
meggyőződése 
mellett. Ám a 
történet nem csak 
erről szól. 
Pilátusné alakja 
minduntalan 
felveti bennem a 
kérdést: milyen 
feleség vagyok 
én? Milyen társai 
vagyunk egyen-
egyenként 
házaspárunknak? 
Mert nem csak feleségként kérdés, hogy mire 
figyelmeztetetem a férjemet, fordított is lehet a 
helyzet. Van olyan, amikor a férj kéne a feleségnek 
szóljon, bár a szentírás elsősorban az asszonyra 
mondja, hogy a segítőtárs. Nos, nálunk odahaza ki 
és hogyan áll a háttérben?  
 Ha pedig eddig egy római házaspár 
kapcsán merültek fel ezek a gondolatok, akkor 
stílszerűen hadd említsek meg egy másik rómait, 
egy századost, akinek a szolgája beteg, és Jézusért 
küldet. Ez a százados számomra azt példázza, 
milyen lelkületű házastárs kéne legyek. Először is 
erős hitű, aki mint a százados, tudom, hogy Jézus 
szavának ereje van, ezért a Szentírás az életem 
vezérfonala és napi kenyerem. Másodszor alázatos, 
aki nem tulajdonít magának semmi érdemet, aki 
nem gondolja magát a társánál többnek, ha valami 
meglátása van Isten kegyelméből egy dologgal 
kapcsolatosan. Harmadszor türelmes, aki a 
háttérben tovább imádkozik a társáért, ha elmondta 
a mondandóját, és nem követel rögtöni döntést, 
lépést a társától. Negyedszer pedig kedves, szíves, 
ami nemcsak szavaiban mutatkozik meg, hanem 
konkrét cselekedetekben, attól függetlenül, hogy a 
párja milyen. Ötödször magatartása és lelkülete 
kihat egész háznépére, sőt környezete is 
felfedezheti benne a Jézusi szeretetet. 
 De itt nincs vége a felsorolásnak, bár 
talán így is túl ideálisnak láthatjuk a fent vázolt 
házastársi mivoltot és esetleg kétségbeesünk, hogy 
lehetetlen mérce ez. Ám akkor hadd csengjen 
fülünkben a feltámadott és elő Jézus Krisztus 
szava: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki 
meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz és benne lakozom. Mert így nem 
lehetetlen igazi házastársnak lenni és a háttérben 
sem egyedül állunk, hanem magával a Mesterrel. 

   Grosz Imola 

A húsvéti történetet sokféleképpen 
festették már meg és sok esetben egy vászonra 
csak egy–egy jelenet került, mint Munkácsy 
Mihály egyik döbbenetes képén, a „Krisztus 
Pilátus előtt” címűn. De milyen ember is 
valójában Pilátus? Tudjuk, hogy római, művelt, 
nagyhatalmú, a császár képviselője Izraelben, a 
jogot tisztelő és a törvényeket betartó, a zsidó 
szokásokat ismerő ember. De kivel osztotta meg 
legbelsőbb gondolatait? Ki tudhatott még belső 
vívódásáról, amikor Jézus esetében kellett ítéletet 
hoznia? Ki állt a háttérben társként? A felesége. 
Az ő alakja foglalkoztat többek között azért, mert 
magam is feleség vagyok, bár férjem nem oly 
tisztséget és vele járó felelősséget hordoz a vállán, 
mint Pilátus. Mégis hiszem, hogy nem véletlenül 
olvashatunk az evangéliumokban Pilátusnéról. 
  Nem tudom hogyan nézett ki, nem 
tudom külsejét tekintve miért szeretett bele 
Pilátus. Arcát talán egyetlen festő sem festette 
meg, csak a történelmi leírások alapján tudjuk 
magunk elé idézni ruházatát és hajviseletét, azt is 
csak feltételezhetjük, hogy ékszerei rangjához 
méltóak voltak. De úgy tűnik, mégsem 
mindezekben rejlik az ő értéke! Ahogy Müller 
Péter írja valahol, „ebben az asszonyban valami 
olyasmi jelenik meg, ami lenyűgözően szép, és 
minősít minden igazi nőt”.  Belső látása van és 
szívbéli bölcsessége, ő az egyedüli, aki tudja és ki 
is mondja, hogy Jézus igaz ember. Ő az egyedüli, 
aki a tárgyalás ideje alatt nyugtalan és szenved 
álmában a vádlott miatt. Ő az, aki ráérez, hogy 
nem akárki Jézus, bár sokan vádolják a Mestert és 
még a vallási vezetők, főpapok és írástudók is 
mind ellene vannak. Félti a férjét, nehogy valami 
helyrehozhatatlan hibát kövessen el. Ezért 
üzenetet is küld neki, amivel ugyan nem könnyíti 
meg férje döntését, de biztosítja őt afelől, hogy 
mellette áll társként, mert ugyanúgy gondolkodik 
Jézusról, mint Pilátus. Nehéz ez az üzenet, mert 
Pilátusnak, most már nemcsak Jézus ügyét kell 
megvizsgálnia, hanem döntenie kell: kiáll-e 
meglátása mellett, hogy valójában Jézus ártatlan, 
vagy nem, mert a karrierjét félti.  
 A továbbiakat tudjuk, sőt Pilátus 
végleges döntésére és tettére ma már szállóige is 
emlékeztet mindnyájunkat: „mossa kezeit” az, aki 
nem akar felelősséget vállalni, kiállni a belső 
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Mert én tudom, hogy az én megváltóm él… (Jób 19:25) 

Áldott Feltámadási Ünnepet Áldott Feltámadási Ünnepet 
kívánunk minden olvasónknak és kívánunk minden olvasónknak és 

szeretteiknek!szeretteiknek!  



imádkoztak. Sok érzelemmel, 
sírva, némelyikük hosszasan. Íme 
néhány mondat az imádságaikból:   

„Úr Jézusom köszönöm, hogy 
rád találtam, s a szűvemet, s a 
lelkemet  kitudtam nyitni előtted, s 
most itt lakol nálunk. Kérlek 
azokért, akik betegek, vakok, 
ögyvezek ( özvegyek) házatlanok
( hajléktalanok), hogy legyél velük 
is. Rendelj össze nálunknál még 
szegényebbekkel, hogy mű is 
segíthessünk nekik.” 

„Jézusom kérlek bocsássál 
meg nekem. Kérlek Úr Jézusom, 
hogy gyavítsd ( gyógyítsd) meg a 
kicsi leánkámat a kórházban, 
hajlítsd oda a doktor szűvit, hogy 
gyógyítsa, mert nekünk nincsen 
pénzünk, hogy fizessünk a 
doktornak.” 

„ Jézus  Krisztusom 
köszönöm, hogy ide vezérelted 
ezeket a testvéreket, hogy nekünk 
mondják az igéket, mert mü nem 
tudunk olvasni, de kívánjuk 
hallani. Őrözd meg őköt a haza 
vezető úton, hogy haza érjenek a 
családjaikhoz, és hogy máskor is 
tuggyanak jőni.” 
Immár baróti otthonukban, 
András tovább meséli: 

Akkor kezdődtek a megtérések 
tulajdonképpen, a baba  temetése 
után. Valahogy ez a haláleset 
megrendítette őket. Jöttek, és 
mondták, hogy „meg akarunk 
térősödni”.  És nekik teljesen 
egyértelmű volt, hogy ez azzal jár, 
hogy leteszik az italt, és a 
dohányt. Pedig én ezt így nem 
mondtam. Nagyon sok segítséget 
kellett nyújtani nekik minden 
tekintetben, amíg kezdtek 
megpuhulni, és fogékonyak lettek 
az igére, és megkívánták a 
változást. Később elkezdtek 
néhányan járni a pünkösdista 
gyülekezetbe, és elég sokan 
megtértek. Nem mindenki tért meg 
még, de megcsendesedtek. Nem 
lopnak, csendesen élnek, pedig 
most is nagyon szűkölködnek.  

Tíz család gondjára figyelt, 
és figyel ma is András, noha most 
már sokkal jobban megoldják 
maguk, amit csak lehet.  

Mi is elcsodálkozunk az Isten 
munkáján, és mindezért neki 
adunk hálát—mondja András a 
feleségére nézve, aki biztos 
hátteret jelent a szolgáló élethez. 
Látszik rajtuk, hogy értik 
egymást, és hogy ők ketten: 
egyek. És mi újra elcsodálkozunk, 
hisz nekik is négy gyermekük 
van, egy egyetemen, egy 
érettségiző, és két kislány, akik 

A képek illusztrációk 

A köpecbányai A köpecbányai   
cigányok csendes cigányok csendes 
csodájacsodája  

Több éve visszavonultam a 
szociális munkából, igyekszem 
feldolgozni kiégettségem 
önrészét, és lassacskán újra 
töltődni . Ilyenként hívtak 
magukkal a barátaim egy 
erdővidéki, Barót környéki 
(Kovászna megye)  körútra. 

Amikor először érkeztünk a 
cigánytelepre nagy hó volt és 
nagy hideg. (Későbbi 
látogatásunkkor bokáig érő sár). 
Nem tudták hogy jövünk, de 
nagyon megörvendtek, és negyed 
óra alatt összeszaladtak egy jó 
nagy szobában, ahol elfértünk 
mindnyájan. Nem csak azért 
jöttek, mert esemény egy ilyen 
látogatás, amikor négy idegen 
érkezik, hanem mert nagyon 
szeretik „András bácsit”, a 
jótevőjüket, a negyvenes éveit 
taposó, szelíd és energikus 
fiatalembert. 

Számomra nagyon nagy 
élmény volt minden: a lepukkant, 
de lakhatóvá tett  valamikori TSZ 
épület melege, a nyitott szemű, és 
szívű emberek, a nyugis gyerekek 
a szülők ölében, és az az 
elképzelhetetlen szegénység, 
ahogy élnek, és amivel küzdenek, 
reménykedve és elfogadással.  
Legnagyobb élményem az volt, 
hogy lelki testvérekként nyíltak 
meg, és szívesen osztották meg 
élettörténeteiket. Jó volt 
tapasztalni a szeretetet, amivel 
tele  vannak  ezek a peremszélen 
élő, mellőzött emberek, akik 
számunkra elképzelhetetlen 
küzdelmet folytatnak az életben 
maradásért. Erdővidéket 
rettegésben tartották, ahogy 
bandában mentek lopni 
mindenfelé, és a rendőrség sem 

tudott velük mit kezdeni —tudjuk 
meg Baló Andrástól, aki 5 éve 
kezdte el a velük való kapcsolatot 
Szentírással a kezében. Ez volt a 
napirenden lévő téma, hogy mikor, 
hol kik voltak a kárvallottak. Őt is 
számtalanszor meglopták, mígnem 
elkezdett máshogyan közelíteni 
hozzájuk. 

Éhesek voltunk, és elmentünk 
vasat lopni az András bácsi 
földjére, hogy kapjunk érte pénzt – 
kezdi a megtérésük történetét 
mesélni kérésünkre a minket 
vendégül látó fiatalasszony, akit a 
két év körüli kislánya lehúz 
magához, és azonmód állva elkezd 
szopni. 

Megraktuk a szekeret vasakkal, 
és vittük, de szembe jött András 
bácsi a barátjával, és  mondta 
szépen, hogy rakjuk le, mert neki 
arra szüksége van, az nem 
ócskavas. Nem akartuk, és mondta 
valaki közülünk, hogy akkor adja 
ide az ingét, s a cipőjét. Ezt mi csak 
úgy mérgesen mondtuk… Azonnal 
levetették, és ideadták, s beültek 
mezítlábasan a kocsiba. Mi pedig  
leraktuk a vasakat. De mi úgy 
meglepődtünk ezen, mert mi 
álmunkban sem gondoltuk 
komolyan, mert ilyent soha senki 
velünk nem csinált, és ilyent nem is 
hallottunk.  Akkor elmentek a 
kocsival, mi is elmentünk, de ezt 
nem felejtettük el. Sok mindent 
adott nekünk, akármikor kértünk 
enni valót, soha nem küldött el, 
mindig adott valamit, mert  sokszor 
éheztünk. Ágyat is adott , mert a 
földön aludtunk, és aztán kezdett 
jönni  hozzánk és beszélt a 
Bibliából. A férfiak ittak,  
szivaraztak, de az asszonyok is  
sokan szivaraztak, én is elszívtam 
napi egy csomagot, pedig  a 
gyermekek éheztek. Sokáig ment ez 
így. Aztán egyszer meghalt a 
kórházban a hat hónapos  kicsi 
babánk. Annyi pénzünk se volt, 
hogy odautazzunk. András bácsi 
csináltatott  kicsi koporsót, 
elhoztuk az ő kocsiján, és kértük, 
hogy beszéljen a sírjánál, amikor 
temettük el. Mi akkor kezdtünk 
megtérni. 

Mások is  elmondták a saját 
történetüket, és mi is megosztottuk 
amire ők voltak kíváncsiak, mert 
bátran kérdezgettek. András 
nagyon kedvesen, egyszerűen  
magyarázta az Igét és olyan 
bölcsességgel, amit  különleges 
élmény volt hallgatni 
mindannyiunknak. Énekeltünk, 
hisz nagyon szeretnek, és tudnak is 
énekelni. Aztán imádkoztunk. 
Megrendítő volt, ahogy 
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négy gyermekük van, egy 
egyetemen, egy érettségiző, és két 
kislány, akik még szülőkön 
csüngők, kicsik. De érződik, hogy 
mindemellett nem szűkölködnek a 
szülői szeretetben, fészek-meleg 
van, és biztonság. Úgy látszik, 
hogy a szolgálat nem megy a 
családi élet rovására. 

Mély nyoma maradt bennem 
ennek a találkozásnak. Mitől volt 
a cigányoknál annyira jó? Miért 
kívánkozom közéjük újra meg 
újra? Mi az, ami ott van, és sok 
más helyen hiányzik? Mijük van 
ezeknek a nagy szegénységben 
élő, más színű, szagú, kultúrájú 
embereknek, amitől velük lenni 
ennyire jó? 

Sok mindent lehetne írni, 
mondani erről, de álljon itt egy 
történet, amiben –számomra 
minden lényeg benne van. 

A legidősebb cigány 
házaspár népes családjába 
befogadott Karácsony előtt egy 
hatvan év körüli süket és 
fogyatékos embert, akinek semmi 
nyugdíja nincs. Egy nemesi család 
leszármazottja. Meghalt az utolsó 
rokon, és ezzel útra került. 
Baróton a  lépcsőházakban aludt, 
és éhezett, mert nem tudott 
kommunikálni. Ha megmondják, 
hogy menjen ki a vécére, akkor 
kimegy, ha  elfelejtenek szólni, 
akkor mosnak utána. Egy evő 
szájjal több. És nagyobb gond, 
mint a gyermek. A befogadást 
megtapasztalt  cigányok  képesek 
az irgalomból fakadó 
befogadásra… Én még nem tartok 
itt. 

Én nem tudom, hogy miként  
kellene társadalmi szinten kezelni, 
és megoldani a cigány kérdést. 
Mindössze rácsodálkoztam arra, 
hogy mire képes a  befogadó, és 
tettre váltott szeretet… A Baló 
Andrásé, és aztán azoké, akiket 
befogadott. 
És ezt  próbáltam megosztani 
azokkal, akikkel lehet. 

Antalfi Gizella,  
Székelyudvarhely 
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SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÓK SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÓK --  ÚTKERESÉS MarosvásárhelyenÚTKERESÉS Marosvásárhelyen  
Marosvásárhelyen, amióta van hivatalosan is körzete a CE Szövetségnek, havonta 

tartottunk szövetség megújító alkalmakat. Ezek lehetőséget nyújtottak arra, hogy korosztálytól 
függetlenül havonta egyszer egybegyűljenek a CE tagok, hogy közösen felbuzduljunk az Úr 
szolgálatára az igeolvasás és együttimádkozás által, számba vegyük egymást névsorolvasással 
és szóban is megerősítsük a Krisztushoz és Egyházához való tartozásunkat. 

Bár ezen alkalmak fenti célja mindenki előtt nyilvánvaló volt és fontosnak is 
tartottuk, az évek során a résztvevők átlagos létszáma csökkent. Ez nem csak azzal 
magyarázható, hogy több drága atyánkfia elköltözött az élők sorából vagy annyira 
megöregedett, sőt ágyhoz kötött lett, hogy el sem tud jönni, hanem egyfajta tiltakozó jelzést is 
hordozott a formák megmerevedése ellen.   Legalábbis így éreztük körzeti CE vezetők. Ezért ez 
év őszén kezdtünk el beszélgetni és imádkozni egy új forma megtalálásáért. 

Az idén januártól mindegyik alkalomnak más-más a házigazdája a körzeti vezetők 
közül, hogy ez is biztosítsa a frissességet, az ötletgazdagságot az alkalmak szervezését illetően 
és nem utolsó sorban, hogy a vezetők elsősorban a közösségben szolgálók legyenek. 
Természetesen most is elengedhetetlen és legfontosabb része az alkalomnak az igei bevezető, 
majd a bizonyságtételek és a hozzászólások a felolvasott bibliai szakaszhoz, a közös 
imádkozás. Azt hiszem mindenkinek öröme, hogy továbbra is szeretnénk minden hónapban 
köszönteni a születésnapjukat ünneplőket, ahogy ez jó pár éve szokásunk. De például már nem 
olvasunk névsort, mert nem számon kérni szeretnénk egymást a hiányzásért, viszont örömmel 
vesszük, ha hiányzó testvéreinktől kapunk igei üzenetet (ez eddig is történt, de talán jöhetnek 
személyes meglátások is az üzenetekhez) vagy jelzik imakéréseiket a közösség felé. 
Szeretnénk, ha Isten Lelke még jobban felelőssé tenne egymásért, ha konkrét problémáinkat az 
egymásért való könyörgés céljából feltárnánk és figyelnénk ezek után arra is, hogy kit lenne jó 
meglátogatni a következő szövetség megújító alkalomig. Jó lenne, ha az is rendszeres lenne, 
hogy amennyiben szükséges, közösen perselyezzünk is annak számára, akinek a konkrét anyagi 
segítségre is szüksége van.  

Azt is fontosnak láttuk, hogy minden hónapban mutassunk be egy-egy szolgálati 
területet a körzetből vagy olyat, ami országos érdekeltségű, hiszen soha nem túl sok az ezekért 
való imádság illetve hátha indít valakiket a Lélek, hogy be is kapcsolódjanak önkéntesekként 
ezekbe a munkákba. Helye lehetne itt annak is, hogy a közösség elé vigyük, ha a gyülekezetben 

ahova egyen-egyenként tartozunk, valamiért hálát 
adhatunk vagy éppen együtt kiálthatunk a mi 
Urunkhoz megoldásért a gondokra. Szeretnénk azt 
is, ha más körzetekről is tudhatnánk, hogy az egész 
Országos CE Szövetségért imádkozhassunk, hogy 
ne csak a Röpce informáljon néha-néha egymásról 
vagy netán csak az évenkénti konferenciák körzeti 
beszámolóiból tudnánk közös dolgainkról. 

Szóval útkeresésben vagyunk, és nem úgy 
írunk mindezekről, mint akik már mindenben 
tökéletesek lennénk vagy mintha mi valami 
kivételesre jöttünk volna rá magunktól. 
Kegyelemnek tartjuk, hogy megláthattuk szükség 
van a változtatásra, de nem csak a formaira, hanem 
elsősorban a szüntelen belső megújulásra, hogy ne 
maradjunk olajozottan működő szervezet csupán, 
hanem Krisztus Urunk szolgáló követei ebben a 
világban. Adja Isten így legyen, és ezért kérjük 
továbbra is a testvérek érettünk való imáit! 

Grosz Imola, Maros körzeti vezető 

„Jelentés” „Jelentés” 
Szalontáról!Szalontáról!  

A nagyszalontai CE 
Szövetség kis csapata, valamint a 
CE-barát közösségi tagok 
örömmel fogadták a 
Világszövetség imahetének 
hozzánk is elérkezett programját. 
Megtisztelőnek éreztük, hogy mi 
is bekapcsolódhatunk a 
könyörgések láncába, éppen ezért 
nem akartuk „összecsapni” a 
közös imára bátorító lehetőséget. 
Isten másképp számolja az időt. 
Hozzákapcsolja imáinkat a 
tietekhez, még ha néhány héttel 
később is hangzanak el. Őt nem 
köti sem tér, sem idő. Karczagi 
Sándor bácsi indítványozására, és 
az egyházunk vezető lelkészének, 
Mikló Ferencnek jóváhagyásával 
február 28 és március 7 között 
megtartottuk az imahetet 
befoglalva azt a gyülekezetünk 
istentiszteleti rendjébe. Két 
vasárnap délutáni, két hétközi 
istentisztelet és egy bibliaóra 
dolgozta fel a megadott témákat. 
Így csupán hétfőn, csütörtökön és 
szombaton vittük egyéni 
csendességünkben Isten elé az 

egységes 
imatémákat. A 
közös 
alkalmakon 
együtt lehettünk 
a gyülekezet 
többi (néhány 
érdeklődő vagy 
betévedt) 
tagjaival. 
Demeter Szilárd 
és ifj. Berke 
Sándor 
segédlelkészek, 
valamint Karczagi Sándor, 
nyugdíjazott lelkipásztor 
igehirdetései után rövid, egymásra 
és Istenre figyelő hangos imákban 
könyörögtünk a CE világszerte 
folytatott missziójáért, az üldözött 
keresztényekért, a nélkülözőkért, a 
lelki ébredésért. Kiáltásainkba 
minduntalan beleloptuk saját 
helyzeteink terhét, súlyát, búját-
baját. Isten elé vittük haldokló 
egyházunkat, közösségünk 
betegeit, a próbák súlya alatt 
görnyedezőket. Atyánk jól tudta, 
mi nyomja szívünket, mosolyogva 
figyelhette, amint minden egyes új 
kontinens után ismét saját házunk 
táján kötöttünk ki. 

Öröm volt az 
együtt-ima, bár 
nem voltak 
örömteli imáink. 
Talán nem csak 
a mi 
közösségünk 
küzd azzal a 
nehézséggel, 
hogy terheink 
elfedik szemünk 
elől Istenünk 
hatalmas, 
dicsőséges 

voltát, munkájának 
felülmúlhatatlan csodáját. 
Elméletileg tudjuk, hogy milyen 
hatalmas Ő, sőt néha tapasztaljuk 
ugyanezt, de igen ritkán kerül 
egyensúlyba imaéletünkben a hála, 
a dicsőítés, az öröm szava a 
bűnbánat és a könyörgés 
hangjával. Pedig hatalmas 
Istenünk van. Olyan Urunk, aki 
győzött a halál felett. Ő az élet és 
az ÖRÖKÉLET ura. „Benned és 
véled miénk az élet nagy 
Megváltónk, hű Urunk!”  

Valódi feltámadás 
ünnepet kívánok a szalontai 
közösség nevében! Legyen ez a 
húsvét azé az Örömé, mely nem 

absztrakt-elvont fogalom, hanem 
szívrepeső, mosolyfakasztó, 
túlcsorduló valódi életérzés: 
„Öröm van nálad, még ha 
búbánat 
Ér is minket Jézusunk. 
Benned és véled miénk az élet,  
Nagy Megváltónk, hű Urunk! 
Te széjjeltéped a köteléket, 
Ki benned bízik, sziklára épít, 
Örökké élhet, Halleluja! 
Kegyelmet nyertünk, átölel 
lelkünk, 
Átfogunk hittel, és nem szakít el 
Semmi tetőled, Halleluja!” 

 
Berke Krisztina-Ágnes 

 
U.i.Örömünkre meglátogatta újból 
a szalontai gyülekezetet a 
Függőleges zenecsapata, a Pont 
együ t te s  a  nagy sza lon t a i 
református gyülekezet februári 
imahete alkalmából. Kicsik és 
nagyok örömmel hallgatták őket 
és énekeltek velük együtt. Az 
összes eladásra hozott CD-t 
eladták az érdeklődőknek. Több is 
elfogyott volna, ha még lett volna. 
E n n e k  i s  ö r ü l t ü n k ! 



Vezetőknek, vállalkozóknak, lelkészeknek, presbitereknek, Vezetőknek, vállalkozóknak, lelkészeknek, presbitereknek, 
érdeklődőknek szóló alkalmak 2010érdeklődőknek szóló alkalmak 2010--benben  

Helyszín: CEHelyszín: CE--ház, Marosvásárhely, Hegyi L. u. 9 számház, Marosvásárhely, Hegyi L. u. 9 szám 

Tel: 0365.806.882, 0740.310.367. Email: Tel: 0365.806.882, 0740.310.367. Email: r.sz.istvan@gmail.comr.sz.istvan@gmail.com. .   
  

Előadók:Előadók:  
Bill Hybels    a Willow Creek Community Church alapítója és fő lelkésze, South Barrington (IL, USA). 
Gary Haugen   jogász, az International Justice Mission alapítója és elnöke (USA) 
Tim Keller   a Redeemer Presbiteriánus (Református) gyülekezet alapítója és fő lelkésze, New York (USA) 
Dave Gibbons   a Newsong gyülekezet alapítója és fő lelkésze, Irvine (CA, USA) 
John Maxwell    vezetési szakértő, szakkönyvek írója, volt gyülekezeti lelkész, az EQUIP szervezet alapítója 
Ken Blanchard    vezetési szakértő, szakkönyvek írója, üzleti tanácsadó, a The Ken Blanchard Companies alapí
   tója és lelki vezetője (USA) 
Catherine Rohr    a Prison Entrepreneurship Program alapítója és vezérigazgatója (USA) 
Helmut Oevermann mezőgazdasági szakértő, gyakorló gazdálkodó, Minden (Németország) 
Jim Collins   egyetemi előadótanár, a tartósan kiváló teljesítményt mutate vállalatok kutatója (USA) 
Andy Stanley   a North Point Ministries alapítója. Vasárnaponként 15.000 ember látogatja az általa vezetett  
   istentiszteleteket (USA). 
Patrick Lencioni   a The Table Group Inc. üzleti tanácsadásra szakosodott cég alapítója és elnöke (USA) 
T. D. Jakes, Sr.  sokoldalú személyiség -előadó, író, dramaturg, lelkész-, akit 2001-ben a TIME folyóirat Ameri-
   ka legjobb igehirdetőjének nevezett. Az általa alapított The Potter’s House gyülekezet lelkésze  
John Ortberg   ismert előadó és több könyv írója. A kaliforniai Menlo Park Persbyterian Church lelkésze 
  
  
  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

Időpont Téma Előadók 

Ápr. 26. 
18.00-21.00 

Embereket vezetni a tékozló Istenhez Tim Keller 

Máj. 3. 
16.00-21.00 

Szeminárium Helmut Oevermann 

Máj. 31. 
18.00-21.00 

Kockáztatás és bátor vezetés Catherine Rohr 

Jún. 21. 
18.00-21.00 

A jótól a kiválóig Jim Collins 

Júl. 26. 
18.00-21.00 

Egy megragadó jövőkép Andy Stanley 

Aug. 23. 
18.00-21.00 

Szent elégedetlenség Bill Hybels 

Szept. 27. 
18.00-21.00 

A csapat 5 rendellenessége Patrick Lencioni 

Okt. 18. 
16.00-21.00 

Szeminárium Helmut Oevermann 

Okt. 25. 
18.00-21.00 

Kiváló vezetés T. D. Jakes 

Nov. 22. 
18.00-21.00 

Hogy lehet egy vezetőt leszedni a lábáról? John Ortberg 

Dec. 13. 
18.00-21.00 

A világ reménysége Bill Hybels 

2011. jan. 17. 
18.00-21.00 

Harc a sötétség ellen Gary Haugen 

r ö p C E 
4. 



SzilágyságSzilágyság  Elekes Istvánnak és Júliának megszületett Dorka nevű kislánya (a képen látható). ►A 
diósadiakat januárban látogatta meg a zilahi közösség, egy kedd esti imaközösség alkalmával. ►A varsolci közösség 
tagjának, Péter Ilusnak a férjét Temesváron megműtötték, lábadozik és most hálaadó imádságra kérik az atyafiakat. 
A zilahi közösséget április folyamán egy hálaadó házi bibliaóróra hívta meg a varsolci család. ►A zilahi CE húsvéti 
legátusai a nagyszalontai ny.ref.lp. Karczagi Sándor és felesége, Ilu néni lesznek.   

Gáspár Attila beszámolója  

RESICABÁNYARESICABÁNYA 2010 március 11-14 között volt gyülekezetünk meghívottja és előadója 
Karczagi Sándor bácsi, aki Reményik Sándor irodalmi estet tartott. Másnap a böjtről tartott 
bibliaórát Ézsaiás 1,10-17 alapján. Harmadnap Sándor bácsi a börtönélményeiről beszélt. 
Mindenkit magával ragadott bizonyságtétele. Egyszer-kétszer meg is ríkatott minket. Másnap, a 
vasárnapi istentiszteleteket is ő tartotta. Nyolcvannyolc évesen háromszor szolgált. A március 
15-ét ünneplő szórványgyülekezet előtt is beszélt a magyar identitástudat fontosságáról. 
Ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar nemzet felemelkedése a bűnbánat, az alázat, az Istenhez 
való térés révén történhet meg. Hálásak vagyunk vendégünkért! Ugyanakkor arról is hálával 
számolunk be, hogy gyülekezetünkben beindult a TIMÓTEUS VEZETŐKÉPZŐ 
TANFOLYAM. Két évvel ezelőtt résztvehettem feleségemmel egy magyarózdi táborban, ahol 
Dr. Horváth Levente meghívására amerikai előadók egy héten keresztül tanítottak. Egy évvel 
később Marosvásárhelyre is elmehettem három gyülekezeti tagommal, ahol azt az akciótervet 
készítettük el, hogy gyülekezetünkben is beindítjuk ezt a képzést presbiterek és önkéntesek 
számára. Kéthetente találkozunk, ahol az elméleti tanításon, a beszélgetéseken túl, alkalom 
nyílik arra, hogy a következő találkozóig gyakorlatilag is alkalmazzuk a tanultakat. A képzés 
célja: gyülekezeti tagok képzése, szolgálatba állitása az egyházi életbe. Minden lelkész 
testvéremnek ajánlom ezt a képzést. Ha valakit érdekel, akkor magyar nyelven is letölthető az 
internetről. Imatémák: 1.Április hónap elején, több egyházmegyében, többek között a 
temesváriban is, lelkészek és presbiterek számára a Timóteus Vezetőképzőről lesz szó, ahol 
Gary Schiper amerikai előadón kívül, mi resicabányaiak is beszámolhatunk tapasztalatainkról. 
Azért is lehet imádkozni, hogy helyi szinten is áldás legyen a további képzéseken. 2. Szeretnénk 
egy legalább 7 személyes autót venni, ahhoz hogy gyülekezetünkből minél többen eljuthassanak 
csendesnapokra, konferenciákra.      
       Megyasszai-Bíró Attila lp. 

r ö p C E 
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TRANSTRANS--SILVANUS Intézet SILVANUS Intézet --  www.transsilvanus.ro   www.transsilvanus.ro  
 
 Március 13.-án Jubileumi Halaado Nap volt Ózdon Legaktuálisabb imakérésünk a kastélyprojekt 
keretében egy Életvezetes (Lelkigondozói és terápiás) Központ létrehozása. 
 Más kérés, hogy a TSI kolozsvári székhelyu Transit Egyesületként való bejegyeztetését 
elindítanánk (hogy legyen egy iskolalétesítő és fenntartó szervezet, amely a Babes-Bolyai 
Egyetem keretében is létrehozná a Transit Addictology and Transcultural Transformation Studies 
Centert. Ahogy a kuratórium ülésein eldőlt, szeretnénk, ha a CE es a Bonus Pastor lenne az 
alapító. Olyanszerűen tartozna a CE-hez, mint a Geneziusz; es a Bonus Pastorhoz, mint amely az 
ózdi birtokon biztosítana helyet a bibliaiskola rezidens részlegének és az Életvezetés Központnak 
(Life Coaching Centre for Youth and Underprivileged).   
 Bővebben a TSI honlapján lehet olvasni idéni eseményekről és a TSI életéről, terveiről, 
előadókról, órarendről. 

Dr. Horváth Levente, a TSI igazgatója 

Kis Tükör Kis Tükör A Kis Tükör 2009 szeptemberétől a felgyűlt anyagi hiányok miatt kénytelen volt 
leállni. Reméljük, hogy a lap felfüggesztése csupán ideiglenes, és 2011 januárjától ismét 
megjelenhet újabb formátumban, színesebben és gazdagabb tartalommal.  
 Hogy az előfizetések fedezzék a lap előállítási költségeit, szükségünk van legalább 
2000 megrendelőre, akik évi 85 RON-nal (5500 Ft-tal) támogatják a Kis Tükör megjelenését.  
 A lap megrendelhető Kolozsváron, a kiadónál. Az előfizetés vagy az adomány 
pénzösszegét postai vagy banki úton lehet átutalni a Koinónia bankszámlájára 2010. 
október 31-ig. Az előfizetések és adományok állapotáról a kistukor.blog.com oldalon 
értesítünk. Ide várjuk észrevételüket, véleményüket a lappal kapcsolatban. 



6. r ö p C E 

NYÁRINYÁRI  TÁBOROKTÁBOROK  
Júl. 26 - aug. 2 között Penielben 
Ír- angol ifjúsági tábort 
szervezünk 14 év feletti korosztály 
számára. Jelentkezés: Köteles 
Andrea, 0259-479579, 0723294974 
júl. 15- ig. 

Augusz tus  2  -  9  közö t t 
Mahanaimban 25 év fölöttieknek 
hitmélyítő tábort szervezünk. 
Táborvezető Kondor Endre. 
Jelentkezés Kondor Zsókánál: 
0 7 4 2 . 1 9 4 . 6 7 9 , 
e rzsebe tkondor@gami l . com. 
Jelentkezési határidő július 17.  

Keresztyén Angol  Tábor 
Helyszín: Lesi-tó, Mahanaim 
Időpont: július 26-augusztus 2 
Korosz tá ly :  14-19  évesek 
Jelentkezés: Geréb Katalin (0746-
950901, gerebkati@yahoo.com) 
 

A Bucsinon júl. 31-aug. 7 között 
skót-angol tábort szervezünk 14-
17 éves korosztály számára. A 
helyek korlátozottak. Jelentkezni 
lehet július 15-ig: 0365.806.882, 
0 7 4 0 . 3 1 0 . 3 6 7 , 
r.sz.istvan@gmail.com. 
 

r ö p C E - a CE Szövetség hírlevele 

Felelős szerkesztő: R. Szabó István. Fő munkatárs: Lukács Tímea
Elérhetőségeink: Str. Hegyi Lajos nr. 9, 540181 Tg.Mures, Romania. 

Tel/fax. (+4) 0265.232.591, (+4) 0365.806.882, (+4) 0740.310.367. Email: r.sz.istvan@gmail.com

Országos CE csendesnap Tenke, 2010. április 6. 10.00-17.00 
 A csendesnap témája: Róma 12. Szolgálnak: Berke Sándor lp., Csomay 

Árpád lp. A nap programjában terveztünk országos CE Közgyűlést is, 

ezért kérjük a közösségeket, hogy képviseltessék magukat. Szeretettel 

várunk minden CE-tagot és minden érdeklődőt.   

De hol a határ? 

De hol a határ?   

XII. FÜGGŐleges Keresztyén Ifjúsági Konferencia, 

Marosvásárhely-Vártemplom 

2010. ápr. 30—máj. 2. 

Ha szeretnél megtakarítani 25%-ot a részvételi díjból, akkor jelentkezz 

be április 20 előtt.  

Részletek a www.fuggoleges.ro honlapon.  

Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:   

Tel/fax:(+4) 0365 806 732. E-mail: philothea@rdslink.ro 

 
 

 

A nyár folyamán, augusztus 3-7 között, Peruban 

kerül sor a 26. CE Világtalálkozóra. Hordozzuk 

imádságban az előkészületeket, képviselőink oda– 

és visszautazását, az ottani programot és az 

országok képviselőinek egymással történő 

közösségét, valamint a tisztújító választásokat.  

Jövedelemadója 2%-ával kérjük támogassa a CE Szövetséget! 
Nem kerül pénzbe, cak egy néhány percébe! Az adótörvény az idén is lehetővé teszi, hogy az aktív magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk 2%-át egyesületnek, alapítványnak vagy egyháznak támogatására utalják át. A CE Szövetség támogatásának is 
ez az egyik módja, ezért éljünk vele! A nyomtatványt a www.ce-union.ro honlapról lehet letölteni vagy kérni lehet a CE 
központokban Marosvásárhelyen, Váradon, Kolozsváron és Zilahon. Az űrlapokat lehet sokszorosítani és a CE támogatására 
nyitott szomszédoknak, barátoknak, közösségi tagoknak is oda lehet adni. Ha kérdése van, kérjük bátran keressen meg telefonon 
vagy emailen. Felajánlását előre köszönjük! 


