségben és vezetői körében.

Szervezetfejlesztés

2006  végén,  a  Kom  Over  en 
Help  (Hollandia),  a  CRWRC  (USA) 
valamint  az  ugyancsak  holland  Dorcas 
szervezet támogatásával, a CE Szövetség 
elkezdett  dolgozni  szervezetiségének 
tovább-fejlesztésén. Ebben a még mindig
 tartó folyamatban segítségünkre volt két 

szakember is: Hans Smolders (Hollandia) 
és Bakk Zsuzsa (Kolozsvár). 

Imádkozzunk,  hogy  szövetsé- 
günk  missziós  mozgalmi  jellegét 
visszakapja,  valamint  szervezetként  is  a 
rend  uralkodjon  minden  szinten  és 
minden szolgálati területen.

Új vezetőségek

Az  őszi  országos  konferencia 
keretében  tartott  közgyűlés  Adorján 
Kálmán  lelkipásztort  választotta  a 
Romániai  CE  Szövetség  elnökévé.  Az 
országos  vezetőség  másik  négy  tagja: 
Horváth Levente lp., Gáspár Attila, Berke 
Sándor lp., Grósz Imola.

Szövetségünk  legnagyobb  helyi 
közössége,  a  marosvásárhelyi,   március 
8-án  megválasztotta  új  vezetőségét  a 
következő  testvérek  személyében: 
Csorbai  János,  Lőrincz  János  lp.,  Dr. 
Pethő Mária, Szabó Lídia, Fekete Teréz. 
Az új  vezetőség soron következő ülésén 
választja meg elnökét és tisztségviselőit. 

Diósadon  Baczó  Andrást 
választották a közösség elnökévé.

Imádkozzunk  a  CE  Szövetség 
minden  szinten  szolgáló  munkatársaiért,  
tisztségviselőiért,  vezetőiért,  hogy 
mennyei látással irányítsák a közösségek,  
a  körzetek  és  az  országos  szövetség 
munkáját.

Utazótitkári

R.  Szabó  István  2006  őszén 
lépett vissza országos elnöki tisztségéből, 
hogy  utazótitkárként  főállásban 
végezhesse  a  szolgálatot.  Idén  március 
első  felében  két  régióban  is  végzett 
többnapos  látogatást,  nevezetesen  a 
váradi  és a zilahi körzetben. Látogatásai 
folyamán  eljutott  a  következő  helyekre, 
ahol  CE-tagokkal,  CE-közösségekkel, 
velünk  lelki  egységben  lévő 
egyháztagokkal  és  lelkipásztorokkal 
találkozott:  Tenke,  Biharvajda,  Szalárd, 
Szatmárnémeti,  Tamáshída, 
Feketegyarmat,  Pankota,  Zilah,  Völcsök, 
Szilágyszeg, Diósad, Szilágyperecseny.

Imádkozzunk  az  utazótitkári  
munka  lelki,  missziói  és  szervezeti  
hatékonyságáért.  Ugyanakkor  élő 
kapcsolathálózatért  a  CE  Szövetség 
tagjai, közösségei és országos szintjén.

Meghaltak:

 Magyar Margit, Tenke
 Gazda Benedek lp., Marosvásárhely
 Kis Polixénia, Marosvásárhely
 Püsök Miklós, Zilah
 Szabó Edit, Völcsök

Imádkozzunk  hozzátartozóikért,  
hogy Urunk vígasztalja meg őket!

3



Országos CE csendesnap 
2008. márc. 29.

Kolozsvár, Tóközi Ref. templom

Kicsoda az az Isten?

09:15-09:45 – érkezés
10:00 – Nyitás, ének
10:15 – Igehirdetés - Hűség, felelősség Isten és 
emberek előtt (Dán. 3:1-18) – Geréb Géza lp.,   

Székelyudvarhely
11:00 – Szünet
11:15 – Kiscsoportos megbeszélés, imaközösség: 
Bizonyságtétel és annak hatása
13:00 – Ebéd
14:30 – Közgyűlés
15:30 – Szünet
16:00 – Fórum: Időszerű kérdések a CE-ben – Szabó 
István lp., utazótitkár, Marosvásárhely
17:30 – Szünet
18:00 – Istentisztelet – Kereszttűzben (Dán. 3:19-33) 
–  Kozma András lp., Kolozsvár-Tóköz

A CE közösségeknek képviseltetniük kell magukat a 
közgyűlésen. Kérjük, hogy minden 5 tag után 
legalább egy képviselő jöjjön el a közgyűlésre!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

'FÜGGŐleges' 
Országos 
Ifjúsági 

konferencia
2008. máj. 2-4, 

Zilah
Téma: 

FÜGGÖK_A_HÁLÓN – virtuális 
világok

További részletek, bejelentkezés a:
www.fuggoleges.ro honlapon, vagy 

Nagy Ildikónál: 
0746.843.669, 

fuggoleges2008@yahoo.com

Fizessen elő a KIS TÜKÖRre!
Színes, széleslátókörű és a keskeny úton való 

járásban segít!
Belföldre-külföldre, születésnapra, névnapra, 
gyereknapra, házassági évfordulóra, másnak 

vagy saját magunknak értékes ajándék!
Havonta mindössze egy kenyér árába kerül, 

egy évre pedig 32 lej!
Ötöt fizet, hatot kap. Gyűjtsön öt előfizetőt és a 

sajátja ingyenes lesz!

Részletekért írjon vagy hívjon!

 Elérhetőségeink: 

KOINÓNIA – Kis Tükör, 
400344 Cluj-Napoca, str. Mărginaşă 42. 

Tel.: (+4) 0264.450.119

Email: office@koinonia.ro 

A röpCÉ-t együtt írjuk!

A röpCE a Romániai  CE Szövetség hírlevele. 
Alkalmi  kiadvány,  megjelenése  többnyire  ünnepekhez 
kötött. Az utolsó számot a tavaly Húsvétra küldtük ki. Az 
idén  szeretnénk  még  egy  számot  kiküldeni  Pünkösd 
előtt,  egyet  pedig  Karácsonyra.  Célunk  tagjaink  és 
érdeklődőink  tájékoztatása  valamint  a  tagok  egymás 
közötti,  a  közösségek  valamint  az  országos  iroda 
kapcsolathálózatának  élénkítése,  elősegítése.  Ennek 
érdekében  fontos  számunkra,  hogy  legyenek 
hozzászólások,  küldjenek  az  olvasók  híreket, 
imakéréseket. Szeretnénk minden számban továbbra is 
áhitatot megjelentetni, de személyes bizonyságtételeket 
is igyekszünk közölni és közkinccsé tenni. A RöpCÉ-nek 
akkor  van  értelme,  ha  együtt  írjuk!  Ezért  bátorítok 
minden kedves Olvasót, hogy kapcsolódjon be. 
Elérhetőségeink: 

Országos CE iroda
Str. Hegyi Lajos nr. 9,  

540181 Tg.Mures, Románia
Tel/fax. (+4) 0365.806.881, 
Mobil: (+4) 0740.310.367

E-mail:    r.sz.istvan@gmail.com     

Szabó István, utazótitkár
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