
lesújtottakat szabadon bocsátotta és hirdette az Úrnak 

kedves esztendejét. (Lk 4,18). Milyen csodálatos 

mondat és milyen igaz Jézus Krisztusra nézve! Reánk 

nem? A Lélek ünnepén imádkoznunk kell Isten 

Szentlelkének minden áldásáért erejéért, hatalmáért, 

mert a világ ma éppen mi reánk vár, hogy Krisztus 

erejével evangéliumot hirdessünk, no meg szabadulást 

a bűnből,  a vakok szemeit nekünk is meg kellene 

nyitnunk, és nekünk is hirdetnünk kell az Úrnak 

kedves esztendejét. 

Ezzel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy annyi és 

annyi keresztyén szomorkodva, lecsüggesztett fejjel 

jár az élete útján! Olyan sok ember kétségeskedik és 

nyugtalankodik a holnapot, a jövőt illetően. Olyan 

sokan keseregnek a betegség, a gyász, a keresztek, 

próbatételek miatt. Vajon miért?   

Vajon nem azért, mert mi még pünkösd előtt élő 

emberek vagyunk? Erre vonatkozóan csodálatos 

verset írt Túrmezei Erzsébet, amin érdemes 

elgondolkodni, az a címe, hogy Pünkösd után: 

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 

Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 

Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 
 

S pünkösd után – szent égi erőt vetten, 

pünkösd után – Lélekkel telítetten 

pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után – szolgálni, égni tenni, 

pünkösd után – régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

 minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után – adni, adni, adni!  

 Azt hiszem, hogy mi még csak sóvárgó emberek 

vagyunk, akik az ígéretekre várunk, esedezünk, 

vágyakozunk s közben koldusok maradunk. Mert nem 

elég csak várakozni és vágyakozni. Kérni kell Isten 

Szentlelkének erejét és világosságát. Isten Lelkének 

fényénél meglátjuk, hogy hol vagyunk, hogy nem 

 A mi mostani pünkösdünk egykor a 

törvényadás emléknapja és az új kenyér ünnepe 

volt (az Isten választott népe, Izráel életében). A 

mi őseink is jól tudták, hogy ilyenkor jó megállni 

egy kicsit. A sok nyári munka előtt ünnepelni kell. 

Köszöntötték az új életet, imádkoztak a bő 

termésért, a gyermekáldásért. A templomban a 

lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmával 

helyettesítették s a Szentlélek jelképeként fehér 

galambot repítettek szabadon. A lányok és az 

asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek. A férfiak is 

ünnepi ruhában jelentek meg a templomban. 

 Az emberek régen még jobban tudatában 

voltak annak, hogy szükségük van az Isten 

Szentlelkének az erősítésére, vigasztalására és 

bátorítására. Ezért templomba is jobban jártak, 

hogy imádságukban, a gyülekezet közösségében 

kérjék Isten Lelkének erejét, amit Jézus is 

megfogalmazott: „Vesztek erőt, minekutána a 

Szentlélek eljő reátok…” (Ap.Csel 1,8). 

Imádkozzunk hát Augustinussal:  

“Lélegezz bennem, 

Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam, 

Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül 

cselekedjem. 

Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy 

szentül szerethessek. 

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül 

oltalmazzak másokat. 

Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről 

soha meg ne feledkezzem. Ámen.” 

 Amikor Isten Szentlelke bennünk lélegzik, 

mint ahogy Augustinus is imádkozta, akkor 

mondhatjuk az Igével: Az Úrnak Lelke van én 

rajtam…Nagy szükségünk van erre a mai 

világban! Jobban, mintsem gondolnánk!  

Ezt az Igét Jézus Krisztus mondta 

magára nézve. Joggal. Akkor, amikor a názáreti 

zsinagógában, az akkori szokás szerint a kezébe 

adták a „Könyvet”, Ézsaiás próféta könyvét és 

abból olvasta a 61. részt, ahogyan Lukács 

evangélista meg is örökítette, lejegyezte. Jézus 

Krisztus valóban Isten Szentlelkének erejével bírt. 

Megkeresztelkedése alkalmával fehér galamb 

formájában Reá szállott, ki is ábrázolódott, hogy 

Isten Szentlelkével jár e földön. Isten 

Szentlelkével felkente Őt „a mi legfőbb 

prófétánkká és tanítónkká,...egyetlenegy 

főpapunkká,…és örökkévaló 

királyunkká…”(Heidelbergi káté 31. kérdés-

felelet). 

Ezért hirdette Ő a szegényeknek az 

evangéliumot, az örömüzenetet, a töredelmes 

szívűeket gyógyította, a foglyoknak szabadulást 

hirdetett, a vakok szemeit megnyitotta, a 
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’Az Úrnak Lelke van én rajtam…’ (Lk 4,18-21) 

Áldott Pünkösdöt kívánunk Áldott Pünkösdöt kívánunk 

minden olvasónknak és minden olvasónknak és 

szeretteiknek!szeretteiknek!  

Simon András: Égi ajándék 



szerezzen én bennem lelki 

örömet, Isten iránti és atyafiúi 

s z e r e t e t e t ,  b é k e t ű r é s t , 

kegyességet, jóságot, hitet, 

alázatosságot, mértékletességet, 

és kérem, hogy vigyen nagyobb-

nagyobb tökéletességre az én 

k e r e s z t y é n i  t i s z t e m n e k 

gyakorlásában. Ámen.” 

Adjunk hálát:Adjunk hálát:  
Az Ige szabad hirdetéséért és a 

gyülekezési szabadságért 

A tenkei országos csendesnapért 

A FÜGGŐleges konferenciáért, 

a 700 résztvevőért, minden 

munkatársért, szolgálóért 

A  2 0  é v e  ú j j á a l a k u l t 

magyarországi CE Bethánia 

Szövetségért 

A vidéki misszióban szolgáló 

testvérekért és a közösségekért, 

ahova kimennek 

A szeretetszolgálatot végző 

ö n k é n t e s e k é r t  é s 

alkalmazottjainkért 

A Kis Tükör új szerkesztőéért 

S a j ó  N o r b e r t  t e o l ó g u s 

személyében 

Könyörögjünk:Könyörögjünk:  
hogy Isten Szentlelke újítsa meg 

életünket, közösségeinket 

Hiteles szolgálatainkért, az Ige 

meghallásáért és cselekvéséért 

Korodi Anikó (Koronka) műtét- 

és kezelés utáni felépüléséért 

Fekete Attila és Sandra 

(Koronka) újszülött kisfiának 

Róbert Józsefnek életéért, sikeres 

műtétjéért 

Fodor Kiss Piroska (Kolozsvár) 

műtét utáni felépüléséért és, hogy 

m i e l ő b b  N é m e t o r s z á g b a 

mehessen megfelelő kezelésre 

Szabó Attila és Csilla nepáli 

szolgálatáért 

B e t e g e i n k é r t ,  i d ő s  é s 

g y e n g é l k e d ő ,  v a l a m i n t 

egyedülélő testvéreinkért 

G y e r m e k o t t h o n b e l i 

gyerekeinkért, munkatársainkért 

Diakóniai szolgálatainkért 

Munkásokért és munkatársakért 

„az aratásba” 

az árvizek károsultjaiért, a károk 

mielőbbi rendezéséért  

a Pünkösdkor felálló új magyar  

kormány tevékenységéért 

a  n y á r i  t á b o r o k é r t , 

megtérésekért 

a jún. 19-én sorra kerülő bucsini 

csendesnapért 

az őszi országos konferenciánk 

előkészületeiért 

Hogy a Kis Tükör nulladik 

maradhatunk bűneink 

mélységében. S nem elég ebből a 

mélységből isteni magasságokba 

vágyakozni. „Szüntelenül kérnünk 

kell” Isten Szentlelkét, -  ahogy 

hitvallásunkban tanultuk 

konfirmációnk alkalmával -, hogy 

Ő erősítsen meg bennünket. 

Hiszen sok a teendőnk. Nem 

siránkozhatunk örökké. Nagykorú 

keresztyénekké kell már válnunk, 

akik valóban végezzük azt a 

missziói munkát, amelyre Jézus 

elhívott bennünket. 

 Hiszen hirdetnünk kell az 

evangéliumot a családban. A férj, 

a feleség várja ezt. Isten Lelkének 

tüze nélkül azonban egyszerű 

emberi szó marad. Vajon nem 

ezért vannak többen a 

kocsmákban, vajon nem ezért 

mennek az ifjak a diszkókba, mert 

a feleség, a férj, a hitves, az 

édesanya, az édesapa szava nincs 

átitatva Isten Lelke által? Látja-e 

rajtunk a világ azt az örömöt, 

amelyet csak Isten lelke 

gerjeszthet bennünk? Nem jobb 

lenne Isten Lelkétől 

„megrészegülni”, mint az édes 

bortól s kábítószertől?! 

Vajon nem azért ürülnek ki a 

templomaink, mert Isten Igéjét 

nem járja át a bizonyságtételünk, 

szolgálatunk alkalmával Isten 

Lelke?! Szolgatársaim! Presbiter 

Testvéreim! Nőszövetségi 

munkások! Ifjúsági-, 

gyermekmunkások! Missziósok, 

diakónusok! Átjárja-e 

szolgálatunkat Isten Szentlelke?! 

Mert Isten Lelke ereje nélkül 

eredménytelen a mi munkánk! 

 Aztán a töredelmes, bűnbánó 

szívű embereket miképpen 

fogadjuk egy-egy istentiszteleten, 

egy-egy összejövetelen. Nem 

nézünk-e rájuk ferde szemmel, 

netalán még meg is rójuk őket! 

(Ez egyébként szükséges, de a 

töredelmes bűnbánat után már a 

kegyelem kell, hogy 

munkálkodjon, melyet Isten Lelke 

ébreszt bennünk). Ó, de sok 

megkötözött testvér vergődik 

amiatt is, hogy mi nem tudjuk 

hirdetni nekik a szabadulást. Nem 

kínáljuk fel a lehetőséget 

számukra, hogy Isten 

Szentlelkének erejével 

megteljesedve van lehetőség a 

szabadulásra. 

 Körülöttünk beteg 

társadalomban beteg emberek 

vannak. Értük szóló imáinkat 

áthatja-e Isten Lelke? Vagy a 

betegekért csak gépiesen 

imádkozunk? S mi lesz a lelki 

betegekkel… erőtlen imáink után? 

 Egyre több vak emberrel 

találkozunk. Ó, látnak ők. Nem 

fizikailag, nem testileg vakok, 

hanem lelki vakok. Olyan sok 

ember gondolja, hogy ő jó, 

becsületes, igaz. Hiszen imádkozik 

ő néha, templomba is eljár néha, de 

hát a mai világban élni is kell! S 

nem látják, hogy önigazultságukból 

a menekülés csak egy módon 

lehetséges: Ha megtérnek! S ez 

sem lehetséges Isten lelke ereje 

nélkül! Sem nekem, sem neked, 

drága Testvérem! S ez naponként 

végbe kell hogy menjen 

mindnyájunkra nézve! Vagyis 

naponként imádkoznunk kell Isten 

Szentlelkéért, először, hogy 

bennünket tegyen látókká, aztán 

azért, hogy mások is meglássák, 

hogy mit jelent Isten lelkét bírni. 

Vagyis nem önigazultan, hanem 

alázattal, hódolattal szolgálni az 

Isten dicsőségére és az emberek 

javára. Isten Lelke arra indít, hogy 

bátor tanúbizonyságok legyünk, 

minden élethelyzetben. Isten 

Lelkével megteljesedve 

Krisztusnak és másoknak élünk, és 

adunk, és adunk, és adunk. 

 Így lesz e pünkösdben és 

minden évben reánk nézve az 

Úrnak kedves esztendeje. Azaz 

akkor, ha Isten Szentlelke által 

megteljesedve munkálkodunk ki-ki 

a maga helyén. A családban, a 

gyülekezetben és a világban. Isten 

Lelke által űzve-hajtva, nem 

kérdezve, hogy mi lesz a jutalma.  

 Hogyan lehetséges ez? Emberi 

erő, akarat, képesség bizony nem 

elég erre. Imádkozni kell buzgón, 

kitartással, hogy Isten Szentlelke 

nap mint nap töltessék ki reánk, 

hogy ne tántorítson el bennünket 

semmi sem a jó cselekvésétől. Ez 

Szentlélek nélkül nem lehetséges. 

Milyen szépen megfogalmazta az 

énekköltő az imádságot (251.ének. 

MRÉ): 

Jövel Szentlélek Úr Isten,  

Töltsd be szíveinket épen, 

Mennyei szent ajándékkal, 

Szívbéli szent buzgósággal… 

Erőddel elménket készítsd, 

Gyenge hitünket erősítsd,  

Hogy halál és élet által 

Hozzád siessünk hamarsággal!

Alleluja! Alleluja!   

 Imádkozzunk hát, ahogy  

Szikszai György könyörgött: 

„Minekutána amaz első keresztyén 

pünkösdben oly nagymértékben 

kitöltötted a Te Szentlelkedet, én is 

a pünkösdnek napján Szentlelket 

kérek Tőled. Nem kérem az Ő 

csodatevő ajándékait, mert azok 

n e m  s z ü k s é g e s e k  a z  é n 

idvességemre… Azt kérem, hogy Ő 

szenteljen, jobbítson, igazgasson, 

erősítsen, vigasztaljon. Azt kérem, 

hogy Ő tanítson engem imádkozni, 

sőt, hogy Ő maga esedezzék 

b e n n e m  k i m o n d h a t a t l a n 

fohászkodásokkal. Azt kérem, hogy 

r ö p C E 2. 

BESZÁMOLÓKBESZÁMOLÓK  
Országos csendesnapcsendesnap  Tenkén 

Húsvét harmadnapján, április 6-

án ,  a  t enkei  re formátu s 

eg yh á zkö zs ég  mű v e lő d és i 

otthonában került sor a CE 

Szövetség országos tavaszi 

csendesnapjára. A többségében 

Várad-körzeti, Zilah-körzeti és 

Maro s - kö r ze t i  r é s z t v e vő k 

hallhattak igeszolgálatokat , 

é p ü l h e t t e k  k i s c s o p o r t o s 

beszélgetések által,  együtt 

dícsőíthették Urunkat énekben és 

imádságban, hallhatták a Bagi 

Katalin megrendítő és hálára 

i n d í t ó  b i z o n y s á g t é t e l é t , 

tájékozódhattak országos CE 

rendezvények felől és még 

gyerekek szolgálatában is 

gyömyörködhettek. Aki ott volt 

hálásan távozott, aki nem lehetett 

ott, annak ajánljuk, hogy 

következő hasonló alkalmakról –

ha teheti– ne maradjon el. A nap 

témája a Róma 12-re épült, 

mégpedig három igei szolgálat 

alapján: Az okos istentisztelet 

(Berke Sándor lp.), Sokféleség és 

egység az Egyházban (Csomay 

Árpád lp.) és Képmutatás nélküli 

szeretet (Mészáros Mihály lp.). 

Az együttlétet gazdagította Berke 

Krisztina kivetített bemutatója 

öccse, Halmen Balázs, afrikai 

szolgálatáról. A programban volt 

még CE közgyűlés és a jelenlévők 

e l l á t á sá ró l  i s  sz e re t e t t e l 

gondoskodtak házigazdáink. 

Köszönjük Berke Sándor és 

Katinka testvéreinknek és a tenkei 

közösségnek, hogy fogadtak 

bennünket és vendégül láttak. 

R. 



r ö p C E 3.  
Belényesi Gabriella:  

FÜGGŐlegesFÜGGŐleges Marosvásárhelyen 

Három napig tartott a majális ebben az évben azoknak a  fiataloknak, akik 

Erdély különböző városaiból, falvaiból Marosvásárhelyre indultak, hogy 

résztvegyenek a XII. Függőleges Ifjúsági Keresztény konferencián. A 

Vártemplom volt a hajléka ennek a találkozónak, ahol 700 fiatalnak nyújtott 

maradandó élményt ez az alkalom. 

 A Függőleges konferencia egy vándorkonferencia, minden évben más 

városban szerveződik, neve pedig az Istennel való kapcsolatot jelképezi. A 

keresztény ember életvitelében, hitében ahhoz, hogy az önmagával és 

embertársaival való kapcsolata, azaz a vízszintes kapcsolata működjön, 

szüksége van az Istennel való kapcsolatra. A konferenciának minden évben van egy központi 

témája, eköré szerveződnek az előadások, műhelyek. Az idén a konferencia témája: De hol a 

határ? volt. 

 A főelőadások mellett 24 különböző műhelymunka tette gyakorlativá a határok kérdését az 

élet különböző területén: párkapcsolat, hivatás, család, drogok, alkohol, abortusz, művészetek, 

emberi jogok, környezetvédelem stb. Ugyanakkor változatos szabadidős programok várták a 

résztvevőket: foci, kosarazás, kenuzás, 

barkácsműhelyek, citytour, élő sakk, harácsolás.A 

konferencia fénypontja a bástyában elhelyezett teázó 

volt, amely dekorációjával és legfőképpen 

programjával lenyűgőzte a résztvevőket: jazzkoncert, 

afrikai zenészek koncertje, vetélkedők, beszélgetés az 

előadókkal, és nem utolsó sorban találkozási 

lehetőség. 

 Miért pont a határok kérdése 

volt az idéni konferencia 

témája?- hangzott el többször 

ez a kérdés. A határok 

kérdése a fiatalok központi kérdése, hiszen a felnőtté válásnak ez egy 

mérföldköve: a mások által kiszabott határok megkérdőjelezése 

(család, iskola, társadalom), a saját határainak megtalálása. A 

válaszkeresést megnehezíti a kor szelleme: határok nélküli világban 

élünk, mindenki azt teszi ami neki jólesik, határtalanul habzsolható 

az élet, nem kell törődni a következményekkel. Márpedig az élet nem 

így műkődik, a gyereknek, fiatalnak azt kellene megtanulnia, hogy 

minden dolognak van következménye, még a legkisebbnek is, akkor is, ha ez 

nem látszik meg egyből, nem derül ki, lehet titkolni. Csakhogy a gyerek, a fiatal nem azt 

látja a környezetében, hogy a 

felnőtt ember felelősen él, 

hogy vannak határok, 

amelyek keretek közé szorítják 

életét. A hétköznapokban lépten 

nyomon azt látja, hogy a  

családban is jelen van a csalás, a hazugság, 

hiányzik a gondoskodás, a bocsánatkérés, a tisztelet. 

Az iskolában nemkülönben: vannak tanárok akik 

bármit megengedhetnek maguknak (ahogy a 

diákhoz, tanárkollégájához viszonyul, ahogy 

megtartja vagy sem az órát) következmények nélkül, 

a felsőoktatás minősége, a pénzen megszerzett 

oklevelek, stb. Rengeteg negatív hatás éri a fiatalt, a 

fogyasztói társadalomról nem is beszélve: reklámok, 

fogyasztói értékek, számítógépes játékok, 

információözön, a megfelelési kényszer, a trendek. 

 A neveléskutatók kimutatták, hogy határok és a 

lemondás gyakorlása nélkül nem fejlődik ki az 

egyénben az önállóság, autonómia, az önértékelés, 

valamint az érzelmi és társas elköteleződés. 

 A világ próbálja elhitetni ennek ellenkezőjét, 

vagyis ha határok vannak nem tudsz kibontakozni, 

ha nem csalsz nem fogsz érvényesülni, ha becsületes 

vagy kilógsz a sorból, te vagy a „looser”. Próbálja 

elhitetni, hogy nincs szükségünk értékekre, minden 

relatív. DE az ember vágyik a rendre, szüksége van 

az értékekre, mert így lett teremtve. Akkor boldog, 

akkor érzi jól magát a bőrében, ha rend van az 

életében, ha megtalálja helyét a világban, ha 

felfedezi eredetiségét, hogy egyedi és 

megismételhetetlen, hogy nem véletlenül született a 

világba, mert Istennek terve van vele. Hogyan lehet 

megismerni, megtudni, hogy hol a határ? Ha 

kapcsolatba kerülök Azzal aki határokat teremtett 

azért, hogy ne vesztődjünk, ne kallódjunk el. A 

személyes Istennel találkozni, a hétköznapokban 

megtapasztalni jelenlétét- ezt próbálta a konferencia 

is elősegíteni. „Az élet szép! Érdemes volt itt lenni.”- 

búcsúzott egyik résztvevő. 

BUDAPEST 
Szegény gazdagok,  
gazdag szegények 

 A magyarországi CE április 17-

én tartotta tavaszi csendesnapját a 

Budapest-Józsefváros református 

Egyházközség Salétrom utcai 

gyülekezetében, melyen közel 200-

an vettek részt. A címben jelzett 

témát a nagy gazdasági válság hozta 

magával. Az igei bizonyságtételek, 

előadások a Lk. 18, 18-27-ből, a 

gazdag ifjú története alapján 

szóltak.  

 Miklóssy József a 

magyarországi CE ügyvezető 

elnöke tartotta a nyitó áhítatot az 

imádság és a köszöntések után. /

Ezsd 3,10-12./ Isten népe a Babiloni 

fogságból visszatérve újra felépíti a 

Jeruzsálemi templomot. Új kezdet, 

új lehetőség előtt áll Isten népe. A 

hálát és az örömöt a bűnbánat 

könnyei követték. Együtt az ifjak, 

és a régi idők tanúi, vegyes 

érzelmekkel, de egy szívvel, egy 

akarattal. Mi is templomot építünk, 

lelki templomot. Mi is új 

lehetőségek előtt állunk. Hogyan 

veszel részt benne? Milyen szívvel 

teszed?  

 A csendesnapon az igei 

bizonyságtételek mellett, élő 

koncerttel szolgált a Keresztút 

együttes. Éneklésüket időnként 

megszakítva, Hamvas Béla 

idézeteket olvastak fel.  

 Az első előadást Bacskai Bálint 

a magyarországi CE elnöke tartotta. 

Döbbenetes, ha a pénz központi 

szerepet kap egy hívő közösség, 

gyülekezet életében. Ekkor megáll a 

lelki élet. Kérdés, hogyan tudunk a 

pénzzel jól bánni. Életünknek csak 

egy alapja lehet, vagy a hamis 

mammon /vagyon/, vagy Jézus. A 

gazdag ifjú megszomorodottan 

távozott, de a történet nyitott 

maradt. Csak Jézus tarthat meg 

egyedül.  

 A következő előadást Régeni 

Szabó István testvérünk, az Erdélyi 

CE utazótitkára, tartotta „Kincsed 

lesz a mennyben” címmel. Jézus 

arra világít rá, mi van az ifjú 

szívében? Az ifjú szűk keretek közt 

élt, a törvény szerint igyekezett élni. 

De jó-e, ha a hívő élet kiégésig tartó 

gürcölés? Tudnunk kell mi az igazi 

érték, mert minden „tökéletes 

ajándék” felülről adatik. Ezzel 

másokat is gazdagíthatunk. Nekünk 

is jut a küzdelemből, térdre 

hullásból, imádkozásból, de az 

áldás felülről adatik. Isten Lelke a 

jó tanácsadó, abban is, hogy miként 

legyenek  nyereséges befektetéseim. 

Nagy kérdés az, hogy nem 

kötődünk e túlságosan dolgokhoz, 

tárgyakhoz, földi értékekhez? Jézus 

barátként jön hozzád. A Benne 

kapott kegyelem a múltban 

elkövetett hibáink, mulasztásaink 

terhének súlya alól is felszabadít és 

felszabadít a jó cselekedetekre.  

 A záró áhítatot Bogyó András 

ifjúsági titkár tartotta. „Ami 

embereknek lehetetlen Istennek 

lehetséges” címmel. Az üdvösség 

egyedül Jézus Krisztus érdeme, 

megváltásának gyümölcse. 

Életünkben szám-talanszor éljük át 

ennek hétköznapi csodáját is, nehéz, 

kilátástalan, emberileg remény-

telennek látszó élethelyzetekben, 

hogy Neki lehetséges megoldást 

adni, változást eszközölni, kiutat 

nyitni.  

 A csendesnap keretében 

tartottuk meg közgyűlésünket, 

melyen a Szövetség, és az azon 

belül működő alapítványok, - így a 

Gileád, és a Lelkiszolgálat Háza – 

jelentéseit hallgathattuk meg, illetve 

az idei  költségvetéseket szavaztuk 

meg. Isten iránti hálával 

emlékezünk vissza a csendesnapra, 

annak minden lelki áldására. 

Valóban szívünket járta át Isten 

Igéje, jótékony hatása elérte 

értelmünket, érzelmünket, 

akaratunkat. Isten áldja meg a 

Körzeti csendesnap  

Bucsin, CE-táborhely 

 

Szeretettel hívjuk a testvéreket és a 
Maros-körzeti közösségeket a 
2010. jún. 19-én sorra kerülő 

csendesnapra.  

Téma: Egyedül és együtt 

Meghivottaink:  

Szántó Mihály lp. (Magyarbénye), 
Kulcsár Levente lp. (Egrestő) 

Program: 10:00-18:30 

Bejelentkezési határidő: jún. 10. 

Tel: 0265.232.591, 0365.806.881 

Marosvásárhelyről buszt indítunk 
erre az alkalomra. 

Köszönjük a jövedelemadó 2%-ának átirányítását a CE Szövetségnek. Legyen áldás minden ismerős és ismeretlen támogató életén! 



A 

Marosvásárhely-

Kövesdomb Ref. 

Egyhá z közs ég 

idén ünnepl i 

t e m p l o m a 

felszentelésének 

10. évfordulóját. 

E b b ő l  a z 

alkalomból jún. 28-júl. 4 között, este 6 órai kezdettel 

egyhetes evangélizáció sorozatra kerül sor meghívott 

szolgálókkal (Bustya Dezső, Horváth Levente, 

Lőrincz Csilla, Imre István, Visky János, Kiss László, 

Lőrincz János lelkipásztorok), valamint a budapesti 

Keresztút együttes koncertezik, a kövesdombi 

vegyeskar és a Gospel együttes szolgál. Júl. 4-én de. 

r ö p C E 4. 

MEGJELENT! 
Szikszai Béni: 

Zsoltármagyarázatok 

Méret: 108 x 171 mm 

Kötés: kötött 

1. kötet 504 oldal 

2. kötet 280 oldal 

3. kötet 564 oldal 

1–3 kötet ára: 78 RON 

Megrendelhető: 
www.koinonia.ro 

Szikszai Béni a második világháború utáni magyar 
szellemi ébredés kiemelkedő személyisége, a 
Szentlélek által kijelölt egyik vezetője volt. Hangja 
még most is a személyes megszólítás ajándékában 
részesít. 

A Zsoltármagyarázatok a múlt század nagy lelki 
ébredése idején elhangzott evangélizációs beszédek 
gyűjteménye. A benne összegyűjtött prédikációk 
élnek: nem elvont, hosszadalmas elmélkedések, 
hanem intenzív, személyes hangú, radikális 
beszédek. A szerző kreatív, érzékletes képekkel, 
hasonlatokkal, metaforákkal él. Igemagyarázatait a 
hétköznapi életből vett, közvetlen és megragadó 
példázatokkal, önvallomásos, szubjektív 
történetekkel fűszerezi. Szenvedélyesen szól, 
helyenként nagy indulattal, megidézve ezzel a 17. 
századi puritanizmus korának lelkes hangú, 
megalkuvást nem tűrő prédikátorait. 

A Református Mentő Misszió és Bonus Pastor Alapítvány június 14-24 között 

tart rövid terápiás programot szenvedélybetegeknek és 

családtagjaiknak. Érdeklődni, felvételi beszélgetésre lehet jelentkezni a 

következő telefonszámokon: Kolozsváron: 0744-237945, 0746-353637 

Marosvásárhelyen: 0741-313512 Nagyváradon: 0359-401974 

Székelyudvarhelyen: 0723-779378. 

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

’Az igaznak emlékezete áldott’ (Péld. 10:7) 

 

Rendre, mennyekből eldöntött 

sorrendben, elköltöztek/elköltöznek 

előljáróink, nagyjaink. Akik maradunk, 

azokra hárul az Úrhoz való hűség 

megélése, az igei látás elkérése, a tiszta 

evangélium hirdetése. Nagyjaink egyike 

volt Széplaki Kálmán bácsi is. Hogy 

mennyire igaz a fenti Ige, az abból is 

lá tható ,  hogy Kálmán bácsi 

hazaköltözése után is prédikál nekünk. Nem csak a 

fennmaradt hanganyagokon keresztül, hanem a 

magyarországi CE Bethániára és a romániai CE Szövetségre 

hagyatékozott pénzösszeggel is. Mindkét szövetségnek 

egyenlő összeget hagyott. Hálásak vagyunk Istennek 

példamutató életéért és a hagyatékért. Ezennel szeretnénk 

megköszönni ifjabb Széplaki Kálmánnak és a Széplaki 

családnak, hogy át is utalták a pénzt bankszámlánkra. Kérjük 

testvéreinket, hogy velünk együtt tusakodjanak a hagyaték 

Urunkhoz és Kálmán bácsi örökségéhez méltó 

felhasználásáért.  

A CE Szövetség országos vezetősége 

FELHÍVÁS 

A CE Szövetség országos vezetősége márciusi 

ülésének határozata értelmében, szeretnénk 

összegyűjteni és digitalizálni immár elköltözött 

elődeink, nagyjaink szolgálatainak hang– és 

képanyagát. Megkérnénk minden olyan atyafit, 

akinek birtokában vannak ilyen anyagok, hogy 

meghatározott időre bocsássa rendelkezésünkre. 

Szövetségünk váradi irodájában valamint a 

marosvásárhelyi irodában gyűjtjük össze ezeket a 

kincseket.  

Köszönettel, a CE Szövetség országos vezetősége 

http://www.koinonia.ro/

