
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét  
adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha 
azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek.” (Jn 
15,13-14)

Nincsen legnagyobb szeretet, és nincsen legkisebb 
szeretet. Szeretet csak egy van és ez nagyobb mindennél 
és mindenkinél.

Minden ember tudatosan, vagy tudat alatt holt 
biztos barátságra vágyik, és olyan barátra, akire mindig és 
minden körülmények között számithat. Ez magában 
hordozza azt is, hogy nagyon szeretik egymást. Barát 
egyenlő szeretet. Ez nem szentimentalizmus, ez nem 
romantika, ez valóság. Tapasztaljuk a saját bőrünkön is, 

hogy mennyire fontos a kapcsolat. Ahhoz, hogy egy kapcsolat jol müködjön, ápolni kell – ez időigényes 
doldog. Amennyiben fontos számomra a barát, a vele való kapcsolat, akkor nem az idővel számolok, hanem 
azzal, hogy szeretem őt és semmi sem akadályozhat meg abban, hogy együtt legyünk. 
Vannak érdekkapcsolatok is – sajnos ezekböl van több, de ezekre nem lehet mindig számitani. Az ilyen 
kapcsolatot is sokan barátságnak nevezik, de ezek végül is  arra jók, hogy egymást kihasználjuk. Nem igy 
Jézus barátsága, szeretete, amely önmagát adja.

Van egy közmondásunk: „Madarat tolláról embert barátjáról” – lehet megismerni.
A kérdés az: azok akik látják életünket, ahogyan jelen vagyunk közöttük, felismerik-e, hogy ki a mi barátunk? 
Jézus azt mondja: „ Ti az én barátaim vagytok” – micsoda megtiszteletés ez, fel sem tudjuk fogni, ahogy a 
tanitványok sem.

A Gecsemáné kertben arra kéri Jézus tanitványait, csak annyit kér tőlük, hogy virasszanak Vele 
együtt . Nem kéri , hogy együtt tusakodjanak vele- még csak virrasztani sem képesek, elalusznak. Mégis 
Jézusnak fontos volt, hogy ott legyenek, hogy az ő  közelében legyenek az ő barátai. A barát nem tud mindig 
segiteni. Néha sokkal fontosabb a jelenlétem mint a segitségem. 

Albert Schweitzer mondta: „Rendelkezésedre állok Istenem, rendelkezésedre állok embertársam”. 
Jézus ezt kéri tőlem, tőlünk, hogy rendelkezésére álljunk, hogy megtöltsön, hogy betöltsön a Szeretet, a 
„nagyobb szeretet”, aki úgy szeretett, hogy életét adta értünk barátaiért.

Szabó Imre és Erzsébet, Zilah
A fényképet Berei Csongor készítette

Országos CE csendesnap volt 
Nagyváradon a Rogériusz-i 

templomban

Április  28.-án  mintegy  200 
résztvevő  a  válság  tárgykörében 
hallgatott szolgálatokat. Jó volt az 
Ige-,  ima-  és  énekközösség. 
Nagyszerű volt a szervezés és az 
ellátás, és kitűnő volt az időjárás 
is. Legyen áldott Isten mindezért!

Áhítat

Programajánlat

Bizonyságtétel

3. CE Alapelv

Imatémák               

                         

„„Ez az, a ki víz és vér által jô vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. 
És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. 

Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: 
és ez a három egy. 

És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér: 
és ez a három is egy. ” ” 

(1 Jn 5:6-8)
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A tartalomból:A tartalomból:

MeghívóMeghívó
a Dorcas Gyermekotthon fennállásának 10 éves évfordulójára

2009. június 20., Marosvásárhely, Románia
     A CE Szövetség vezetősége nevében szeretettel meghívjuk a Dorcas Gyermekotthon fennállásának 10 éves 
évfordulójára, melyen a helyi hivatalos szervek, az egyházak képviselői, bel- és külföldi támogatóink is részt 
vesznek. Az évfordulói ünnepségen jelen lesz a Dorcas Gyerekotthon mind a 23 neveltje. Szeretnénk ha részt 
venne az együttlétünkön, hogy együtt fejezhessük ki hálánkat a mi Mennyei Atyánknak, amiért szeretetével és 
áldásaival körülvett bennünket az elmúlt tíz évben. 
       A jubileumi ünnepség időpontja: 2009 június 20, szombat 11 óra.
       Nagy szeretettel várjuk Önöket az Ünnepségre!
       Kérjük, hogy idejében jelezze részvételi szándékát, ezzel is megkönnyítve a szervezők munkáját.
       Üdvözlettel: a marosvásárhelyi Szövetség ésa Dorcas Gyermekotthon vezetőége
       Elérhetőségek: tel/fax: (+4) 0265-216 790, e-mail: dorcasms@yahoo.com 

mailto:dorcasms@yahoo.com


BizonyságtételBizonyságtétel
T  avaszi nagytakarítás   (Bír 6 alapján)

Megjött  a  tavasz,  vele  a 
vándormadarak,  a tavaszi fáradság,  de a tavaszi 
napfénnyel  járó  vidámság  is,  már  mögöttünk  a 
virágvasárnap,  a húsvét,  előttünnk a  pünkösd… 
és ezekkel együtt a nagytakarítások ideje is.

Minden háziasszony igyekszik ilyenkor 
kivikszolni a házat,  megmozgatni minden egyes 
bútort, lemosni minden ablakot, eltűntetni minden 
pókhálót. Ilyenkor kitakarítjuk a házat, a garázst, 
a pincét, a padlást… és közben mennyi szemét, 
mennyi  piszok kerül  elő!  Ha megmozdítok egy 
kupacot,  máris  kikandikál  mögüle  valami  más, 
egy újabb kacat, egy újabb halom lim-lom.

Ilyen takarításra nem mindig kerül sor, 
hiszen  a  mindennapok  rohanása  valahogy  nem 
teszi  lehetővé.  És mégis mennyire szükséges!  Egy-egy ilyen takarítás 
után még a levegő is megváltozik. De nem könnyű ám neki kezdeni. Sok 
munka, sok hajlongás, sok izzadás jár vele.
A tavasznak ez az időszaka egy másfajta nagytakarításnak a nagyszerű 
lehetősége  is.  Böjti  időszakban  vagyunk,  ami  nem más,  mint  a  lelki 
nagytakarítás ideje.

A  Biblia  telis  tele  van  nagytakarításokat  bemutató 
történetekkel.  Ilyen  Gedeon  története  is.  Egy  nehéz  korszakában 
Izraelnek  Isten  kiválasztotta  –  miután  a  nép  megtért  és  felkiáltott 
Istenhez – , hogy a midianiták elnyomása alól felszabadítsa Izraelt.  Ő 
volt a nagytakarító. A nagytakarítást azonban magán kellett kezdenie, az 
ő háza táján: a nagy Baál szobrot le kellett döntenie, a szobor mögötti 
berket ki kellett vágnia. Igen, a bálványainkat kell ledönteni! Azt a sok 
kacatot  kell  kivágni  az  életünkből,  amelyek  valójában  az  Én-Baál 
tömjénező  kegytárgyak.  Ilyenek  az  önigazultsággal  krómozott  saját 

igazság,  az  önszeretettel  kihímezett 
kifogáspalást, a barátsággal álcázott érdek … 
sorolhatnánk. Mindannyian jól ismerjük őket!

Isten  mégis  nagytakarításra  hív. 
Gedeonnak  szembesülnie  kellett,  hogy  az 
eltakarítanivaló  olyan  nagy  falat,  hogy 
egyedül  nem  lehet  lenyelni.  Segítség  kell 
hozzá!  10  ember  segít  neki  abban,  hogy 
ledőljön  a  bálvány.  A  nagytakarításhoz 
segítség  kell.  Amikor  nagytakarításokat 
rendez  Isten  az  életemben,  mindig  másokat 
használ fel, hogy nekilendüljek. Sajnos ebben 
túl tunya vagyok. De hála az Istennek, hogy 
vannak  olyan  testvérek,  barátok,  akik 
tükörként mutatják meg, hogy hol van piszok 
az életemben. Vannak bűnök, amelyekkel csak 
úgy lehet  szembenézni,  amelyeket  csak úgy 

lehet ledönteni, ha van egy megtartó testvéri közösség.
A nagytakarítás  megváltoztatja  körülöttünk a világot!  Egyes 

társaink gyűlölni fognak a változásokért, mások viszont mellénk állnak. 
Gedeont  is  azonnal  előveszik:  meg kell  halnia!  Ugyanekkor  azonban 
Gedeon bálványimádó apja menti meg: Ha Baál isten, pereljen magáért! 
Egy cursillos résztvevő mesélte el, hogy családja megtérése után, az első 
nagytakarítás után, megváltozott körülöttük a világ. A férje iszákos volt, 
sok volt az ivó barát. A változás után pont ezek a barátok ócsárolták őket 
mindenhol!

A takarításnak  meg  volt  az  értelme:  Gedeon  300  emberrel 
győzött a többszörös fölényű ellenséggel szemben. Mi hát a győztes élet 
egyik titka? Ha alapos nagytakarítást tudok, akarok tartani Isten előtt az 
életemben! Ebben segítsen meg a jó Atya!

Müller Loránd, Marosvásárhely-Kövesdomb, segédlelkész

HHúsvéti evangelizációt tartottak úsvéti evangelizációt tartottak a nagyváradia nagyváradi  
CE szervezésébenCE szervezésében 

             
            Évek óta szervezünk időseknek, és magányos embereknek evangelizációs alkalmat a nagyváradi CE 
Szövetség székházában. 
Idén is a hagyományokhoz hűen Húsvét harmadnapján (április 14.) tartottuk ezt az ünnepséget.

A rendezvény istentiszteleti része a nagyváradi réti templomban volt,  azt követően meleg ebéddel 
vendégeltük meg a mintegy 180 résztvevőt a CE házban.

Visky István igehírdetése során Márk evangéliuma 16. részének első hét verséből kiindulva azt 
hangsúlyozta: Jézus története nemcsak a feltámadásról szól, ez csak a legelső lépés egy nagyon hosszú úton. 

Valójában a halál legyőzése után következik a harcok legszörnyübbike: a hitetlenség legyőzésének harca. Az út 
a ''nem hiszemmel'' kezdődik, és a ''találkoztam Jézus Krisztussal'' élményével ér véget.

Hálaadás a XI. FÜGGŐleges konferenciáértHálaadás a XI. FÜGGŐleges konferenciáért
Kedves Testvéreink! Kedves Testvéreink! 

Nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, mellyel hozzájárultatok aNagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, mellyel hozzájárultatok a  
Nagyszalontán rendezett XI. FÜGGŐleges Keresztyén IfjúságiNagyszalontán rendezett XI. FÜGGŐleges Keresztyén Ifjúsági  

Konferenciához. Köszönjük imáitokat, anyagi segítségeteket és minden másKonferenciához. Köszönjük imáitokat, anyagi segítségeteket és minden más  
kézzel és lélekkel fogható segítséget!!! Hálára szeretnénk buzdítani titeket,kézzel és lélekkel fogható segítséget!!! Hálára szeretnénk buzdítani titeket,  

hiszen az Úr Jézus ott volt velünk a konferencián, az Ő örömével ajándékozotthiszen az Úr Jézus ott volt velünk a konferencián, az Ő örömével ajándékozott  
meg minket, és így a Valódi öröm vonzásába kerülhettünk. A szervezők, de ameg minket, és így a Valódi öröm vonzásába kerülhettünk. A szervezők, de a  

visszajelzések alapján a résztvevők véleménye szerint is, egy gazdagonvisszajelzések alapján a résztvevők véleménye szerint is, egy gazdagon  
megáldott konferenciát tudhatunk a hátunk mögött.megáldott konferenciát tudhatunk a hátunk mögött.

Örüljetek velünk együtt!Örüljetek velünk együtt!

Szeretettel és köszönettel,Szeretettel és köszönettel,
a FÜGGŐleges Szervezőcsapataa FÜGGŐleges Szervezőcsapata

2.
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3. CE Alapelv: 3. CE Alapelv: 
Egyház iránti hűségEgyház iránti hűség

1.    Istentől rendelt helyünk és annak elfogadása

A Heidelbergi Káté 27-ik,  Isten gondviseléséről szóló felelete 
szerint  életünkben „...  minden, nem véletlenségből, hanem az Ő atyai 
tanácsából és akaratából jő.” Hisszük, hogy már születésünk előttől ki 
van jelölve a helyünk Krisztusban. Kijelölt és ajándékba kapott helyünk 
értelmét  azonban,  akár  családon,  akár  gyülekezeten,  akár  népen  és 
országon belül, egyedül csak Krisztusban, a Hozzá való megtérés révén 
találhatjuk meg. 

2.    Problémák

a) A református Egyházban tapasztalható elutasító magatartás

Annak ellenére is igazak a fentiek, hogy Egyházunk még ma 
sem  az  az  Egyház,  mely  örülne  a  megtérteknek,  Krisztus  előtt 
hódolóknak.  Inkább a neki hódolóknak örül. Egyházi vezetésünk nem 
tesz meg mindent a Krisztusban való hit kibontakozásáért.  Céljai még 
ma sem erre irányulnak.

Nem könnyű a hitre jutottnak lelki  barátok, testvérek nélkül 
Krisztusban megmaradni, hitben élni, főleg, ha lelkipásztoruk sem érti 
meg és  nem is  támogatja  őket  az  új  életben.  Ijesztőleg  hat  rájuk az 
elutasítás, sok helyen az Igei táplálék hiánya, a formalizmusba, csupán 
nemzeti hagyományőrzésbe merevedett Egyházi élet. Ezért  a református 
hívő emberek kétszeresen idegenek: idegenek és vándorok ezen a földön 
és idegenek saját Egyházukban is. 

A valóság azonban az, hogy nem a megtérők idegenek, hanem 
azok,  akik  elidegenedtek  Isten  egyedüli  Igéjétől,  Jézus  Krisztustól,  - 
mondaná  Barth  is  (l.  II.  Helvét  Hitvallás,  Barmeni  Nyilatkozat). 
Idegenek azok, akik idegen tanokat hirdetnek. Mi itthon vagyunk.  Ők 
tévelyegnek.

b) A hitben járatlanok tévedése

Sokan azt gondolják,  hogy ha más felekezet szolgálata által 
jutottak  megtérésre,  akkor  el  is  kell  hagyják  a  maguk  Egyházát, 
gyülekezetét. Megragadja őket a feléjük tanusított szeretet, megtévesztő 
lehet  bizonyos  tanítások  újdonsága,  felnőtt-keresztség,  szombat 
kérdésében  a  biblikusságra  való  hivatkozás,  számukra  új,  esetleg 
kötetlenebb formák mellett nagyobb elkötelezettség érzékelése. 

c) Más felekezetek prozelitizmusa

Ennek a téves gondolkodásnak tápot adhat az illető felekezetek 
magatartása is, amikor akár tanbeli különbségekre (pl. a keresztség vagy 
szombat  dolgában),  akár  a  megtértek  saját  Egyházában  tapasztalható 
elutasító  magatartásra  hivatkozva  és  kihasználva  ezek  kiskorúságát 
illetve  tudatlanságát,  arra  bátorítják  őket,  hogy  elhagyják 
gyülekezeteiket, Egyházukat, úgy állítva be ezt az egész dolgot, mintha 
ez Isten akarata lenne. 

A járható út 

a) Elfutás helyett: megfutás

A  magunk  bűnei,  gyarlóságai  ill.  a  környezetünkben  – 
Egyházban,  otthon,  rokonaink  körében  –  tapasztalható  rendetlenség, 
hazugság  és  hitetlenség  láttán  sokszor  elmenekülnénk  oda,  ahol  – 
ténylegesen  vagy  látszólag  –  pillanatnyilag  rend,  becsületesség  és 
szeretet uralkodik.  Ámde bűnös természetünket halálunkig nem tudjuk 
teljesen  levetkőzni.  Bárhova  is  menjünk,  a  romlást,  a  bűnt,  a 
hitetlenséget,  szeretetlenséget  önmagunkkal  visszük.  Krisztus  áldozata 
által megváltott, vére által megmosott, megtisztított, megigazított ember 
van, de ez messze áll attól, hogy tökéletes legyen. Annak ellenére van ez 

így,  hogy  a  Krisztusban  megváltott  ember  tökéletesen  megváltott 
emberré lett. A bűn elhagyása és a megszentelődés kérdése nem oldódik 
meg áttéréssel, még ha az áttérés, a váltás, egy új kezdet felszabadító 
érzésével is járna együtt.

Nem  csak  tökéletes  és  igaz  ember,  de  tökéletes  és  igaz 
felekezet,  Egyház,  gyülekezet  sincs.  A  bűn  nem  tesz  kivételt  az 
Egyházak  között  sem.  Máshol  is  ott  a  hitetlenség,  a  képmutatás,  a 
szeretetlenség. A harcot ezekkel szemben nem lehet elkerülni. Ezekből 
kifolyólag  nem  tartjuk  megoldásnak  egy  új  gyülekezet/Egyház 
létrehozását sem.

Mi  lenne,  ha  mindig  minden  egyes,  Isten  kegyelméből 
felébredt lélek elmenne máshova - csak azért mert ott, ahol addig volt, 
már nem érzi  jól magát?  Elmenne,  mert  drága hite miatt  csúfolják és 
megvetik,  nullának  tekintik,  hite  gyakorlásában  akadályozzák?   Más 
gyülekezetben,  Egyházban  megbecsülnék,  értékelnék,  hite 
gyakorlásában bátorítanák, testvérnek szólítanák, stb. Természetes, hogy 
ott jobban érezné magát!  

Krisztustól  kapott  küldetésünk  azonban  éppen  az, hogy  ott, 
azon  a  megízetlenült  helyen,  ahol  vagyunk  és  élünk,  (családban, 
gyülekezetben, Egyházban) a föld sója legyünk. (Mt 5,13 - 16) A világ 
világossága belevilágít a sötétségbe. Avégett gyújtott Isten világosságot 
életünkben, hogy másoknak világosságul legyünk!

Hűségre  kötelez  Jézusnak  és  az  apostoloknak  példája  is. 
Jézusnak  szinte  nap  mint  nap  az  életére  törtek.  Részegesnek, 
nagyétűnek,  ördögnek,  Isten-káromlónak  mondták.  Köpdösték, 
csúfolták, megverték,  keresztre feszítették.  Sírt Jeruzsálem felett,  mert 
vakok voltak. Nem ismerték fel meglátogatásuk napját. A tanítványok is 
mind  el  kellett  volna  meneküljenek,  hiszen  gyűlöletesek  lettek  Jézus 
Krisztusért. Megvetették, börtönbe vetették, sőt meg is ölték őket. De ők 
nem emberektől  vették  a  hitet,  hanem ebben  is  Urukat  követték.  Pál 
apostol  így  ír:  „Igazságot  szólok  Krisztusban,  ...  nagy  az  én 
szomorúságom és szüntelenül való az én szívemnek fájdalma, ...  mert  
kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva az én atyámfiaiért,  
akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és  
a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az igéretek.” 
(Rm 9,1-4)

Mi lett volna, ha hívő elődeink mind elmentek volna erről a 
helyről?  Még  ennyi  fény  sem  lenne.  Így  viszont  van!  Krisztus 
kegyelméből  általuk  tudjuk,  hogy  a  fény  az  Úr  maga.  Tudjuk,  hogy 
Krisztus  az  Élet,  Krisztus  az  Út.  Fényeddel  legyen  egyre  nagyobb a 
világosság azon a helyen, és tűnjön el végképp a sötétség. Lehetnének 
jól képzett gyülekezeti tagok, presbiterek, akik legalább még ugyanannyi 
embert buzdíthatnának Isten követésére! Sokan megfutamodtak, mert itt 
nehéz volt,  mert  itt  nem becsülték meg őket.  Nem adtak lehetőséget 
nekik a szólásra, a bizonyságtételre, nem szerették őket. Idegeneknek, 
nem reformátusoknak, szektásoknak nevezték őket.

Sokszor  szomorkodunk Egyházunkban a  gúny és  csúfolódás 
miatt, de meg kell tanulnunk örülni ezeknek, és meg kell tanulnunk hálát 
adni  ezekért  Istennek.  Az Úr Jézus mondja:  „Boldogok a békességre  
igyekezők:  mert  ôk  az  Isten  fiainak  mondatnak.   Boldogok,  a  kik  
háborúságot  szenvednek  az  igazságért:  mert  övék  a  mennyeknek  
országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és  
minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és  
örvendezzetek,  mert  a  ti  jutalmatok  bőséges a mennyekben:  mert  így  
háborgatták a prófétákat is,  a kik  előttetek voltak.”   (Mt 5,9-12).  Ne 
elfussunk,  hanem  fussuk  meg az  előttünk  lévő  kűzdő  tért,  és  akkor 
hűeknek fogunk találtatni az élet koronájára. 

Szeretnénk  elkerülni  a  szenvedéseket,  de  így  félő,  hogy 
Krisztust kerüljük el. Egy tanítvány sem lehet nagyobb Mesterénél, ha 
pedig Krisztust ilyen nagy gyalázat érte, akkor bennünket ez elkerülne? 
Mi tehát a megoldás? 

Jézus azt mondta a meggyógyítottnak:  „eredj haza a tieidhez 
és mondd el mit tett veled az Isten.” Ott, a saját gyülekezetedben kell 
megmaradnod  és  hitedet  élve,  bizonyságot  tenned.  Tarts  állandó 
kapcsolatot  a  hozzád  legközelebb  élő  testvérekkel.  Tartozz  egy 



4.

közösséghez. A találkozás és kapcsolattartás érdekében ne sajnálj időt és 
anyagiakat áldozni. Tizeded egy részét is fordíthatod erre a célra. 

Imádkozz,  hogy Isten  adjon  másoknak  is  megtérést,  hitet  a 
saját gyülekezetedben. Ha nincs és nem is lesz társad, akkor is követned 
kell Jézust. Vissza nem fordulhatsz erről az útról. 

Ne felejtsd el: ha egyedül is vagy, akkor sem vagy egyedül, 
mert  Isten,  Jézus  Krisztus  által  szüntelenül  veled  van.  Bibliaolvasás 
alkalmával,  egyéni  csendességedben  maradj  több  időt  Előtte,  és  ossz 
meg Vele mindent.

Az egyedüli és állandó megoldás, amit Isten Igéjén keresztül 
Szentleke  által  adott  és  adni  akar  Jézus  Krisztusban,  az  állandó 
megújulás. Luther Márton 95 tételének is ez az első tétele: „A keresztyén 
ember élete mindennapi megtérés kell legyen.” (Nem azokról van szó, 
akik azt mondják, hogy minden nap meg kell térni, közben sohasem volt 
megtérés az életükben.) Isten nem lecserélte népét, hanem szüntelenül 
megújította.

d) A  felekezeti  halászással  és  kizárólagossággal  szemben:  A 
Krisztusban hitre jutottak egysége

Jézus  mondja:  „Más  juhaim is  vannak  nékem,  melyek  nem 
ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom és hallgatnak majd az  
én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor.” (Jn 10, 16) 

Nem fogadjuk el a felekezeti kizárólagosságot. Jézus Krisztus 
Egyházán  belül  több  akol  is  van,  amelyek  által  Isten  egybegyűjti  a 
választottait. Ezért ne legyünk hiúk. Ne mondjuk magunkénak azt, amit 
mi is csak Krisztus által kaptunk vagy kaphatunk. Nem mi osztjuk az 
üdvösséget, hanem Isten Jézus Krisztusban. Aki pedig magával, vagy a 
maga Egyházával dicsekedik, az térjen meg és tanulja meg Páltól, hogy 
egyedül  csak  az  Úrban  és  Jézus  Krisztus  keresztjével  dicsekedjék. 
(Gal6,14)

Isten  népe nem felekezetileg,  hanem hitbelileg,  lelkileg kell 
egy  legyen.  Nem  bizonyos  Egyházi  szertartások,  a  keresztség,  az 
úrvacsora egyforma gyakorlása által, hanem ugyanezen dolgok elhívése 
és  megélése  által,  Jézus  Krisztusban.  Krisztusban  Isten  összeköt 
bennünket egymással, Krisztuson kívűl azonban minden csak elválaszt 
bennünket egymástól. 

A főpapi imában Jézus ezt kérte: Hogy egyek legyenek Atyám, 
mint  ahogyan  mi  is  egyek  vagyunk. (Ján.  17,  11)  Mert  ez  az  a 
bizonyságtétel, melyre a világ vár:  „Hogy mindnyájan egyek legyenek,  
amint te énbennem Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mi 
bennünk, hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn. 17, 21) 

Mi  mindannyian  egyformán  bűnösök  vagyunk.  Bennünk  és 
közöttünk a különb mindig csak Ő.  Ebben is érvényesülnie kell  Isten 
Igéjének: hogy egymást különbnek tartsátok magatoknál. (Fil 2, 3) Csak 
Krisztus  különb  mindnyájunknál.  Ő  az,  akire  fel  lehet  és  fel  kell 
tekintenünk.

Munkálkodjunk azon,  hogy legyen vége minden Egyházi  és 
felekezeti büszkeségnek, önhittségnek, ördögi mesterkedésnek, egymás 
vedrében való halászásnak. Mindenki a maga helyén higgye és vallja, 
hogy  Jézus  Krisztus  életének  személyes  megváltója  és  hogy  Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Lássa meg végre a világ, hogy 
nem átkozzuk, nem támadjuk, nem lenézzük, nem kihasználjuk egymás 
Egyházait,  hanem szeretjük egymást.  Ez  az  élő  bizonyságtétel.  Így a 
különböző  felekezetű  házaspárok  életében  is  végre  békesség  lenne. 
Gyakoroljuk egymás elfogadását és tiszteletét.

3.     Engedelmesség

Az Egyház  iránti  hűség alatt,  nem az Egyház vezetői  iránti 
hűséget, hanem az Egyház Feje, Jézus Krisztus iránti hűséget kell érteni 
és gyakorolni. Mivel nem emberek hívtak el bennünket (noha emberek 
által) a Krisztusban való életre és szolgálatra, hanem maga Isten, Igéje 
és Szentlelke által,  ezért elsősorban Neki tartozunk engedelmességgel. 
Benne és érette kell hűséget és engedelmességet tanúsítanunk az Egyház 
közössége  iránt  is,  az  Ige  parancsa  szerint:  „Engedelmesek  legyetek 
egymásnak  Isten  félelmében.”  (Ef  5,21)  „Engedelmeskedjetek 
elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint 
számadók;hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez nektek 
nem használ.” (Zsid 13,17)

A  hívő  ember  csak  Istennek  tartozik  feltétel  nélküli 

engedelmességgel. Mindenki másnak, állami vagy Egyházi vezetőknek 
is  csak  Isten  Igéjének  feltétele  alatt  engedelmeskedhet.  Péter  és  az 
apostolok mind azt mondták: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az 
embereknek.” (Csel. 5,29)

Helytelen  minden  olyan  Egyházi  eljárás,  rendelkezés, 
fogadalom- vagy eskü-értelmezés, mely az Egyház vezetői iránti feltétel 
nélküli engedelmesség szempontja alatt történik, vagy azt megköveteli.

4.     Hűség a szólásban

Az  Egyház  iránti  hűség  nem  csupán  azt  jelenti,  hogy  szó 
nélkül engedelmeskedem, akkor is, ha látom a bűnöket és problémákat. 
Jelenti azt is, hogy ha valahol hűtlenséget látok, azt szóvá teszem. Nem 
tűröm el, nem hallgatom el, mert azzal bűntársa lettem azoknak, akik ezt 
elkövették.  Ezekben  hitvallásunk  szerint,  (Heidelbergi  Káté,  99)  sem 
„elhallgatással” sem „eltűréssel” nem vehetek részt. (3 Móz 24,10-16)

Krisztus  és  Egyháza  iránti  hűségből  és  szeretetből  nem 
hallgatok. Nem csak imaórán, nem csak szűk közösségekben, hanem a 
teljes nyilvánosság előtt is. Ez a megnyilvánulás helyes és Isten szerint 
való,  mivel  mindezekre  a  megszólalásokra  Krisztus  féltő  szeretete 
késztet.  Nem  a  magam  vagy  magunk  dicsőségére  tesszük,  hanem 
Krisztus  szolgáiként  a  Szentlélek  örömére,  Egyházunk,  hívő  népünk 
megtartatása és a hitetlenek megtérése érdekében. 

Bűnös hallgatás  az,  ha a lelkipásztorok nem szólalnak meg, 
mert  az  nem tetszik  az  Egyházi  vezetőknek.  Gyakran  döntőbb  ok  a 
hallgatásra  az,  hogy  elveszítenék  parókiájukat,  állásukat,  ha  Krisztus 
szerint szólalnának. Lehet hogy elveszíti valaki emiatt a parókiáját, vagy 
palástját, de hivatását nem. Sőt, hivatását ezzel megerősíti.

Ez  a  terület  igen–igen  üres,  betöltetlen  maradt  a  CE 
Szövetségen  belül.  Ne  legyünk  néma  ebek!  Ne  féltsük  magunkat  és 
rothadó nyereségünket,  hanem azt az Igét és azt  a népet,  amely ránk 
bizatott. 

Ézsaiás  azt  mondja:  „Mezőnek  és  erdőnek  minden  vadai!  
gyertek  el  enni,  mert  őrállói  mindnyájan  vakok,  mit  sem  tudnak,  
mindnyájan  néma  ebek,  nem  tudnak  ugatni.  Álmodók,  heverők,  
szunnyadni  szeretők,  .....   pásztorok  ők,  akik  nem  tudnak  vigyázni.  
Mindnyájan  a  saját  maguk  útjára  tértek,  ki-ki  csak  nyeresége  után  
szalad, ilyenek lettek mindnyájan.”  (Ézs. 56, 9 - 11) 

Szólásunkban  nyilvánuljon  meg  Krisztusba  vetett  hitünk: 
„Hittem, azért szóltam...” (2 Kor 4,13)

5.     Illúziók   helyett vízió   

Ágoston szerint  az Egyház ebben a világban mindig  corpus 
permixtum (vegyes test) marad. Jézus is erről tesz bizonyságot, amikor a 
Mt 13–ban felsorolja az Isten országáról szóló példázatokat. A búza és 
konkoly és a kerítőháló példázatát. A Mt. 25, 31 – 46 is erről beszél, 
hogy amikor  a világ végén Isten Fia  eljön az  Ő dicsőségében,  akkor 
választja külön a kecskéket és a juhokat. Addig együtt vannak, együtt 
lesznek  és  egymás  mellett  élnek  ebben  a  világban,  minden  egyes 
Egyházban  és  felekezetben.  Mert  minden  Egyházban  és  felekezetben 
van hívő és hitetlen ember. Vannak, akik csak olyanok,  mint a hívők, 
csak úgy viselkednek és imádkoznak,  mintha meg lennének térve,  de 
igazából nincsenek. 

Továbbra  se  legyenek  illúzióink,  de  legyenek  vízióink.  Ne 
tökéletes Egyházról, gyülekezetről álmodozzunk, hanem tökéletességgel 
maradjunk meg Őbenne. 

Jézus  azért  is  imádkozott,  hogy  ne  fogyjon  el  a  hitünk. 
Imádkozott, hogy Isten ne kivegyen ebből a világból, Egyházból, hanem 
megtartson  bennünket  abban.  Azért  is  imádkozott,  ha  úgy 
megrostálnának bennünket, mint a búzát, akkor is maradjunk meg az Ő 
követésében. 

Egyházát az szolgálja igazán, aki Krisztust szolgálja. Csak az 
szereti igazán, aki Krisztus szeretetében él, Krisztus szeretetével szolgál. 
Egyháza iránt csak az lehet hűséges, aki hűséges marad Jézus Krisztus 
iránt. Szeresd Egyházadat, engedelmeskedj neki –  Krisztusban, az Ige 
feltétele alatt!
„Ha  hitetlenkedünk,  Ő  hű  marad.  Ő  magát  meg  nem  tagadhatja.” 
(2Tim2,13)
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Hálaadás - imakérésekHálaadás - imakérések
A NAGYVÁRADI CE

 nyári táborokat hírdet:
-  kézműves  tábor:  júl.20-27  Mahanaim, 
korosztály:10-16 éves gyermekek. Érdeklődni 
Boros  Melindánál:  0741-283023,  vagy  CE-
háznál: 0259-479579
-  ír  tábor:  aug.3-10,  Peniel,  korosztály:  16 
éves  kortól  felfele.  Érdeklődni   Köteles 
Andreánál: 0723-294974, vagy a CE- háznál: 
0259-479579

-

Korodi Csaba kórházlelkész 
testvérünktől:

- februárban, a Kórházmisszió keretében, a 
marosvásárhelyi klinikák kórtermeibe mintegy 200 
kétnyelvű (magyar-román) Újszövetséget 
helyeztünk el a betegek használatára. Az 
Újszövetségeket az Erdélyi Ref. Egyházkerület 
adományozta erre a célra. A betegek részéről jó 
volt a fogadtatás és a későbbi látogatások 
folyamán is tapasztalható volt, hogy olvassák a 
betegek.

- Lelkipásztor testvérünk a németországi 
Nagyothallók Lelkigondozói Hivatalának elnökségi 
tagja. Mérciusban ebben a minőségében vett részt 
a Bécsben megtartott ülésen, amelynek napirendi 
pontja a 2010. szept. 6-12 között Kolozsváron 
-elsőízben Romániában- szervezendő konferencia 
előkészítése volt. A fentnevezett szervezet azokat a 
protestáns és katolikus szervezeteket és diakóniai 
munkacsoportokat tömöríti, amelyek a 
halláskárosultak lelkigondozásával foglalkoznak.

- Július 3-5 között, a bucsini táborhelyen, magyar 
gyakornokorvosok és kórházlelkészek számára 
szerveznek találkozót, melynek témája „Spiritualitás 
a gyógyításban”

'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.

 Trans-Silvanus Missziói 
Munkatársképző Intézet

Kolozsvár 

Eseménynaptár/Visszapillantó

A hagyományos hétvégi szemináriumok mellett május 16-án a 
Társkapcsolati-és házassággondozói képzés III. -ik tömbjét 
tartottuk. Május 18-án a Christians for Izrael International közös 
szervezésében az Egyház Izraelért konferenciának voltunk 
házigazdái. 

Programelőzetes

Június 6-án  a II. Erdélyi Világmissziós Konferencia 
megrendezésére kerül sor. Meghívott előadók: Lovas András és 
Dani Eszter Budapestről, valamint Duncan Peters Skóciából.
Június 13-án  a Társkapcsolati-és házassággondozói tanfolyam 
befejező részét szervezzük.

A két évfolyam mellett ősztől egy új I. évfolyamot szeretnénk 
indítani.  Jelentkezni lehet a transsilvanus@gmail.com  e-
mailcímen, valamint a 0264 525005, 0752 246814 
telefonszámokon. Jelentkezési határidő: október 1. Részletes 
információk a www.transsilvanus.ro honlapon olvashatók.

Imádkozzunk:
- betegeinkért - nyári táborok vezetőiért, résztvevőiért

- gyermekeink neveléséért
- a lelki-, kapcsolati-, anyagi válságban lévőkért - hiteles és Lélekkel teljes 

igehirdetésekért, bizonyságtételekért

mailto:transsilvanus@gmail.com
http://www.transsilvanus.ro/
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Akik előrementek:Akik előrementek:
-  Május  26.-án 
hajnalban  költözött 
haza  Urához  a 
legidősebb  Berke 
Sándor.  Életének 
82.  évében  volt. 
Évtizedeken  át 
szolgálta  Urát  és 
öröm  volt  számára 

Isten  gyermekeivel  találkozni,  közösségben  lenni 
velük. Kedvessége, egyszerűsége, alázata megragadó 
volt. Szerette az Urat és kegyelemnek tartotta, hogy az 

Úr  megváltottjai  közé  tartozhat.  Hosszú,  súlyos,  de 
türelemmel  és  alázattal  viselt  betegség  előzte  meg 
halálát. A Berke család, a szűkebb és a szélesebb körű 
közösség  hiányolni  fogja.  A  gyászszertartást  Sipos 
András lelkipásztor vezette. Isten Szentlelke legyen a 
gyászoló család vigasztalója! 

-  Nagy  Johannát,  Nagy  Béla  (nyárádselyei 
lelkipásztor)  és  Emma  harmadik  gyerekét  egyéves 
korában, május 17.-én este hívta haza Urunk. A drága 
kisgyermek halálos betegségére féléves korában derült 
fény. Azóta ezzel a tudattal, mégis reménységgel élt a 
család és velük együtt a szélesebb körű közösség is. 
Imádkozzunk a gyászoló szülőkért és a két gyászoló 
gyerekért,  hogy az  egyedül  vigasztalni  tudó Úristen 
bekötözhesse a gyász okozta sebeket.

NemzetköziNemzetközi  
vonatkozásúvonatkozású  

hírekhírek
• Április 30 – tól május 1-ig 

öt  ország  CE  vezetői 
tanácskoztak 
Szentggyörgyön (Svaty Jur, 
Szlovákia),  Pozsony 
közelében.  A németországi, 
az  ír,  a  magyarországi,  a 
kárpátaljai és az erdélyi CE 
szövetségek  a  további 
együttműködés  és  a 
kapcsolatok  kiszélesíté-
sének lehetőségeit tárgyalta. 
Arról  is  szó  esett,  hogy 
„adoptáljunk”  egy-egy 
kisebb  vagy  kevésbé  aktív 
más  országos  CE-t  a 
támogatásuk  és  az  európai 
CE-mozgalom  erősítése 
érdekében.  Szövetségünket 
Nagy József  Mihály elnök, 
Halmen  István  igazgató  és 
Szabó  István  utazótitkár 
képviselte.

• Május  1-4  között 
Pozsonyban  tartotta  soros 

találkozóját  az  EURIM,  az 
európai  belmissziós 
szövetség.  A  találkozón 
több  előadás  is  elhangzott. 
A  mozgalom  kezdeteit  is 
felemlegették,  ami  a  '80-as 
évek  elejére  vezethető 
vissza,  amikor  a  skandináv 
atyafiak  Kelet-
Németországba  látogattak 
és  az  ottani  hivőket 
erősítették.  Pl.  hangzott  el 
alőadás az új ateizmusról és 
Isten  országának 
terjesztéséről  mai 
kontextusban.  Az  egyik 
leghatáosabb  előadást  az 
Európai  Evangéliumi 
Alliansz főtitkára tartotta. A 
tanácskozások  időnként 
párhuzamosan  történtek, 
ilyenként  volt  ifjúsági 
misszióban  érintetteknek 
külön  megbeszélésük.  A 
konferencia úrvacsorával ért 
véget.  Szövetségünket  a 
fent  már  megnevezett 
vezetők képviselték ezen az 
esményen is.

• Május  22.-én, 
Debrecenben „a 
magyarországi,  kárpátaljai, 
délvidéki,  erdélyi  és 

partiumi  részegyházak 
aláírták  a  Magyar 
Református  Egyház 
Alkotmányát...  Ma  ezzel  a 
közös  alkotmánnyal  is 
kifejezzük  és 
megszilárdítjuk 
egységünket...  Jézus 
Krisztus mondja: Én vagyok 
az út, az igazság és az élet. 
Hisszük  és  valljuk,  hogy 
Krisztus  igazsága  szabadít 
meg  minden 
igazságtalanságból  és 
nyomorúságból.  Hisszük, 
hogy  gyógyító  hatalma 
megteremti  Benne  való 
egységünket  is.  Hisszük, 
hogy  ha  Őt  követjük  a 
megbékélés  eszközei 
lehetünk  minden 
körülmények  között. 
Hisszük,  hogy  a  magyar 
reformátusság  összefogása 
Jézus  Krisztus  egyetemes 
egyházának  egységét  és 
hiteles  bizonyságtételét 
szolgálja,  melynek 
mindnyájan tagjai vagyunk. 
Krisztus  a  jövő,  kövessük 
együtt  Őt!"  -  idézet  az 
Alkotmányozó  Zsinat 
üzenetéből.
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