
Istennek bűn feletti 

győzelmét ebben a 

világban és 

életünkben. Isten 

nekünk adott Szent 

Fiát, Jézus 

Krisztust. Azt, 

hogy nem kell 

többé a 

sötétségben élni, 

hogy bűneink 

rabláncait 

leoldozta, hogy 

szabad, örömteljes 

életet élhetünk, 

hogy míg a világ 

retteg a világ 

végének eljövetelétől, mi örömmel, hálaadással, teljes 

megnyugvással tekintünk és gondolunk arra, hiszen Isten 

megterített asztallal vár bennünket országában. A 

menyegző öröme vár ránk. Ezért imádkozunk 

szüntelen:”jöjjön el a Te országod!”(Mt.6,10)  

Mire várunk? Mikor leszünk végre Isten Igéjének hiteles 

képviselői, az élő és az élet Igéjének átadói? Október 22 

–én lesz 74 éve annak, hogy elkeseredettségében 

Reményik Sándor  az „Elkéstetek” című verset intézte a 

protestáns teológusokhoz. Íme egy részlet belőle: 

„Elkéstetek, elkéstetek vele, 

Az Igével, ki élet kenyere, 

Ki Evangélium és semmi más, 

Nem tudás, művészet, magyarkodás, 

Nem kultúra és nem pedagógia, 

Nem eszköz többé, hanem cél maga, 

Ki szabadelvű emberség helyett 

Istennek állít magas trónhelyet, 

Kinek választóvize Jézus vére 

A kárhozatra vagy az üdvösségre,  

Ki minden ember-eszményt kevesel 

S az ifjakat magához vonja fel.” 

Annyira elkéstünk, hogy református lelkipásztorok, 

presbiterek, gyülekezeti tagok nagy része már a Biblia és 

az egyház rendje ellen protestálnak. Megszavazzák, hogy 

nem értenek egyet azzal.  

A kérdés nem az, hogy lesz-e Reformáció ünnepe, hanem 

hogy leszünk-e újra a Reformáció Egyháza? 

„Megélednek-e a tetemek?” (Ezékiel 37,3)- kérdezte 

Isten Ezékielt. Bennünket is kérdez Isten: Újraéled még 

ez a Református Egyház, a mai reformátusság? 

Válaszunk lehet győzedelmes IGEN! De ahhoz prófétálni 

kell! Az IGÉT, az ÉLŐ Igét, Jézus Krisztust vállalni és 

hirdetni kell! Nem azt kell hirdetni, amit mi 

elfogadhatónak gondolunk, vagy amit az emberek hallani 

akarnak, hanem azt, amit Isten mondott. Akkor közénk 

jön Isten Szentlelke és kiárad közösségeinkben, 

személyes életünket átjárja, birtokába vesz, hogy 

lehessünk a Szentlélek temploma. (1Kor.3,17) „Mert az 

Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” Átadott és 

Istennek teljesen odaszánt életekre van szükség! Pál 

apostol erről így beszélt: (1Kor.2,2)„Mert nem végeztem, 

hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, 

még pedig mint megfeszítettről.” Már nem az érdekek 

határozzák meg szolgálatunkat (jó parókia, falusi vagy 

városi gyülekezet, presbiteri, gondnoki, esperesi vagy 

püspöki tisztség, érvényesülési vágy, a hatalom 

megszerzése), hanem csak az, hogy küldetésünket híven 

 Reformáció hónapja? Reformáció napja? 

Reformáció éve? Nem értem! Honnan ez az 

igénytelenség? Nem azt kellene mondjuk: A 

reformáció egyháza?! 

De mi köze van a mai reformátusoknak a 

Reformációhoz? Nem sok, az biztos. Miért mondom 

ezt? Mert Református Egyházunk tagjai mit sem 

tudnak a Reformációról. Egyesek ismerik Kálvin 

János és Luther Márton nevét, de hogy ezek az 

emberek hogyan tértek meg halott vallásosságukból 

az élő Istenhez, azt nem tudják. Mert nem csak az 

akkori egyház volt elveszett állapotban, hanem ők is. 

Nekik is újjá kellett születni. Vagy hogy mennyi 

háborúságot és üldöztetést kellett elszenvedjenek 

saját egyházuktól, az akkori egyházi vezetőktől, és 

milyen nehézségeken, harcokon keresztül vitték 

végig a megújulást, nagyon kevesen tudják.  

Jó dolog, hogy Reformáció emlékünnepet tartunk, 

mert legalább nem feledkezünk el, hogy valamikor 

élet volt mindaz, amiről ma csak beszélünk. A 

probléma az, hogy évtizedek óta rosszul ünnepelünk. 

Beszélünk Genfről, Svájcról, Lutherről, Kálvinról, a 

wittembergi vártemplomról, a 95 tételről, de nem 

beszélünk a megtérésről és újjászületésről, pedig 

ezek nélkül nem lett volna és ma sem lesz 

reformáció. Emlékezhetünk akárhogy és 

akármennyit, egyénileg és közösségileg, papok, 

püspökök, gyülekezeti tagok, rangos vendégek, de 

még mindig az élő halott állapotban vagyunk. 

Jelenések 3:1  “Tudom a te dolgaidat, hogy az a 

neved, hogy élsz, és halott vagy.” 

Református gyülekezeti tagjainknak több mint 90% -

a nem tudja megmondani miért református, mi 

Egyházunk tanításának a lényege. Nem ismerik 

Református Egyházunknak a gyülekezeti tagokra 

vonatkozó jogokat és kötelességeket. Ha pedig a 

lelkipásztorok közül valaki ismerteti velük azokat, 

felháborodnak és azt mondják: nem értünk vele 

egyet. A Szentírás a legtöbb reformátusnak ma már 

csak egy szép családi örökség, vagy könyv a polcon, 

de nem tekintély, nem az élet könyve, nem Isten 

Igéje. Szinte mindenki azt tesz amit akar. Nincs 

számonkérés, elmarad az Ige befogadása, megtartása, 

megélése. Nem reformációban élünk, hanem inkább a 

bírák korára jellemző időket éljük, melyben mindenki 

azt tesz, amit akar, amit saját maga jónak lát és nem 

azt, amit Isten elvár tőle. Ezért is van annyi 

gonoszság, annyi bűn életünkben, gyülekezeteinkben, 

egyházunkban.   

Mit fogunk ünnepelni? Megtérés és újjászületés 

nélkül csak önmagunkat. És minden marad a régi: 

paráznaság, részegség, káromkodás, vasárnapi 

munka, templomkerülés, harangozás és délutáni 

istentisztelet idején pletykálkodás a falvak kispadjain, 

gépies keresztelések és konfirmálások, válások 

sokasága, szeretetlenség, irigység, gyűlölet és azok 

kicsúfolása, akik ma még templomba járnak és 

hisznek vagy hinni szeretnének.  

És mit ünnepelnénk megtért és megújult szívvel? 

A tartalomból: 
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’...gondolkozásotok megújulásával alakuljatok át…’ (Rom 12:1-2) 

  



Egy főgondnok bizonyságtételeEgy főgondnok bizonyságtétele  
 Kalmár Gábor vagyok Pankotáról (Arad megye). 
Feleségemmel, Annával négy gyermeket nevelünk. Római katolikus 
családban nevelkedtem, rendszeres templomba járó, egyházat 
munkával és pénzzel támogató „rendes” egyháztag voltam, Isten 

nélkül. A megtérésről semmit sem tudtam, de nem is érdekelt. 
Persze voltak dolgok melyek zavartak és nem szerettem volna, ha 
kiderülnek rólam. Például, hogy iszok, otthon cirkuszolok, 
megverem a feleségem, a gyerekeket, sőt a szüleimet is. És kisebb, 
nagyobb lopások, hazugságok, csalások árán szorítok helyet 
magamnak a világban. Ebből lett elege a páromnak és úgy döntött 
beadja a válópert. Valahol belül tudtam, hogy ez lesz a vége, mégis 
meglepett, hogy egyik napról a másikra mindent elveszítek és 

semmi garancia, hogy megváltozok és további életem sikeres lesz. 
Szerettem volna megváltozni már korábban is, de bárhogy 

erőlködtem nem sikerült. 

 Többször hallottam a prédikációkban vagy a pocăit-októl, hogy 
csak Isten tudja megváltoztatni az embert az igéje által, ha azt hallja és megcselekszi az ember. Addig nem 

olvastam a Szentírást, mert a családomban az volt a hagyomány, hogy aki a Bibliát olvassa arra átkot hoz. 
Ám ebben a felségem elhatározása miatti szorultságomban, megkerestem a padláson porosodó bibliánkat és 
böngészve olvasni kezdtem. „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, 
és alázatos szívű…” (Máté 11,29) Azonnal tudtam, hogy ez nekem szólt! Minden porcikám tiltakozott ellene, 
de mégis a párom után mentem és bocsánatot kértem tőle mindenért, ami akkor eszembe jutott mindabból, 
amit ellene elkövettem. Utána életemben először egy nagyon jó érzés vett erőt rajtam és egy addig számomra 
ismeretlen megnyugvás és békesség. Minden ember ezt keresi a világon nem tudva, hogy ez csak Jézusnál 
található meg. Mindez már nyolc éve történt és azóta sokszor átéltem ezt, amikor az igének 
engedelmeskedtem. A párom megbocsátott, de a plébánosom nem! A vele való nézeteltérés miatt 

családommal el kellett hagynunk a gyülekezetet. A konfliktus oka az volt, hogy kértem őt magyarázza 
nekünk, egyháztagoknak a Szentírást. Ez a kérésem őt nagyon zavarta és attól kezdve kereste az okot a 
besározásomra. Így jutottunk el a református gyülekezetbe, ahol Kondor Endre lelkész szolgált és sokat 
vesződött velem és pátyolgatott mint egy csecsemőt. Őt követte a szolgálatban Szász Zoltán lelkipásztor, aki 
által kapcsolatba kerülte a CE Szövetséggel. Csendesnapokra és konferenciákra vitt magával, ahol sok olyan 
testvérrel találkozhattam akik nem szégyellik megvallani és megélni a hitüket. Vágytam én is ennek a 

szövetségnek a tagja lenni és így tavaly márciusban felvéttettem. 

 Pankotán többszörös kissebségben kell helytállni. Mint magyar, mint református és mint hívő keresztyén. 
A többség sodrása könnyen magával ragadhat, de az a tudat, hogy a CE tagja vagyok példamutatásra és az 
Isten útján való megmaradásra ösztönöz. Tudom, hogy egy olyan néphez tartozom, amely bár kissebségben 
van, de mégis győzedelmeskedik, mert Jézus megígérte: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját.” (Jel.2,10) 

Kalmár Gábor, Pankota 

betöltsük: 2Tim.4,2-8  
„Hirdesd az ígét, állj elő vele 
alkalmatos, alkalmatlan időben, 
ints, feddj, buzdíts teljes 
béketűréssel és tanítással. Mert 

lesz idő, mikor az egészséges 
tudományt el nem szenvedik, 
hanem a saját kívánságaik szerint 
gyűjtenek magoknak tanítókat, 
mert viszket a fülök; És az 
igazságtól elfordítják az ô fülöket, 
de a mesékhez oda fordulnak. Te 
azonban józan légy mindenekben, 

szenvedj, az evangélista munkáját 
cselekedd, szolgálatodat teljesen 
betöltsd. Mert én immár 
megáldoztatom, és az én 
elköltözésem ideje beállott. Ama 
nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam: Végezetre eltétetett 

nékem az igazság koronája, 
melyet megád nékem az Úr ama 
napon, az igaz Bíró; nemcsak 
nékem pedig, hanem mindazoknak 
is, a kik vágyva várják az ô 
megjelenését.”  
  Kívánok mindenkinek 
boldog megújulást, reformálódást.  

                 
Nagy József Mihály, ref. lp. 

Feketegyarmat.    

r ö p C E 2. 

Erdélyi elnöke van a Erdélyi elnöke van a   

CE VilágszövetségnekCE Világszövetségnek  
 Augusztus 3 és 7 között Peruban, a Lima melletti Anconban, a 

tengerészet üdülőbázisán tartották a CE Szövetségek Világtalálkozóját, 

amelyre négyévenként kerül sor. (Az előző világtalálkozó Gödöllőn volt 

2006-ban.) 19 ország mintegy 450 képviselője vett részt a találkozón, 

amelynek a  témáját egy kérdéssel fogalmazták meg: "Mit tesz Isten a 

világban?" A résztvevők több mint fele a vendéglátó országból volt, őket 

követte az amerikaiak népes küldöttsége. Sokan voltak Ausztrália és 

Óceánia térségéből. Európát a német, angol, holland, magyar és romániai 

szövetségesek képviselték. Ázsiát kevesen, Afrikát sajnos senki sem 

képviselte. A romániai CE Szövetséget Adorján Kálmán, Halmen Mária-

Magdolna és Halmen István képviselték.  A találkozó előtt és alatt zajlottak 

a Világszövetség közgyűlésének munkálatai és a választások. Megújult és 

fiatalodott a világszervezet vezetősége. A közgyűlés új elnököt választott a 

világszövetségnek: Adorján Kálmán testvérünket. A szervezet alelnökei 

Eliseo Vilchez-Blancas (Peru) az amerikai kontinensen, Joyce Spicer 

(Ausztrália) a Csendes Óceáni térségben, Tong-un Ko (Dél-Korea) Ázsiában 

és Dr. Thomas Kröck (Németország) Európában. Újraválasztották 

főtitkárnak Andreas A. Rudolph-ot (Németország) és pénztárosnak Jonathan 

Steward-ot (USA). Benjamin Wenzel-t (Németország) másodpénztárosnak 

választották. A vezetőtanácsba beválasztották a romániai CE Szövetség 

részéről Berke Krisztina-Ágnest. Kívánjuk Isten áldását a következő négy év 

munkájára! 

 Az előadások, műhelyek angol és spanyol nyelven zajlottak fordítással. 

A reggeli áhítatokat Thorsten Riewesel (német), Faataape Lavatai (szamoai) 

és Adorján Kálmán tartották angolul, ezzel párhuzamosan spanyol áhítatok 

is voltak. Az esti evangelizációs sorozatot az amerikai David Corryell 

tartotta. Megtartották a nemzeti CE szövetségek bemutatkozását és zászlós 

felvonulását is. Csütörtök délután gyakorlati misszión lehetett részt venni: 

szemetet gyűjteni, fát ültetni Lima egyik szegénynegyedében. Egy perui 

zenecsapat vezette az éneklést spanyolul és angolul. A szombati úrvacsorás 

istentiszteletet a világszövetség újonnan megválasztott elnöke tartotta. 

 A világtalálkozó alkalmával kinyomtatták a nemzetközi összefogással 

készült (5 erdélyi szerző is szerepel benne) könyvecskét amely a világ CE 

Szövetségeit mutatja be, az alapelveket és azok gyakorlati megvalósításait a 

különböző országok esetében. Ezt szeretnénk lefordítani és saját anyagokkal 

bővítve magyarul is kiadni. 
Halmen István  

Az Ige meddő 

marad, ha 

nem 

hirdettetik.” 
(Luther Márton) 



r ö p C E 3.  

XIX. Országos CE konferencia, Érszőlős, okt. 1XIX. Országos CE konferencia, Érszőlős, okt. 1--33 

 
 Tizenkilencedik. Nekem az első. Úgy érzem Isten 

különös kegyelme hogy ott lehettem ezen a konferencián, 

teljes egészemben. Messze attól a várostól ahol élek, 

dolgozom, fáradok. Elszakadva a gondoktól, odaszánva 

magam teljesen Istennek, annak amit ott üzenni akar.  

“Mindent a barátságról!” a konferencia címe. A barátságról, a 

szeretetről, a félelmeről, a Királyról, Róla, Jézusról szólt 

minden. De mi is a barátság? Ki a barát? -hiszen alig-alig van 

ma már igaz barát, barátság. Pedig ahogy a Példabeszédek 

17,17 is írja: „Minden időben szeret, aki igaz barát, és 

testvérül születik a nyomorúság idejére”, s bizony kevesen 

vannak akiknek ilyen barátja van. 

  A beköszöntő szavak nagyon kedvesek voltak 

számomra. Jézus barátjáról szóltak, Péterről, aki 

megtagadja, amikor a kiejtése elárulja Őt. De Jézusnak 

mégis fontos Péter, fontos vagyok neki én is akiért 

hátrahagyja a mindenséget, a menny kincsét, azért hogy a 

bűnös ember barátja legyen.Vállaljuk fel azért Őt, adjon az 

Úr erőt ehhez. 

Szó volt még Jóbról, mint imádkozó barátról Illyés Tamás 

érszőllősi lelkipásztor szolgálatában. Jób mint imádkozó 

barát jelent meg előttünk. Jób azután gyógyul meg miután 

imadkozik, közbenjár a barátaiért, azokért akik   a 

legnagyobb lelki sebeket ejtették rajta. Csak ezek után 

távolítja el Isten Jóbról a csapást, kétszeresen visszaadva, 

amit elvett tőle. Én hogy vagyok ezzel? Imádkozom-e a 

barátaimért? Isten engem is vissza akar állítani a számomra 

rendelt helyemre, de fontos hogy imádkozni tudjak, és hogy 

meghallgathassa imádságaimat,  nekem kell 

megszentelnem magamat. Dr. Pálhegyi Ferenc 

előadásában  a szeretet parancsára figyelhettünk fel. 

Tudunk-e parancsra szeretni? Magunktól biztosan nem, 

de Jézussal igen, vele és érte  minden könnyebben 

megy. 

  Fűtő Róbert előadásai a felnőtt barátságról 

szóltak, valamint hogyan lehetünk a gyerekeink barátja. 

De nem csak az előadásokból ismerhettük meg a 

barátságokat, hanem megtapasztalhattuk ottlétünkkor az 

érszőllősi gyülekezet barátságát, amellyel fogadtak 

bennünket. Igen jó volt ott lenni –valamit hazahozni 

abból a lelkiségből amit ott kaptunk és azokkal is 

megosztani, akik nem lehettek velünk. 

Az előadások komolyan elgondolkoztattak a 

saját életemről, hol vigasztaltak, hol pedig 

kijózanítottak, ráébresztettek hibás meglátásaimra,  és 

mindvégig Isten szent keze formált: megsebzett, de be is 

kötözött. Isten irgalmából formálta életemet ezzel a 

konferenciával is.  

Igaz Barátokkal találkoztam ott Érszőllősön, 

akikkel beszélgettem és akikkel kölcsönösen 

imádságban hordozzuk egymást. Tudom, mert érzem 

Jézus jelenlétét, szeretetét, mindenütt ezt hordom 

magammal, átjárja lényemet az ő léte. Úgy jöhettem 

onnan haza, mint aki Király barátja, aki kiválasztott, aki 

beavatott. 

Áldott legyen az Ő neve! 

 

Réman Emőke, Marosvásárhely 

KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG  
A szatmári CE Szövetség 

Egyszer egy színes bőrű 

férfi azt kérte, hogy vegyék fel New 

Yorkban az egyik gyülekezetbe. A 

lelkész igen bizonytalan volt, és ezt 

mondta: "Nem vagyok biztos abban, 

hogy a közösségünk tagjai örömmel 

fogadnák be önt. Azt 

tanácsolom, hogy menjen most haza, 

imádkozzék és várja meg, hogy mit 

mond az Úr". Emberünk pár nap 

múlva vissza is jött, és így szólt: 

"Tiszteletes úr, követtem a tanácsát. A 

mi Urunk elé vittem a kérdésemet, és 

azt mondta a Mindenható: gondold 

meg jól, mert egy nagyon előkelő 

gyülekezetbe kéred a 

felvételedet. 

Valószínűleg nem tudsz 

oda bekerülni. Én is már 

évek óta igyekszem oda 

bejutni, de nekem sem 

sikerült mind e mai  

napig." 

Ezt a 

történetet az egyik 

bibliaórás társunk 

mondta el nemrég annak 

kapcsán, hogy milyen 

nem kell legyen egy 

gyülekezet. Önvizsgálatra késztetett 

bennünket és arra az elhatározásra, 

hogy jobban figyeljünk oda az 

újonnan érkezőkre, azokra, akik még 

nem vagy csak kevés alkalmon voltak 

velünk együtt. 

Akik nem ismernek minket, azoknak 

elmondhatjuk, hogy a gyökereink a 

hetvenes évekig nyúlnak vissza, 

amikor is szüleink dacolva a rendszer 

tiltásaival, felvállalták a Biblia 

tanításának gyakorlatba ültetését. Az 

árgus szemű megfigyelők és az éber 

feljelentők fenyegetése ellenére heti 

rendszerességgel összegyűltek az élet 

vizére szomjazók. Ebben az időben 

Papp Anti bácsi tartotta össze a 

szatmári közösséget, aki időt és 

fáradtságot nem kímélve vállalta a 

pásztori munkát. Sokan közülünk ma 

is kiváltságnak tartjuk, hogy sokszor 

hallhattuk a báttyja szolgálatait. 

A kilencvenes években, 

amikor már nyíltan is 

vállalni lehetett a 

Krisztushoz tartozást, új 

szomjazó lelkek 

csatlakoztak hozzánk. 

Nemsokára eljött az az 

idő, amikor az ifjabb 

generációnak önállósodnia kellett és 

így jött létre a mostani „ifi” néven 

emlegetett közösség.  

Szüleink és kortársaik 

szintén hetente egyszer találkoznak, 

de létszámuk sajnos fogytkozóban 

van. A mi ifink sem a létszámával 

dicsekedhet, de nem is az a fontos. 

Viszont minden szerda délutan hatkor 

valamelyikünk lakásán találkozni 

szoktunk egymással és az Íge 

fényében magunkkal is. Az elmúlt 

években tükrött tartott elénk többek 

között Pál Apostol, az evangélisták, 

Salamon és néhány hete Sámuel 

próféta. Egy egy könyvet végig 

átolvasunk úgy, hogy minden héten 

egy egy fejezet kerül terítékre. A 

bevezető szolgálatot általában a 

házigazda vállalja fel. Ezt nyílt 

beszélgetés és imaközösség követi. 

Az "egymás hite által épülünk" 

igazságát ezáltal hetenként 

tapasztaljuk. 

Közös örömünk és 

szívügyünk az avasi táborhely, ahol az 

elmúlt nyáron először táboroztak 

együtt gyermekeink, azaz a "picur ifi". 

Összesen 25 kisiskolás korú gyermek 

10 felnőtt kíséretében két 

nagycsaládra osztva tanultak a József 

testvéreinek történetéből és 

versengtek a legjobb és legszebb 

családnak kijáró címekért. 

Öröm számunkra, hogy a 

táborhelyet a Szatmár megyében 

szolgáló lelkészek is igénybe veszik 

az ifjabb egyháztagok táboroztatására 

(Ákos, Érszentkirály, Tasnád, 

Krasznamihályvalfa stb). Évente 60-

80 fiatal töltődik fel testileg és lelkileg 

az Avas hegységben. 

A tábort önerőből tartjuk 

fent és gondozzuk. A nyár folyamán 

például sikerült a tetőzet 

lécszerkezetét kicserélni, illetve egy, a 

patakon átvivő pallónak való pillért 

elkészíteni. Terveink közt szerepel 

egy fedett résznek a létrehozása, 

amely lehetővé teszi az esős időben 

való kint tartózkodást, illetve a 

táborhely bekerítése is nagyon fontos 

volna. Ezen kívül közösségünk 

felvállalja a rászorultak segítését, 

mely az idén többek között abban 

nyílvánult meg, hogy az egyik 

atyánkfiának sikerült nemrég egy 

csempekályhát megrakatni, aki az 

elmúlt télen sokat szenvedett a 

hidegtől. A téli tüzifa beszerzésében 

és szállításában is segítségére 

vagyunk. Gyógyszersegélyre is 

rendszeresen adtunk pénzbeli 

segítséget a rászorulóknak. 

Kérünk minden atyafit, 

hogy imádkozzon a közösségünkért, 

hogy növekedjünk a hitben és a 

szeretetben. Imádkozzanak az avasi 

táborhely ésszerű kihasználásáért és a 

közelgő felújítási munkálatokhoz 

szükséges anyagi javakért. 

Dr. Puskás Csaba, Szatmárnémeti  

 

Az Ige által 

van üdvösség. 
(Luther Márton) 
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 Adorján Kálmán megáldja az első végzős évfolyam 

misszionáriusait 

TransTrans--Silvanus Intézet Silvanus Intézet   
Szeptember 25-26- án intézetünkben kettős 

alkalomra került sor : megtartottuk a 2010-2011-es 

akadémiai év nyitó szemináriumát, valamint a 

végzős diákok kibocsájtó ünnepségét rendeztük 

meg Kolozsváron, a Tóvidéki gyülekezetben. 

Rendkívüli pillanatoknak lehettünk tanúi, hiszen 

először került sor arra, hogy az Intézet ünnepélyes 

keretek között elbocsássa végzős diákjait. Az ígét 

Dr. Philip Ross skóciai lelkipásztor hirdette. 

Adorján Kálmán, Horváth Levente, Kozma 

András, Philip Ross és Simon János lelkipásztorok 

egy-egy igével áldották meg és bocsátották útjukra 

a 10 misszionáriust.  Deák Szebeni Imola végzős 

diák így ír az alkalomról: 

„...Nagyszerű volt megtapasztalni azt, hogy egy 

egész közösség könyörgött értünk és kérte Isten 

áldását szolgálatunkra. Meghitt, de ugyanakkor 

megható pillanatok is voltak ezek. Hála legyen az 

igehirdetésért, amit útravalóként kaptunk és 

minden kedves, bátorító szóért, amivel 

elengedtetek bennünket, harmad éveseket...” 

Hírek 

Nagy örömünkre szolgál, 

hogy az elmúlt hetekben megalakulhatott a TSI 

öregdiákok Transit Missziói Társasága, amely 

lehetővé teszi, hogy a végzett diákok támogassák 

egymást és a TSI diákjait az elkövetkezendőkben a 

missziói munka területén és a szeretetszolgálatban. 

A végzősök vállalták, hogy az első évesek 

mentorai lesznek és egyúttal igyekeznek felvállalni 

a hátrányosabb helyzetűek anyagi támogatását is, a 

lehetőségeikhez megfelelően.  

Hálaadás 

Hálát adunk Istennek azért, hogy 10 végzős 

misszionáriusunkat sikerült útjukra bocsátani. Isten 

áldását kérjük az ő munkájukra.    

Ugyanakkor hálát adunk az első évfolyamra 

beiratkozott 9 diákért. 

Imakérések 

Bán Alpár (intézetünkben végzett diák) egy 

hónapra Nepálba készül missziói munkára a már 

tavalytól ott szolgáló Szabó házaspárhoz (Szabó 

Attilát és Csillát a vásárhelyi kövesdombi 

gyülekezet bocsátotta ki). Alpár azért imádkozik, 

hogy Isten tegye nyilvánvalóvá, hogy az erdélyi 

hívő népünknek és a TSI-nek ott kell-e legyen az 

első külmissziói állomása a jövőre nézve vagy 

sem, valamint azért is tusakodik, hogy Isten 

mutassa meg neki, ha őt magát is oda hívja 

misszióba. Imádkozzunk vele együtt mindezekért. 

Egyúttal Halmen Balázs kenyai újabb projektjét is 

fölvállalta a TSI, mint szóba jöhető másik missziói 

állomást miután a Genéziusz Társaság adoptálta.  

Vidéki missziós havi alkalom és imaközösség volt október 19-én a marosi körzetben. Sokunknak szívügye, hogy Isten Igéje eljusson olyan 

helyekre is, ahol többé-kevésbé elszigetelten élnek Isten gyermekei az esemény-dús élettől, és velük, segítségükkel másokat is elérni, akiket Isten hív 

a Vele való közösségre. Ennek érdekében havonta összegyűlünk megbeszélni a közben felmerülő kérdéseket, megosztani az örömeke t, 

tapasztalatokat, a szolgálatot/megbízatást elkérni Tőle, megerősödjünk Benne, tanuljunk és formálódjunk az Ige szerint. Ugyanakkor imádságban/

tusakodásban állni meg, hogy a hirdetett Ige, teremtő ige legyen a bibliaórákon, a személyes beszélgetésekben, személyes beszélgetéseket idézzen 

elő ott, ahol még nincs, egy közvetlenebb kapcsolatot, kemény szíveket törjön össze, tegyen érzékennyé Isten és egymás iránt,  hogy Isten országának 

világát, értékrendjét tárja fel, ültesse el mindannyiunk szívében.  

Az említett alkalommal a soron következő igét tanulmányoztuk, a 2Thessz 1 részét. Az igei bevezetőt Csizmadia Ferenc tartotta . A bevezető és a 

megbeszélés után imaközösség következett, majd örömeinknek, problémáinknak a megosztása, adminisztrációs kérdések megbeszélése, 

szeretetvendégség, és jó hangulatban való társalgás. A következő alkalom november 10.-én lesz. Kérjük testvéreinket, hogy ne feledkezzenek meg 

imáikban hordozni Szövetségünknek ezt a szolgálatát sem.             Csizmadia Ferenc, Marosvásárhely 

Okt. 17.-én megszületett 
Lukács Levente és 

Tímea első gyereke, 
Dávid Balázs. Timi 

három évet dolgozott a 
CE országos irodában 

mielőtt szülési és 
g y e r e k n e v e l é s i 

szabadságra ment volna. 
Örömükben osztozunk és 

kívánjuk, hogy Urunk adjon lelki, szellemi, testi növekedést a 

kisfiúnak, szüleinek pedig bölcsességet gyerekük neveléséhez.  

 Református Lelkész Kollégium-i (RLK) találkozó volt október 20-

21.-én Kolozsvár-Bulgáriatelepen. Ez az alkalom számomra kiemelkedett 

az eddigiek között az előadásokban, előadások megbeszéléseiben, a 

személyes beszélgetésekben, de a részt vételben is. Nem kevesebb, mint 

55-ön vettünk részt a két nap alatt. Két előadás hangzott el, mindkettő a 

lelkipásztor életéhez kötődött. Az első nap Dr. Horváth Levente beszélt a 

lelkipásztor házasságáról, másnap Lőrincz János (Marosvásárhely-

kövesdomb) a lelkipásztor munkája és családja viszonyáról. A naponkénti 

nyitó áhitatot Visky János házigazda lelkipásztor tartotta az 1Kor 15 57-58

-ból, valamint Visky Péter (Kolozsvár-tóköz) a Jel 19, 1-10-ből. Ezek 

mellett maradt még idő egymás terheiről, örömeiről beszélgetni, 

megosztani őket, és együtt imádkozni. Szünetekben pedig alkalom adódott 

a személyes beszélgetésekre, könyvek vásárlására. A CE Koinónia és a 

kiskunfélegyházi Paraklétos könyvkiadók képviseltették magukat a 

könyvstandon. Külön köszönet és dicséret jár a házigazdáknak, akik nem 

csak a találkozó lelki oldalát szervezték meg, hanem az étkezésben, 

szállásban is kényeztettek bennünket.    Csizmadia Ferenc 

Október 15-17 között Piliscsabán ünnepelte újraalakulásának 20. évfordulóját a 

Magyarországi Bethánia CE Szövetség. Az ünnepi alkalom mottóját a Jel 3:8 

szolgáltatta: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd”. Szolgáltak: Adorján Kálmán, Günther 
Neumann, Bacskai Bálint, Ablonczy Zsolt. Szombat du. tematikus műhelyekre került 

sor. Szövetségünket Adorján Kálmán, Halmen István és R. Szabó István képviselte. Jó 
volt látni sok fiatalt ezen a hétvégén és jó volt együtt énekelni a dicsőítő zenekarral. 

Az évforduló alkalmával közgyűlést is tartott testvér-szövetségünk, amelynek egyik 
mozzanatát Miklóssy József testvérünk stafétaátadása képezte. Helyét Bogyó András 

vette át országos igazgatói minőségben, mégpedig főállásban. Kérjük Urunkat, hogy 

áldja meg a Bethánia CE Szövetség további szolgálatát.   R. Szabó István                                     

Az a tény, hogy Isten 

megszólalt, szükségessé teszi, 

hogy mi is megszólaljunk, 

amiért a prédikálás a legfőbb 

kötelességünk.  

(John Stott) 


