
Áhítat „Keletről bölcsek jöttek, hogy megkeressék a zsidók királyát.”(Máté ev. 2:1-12)Ezek a bölcsek vagy királyok, ahogy említeni szoktuk őket, va-lójában névtelenek, csak legenda nevezi őket Gáspárnak, Menyhértnekés Boldizsárnak. De Isten előtt számon vannak tartva, mert neki a név-telenek is  fontosak.  A mennyben sok  meglepetés fog érni,  sok  olyanember is ott lesz, akiről nem is gondoltuk volna, hogy Jézus az ő királyais. Ez alázatra int minket, nem mondhatjuk magabiztosan, hogy egyedülmi vagyunk a megtértek. Lássuk, mit tanulhatunk a három napkeletibölcs történetéből.Noha  maguk  is  bölcsek  vagy  királyok  voltak,  ez  mégsemvakította el őket. Sőt bölcsességük éppen abban nyilatkozott meg, hogykeresni  tudtak.  Találkoztak  is  Jézussal,  mert  nem  féltették  améltóságukat és útra keltek, pedig sok veszéllyel és fáradtsággal járt.De  mindez azért  történt,  mert  felismerték:  van  egy  náluk nagyobbKirály, akivel találkozni kell.Velük szemben Heródes is keres, de ő mégsem talál, mert ő amaga királyságát, azaz a maga pozícióját félti. Úgy keres, hogy másokat kér meg erre, egyrészt a háromkeleti  bölcset,  másrészt  a saját írástudóit kéri fel. Hiábavaló keresés az övé, mert saját maga nem akarrészt venni benne, kész tényeket akar, de nem a megtalálás és a találkozás örömét. Azt gondolhatnánk, hogy a farizeusok és írástudók, akik ismerik az írásokat, sietnek a leginkábbmegtalálni a Messiást. De saját tudásuk akadályozza  őket a megtalálásában. Amikor  azt gondolom, hogybirtoklom  a  kegyelem  titkát,  akkor  vagyok  a  legtávolabb  a  Messiástól.  Ma  szükségem  van-e  JézusKrisztusra vagy úgy gondolom nekem már nem kell keresnem őt, mert ismerem régen? Meglehet sokszor csak az eszünkkel tudjuk az írásokat, mint az írástudók vagy maga Heródes, deszívünkben  nem  él  a  Király.  Ekkor  pedig  egymásnál  különb  kiskirálynak  tartjuk  magunkat,  nehezenbocsátunk meg egymásnak , meglehet már köszönni sem köszönünk egymásnak, pedig közben azt valljuk,hogy  a  Krisztust  szolgáljuk  mindnyájan.  Ha  csak  tudom  a  kegyelem  útját,  de  nem azon  járok,  akkorkárhozatra jutok. A tudás önmagában nem elég, ma mit jelent Jézus Krisztust keresve és megtalálva élni, eza kérdés! A bölcsek számára nemcsak veszélyes volt az út maga, de hosszú is. De így derülhetett ki, hogymennyire  kitartóan  keresik  a Királyt.  Mi mennyire  vagyunk kitartóak?  Van-e önmegtagadás bennünk?Milyen fájdalmakat vagyunk készek eltűrni a hitünkért? Mibe kerül nekünk a hitünk gyakorlása? Elégnektartjuk  pusztán  azt,  hogy  CE  tagok  vagyunk?  Keressük-e  kitartóan  Istent  magát  vagy  csak  a  jövőprogramjain meg szolgálatain gondolkozunk?Kérjük Isten Lelkét, hogy úgy keressük Őt, mint a keleti bölcsek: valóban Krisztus hódolói és követői lehes-sünk, tegyük elé a kincseinket, hogy Vele és általa más úton, az Isten által jelzetten térhessünk vissza csa-ládjainkhoz, munkatársainkhoz, közösségi tagjainkhoz. Ámen. 
Grosz Imola, a CE Szövetség országos vezetőségének tagja, Marosvásárhely

Európai CE konferenciát szerveztünk
Piliscsabán2008. július 24-27 között, több évtizedes szünet után, újbóleurópai CE konferenciára került sor.  Örvendetes, hogy a RomániaiCE Szövetség a németországival karöltve főszervezője lehetett ennekaz eseménynek.   Nyolc  országból  mintegy  160 résztvevője  volt  akonferenciának.  A  résztvevők  több  mint  egynegyede erdélyi  volt.Sokszínű  programban  lehetett  része  mindazoknak,  akik  eljöttek.Imádkozzunk,  hogy  a  „Connect  Europe”  ne  csak  egyszeri  alkalommaradjon.  Az  „egyesülő  Európában”  az  európai  CE  SzövetségekUrunkkal  és  egymással  maradjanak  egységben,  hogy  hatékonyszolgálatot végezhessenek a kontinensen és azon túl. 
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Kívánjuk minden olvasónknak, hogy Áldott Karácsonyban legyen része; Kívánjuk minden olvasónknak, hogy Áldott Karácsonyban legyen része; 
a 2009-es év minden napja pedig Isten szerint teljen!a 2009-es év minden napja pedig Isten szerint teljen!

Zilahi ifjúsági evangélizációs hétvége2008 december 11-14 között a zilahi CE Parmenas házbanifjúsági  evangélizációs  hétvége  zajlott,  amelyet  a  zilahi  fiatalokszerveztek,  a  Katakomba  egyesület  valamint  a  CE  szövetségtámogatásával.  Esténként  6  órakor  kezdődtek  az  alkalmak.  Volt  közöséneklés, imádság, az Igét pedig meghívott református lelkipásztorokhirdették,  nevezetesen: Fekete  Márton  (Mezőméhes), Illyés  Tamás(Érszőllős),  Mike  Pál  (Magyarkéc),  Bántó-Tamás  Szilveszter  ésfelesége, Csilla (Kispetri).Az  evangélizáció  témája  a  megtérés  volt,  Tudom-nem
tudom? címen.Nagy  örömünkre  a  vendéglelkészek   egyikét-másikátelkísérték  ifiseik  is  az  alkalomra,  így  minden  este  hol  helyi,  holvendég fiatalok tettek bizonyságot. Sőt mitöbb: a kalotaszegi Tűrébőla református gyülekezet fiataljai aktívan csatlakoztak az alkalomhoz,szombat  déltől  vasárnap  estig.  Az  Istentől  gazdagon  megáldottigehirdetések mellett alkalom volt esti filmnézésre, közös játékokra aszombati  játékdélután  keretében,  városnézésre,  tartalmasbeszélgetésekre és közösségformáló éneklésre. Szívből jövő énekkelajándékozott  a  Türei  Református  Gyülekezet  Vegyeskórusa  és  azöttagú Chocolat Fondu Kamarakórus. Gáspár Anna, Zilah

Ez (is) történt  Pünkösd óta a CE Szövetségben

Országos CE konferencia Mezőpaniton2008.  szeptember  26-28  között  megtartottuk  a  XVII.országos CE konferenciát. A szolgálatok vezérfonalát a konferencia főtémája adta meg, ami „A szolgálat öröme” volt. Akik szolgáltak: PitóAntal (Mezőpanit), Papp Béni (Marosvásárhely), Nagy József Mihály(Feketegyarmat),  Andreas  Rudolph  (USA,  a  CE Világszövetségénekfőtitkára),  Bacskai  Bálint  (Budapest).  A  programban  voltakműhelyek,  filmnézés,  beszámolók,  bizonyságtételek,  sőtgyerekkonferenciára  is  sor  került.  Hálásak  vagyunk  Urunknakmindenért.  Köszönjük  a  támogatóknak,  paniti  testvéreinknek  ésmindazoknak, akik segédkeztek a szervezésben és a lebonyolításban. Tökölyi Hajnalka személyében új tagja van a
nagyváradi CE Szövetségnek. Isten hozta közénk!

    r ö p C E    r ö p C E
A Romániai CE Szövetség hírlevele                   X. évf.   3. szám                             2008. Karácsony

A tartalomból:A tartalomból:



BizonyságtételBizonyságtétel
Csorvási Jenővel beszélgetett R. Szabó IstvánJenő bátyámat marosvásárhelyiotthonában kerestem fel. Lábadozikmiután rosszindulatú rákosdaganatot távolítottak el testéből. Azőszön fedezték fel és a kivizsgáláseredménye meglepte. Az Úr kezébetette életét, így nézve elébe aműtétnek. Közben igei vezetést iskapott és reményteljesen várta aműtét eredményét. 

– Jenő bátyám, nem tűnik nagyonlevertnek, gondterheltnek.
– Meglepetésemet könyörgésrefordítottam és azt mondtam az Úrnak, hogy ha életet akar még adniitt a földön, akkor elfogadom, de ha Hozzá kell költöznöm, akkor ishálás vagyok Neki. Annak csak örülhettem, hogy a műtét végettVáradra kerültem. A testvérek felvállaltak, segítettek. Igét is hoztaknekem a kórházba és ez lelkileg megerősített. Különösen a Zsoltárok41:1-5 maradt meg emlékezetemben. Ténylegesen megtapasztaltam,hogy az Úr megerősített a betegágyamon és bár borúlátásra okot adótesti állapotban voltam, mégis valóban megkönnyebülten jöhettemhaza. A másik Ige is nagyon elevenen maradt meg gondolataimban,az a Zsoltárok 118:17,18. versei: „Nem halok meg, hanem élek,és

hirdetem az Úrnak cselekedeteit! Keményen megostorozott engem az
Úr, de nem adott át engem a halálnak.” Hadd mondjam el, hogylegnagyobb élményem egy újratalálkozás volt. Szombatnaponérkeztem Váradra és már aznap összetalálkoztam a CE-házban egyvolt gyerekkori osztálytársammal, akit 45 éve nem láttam. Annyiraörültem, hogy Körösi (Laczkó) Ildikóval immár lelki testvérekkénttalálkozhattunk újra.

– Sikerült-e megosztani másokkal is a kapott Igéket?
– Az orvosprofesszornak elmondtam, hogy az én életem Isten kezébenvan. Azért mégis megkérdeztem tőle, hogy emberileg milyenkilátásaim vannak? Azt felelte, hogy sok évig el lehet élni egy ilyenműtét után. Ekkor közbeszólt a Jenő bátyám felesége, mondván:
– Amikor férjem hazatelefonált, akkor mondtam neki, hogy azért

készüljünk fel a másik eshetőségre is. Nehogy azt gondoljuk, hogyszáz évig élünk. Nekünk az Úr Jézus a doktorunk, mi csak Őbennebízunk. Jenő bácsi folytatja: 
– Az orvosprofesszornak is bizonyságot tudtam tenni. Elmondtamneki, hogy amióta itt vagyok a kórházban, a feleségem szüntelenimádkozik az orvosokért, hogy sok beteget meggyógyíthassanak.Nagyon értékelte és köszönte. A kórházban meglátogatott SoósNoémi lelkipásztorasszony is. Beszélgettünk és együtt imádkoztunk.Aztán hazajöve Cserefalvára, igehirdetésében elmondta agyülekezetnek, hogy a műtétre készülve Isten milyen békességetmunkált bennem. Volt, akinek még elmondtam az Igét vagyfelolvastam. Az egyik idős bácsi könnyezve hallgatta. Egy másikbeteg meg a nyugodtságomra lett figyelmes. Ővele a feleségembeszélgethetett az Igéről.
– Az utóbbi időben elég sokat volt kórházban Jenő bácsi.
– Szeptembertől errefele több mint két hónapot feküdtemkórházakban, Marosvásárhelyen és Nagyváradon. Úgy gondolomIsten ezáltal a betegség által állított meg. Hiszen nagyon beleéltemmagam a lakásügynöki munkába. Most nagyon sokat imádkozom ésamikor nem tudok aludni, akkor Igét olvasok, hogy megérthessem éstovább adhassam. 
– Értsem úgy, hogy amennyiben felépül Jenő bácsi, akkor másoklesznek a hangsúlyok?
– Remélem. A korábban is vállalt szolgálatokat szeretném nagyobbodaadással végezni és többet tenni, jobban kivenni a részem az Úrrámbízott munkájából. Kérem, hogy jobban használjon az Úr. Háthaegy rákos beteg bizonyságtételét inkább elfogadják az emberek.
– Van-e kapcsolata a közösséggel?
– Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a váradi testvéreknekgondoskodó szeretetükért, különösen Csongornak, Nagy Ferinek, azid. Visky házaspárnak, Tündének. Amióta hazajöttem, a vásárhelyiatyafiak jöttek látogatóba és az Ige által erősítettek. Érdekességkéntemlítem, hogy a legidősebb közösségi tagunk keresett fel alegtöbbször. Vágyódom én is a közösségi alkalmakra, ezért várom amielőbbi felépülésem. 
– Kívánom Jenő bácsinak és minden egyes betegünknek Istenjelenlétét és a gyógyulást.
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Csendesnap Zilahon 2008.  decemberi  csendesnapját  Zilahon  tartottuk  2-án.  Ézsaiás  próféta  könyvének  64.  részéből  Sipos  András  szilágyszegireformátus lelkipásztor szolgált a környékről mintegy 75-en összegyűlteknek. A szolgálat legfontosabb üzenete: bármi áron, bárhol, csakegyütt lenni Jézussal, Megváltó Urunkkal. Ha ezt minden igyekezetünkkel keresünk, akkor találunk is alkalmat, azért, mert Urunk előnkbesiet, hogy segítsen. 

Országos CE csendesnapOrszágos CE csendesnapHelyszín: Nagyvárad, CE-központIdőpont: 2009. március 28.A csendesnap keretében országos CE Közgyűlésre is sor kerül. Kérjük, hogy minden közösségképviseltesse magát, legalább minden tizenöt tag után egy küldöttel.Szeretettel várjuk a CE Szövetség tagjait és minden érdeklődőt!



A CESZ a következőkben fogalmazza meg 4 alapelvének értelmezését. Mindezt azzal a szándékkal teszi, hogy az Egyház és annak tagjai Isten Igéjeszerint éljék meg Krisztus általi elhivatottságukat és végezzék evangélizáló szolgálatukat az Egyházban és a világban.
1. alapelv:   Krisztusnak, mint Megváltónak személyes megvallása  Az első elv minden missziói megszólítás feltételét írja le: a megszólítottságot és a hitvallást.          A CE Szövetség missziója általunk – tagjai és a vele egyetértő testvérek által – történik. Múltunk és történetünk, hitvalló elődeink emlékezete ésaz általuk kapott áldás és kijelentés viszont önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy missziót  végezzünk. A hagyomány fenntartása – és idesorolandó az erdélyi  magyar  hívő  hagyomány is  –  nagyon  fontos,  de nem elégséges  a  hiteles  misszió  végzésére.  Szükséges,  hogy  a  missziószemélyesen, belülről jövően és áradásszerűen jöjjön,  hogy a tevékenységünk hiteles legyen. Befogadóból, Igét váróból a Kijelentés vivőivé  kellválnunk.A közösségi alkalmak, ahol a hívő ember nem csak az együttlétet élheti meg, de az Igét hallhatja, az épülés alkalmai. Az épülőknek építőkkékell válniuk. Ezt a kérdést tisztázza a CE Szövetség első alapelve.Míg a többi három alapelv egyfajta fizikai részvételt feltételez, illetve gyakorlása feltételekhez köthető, addig az első minden körülményekközött megélhető, akár magányosan vagy betegen is. Azok számára is vigaszt nyújt az első alapelv, akik egészségi vagy családi helyzetük miatt nemgyakorolhatják fizikailag a szolgáló életet, a gyülekezeti életben való részvételt, az Isten népével való közösségvállalást. 

Krisztusnak ...A négy alapelv – és ezzel az egész CE létezése – Krisztussal kezdődik. A többi tulajdonképpen csak származéka és következménye ennek. A CESzövetség krisztusközpontúsága nem csak tanítás-szerűen van jelen – vagy kell jelen legyen –, hanem világnézetileg is. Ezalatt azt a szemléletetértjük, amelynek alapján minden szellemi,  erkölcsi,  fizikai,  politikai,  gazdasági,   kulturális,  művelődési és művészeti kérdésre Krisztusra nézvekeressük a választ. Ez feltételezi az írásközpontúságot: bármilyen felmerülő kérdésre a zsidó hagyomány szerinti kérdéssel kell válaszolnunk: mit
mond az Írás? A  „mert  meg vagyon írva” viszonyulás  sok  küzdelmet  és szenvedést  okozott  elődeinknek,  de enélkül menthetetlenül kiesik  a  kezünkbőlbármiféle  misszió.  Tudatosan vállaljuk fel ezt  a világnézetet.  Solus  Christus –  mondaná Kálvin  János.  Nem az élet  vagy a társadalom  bizonyosterületeitől kell tartózkodni – irodalom, színház, média, vagyoni ügyek – hanem abban is megtartatni – méghozzá példaértékűen. Semmilyen misszió nem képzelhető el tudatos és vállalt Krisztus- és íráscentrikusság nélkül. A Krisztus elsőségét hirdetni és képviselni elengedhetetlen hitvallási  feladatunk olyan helyzetben, amelyben az egyházi közszemléletben,beszédmódban  és  intézkedésekben  gyakran  Krisztus  elé  kerül  a  történelmi  igazságtétel,  a  nemzeti  megmaradás,  egyházunk népi  jellege,  ahagyománytisztelet és a iurisdictio kérdése. Mindezeket a CE Szövetség is fontosnak tartja, viszont csak Krisztusra nézve és érette. Az Írás alapján álló krisztusközpontúság a fundamentalizmus és a vaskalaposság elkerülése végett is szükséges.

… mint Megváltónak ...Krisztust csak mint Megváltót szabad hirdetni a Máté 1:21 értelmében: „...  mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.”  Ezt a magátólértetődő kijelentést nem véletlenül tették eleink az első alapelvbe. Az Egyház ugyanis mindig abban a kísértésben él, hogy Krisztust szellemi ideává,kultúrtörténeti hivatkozássá vagy a történelmi igazságtétel harcosává formálja, és Benne ne az Isten szenvedő Bárányát lássa és hirdesse. Őt mintértünk szenvedő Megváltót lehet és kell hirdetni és megvallani. Ha nem ez történik, vagy ha csak egy kis engedményt is teszünk más Krisztus-képirányába,  elkerülhetetlenül hamis  missziót  végzünk.  Az  igaz  felekezeten-felüliséget  is  csak  ezúton  lehet  elérni,   ha a  Krisztust  Megváltókénthirdetjük. Ugyanakkor hisszük, hogy ő uraknak Ura is, tehát földi életünk minden vonatkozásában – igazságosság, közéleti és politikai jelenlét, kultúra,történelem, népi és nemzeti mivolt, erkölcs – az Ő akaratát kell keresnünk.A Krisztus Megváltóként való hirdetéséből ered a CE missziójában a bűnbánat kiemelt helye a személyes hitéletben és a misszióban. Megváltásugyanis csak ott van, ahol van bűn is, amiből meg kell váltatnunk: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért
jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.” (Mk2,17) Nem lehet másképpen bűnbánatra hívni, csak a Megváltóra nézve. 

… személyes ... Az első alapelv lényeges pontja a személyesség kérdése. Krisztus uralma, a megváltás,  a bűnbánat és bocsánat Isten személyesen nekünkadott ajándéka. Személyes hálánk és küldetésünk az erről  szóló  vallástétel is.  A történelmi értelemben vett egyházi képbe a hit személyességeilleszthető be a legnehezebben a tömegben való elvegyülés kísértése, illetve a kételkedéssel vagy a kérdésfelvetéssel járó kényelmetlenség miatt.Mivel egyházunk a történelem évszázadaiban az állam felé kétségtelenül a híveket ellenőrző szervként is megjelent, a hívek személyes hitvallása ésszemélyes hitélete problematikus kérdés. Az arctalanság nem csak az irányítani akaró számára előnyös, hanem a hitvallónak mondott népegyházitömeg számára is. A  bűnbánat,  mint  hitéleti-liturgikus  cselekmény  is  ezért  olyan  problematikus,  mert  a  hit  személyes  megélése  nehezen  definiálható  azegyházunkban.A közösségi létnek nem a személyesség az ellentéte, hanem a széthúzás. Igazán összetartó közösség csak abból az embercsoportból alakul ki,amelyet összetart a közös hit és annak megvallása. Az egyház épülete élő kövekből, azaz hitrejutott egyénekből és nem személytelen tömegekből állössze.  Az egyháztagság, a hit megvallása és a misszió személyes jellegének hirdetése szembemegy ugyan az általános jelenlegi egyházi gyakorlattal,de elkerülhetetlen. 
… megvallásaAz  istentiszteleti-liturgikus  helyzeteken  túl  a  megvallásnak  életmód  jellege  kell  legyen.  Krisztusról  vallást  teszünk  a  mindennapoktalálkozásaiban, szóval és cselekedettel. Ezáltal Krisztushoz hívjuk az Őt nem ismerőket, az Övéit pedig erősítjük, így töltve be a missziói parancsot,kerülve a nemzeti, kulturális, politikai, felekezeti gettósodást. A megvalláson áll vagy bukik a misszió maga, mert misszió minden, ami Krisztusról szól és Hozzá visz közel. Mindehhez erőre és bátorságravan szükségünk, amiket Krisztus meg is ígért az Övéinek. 
Krisztusnak, mint Megváltónak személyes megvallása: könnyűnek és egyszerűnek tűnik. Talán ezért nem érezzük át a CE Szövetség elsőalapelvének terhét és lehetetlenségét. Krisztust minden körülmények között  vállalnunk kell,  akkor  is,  ha a Róla  való bizonyságtétel személyesmegkülönböztetést, hátrányt, anyagilag veszteséget jelent  nekünk. „Hirdesd az Igét, állj elő alkalmatos és alkalmatlan időben...”  (II Tim 4:2) Mi mégmegváltottakként  is  csak  Krisztus  megtagadására  vagyunk  képesek,  ha  Szentlélek  alkalmassá  nem  tesz  a  bizonyságtételre.  Viszont  minéllehetetlenebbnek tűnik,  annál közelebb  járunk a  helyes úthoz:  „Hívj  segítségül  engem  a  nyomorúság (vö:  bizonyságtétel/misszió)  idején,  és  én

megsegítlek téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50:15)

CE AlapelvekCE Alapelvek
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ImatémákImatémák
HázasságkötésekLukács Levente és Balázs Tímea – szept. 20.Timi  a  CE  országos  irodájánakirodavezetője.Bíró Sándor és Gál Mária – aug. 16. Mária aCE Philothea Klub irodavezetője.Köteles László és Boros Andrea – szept. 27.Andrea a váradi CE irodavezetője.

Urunk  jelenléte  és  áldása  legyen
életükön, alakuló családjaikon.

ÚjszülöttekKövesdi Áron  –   ápr.  23.,  Attila  és Enikőharmadik  kisfia.  Attila  a  CE  Basilea  kftügyvezetője Marosvásárhelyen. Visky  Ágoston – okt.  22., István és Andreanegyedik gyereke. A család Pelbárthidán él,István ott szolgál lelkészként.
Adjunk  hálát  gyermekeinkért,

unokáinkért. 
Imádkozzunk,  hogy  az  Úr

gyermekeivé váljanak. 
Kérjük  Istent  arra  is,  hogy  adjon

békességet  és  áldja  meg  a  gyermekáldást
nélkülöző házaspárokat is. Könyörögjünk,
hogy  Isten  Lelke  nyerjen  meg  minél  több
abortuszra készülő  kismamát és  ne engedje
meg magzatjaik meggyilkolását. 

Országos CE vezetőség Szeptember  27-én,  a  mezőpanitikonferencia  keretében tartott  közgyűlésentisztújításra is sor került. Elnökké  Nagy  József  Mihályfeketegyarmati  lelkipásztort  választotta  aközgyűlés. Tagok: 
✗ Berke  Sándor  lp.   (Várad  körzetképviselője), 
✗ Gáspár Attila   (Zilah körzet),
✗ Borbély-Bartalis  Zsuzsa   (Kolozs-várkörzet),
✗ Grosz Imola   (Maros körzet)
✗ Adorján Kálmán lp.  , a CE Világszövetség

vezetőségének  tagjaként,  országosvezetőségünknek hivatalból tagja
Adjunk hálát a vezetőség tagjaiért,

hogy  vállalták  a  megbízást  és  bízzuk  őket
Urunkra,  hogy  Tőle  elkért  bölcsességgel  és
látással igazgassák szövetségünk munkáját. 

Nagyváradi 'Júlia' Gyerekotthon
Kérjük,  hogy  a  közösség

imádkozzon  a  nagyváradi  Júlia
Gyermekotthon  gyerekeiért  és
munkatársaiért, hogy hitben növekedjünk és
gyerekeink  megállhassanak  a  mindennapi
kihívásokban, az iskola világában. 

Imádkozzunk  anyagi  forrásokért a
gyerekotthon  számára,  ugyanis  az  utóbbi
időben  a  kiadásokat  nem  fedezik  az
adományok.

A  marosvásárhelyi  diakóniai  szolgálat
imakéréseiHálaadás
• Hűséges  önkénteseinkért,  akik

rendszeresen  látogatták  egyedülálló
idős  testvéreinket  és  csomagokat
készítettek  hátrányos  helyzetben  élő
nagycsaládosok számára

• Az  adventi  időszakban  közel  harminc
'Granny'-projektben  támogatott
személy  ünnepelhetett  együtt  és
hallhatta újra az evangélium üzenetét  Kérés

• Beteg  testvéreinket  hordozzuk
imádságban

• A  látogatásaink  által  jusson  el  az
evangélium üzenete a szívekhez.

Súlyosabb betegségben szenvedők:

Kedves  Olvasók!  Kérlek,  imádkozzatok
Miklósi  Vári  Katinka  fiatal  unitárius
lelkészért,  mert megtámadta  a halálos  kór.
Az orvosok már csak rövid ideig  tartó  földi
életet prognosztizáltak neki. 
Köszönettel, 
Buzogányné Kovács Emese lp., Kolozsvár

CE tagok:
• Székely Csaba, Zilah
• Bodoki Erzsébet, Zilah
• Boda Eszter, Diósad
• Agyó Ferenc, Nyírsid
• Adorján Amália, Marosvásárhely
• Lovász József, Marosvásárhely
• Halmen Malvin, Marosvásárhely
• Csorvási Jenő, Marosvásárhely
• Deé Ilona, Marosvásárhely  Imádkozzunk,  hogy  szenvedé-

seikben  megtapasztalják  Urunk  közelségét,
szeretetét  és  a  közösség  érdeklődését,
gondoskodását.

Munkatársak a szolgálatban
Imádkozzunk  a  CE  Szövetség

munkájáért és mindazokért, akik előkészítik,
szervezik,  végzik  a  szolgá-latokat.  Minden
programhoz,   projekthez,  táborhoz  legyen
elegendő és megbízható munkatárs.

Szabó Attila és Csilla
A  nepáli  külmisszióra  készülő

házaspár  okt.  2.  –  dec.  22.  között  Moldova
Köztársaságban  szolgált,  felkészülési  idejük
részeként.  Imádkozzunk  értük,  hogy
szolgálva  tanulásuk  áldásos  legyen
számukra,  de  azoknak  is,  akik  között
szolgáltak és szolgálni  fognak. Január  24. –
május  22.  között  Angliába  utaznak,  ott
folytatódik  felkészítésük.  Hordozzuk  őket
imáinkban,  akiket  pedig  a  Lélek  anyagi
támogatásra  indít,  tegyék meg azt is. 

Meghaltak:
• Gazda Irma, Mvhely, jún 1.
• Deme Mária, Nagyvárad, jún. 8.
• Moldován Jenő, Mvhely, okt. 23.
• Farkas György, Mvhely, nov. 5.
• Domokos Károly, Kibéd 
• id. Bodoki László, Micepataka,okt. 18.
• Bodó Lajos, Mezőpanit, dec. 8.

Imádkozzunk  hozzátartozóikért  és
a  közösségekért,  ahova  tartoztak,  hogy
Urunk vígasztalja őket.

'Négyszemközt' – LELKIGONDOZÓI ÜGYELET indult a
marosvásárhelyi CE Szövetség székhelyén. Előzetes bejelentkezés alapján történik és minden

szombaton du. 4-7 óra között vehető igénybe. 
Cím: Marosvásárhely, Hegyi Lajos u. 9. 

Email: cemaros@rdslink.ro, 
Tel. 0265.232.591, 0365.806.881

A lelkigondozói csapat tagjai: Lőrincz Hajnal, Lőrincz János lp., Korodi Csaba lp.

''ONESIMUS' - Szociálisan hátrányosONESIMUS' - Szociálisan hátrányos
fiataloknak szóló projekt fiataloknak szóló projekt 

A 2006 szeptemberében indított projektet fejleszteni szeretnénk. Húsz 14-15 éves, marosvásárhelyi fiatal
jelentkezését várjuk. Nehéz családi háttérrel rendelkező fiataloknak szeretnénk segítséget nyújtani lelki és

közösségi téren, szakmai és munkahelyre történő felkészítés terén. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a CE országos irodájában: Marosvásárhely, Hegyi Lajos u. 9. 

Email: balazstimea_ce@yahoo.com. Tel. 0365.806.882.



DiakóniaDiakónia
Mikulás a CE-házbanDecember  6-án  a  marosvásárhelyi  CE  házbanmegérkezett  a  Mikulás.  Meglepetten  vettetudomásul,  hogy  Granny-s  "nagyik"  (a  CEszövetség  egyik  diakóniai  tevékenységének  acélcsoportja)  mellett  vidám  gyerekcsoportot  istalált.  A  Dorcas  otthon  lakói  adventi  műsorralörvendeztették meg a Mikulást és a nagyikat. Azegyik általuk előadott történet arról szólt, hogy aBéke, Hit, Szeretet gyertyalángjai kialudtak, mertaz emberek nem akartak tudomást venni róluk,félretolták,  elfelejtették  és  nem táplálták  őket.  Egyedül egy  kisfiútartotta  fontosnak,  hogy a  még égő Remény-gyertya  lángjával újrameggyújtsa a három kialudt gyertyát. A zenés műsor után, mindenkinagy  örömére  a  Mikulás  kiosztotta  a  jelenlévőknek  azajándékcsomagokat. Reméljük, hogy mindenki a Béke, Hit, Remény ésSzeretet lángját vitte haza a szívében.

Halmen Mária Magdolna, Dorcas gyerekotthon, Marosvásárhely

Családfejlesztő agrár-programMunkánk során  azt  tapasztaljuk,  hogy  sokkal  hatékonyabb,ha az embert nem csak segélyezzük egy-egy kész csomaggal,  hanemmegtanítjuk arra, hogy önmagán segítsen, azaz tegyen valamit a sajátmaga  és  családja  érdekében.  Ez  a  program  ebből  a  gondolatbólkiindulva  született  meg,  egyben a  Family  Care  családsegítő  projekttovábbfejlesztése gyanánt is.  Célul  tűztük  ki  magunknak  megtanítani  segélyezetteinketdolgozni  és  családjaiknak  hasznot  termelni.  Ilyenként  leszokhatnakarról,  hogy  tétlenül  várják  a  segítséget  másoktól.  Családjaink  nemélelemcsomagot  kapnak,  hanem  esetenként  3  kismalacot  vagy  30csirkét  nevelés  céljára.  Az  állattartás  költségeit  90  %-ban  fedezi  aprojekt.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  család  havi  rendszerességgel  vagytakarmányt/tápszert  vagy  pénzt  kap  azok  megvásárlására.  Azállattartással való munkát önrésznek tekintjük a család részéről.   Jelenleg két megyében (Szilágy és Maros) folyik a projekt és

52  családdal  működik.  Ezek  között  24  család  nevel  disznókat,  atöbbiek csirkét. A projekt  legfennebb évi 9 hónapra veszi  igénybe acsaládokat, márciustól december közepéig.  A családok kiválasztásában fontos ismérv az ügy iránti és azállattartáshoz  való  hozzáállásuk,  valamint  remélhető  kitartásuk  éséletminőségük jobbra változása. 

A  felnevelt  állatállománynak  1/3  része  diakóniai  célokatszolgál: a helyi gyülekezetben a szegények vagy idősek között osztjákszét.  A  fennmaradó 2/3  rész  állatállomány  a  nevelő  családoké.  Atovábbadandó javakból  részesülő  családokat   a  helyi  diakónusok,vagy  a  presbitérium  választja  meg.  Így  teljesedik  be  a  helyiközösségekben  az  Ige,  mely  szerint  a  mindenkori  gyülekezetnekIstentől  adatott  feladata  gondoskodni  az  árvákról,  özvegyekről  ésszegényekről.   Eddig 6 intézmény (gyermekotthonok, öregotthon és nyáritábor)  valamint  több  mint  100  család  részesült  egy-egy  levágottcsirkében vagy egy nagyobb rész disznóhúsban. Ez év végéig még 15sertés  kerül  levágásra  és szétosztásra.  Reménység  szerint  még kb.100 család  és több  intézmény fog részesedni a javakból  Szilágy  ésMaros megyében.Isten  segítsen  mindnyájunkat  és  legyen  jelen  ebben  amunkában!
Lakó Zsuzsa, szociális munkás, Marosvásárhely

 

(El)szólások a 'Júlia' Gyerekotthon
munkatársai részéről

Iste
✗ „Egész délután neveltem, mégis neveletlenek a gyerekek.”
✗ „Hétfőn háborús napunk volt. Lettek sebesültek.”
✗ „Ma nyugis napunk volt – lecsillapodtak.” yuolt –

lecsíllapodtak.” 

Felhívás

A téli vakáció idejére a nagyváradi 'Júlia'
Gyerekotthon gyerekeit szeretnénk családokhoz
küldeni. Ha valaki nyitott ilyen téren, kérjük,
jelezze Berei Csongornál a 0740.043.611-es
telefonszámon. 

r ö p C E -  a CE Szövetség hírlevele. Beszámol, tájékoztat, előrejelzi a programokat. Tagjaink és
közösségeink közötti híd. A friss hírek és életszerűség érdekében mindig szükségünk van testvéreink írására, visszajelzésére. Elérhetőségeink: 
Str. Hegyi Lajos nr. 9,  540181 Tg.Mures, Romania. Tel/fax.   (+4) 0265.232.591, (+4) 0365.806.881, (+4) 0740.310.367. Email: r.sz.istvan@gmail.com.
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Programajánlat - 2009
Partium-i csendesnapok

 Január 6. - Szamosardó
 Február 3. - Szentjános (Bihar m.)
 Március 10. - Pankota
 Április 7. -Feketegyarmat                      
 Május 4. – Diósad
 Június 9. - Arad-Mosóc
 Július 7. - Mice (Püsök Ferencéknél)
 Augusztus 4. - Varsolc
 Szeptember 1.- Nagyszalonta
 Október 5. - Biharvajda
 November 3. - Szilágyperecsen
 December 1.- Zilah  Akiket  indít  Isten  Lelke  aközösséggel  való  együttimádkozásra,igyekezzenek „áron is megvenni az alkalmat".Ennek jegyében sok régi szervező  gyülekezetlemondott  a közösségfogadás öröméről,  hogyátengedje  a  helyet  az  újonnan  jelentkezőközösségek  számára,  hogy  ők  isörvendezhessenek  az  együttimádkozásáldásainak.

Gáspár Attila, a zilahi CE elnöke

Marosi lelkésztalálkozók. Dátum és téma 

●Január 12. – Mvásárhely/Kövesdomb. Az igehirdető Kálvin
●Február 2. – Koronka. Lelkivezetés
●Március 2. - Somosd
●Április 20. - Balázstelke. Magunkról
●Május 5-8. - RLK találkozó, Tenke/Hajdúszoboszló
●Június 8. - Udvarfalva
●Szeptember 7.- MVásárhely/Alsóváros. Alternatív istentisztelet
●Október 14/15.- RLK találkozó, MVásárhely
●November 2. - Mezőzáh.  Magunkról 
●December 7. - MVásárhely/CE ház. 

Kiértékelés, tervezés.
A Református Mentő Misszió és a
Bonus Pastor Alapítvány programjaiOrszágos  találkozók: január  30-február 1, április 24-26, október 23-25Segítő  táborok: február  16-27,március  16-27 (román nyelvű), május 18-29,augusztus 10-21 (román nyelvű), november 9-20 Utógondozói tábor: július 4-12Gyerek- és tinitáborok: mini-tini (13-15év)  július  16-21,  kisgyerek-tábor  (8-12év)augusztus 3-8Jelentkezési határidő: Ha másképpennem  jelezzük,  minden  rendezvény  előtt  egyhéttel.  Érdeklődni  lehet  levélben,  telefonon,emailben:  Marosvásárhely,  Bul.  Pandurilornr.73/2.  tel/fax:  +40-265-254460.  0365-420384,  mobil:  0741-313512.  E-mail:office@bonuspastor.com
Helyi közösségi alkalmak

✗ Nagyvárad, CE-ház: 
 csütörtök este 6-tólszenvedélybetegeket támogatócsoport
 hétfőnként bibliaóra

✗ Zilah, CE Parmenas központ: 
 vasárnap este 7-től bibliaóra

✗ Marosvásárhely
 hétfő du. 4.30-tól evangélizálóCE bibliaórák a Gecse utcaiegyházközség tanácstermében
 péntekenként du. 5-től CEbibliaórák az AlsóvárosiReformátus templomban

Vidéki misszió, Marosvásárhely

 Január 14.
 Február 11.
 Március 11.
 Április 15.
 Május 13.
 Június 10.
 Szeptember 9.
 október 14.
 November 11.
 December 9.

CE konferencia

Jövő évi országos
konferenciánk helyszíne és

időpontja:

2009. október 2-4, 

Kolozsvár vagy környéke.

Részleteket, ha az Úr éltet és
lehetővé teszi, a röpCE
húsvéti vagy pünkösdi

számában fogunk közölni.
Addig is jelöljük be

előjegyzési naptárunkba az
időpontot!

Ha Isten megtartja
életünket és időközben
másként nem döntünk,

akkor minden alkalom a
CE-házban lesz megtartva,

du. 13 órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden
vidéki misszióban szolgáló

vagy szolgálni vágyó
testvért!

PROJEKTEK / Támogatási lehetőségekPROJEKTEK / Támogatási lehetőségekIstené a dicsőség, hogy a CE Szövetség 2005-2007között 3.775 USD-t gyűjtött és küldött Indonéziába, aszökőár következtében árván maradt gyerekektámogatására. Mivel indonéz testvéreink 2009-benbeszűntetik a projektet, ezért más támogatható, belföldiCE érdekeltségű projektekre szeretnénk felhívni afigyelmet:
●Júlia otthon, Nagyvárad,
●Dorcas otthon, Marosvásárhely, 
●nyári táboraink, 
●a Transilvanus (TSI) bibliaiskola, 
●diakóniai munka, 
●'ONESIMUS' projekt - szociálisan hátrányoshelyzetben élő (főként árvaházi) fiataloknak szolóintegrálási projektünk (képzés, közösségbe valóbeépítés, mentorolás, inaskodás, munkahelybiztosítása vakációs időszakokban).

Amennyiben támogatni szeretné valamelyik projektet, abanki utalványon kérjük tüntesse fel. Arra is kérjük,jelezze a cemaros@rdslink.ro email címen vagy a0365.806.882-es számon, a CE országos irodájában.nekünk és a banki utalványon is tüntessék fel azt.Bankszámláink:   
Országos CE Szövetség – RON: RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501   EUR: RO17 RZBR 0000 0600 0774 9514
Bibliaiskola (TSI) – RON: RO29 RZBR 0000 0600 1058 4608   EUR: RO93 RZBR 0000 0600 1058 4620
Onesimus projekt - Szociálisan hátrányos helyzetű
fiatalok projektje
– RON: RO31 RZBR 0000 0600 0802 9204
– EUR: RO63 RZBR 0000 0600 0802 9210
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A r ö p C E következő számát 
Húsvétra szeretnénk kiküldeni. 

Lapzárta: március 25. 
Tisztelettel kérünk és várunk közölnivaló írásokat.          

 


