
Áhítat ”...legyen meg a te akaratod.” (Máté 26,42)

Nyolc éve történt. Nagycsütörtök előtti csütörtökön. 2001. április 5-én. Első gyermekünket vártuk. Befektettek a kórházba. A kis Bence nem fejlő-dött megfelelő mértékben és úgy volt, hogy a héten „kiveszik”. Tibi délben meglátogat. Az éjjel rosszat álmodott, valami baj van agyermekünkkel, szenved. Nem tudott visszaaludni. Elolvassa a napi Igét. Jézus aGecsemáné kertben háromszor imádkozik – kiemelt rész: "Atyám, ha nem
távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod."(Máté 26,42) Beteg lesz a fiunk? Ezt kellene elfogadjuk? Mi az a pohár?A „pohár” délután érkezett. Begörcsöl a hasam. Fél hét van. Most zajlika tini*. Az első. Vajon eljöttek a meghívottak? Tibi ott van. Aztán ifi lesz – jó lenne elérni valahogy, mertvalami nincs rendben. Épp Kinga van nálam az anyukájával, tőle kapom meg a parókia telefonszámát.Vízit jön, látogatók el. Az ügyeletes doktornő megvizsgál. „Minden rendben” – mondja ő. De azért adnakegy nyugtató injekciót. Elalszom. Felébredek, kábán szédelgek. Továbbra is görcsöl a hasam. Kimegyek avécére. Az asszisztensnő meglát: „Miért járkál, miért nem fekszik?” - „Nem tudok.” Bejön, ráteszi kezét ahasamra, aztán elszalad. Felgyorsulnak az események: doktornő be, echora le. „Válik le a méhlepény,belső vérzés, a gyermek nem biztos, hogy megmarad.” - „Felhívnám a férjem, ha lehet.” Lehet. Mindjárttíz óra, lejáróban az ifi. Felhívom a parókiát. Geréb Katival beszélek, aki szól neki. Mire előkészítenek ottis van. „Itt írja alá, hogy beleegyezik a műtétbe!” „Miért, műteni fognak?” Ezt eddig nem mondták. Aműtő ajtóban elbúcsúzunk. "Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg
a te akaratod." „Tibi, a gyermeket szeresd! Tudod, láttam egy filmet, amiben az apa meg sem nézte agyermekét, mert a felesége belehalt a szülésbe.” Megígéri. Mindenki szaladgál. Feltesznek az asztalra és elaltatnak. „Hallja, amit mondok?” Hallom, de nemtudom mozgatni a szám. „Mi van a gyermekkel?” - próbálom artikulálni a szavakat. A szemem sehogysem tudom kinyitni. Válasz nincs. Ráraknak valamire és kitaszítanak. Meghallom a Tibi hangját: „az Úrnálvan!” „Jó ízlése van a kölyöknek, hogy nem minket választott” – mondom én. Mehetünk a nyárontinitáborozni. „Nekem szentelj minden elsőszülöttet!” – mondja Valaki. Nekem. Éjszaka van. Tibi sír azágyam mellett. „Tibi te sírsz?” – még nem láttalak sírni. Igaz most sem, mert nem tudom kinyitni aszemem. Reggel van. Tibivel újra és újra elmeséltetem, hogy milyen Bence. Az éjjel elkérte a kis testét,megpuszilta. Szép, mint egy angyal. Én is úgy szeretném látni. Jó lenne bár egy fénykép róla. „Halottrólnem készítünk képet!” Nem merem tovább forszírozni. „Meg kellene kereszteljük?” Ő már átadta azÚrnak. A doktornő a hamvasztást ajánlja. „Tegyük azt?” Tegyük. Április 6. Napi Ige: „Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad
meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, (tehettem mást??) azért gazdagon megáldalak, és úgy
megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger
partján.” (1 Móz 22,16). Az orvos azt mondta, hogy lila volt a méhem – de nem vette ki. Végre egy jó hír. Segy másik: beindult a tini. Hátha az élve született…

„Hamar beheged a sebed.” (Ézs. 58.8) A sebem? Soha! Jön Nagycsütörtök. Egy hete épp anagycsütörtöki Igét olvastuk. Egy hete ilyenkor még élt. Mit mulasztottam? Kérhettem volna, hogyechózzanak meg. Olyan kicsin múlott az élete. Tudtál erről, Istenem? Te akartad ezt így? Bizony: „tőle,
általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róma 11,36)*tizenévesek bibliaórája Bálint Zsófia, vallástanár - Székelyudvarhely
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„Én élek, ti is élni fogtok!” (Jn 14:19)„Én élek, ti is élni fogtok!” (Jn 14:19)
ÁÁldott feltámadási ünnepet kívánunk olvasóinknak és szeretteiknek!ldott feltámadási ünnepet kívánunk olvasóinknak és szeretteiknek!

Országos Országos 
CE csendesnapCE csendesnap

Helyszín: Nagyvárad-Rogériuszi Ref. templomIdőpont: 2009. április 18., 10 órátólA csendesnap keretében országos CE Közgyűlésre is sorkerül. Kérjük, hogy minden közösség képviseltesse magát,legalább minden tizenöt tag után egy küldöttel.Szeretettel várjuk a CE Szövetség tagjait és mindenérdeklődőt!

Kedves barátok!   Ebben az évben is részt vehettek a Függőleges konferencián, május 1-3 
között Nagyszalontán! Sok különleges programmal, műhellyel, meglepetéssel, lehetőséggel vár a Függőleges, hogy minden korosztály jól érezhesse magát! Látogasd a folyamatosan újuló honlapot, hogy megtudj minél többet a konferenciáról: www.fuggoleges.ro   Szólj másoknak is, barátaidnak, ismerőseidnek, akik szívesen eljönnének!   Várunk szeretettel kicsiny kis kedves városunkba!   A szervezőcsapat nevében: Berke Sándor és Krisztina
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A tartalomból:A tartalomból:

http://www.fuggoleges.ro/


BizonyságtételBizonyságtétel
Kató Mária bizonyságtételeHárom gyerekünk egymás után érkezett ésörömmel töltötték be életünket. Mindkettőnknek egykicsit gyorsan kellett beletanulnunk az újabb és újabbhelyzetekbe. Alig kezdtük szokni, hogy nem egyedül,hanem ketten vagyunk, aztán a kicsi jövevényekhez isalkalmazkodnunk kellett. A növekedő családnak úgy gondoltuk, hogysokkal jobb lesz egy kertes ház. Kb. hét hónapunk voltaz építkezésre és a beköltözésre. Gyakran előfordult,hogy a gyerekek néhány napig nem látták az apjukat,mert amikor felkeltek már nem volt otthon, s amikorlefeküdtek még nem ért haza. Az egész házépítésben tapasztaltuk az Istenvezetését, s két szobát meg egy fürdőszobát sikerült lakható állapotba hoznia beköltözésig. Még sok tennivaló maradt a házon, de lelkileg is nagyonkimerített minket az egész. Tudtuk: le kell állnunk. Karácsony környékénvalóban volt “non-stop” családi együttlét, nagy szusszanás, de jó is volt;viszont szemünk előtt ott maradt a sok tennivaló. Az ördög annyira előtérbetudja tenni mindazt, ami nincs, hogy elfelejt az ember hálás lenni, azért amivan. Folytattuk a többi szoba rendberakását. Nekem a mindennapiteendők mellett plussz főzést jelentett a munkások felé történő szolgálat, s ezcsak a gyerekek háttérbe szorításával megy. A képernyő elé tettem őket  csakne zavarjanak, most nincs idő rajzolásra, olvasásra, nem tudok besegíteni azépítőkockázásnál sem... – hagyjatok!Józsi, a férjem, nyolc óra munka után itthon beáll „glettolni” olykor éjjel 12-ig. Egy ilyen nap után a vacsora az asztalon. Józsi előtte narancsotbont. Én is kérek két cikket belőle, amikor meglátom, hogy a sikertelenhámozás miatt folyik a leve, mint egy elkényeztetett kisgyerek,visszadobtam: - nem kell! Mérgesen a kezembe tette, és összeszorította amarkomban, úgy, hogy lefolyt a leve a szőnyegre. Ettől már én is nagyon

mérges lettem, s a szavak már nem töltötték ki abosszúmat, s ekkor én ... , és erre ő ... , jajjj!!!Mérgesen, bosszúsan, sértődötten, de leginkábbmeglepetten bújtam az ágyba. Hogysüllyedhettünk ide? Annyira lesokkolt az egész,hogy még sírni sem tudtam, pedig szerettem volna.Ő elővette a matracot. A gyerekek szobájába nemvihette, mert oda nem fért be, a többi helységszörnyen poros. Tehát kénytelenek voltunk egyszobában aludni. Két nap telt el és még mindignem kért egyikünk sem bocsánatot, közben aztmondogattam magamban, hogy ebből nincs kiút, s ugyanakkor tudtam, hogynagyon egyszerű az egész: le kell tennem az Úr elé, és bocsánatot kellkérnem. Minduntalan az volt bennem: Én nem akarok, nem tudok imádkozni,én nem akarok, nem tudok bocsánatot kérni! Pedig tudtam, hogy valaholkettőnk közül én vagyok a hibásabb. Már az elköltözés lehetőségeitfontolgattam. Ugyanakkor többször eszembe jutott: egy fél narancs miatt?Nem. Ez amiatt van, mert a családnak akartunk jobbat..., de már a jobbmegvolt, csak le kell állni!Harmadik nap vendégeink voltak, előttük, mintha megbeszéltükvolna, nem mutattunk semmit a „háborúból”. Egymással is muszáj volt szóbaállni, s volt egy pillanat, amikor elfeledtem, hogy tulajdonképpen haragszomrá, s milyen jó volt az a pillanat! De hamar helyet adtam a haragnak újból.Az a “pillanat” később a segítségünkre jött, nagyon nehezenodamentem hozzá, s mondtam, hogy nem tudok bocsánatot kérni. - Nem kell– mondta.Úgy éreztem, hogy itt  még nagyon távol  voltunk az Úrtól,  mint atékozló  fiú  (luk.15,20),  de  Isten  elénk szaladt,  segített.  Nagyon  jó  volt  amegkönnyebbülés, de valamiféle keserűség még mindig ott van. Az a kérdés,hogy miért történhetett ez meg, s mi lesz, ha lesz több szobánk?
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2. CE Alapelv: SZOLGÁLÓ ÉLET2. CE Alapelv: SZOLGÁLÓ ÉLET
A CE szövetség második alapelve az Istennek odaszentelt szolgáló életről szól.  Az  Istennek szolgáló élet a látható jele annak, hogyelhittem és megbizonyosodtam arról: Isten előbb szeretett engem és szolgált nekem, minthogy én Róla tudtam volna. Mintegy az első alapelv:Krisztusnak, mint Megváltónak személyes megvallásából következik  az,  hogy nem csupán szóban, hanem tettekben, mégpedig Isten akarataszerinti tettekben is láthatóvá, tapinthatóvá válik az, hogy Isten gyermeke vagyok.
Mindenki szolgál, de kinek?Csupán körül  kell  néznünk,  hogy  meglássuk:  szolgálatra  született  mindenki,  aki  él.  Mindenekelőtt  bűnei,  vágyai  és saját  romlotttermészetének szolgájaként él mindaddig, amíg Istenhez nem tér. Munkamánia, szenvedélyek, természeti megrögzöttségek, harag, kívánságokstb. Szolgaság mind. A bűn számtalan formában és módon közelít meg. Célja mégis egyetlen: hogy ne Istennek élj! Mindaddig tart ez, míg Istenérthetetlen, de visszautasíthatatlan kegyelme meg nem ragadja és ki nem emeli addigi életmenetéből. Egyiptomban nem volt  istentisztelet,  nem volt  imádság, nem volt  Istennel való kapcsolat.  Tehát Istennek való szolgálat  sem lehetett!  Ezzelszemben volt az elnyomóknak való szolgálat. Akaratuk ellenére oly módon kellett szolgálniuk, amely megalázó volt számukra, és amely miattfélelem és bizonytalanság volt életükben. Hasonlóképpen a bűn rabságában sem lehetséges az Istennek való szolgálat, mert a bűn rabja nem istud, nem is akar Istennek szolgálni.
Felszabadulás a szolgálatraIsten cselekszik: szabadulást nyújt, felkínálja a Vele való élet áldásait. „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem

hogy  ő  szolgáljon,  és  életét  adja  váltságul  sokakért”  (Mt.20:28) Krisztus  szolgává  lett  érettünk, megalázta  Önmagát,  hogy áldozata  erejévelmegtörje a bűn hatalmát felettünk, és megszerezve nekünk Isten gyermekeinek szabadságát, bocsánatában részesítsen. Megszabadít az Istentőlvaló szabadság megkötözöttségeitől,  és elkötelez szeretetével Önmagának.  „Azért halt  meg mindenkiért,  hogy  akik élnek,  ezután  ne maguknak
éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.” (1Kor 5,15)Isten az Ő választott népének is csak azután parancsolta, hogy „Féljed az Urat, a te Istenedet, őneki szolgálj, és az ő nevére esküdjél,” (5Mózes 6:13)miután  megszabadította  az idegen szolgaság  házából,  Egyiptomból.  Keresztelő  János  apja, az öreg  Zakariás  ezt  mondta fia  születése  után,örömében:  „Hogy  megszabadulva ellenségeink  kezéből,  félelem  nélkül  szolgáljunk  neki,  szentségben  és  igazságan őelőtte  a mi életünk  minden
napjaiban.”  (Lukács 1, 74-75) A római keresztyéneknek pedig ezt  írja  Pál apostol:  „Felszabadulva pedig  a bűn  alól,  az  igazságnak  szolgáivá
lettetek.” (Róma 6,18)Istennek szolgálni azt jelenti, hogy akaratom, személyiségem, terveim, elképzeléseim Istennek alárendeltek. Ez személyes és állandókapcsolatot feltételez Istennel. Nem fog mindez egyik percről a másikra történni, nem tudok egyik percről a másikra megváltozni, de a megváltástényét és valóságát az életemben a megváltozás fogja követni. Mindez Tőle és általa van, nem magunkból adjuk. Isten maga vállal garanciát, nembennünk áll ez a bizonyosság. 



(folytatás a 2. oldalról)
A szolgálat felelőssége

“Avagy nem tudjátok,,  hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,  annak  vagytok a szolgái?”  (Rm 6:16) A hívőember felelőssége, hogy odaszánja magát Istennek. Noha hisszük,  hogy minden Istentől van, hisszük azt is,  hogy felelősek vagyunk, hogy Nekiönként és engedelmesen odaszánjuk magunkat: „Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul.” (Rm 12,1)Felelősségünk  megtalálni  az  Isten  által  nekünk  adott  szolgálatot.  Nem  kell  sablonokban  gondolkodnunk,  egymás  lemásolnunk,  mert  „a
szolgálatokban  is  különbség  van,  de ugyanaz  az  Úr.” (1Kor 12,5)  Szolgálatunk területét meghatározhatják Istentől  rendelt  helyzetünk,  kapottképességeink, kegyelmi ajándékok és Isten különleges hívása. (1Kor 7,22-24; Rm 12,6kk; Ef 4,11;)Szolgálni itt és most kell! Egykor, a babiloni fogságban Isten ezt üzente népének: „munkálkodjatok annak a városnak békességén, ahova fogságba
vittelek titeket.” (Jeremiás 29:7) Isten időszámítása szerint kell élnünk és terveznünk életünket. Krisztus az Ő kicsinyeihez küld, emberek felé kellIsten meghosszabbított keze-, és lábaként érkeznünk.Emberek között, de Isten előtt szolgálunk. Földi keretek között, mégis Isten országa polgáraiként. Nem téveszthetjük össze az Istennekvaló szolgálatot egy nép, vagy ország, vagy akár az egyház szolgálatával sem. Még az egyház, mint intézmény sem állhat soha első helyen, csakisIsten. Ezért  a szolgálatban irányt, utasítást kizárólag  Isten adhat. Szolgálatunk nem ismerhet el más tekintélyt,  sem parancsot,  mint Krisztusparancsát. A szolgálat feltételezi az Istennel való szoros kapcsolatot, a Vele való naponkénti találkozást, az Ő Igéjének vezetése alatt való élést.A fentiekkel együtt áll az is, hogy Krisztus akarata az egység, az egyetértés, az egymás iránti engedelmesség, a tisztesség, elszámoltathatóság Istenés emberek előtt.Honnan tudhatom, hogy Isten szerinti az, amit és ahogy teszek? Nincs recept, hacsak az nem, hogy Isten Lelkének vezetésérehagyatkozva, Isten vezetését kérem szüntelenül életemre, szolgálatomra.

Szolgálat: hálából
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat!” (Zsolt 50,14) Az igazi és tartós szolgálat az őszinte hálából meríti ésmerítheti a lendületét. Az emberi fellángolásból,  érdekből,  kényszerből vagy akár képmutatásból megkezdett szolgálat,  ami nem is nevezhetőigazán annak, csak rövid életű lehet, mert a szolgálathoz erő és kitartás kell. Olyan tényezők, melyek bennem nincsenek meg. Naponta látnom kella Krisztus érettem hozott áldozatát, keresztjét és irántam tanúsított szeretetét ahhoz, hogy az életem erre válaszként hálaáldozat lehessen.Ilyenként a szolgálatom ugyan csupán egy gyenge és erőtlen válasz arra, amit Isten Krisztusban – hitem és szilárd meggyőződésem szerint –érettem is megtett. Mégis az Isten iránti szolgálatról elmondható, hogy Neki szolgálni tulajdonképp nem jelent mást, mint hálás szívvel hagyni,hogy Ő eszközként használjon fel engem tervében, munkájában. 
A szolgálat méltóságaMár önmagában az is  kiváltság,  hogy Isten engem, bűnös, de megváltott  és megigazított  embert, használni akar.  „Isten  munkatársai

vagyunk” (1Kor.3:9a) mondja Pál apostol, és mondhatom én is nagy alázattal. De ez a munkatársi viszony talán a  szobrász-véső, vagy festő-ecsetviszonyával példázható leghitelesebben. A jól sikerült szobor, vagy festmény nem a szerszám érdeme, hanem az azt forgató művészé. Az általamelvégzett szolgálat sem az én érdemem, hanem azé az Istené, aki irgalmasságából kivett a bűnnek való szolgálatból és az Ő szolgálatába állított.Ilyenként az Istennek való szolgálat egyben a hála mélységes kifejezője is életemben.Az utolsó vacsorát megelőző esemény egyik legbeszédesebb példája a szolgálatnak. Jézus ugyanis nem csak beszélt a szolgálatról, hanemgyakorolta is. Ő példát mutatott az alázatról, a lemondásról, a szeretetről és a határozottságról.Az utolsó vacsora alkalmával úgy tudta a rabszolga munkáját vállalni és elvégezni tanítványai között a lábmosást, hogy közben egy percigsem volt kérdéses, hogy annak az együttlétnek Ő a házigazdája, Ő látja vendégül a tanítványokat. Úgy volt szolga, hogy közben végig Úr maradt.Jézus követésében ezt a fajta hozzáállást kell szem előtt tartani, életünk legapróbb részleteiig elmenően. Talán kérdem is magamtól, hogy mégishova vezet az, ha alázatos életet és önfeláldozó életet élek. Mi lesz, ha ezért mások lenéznek, megvetnek? Mi lesz, ha nem leszek népszerű? Jézusilyen életet élt, és hova jutott? A mennybe, az Atya jobbjára. 
A szolgálat örömeHa az elvégzett szolgálat érdeméből nem is, de annak öröméből mindenképp részesülnek Isten munkatársai. És mekkora kiváltság Istenörömében részesülni!Isten tehát nem valami aszkéta életmódra hív el minket. Nem értelmetlen, vagy céltalan áldozatos életre, amelyben nem lehet öröm,jókedv, szabadság. Nem, sőt! Az igazi tartós öröm épp ez: örvendeni afelett, hogy Isten kiemelt a bűnnek való szolgálatból, és az Ő közelében, Veleélhetek. Isten nem gyönyörködik az örömtelen szolgálatban. Mózes azért prófétál ekképpen: „És ez átkok mind reád szállanak,...  amiatt, hogy nem

szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén.” (5Mózes 28,46-47) Pál apostol szolgálatának egyik fő jellemzője azöröm, amiről ezt írja a filippibeli keresztyéneknek: „De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és
együtt örülök mindnyájatokkal.” (Filippi 2,17)A szolgálat perspektívájaMint  ahogy a  hitélet  minden területén, itt  sokkal  inkább kizárólag  Istenben van  mindenfajta  garancia  arra,  hogy az Ő dicsőségérealakuljon minden életemben. Igéjében Ő ígéri, hogy  „Aki elkezdte  bennetek  a jót, véghez is viszi a Krisztus  Jézus  napjára”.  (Fil.  1:6) Fontos, hogyelkezdődjön: Isten kegyelme szerint folytatódni, sőt célba érni is fog.
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'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, 0365.806.882

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

●Szabó Máté, István és Annamáriamásodik fia, január 8-án születettMarosvásárhelyen

●Kiss  Máté,  Feri  és  Hanni  második  fia,február 4-én született Nagyváradon
Zilah A  Református  MentőMisszió  gyógyitó  hetet  tart  Szilágyszegen
május  18-24  között.  Minden  szabadulnivágyót és hozzátartozót  szeretettel várnaka  szervezők. Ezen  a  héten  minden  estenyílt  gyülekezeti  alkalmakra  is  sor  kerül.Hétfőnként  este  19,00  órától bibliaóráttartanak  a  szabadultak  lelkigondozására.Az  együttlétek  látogatottak,  még  akörnyező  megyékből  is  eljönnek.  A diósadi atyafiak folytatják a  40
napos  böjtláncot  a  CE-tagokbűneinek bocsánatáért, református magyarnépünk  ébredéséért.

Imádkozzunk Varga Jóska bácsigyógyulásáért,  hogy  Isten  még  sokáigküldhesse szolgálni a szilágysági, kolozsi ésa  bihari  háziközösségekbe.

Mitruly  Sándorné  Irma gyógyulásáért,(akit már hosszú ideje kezelnek miskolci éskolozsvári  kórházakban).
Imádkozzunk a  varsolci,krasznai,  szilágyperecseni,  nagydobai,völcsöki, diósadi, sarmasági, nyirsidi, zilahi

házi imaközösségek megerősödéséért, a
zilahi  ifiért,  szilágysági  ébredésért.

Adjunk  hálát  a  meghallgatottimádságokért,  amelyeknek  áldásaitnaponta  észlelhetjük  a  Szilágyságban.Testvéri  szeretettel  köszöntjükminden  velünk  és  értünk  imádkozótestvérünket,  akikkel  "egy  akaraton"vagyunk az Úrban,
Nagyvárad Szeretnénk  bővíteni,  színesíteniés  gyakoribbá tenni a  gyerekeknek  szólóprogramjainkat,  valamint  a  tizenévesekszámára egy nekik szóló  ifjúsági alkalmatindítani. Ezek megvalósításához Istensegítsége szügséges, sok ima, hogy Istenruházzon fel bennünket bölcsességgel,tisztánlátással. 
Philothea Klub

Május  4-10 között  egyhetesünnepségsorozatra  kerül  sorMarosvásárhelyen,  a  Philothea  Klubfennállásának  15.  évfordulója  alkalmából.Szeretettel  várunk  erre  az  ünnepélyesegyüttlétekre!
Meghaltak

•Precub  Ilona (Marosvásárhely),  58évesen költözött haza Urához. Gyorslefolyása  volt  betegségének.  Amarosvásárhelyi CE tagok és a CE Basileaalkalmazottai  még  mindig  nehezentudják  elhinni,  hogy  Ilonka  néni  márnincs  közöttünk.  Súlyos  betegségénekgyógyíthatatlansága  január  elején  váltnyílvánvalóvá és március elején már hazais  hívta  Megváltó  Ura.  Hálaadássalgondolunk  rá  és  bizonyosságunk  vanafelől,  hogy  nem  elveszítettük,  hanemhazament.  Már  fél  napja  kómában  volt,amikor Korodi Csaba kórházlelkipásztorthívták  Ilonka  néni  lányai.  Koroditiszteletes úr el is ment és csoda történt:Ilonka néni felébredt a kómás állapotbólés  elbeszélgetett  a  lelkipásztorral,  sőt,immár  alig  hallható  hangjával  mégénekelni  is  próbálta  az  evangéliumiéneket.   Mi  több:  arról  beszélt,  hogymilyen  jó  és  mennyire  nagy  örömmeltölti  el  őt  a  Jézus  jelenléte.  A  közösimádság  után,  a  látogatás  befejeztével,nem  sokára  átlépte  a  látható  és  aláthatatlan világ közötti küszöböt. Háromlánya mellette volt szem- és fültanúként,amikor  édesanyjuk  utoljára  tettbizonyságot  a  kórházi  ágyon  és  ez  ishozzájárult  békességükhöz  földipályájának  befejezése  miatt  érzettfájdalmukban.  Precub  Ilona  nőtestvérünk hosszú  évekóta  a  CE  Szövetség  és  a  CE  Basilea  kftkönyvelőjeként  dolgozottMarosvásárhelyen.   Naponkéntimunkanapkezdő  áhitatainkon  gyakranbevezetőt  tartott  vagy  hozzászólt  ésszemélyesen  is  hangot  adottreménységének  és  hitének.  Kedvencénekét  is  sokszor  javasolta  közöseléneklésre:  „Fenn  a  mennyben  az  Úr
minden győztesnek ád...” Áldott  legyen  Urunk,  hogy  jóreménységgel  lehetünk  Ilonka  néni  felől.Legyen sokak számára áldás a mi életünk isés az örökéletre való készülődésünk.
•Bottyán Lujza (85), Nagyvárad
•Csicsáki  Ágnes  (85),   Marosvásárhely

Jövedelemadója 2%-ával kérjük támogassa 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. A CE Szövetség támogatásának is ez egyik módja, ezért éljünk vele! 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!


