
Napot is tanulmányozhatja.  

A Teremtő, félelmetes Úr a szelíd názáreti 

rabbi személyében, mint a szeretet, önfeláldozás, 

megbocsátás, bölcsesség, önzetlenség, erkölcsi 

utolérhetetlen tisztaság csodája jelent meg a kortársai 

előtt és adott olyan tanítást és példát, amit azóta sem 

tud két évezred elmúltával, sem megemészteni, sem 

elfeledni az emberiség. A többi csak ráadás. A 

názáreti Jézusban, Mária fiában, Józsefnek a szelíd, 

jóságos ácsnak a nevelt fiában Isten lejött a földre, 

hogy megszólíthassa a szegényeket, elnyomottakat, 

kétségbeesetteket, kirekesztett páriákat, a 

gyógyíthatatlan betegeket, emberi testet vett fel, hogy 

szenvedhessen, és meghalhasson, ebben is magára 

véve az emberi sorsot. 

Nos, a karácsonyi terített asztal örömei, a 

pihenés, a szórakozás, ajándékozás, csillogás közt se 

feledjük el, hogy 2010 évvel ezelőtt most lépett be 

Teremtőnk Fia személyében ebbe az ítélet alatt 

roskadozó világba, úgy, hogy megtartotta 

emberségében is isteni természetét, hogy utat nyisson 

önkéntes és véres áldozatával az örökkévalóságba, 

Isten országába. 

Ezzel a meggyőződéssel áthatott csendes, 

áldott karácsonyt kíván a röpCE olvasóinak e sorok 

írója, 

Karczagi Sándor ny. lp., Nagyszalonta 

… is elérkezett. Mennyi hangulati velejárója van. 

A konyha színpadán és a karácsonyfa körül zajló 

események, a betlehemezés, a családi 

összetartozás, a társadalmi béke, az adakozás-

ajándékozás ünnepe. Bizony jó érzéssel tölt el 

minden pillanata ennek. 

Baj csak akkor van, ha ezek a 

hagyományos külsőségek elfedik a 

karácsony igazi örömét, az ünnep 

értelmét: azt, hogy a karácsony Jézus Krisztusnak, 

a világ Megváltójának a születésnapja. Az 

Inkarnáció, a testet öltés csodája az emberiség 

történetének fordulópontja. A pogány világ is erre 

vágyott: találkozni Istennel. Nemcsak 

közvetítőkön keresztül, a papság által, nemcsak 

bonyolult, rendkívül költséges és olykor veszélyes 

szertartások árán kerülni vele kapcsolatba. 

Tévedés ne essék: pogány eredetileg nem hitetlent 

jelent, hanem a keresztyénség előtti, vagy azon 

kívüli hívőt jelent. A mindenkori ember, 

ösztönösen tudta, hogy a tapasztalható, 

érzékelhető világ mögött ott vannak azok a 

félelmetes és alig kiismerhető erők, amelyek 

mozgatják a természet jelenségeit és 

meghatározzák az emberek sorsát. E tekintetben 

úgy lehet sok ókori pogány (mindenki vallásos 

volt – a hitetlen hányavetiség újkori találmány!) - 

többet tudott a mindenség szerkezetéből és benne 

az ember helyzetéből, mint az a modern, közönyös 

esetleg névlegesen keresztyén, akinek egyetlen 

biztos fogódzója van: önmaga. Micsoda hősies és 

sikertelen erőfeszítés évezredeken keresztül eljutni 

ahhoz a megnevezhetetlen Valakihez, akitől 

függünk, akitől félünk, és akit jobb híján Istennek 

nevezünk! A Bábel-tornya építésének csődje is ezt 

jelenti: lentről nem lehet megostromolni az eget, 

nem lehet eljutni Istenhez. És ugyanez fejeződött 

ki Gagarin üzentében is: „feljutottam az égbe, de 

Isten nincs sehol...”  

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Ádám 

tékozló ivadékainak sehogy sem sikerül 

visszatalálni elveszett Teremtőjükhöz, és sem 

tudás, sem erkölcs, sem aszkézis, sem mitológia 

nem segít, akkor ez a Valaki elhatározta, hogy 

kilép eddigi rejtőzködéséből és Ő indul el 

megkeresni a veszendő teremtményeit. De mivel a 

belőle kiáradó isteni természet, a szentség halálos 

veszedelem a gyarló emberre, álruhába öltözött és 

emberi alakot vett fel. Az Ószövetség választottjai 

tudták, hogy aki Istennel találkozik – meghal. „Az 

Ige testté lett, és lakozott miközöttünk” – ilyen 

szépen fogalmazza ezt meg János apostol. Olyan 

ez, mint amikor valaki nyitott szemmel a Napba 

néz, és megvakul. De ha fényszűrő szemüveggel 

nézi a Nap sugárzását, a szeme is ép marad és a 
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’… íme, hirdetek néktek nagy örömet …’ (Lk 2,10) 

  

J 
ó volt Köpecbányán ünnepelni december 

elsején! Két gyerekotthonos legénnyel 

segítettünk egy cigány család viskóját 

újrafedni, mivel az egyszobás házban egyedülálló 

anya neveli 4 gyerekét. A környéken valamikor 

féltek a tanyán élő családoktól, de egyik kárvallott 

szeretettel megnyerte őket és megváltoztak. 

Munkánk végeztével összegyűltünk falatozni és 

hálát adni Istennek. Megható volt hallani 

imádságaikat: „köszönöm Uram… Te tudod, hogy 

én nincs mivel fizessek nekik”, „köszönöm Úr 

Jézus, hogy ezek a testvérek nem szégyelltek 
bejönni a mi szegényes házinkba”, „köszönöm Jézus, 

hogy ezek a testvérek  nem utáltak a mi asztalunkról 

enni…”.          (folyt. a 4. oldalon) 



BizonyságtételBizonyságtétel  
  

 Az adventi időszakban elgondolkodtam 

azon, hogyan készülhetek a karácsonyi 

ünnepre, hogy annak tartalma, lényege sokáig 

vésődjön bele a szívembe, és határozza meg 

mindennapjaimat, hiszen tudjuk mennyi szép 

és jó, de ugyanakkor felszínes dolog hat ránk 

ilyenkor, és az ünnep elteltével eltűnnek azok 

is. És egyszer csak néhány kérdés csendült 

fel szívemben, amire már el is kezdtem 

válaszolni magamban. 

 Miben szólított meg Ő?  Hálás vagyok az 

Úrnak, mert megállított azon az úton, ami 

nem feléje vezetett. Volt egy pont az 

életemben, amire azt mondta Ő, hogy eddig 

volt, elég, nem bírom nézni! Én sem bírtam, s 

akkor borultam le a kereszt előtt, azután lett 

belőle egy állandó kereszt elé borulás. 

Megfogalmaztam magamnak, hogy ennek mindig így kell lennie, különben 

hiába való lenne az Úr Jézus áldozata értem. 

 Ő mit adott nekem? Először is egy véghetetlen biztonságot, ami túlmutat 

ezen a látható, engem körülvevő valóságon. Mert lehet, hogy életem tele van 

megpróbáltatásokkal, fizikai vagy lelki terhekkel, de mindezek fölött az örök 

élet reménysége felragyogott, és ha teljesen bízom Benne, akkor ugyanezt a 

reménységet kapom, mert a Fiúság lelkét adta Ő nekem, nem a földi élet 

velejáróitól való félelem, rettegés lelkét. Mert ezek, ha mind vannak is, de Isten 

tud róluk, és ezért küldte el az Ő Egyetlenegyét, hogy általa legyen 

reménységem. Isten, tehát, nem csak megváltott, hanem meg is ajándékozott, 

elsősorban Jézus Krisztussal, Önmagával, és Vele együtt lelki ajándékaival is, 

amelyek minden földi kincsnél többet érnek: szeretete, jósága, hosszan tűrése, 

kegyelme, irgalma. 

 Miben gazdagít engem? Lelkileg gazdagít, Önmagából ad, és ahogy egyre 

jobban  megismerhetem, megtapasztalom Őt, az a legnagyobb ajándék a 

számomra. 

 Miért szeretem Őt, miért szeretem követni Őt? Jézust nem lehet csak 

szeretni, mert Ő annyira szeretett engem, hogy elhatározta, hogy világra hoz, 

életet ajándékoz nekem, egész földi utamon vezérel, és mindenekfölött vállalta 

velem a cserét, bűneim büntetését magára vette, hogy ne engem sújtson Isten 

igazságos ítélete. Értem áldozta magát hogy én Ő általa örökké éljek. Amióta 

Vele járok, teljesen megváltozott az életem, minden újjá lett, és biztos vagyok 

abban, hogy ez nem véges. Ezért szeretem Őt követni! 

 Mit jelent számomra, személyesen, Jézusnak e földi világba jövetele? Hát 

ez maga a karácsony! Amíg nem történt meg  a Szent befogadása a szívembe, 

addig akármennyi ajándék is volt a fa alatt, akármilyen minőségű és 

mennyiségű ital meg étel volt felhalmozva az ünnepi asztalon, nem volt teljes a 

Karácsony. Amióta megnyitván szívemet, ezt a befogadást megtapasztaltam, és 

rendszeresen Úrvacsorával élek mindig megerősödök, hogy az Ő földi jelenléte 

a számomra állandó. Áldott az Isten véghetetlen irgalmáért és kegyelméért.      

Réman Emőke, Marosvásárhely  
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Ünnepi köszöntésÜnnepi köszöntés  
 

Zsolt. 20:7-9  “Ezek szekerekben, 

amazok lovakban bíznak: mi pedig az 

Úrnak, a mi Istenünknek nevéről 

emlékezünk meg. Azok 

meghanyatlanak és elesnek; mi pedig 

felkelünk és megállunk. Uram, segítsd 

meg a királyt! Hallgasson meg minket, 

mikor kiáltunk hozzá.” 

 Isten kegyelméből ismét egy esztendőt hagyhatunk magunk 

mögött, melyben sok áldás adatott a Benne bízóknak. Manapság 

nem csak egyházon vagy gyülekezeten belül, de egy családon 

belül is sokan sok mindenben bíznak. 

 Uram, segítsd meg a királyt! – szól Dávid. Mire nézve? 

Arra, hogy bízni tudjon Benned, hogy a Te kezedbe tegye le 

teljesen életét, népét. Arra, hogy egy pillanatig se felejtse el, 

Tied a dicsőség, a győzelem, és az a harc, amiben benne van, a 

Te harcod. 

 Ha a király bízik Istenben, akkor népe is azt látja, hogy 

érdemes Benne bízni. A nagy feladat továbbra is vár ránk, úgy 

bízzunk Benne, hogy családtagjaink, környezetünk 

rádöbbenhessen: egyedül csak Benne érdemes bízni! 

 A lovak és a szekerek soha sem fognak elfogyni, vagy ha 

mégis, akkor lesz helyettük más kísértés. A megoldás, hogy 

belőlünk fogyjon ki a mulandókba vetett bizalom és elfordulva a 

hiábavalóságoktól, tekintsünk az Örökkévalóra. 

 “Azok meghanyatlanak, elesnek,…” Azok. És mi? Mi nem 

hanyatlunk meg, nem esünk el? De igen. Sőt, egész életünk nem 

más, mint elesések sorozata. Akkor mi lett mássá a „Mi“ –ben? 

Ő, a Kegyelem. A mi-ben, a te -ben, az ő -ben az én –ben, 

helyet kaphatott, bele születhetett a Kegyelem. A mi, a te, az ő, 

az én, még nem élet, csupán ellenségeskedés az Istennel. Az élet 

Őbenne van! Néha elrejtve, néha pedig láthatóan. „Élek többé 

nem én“ – mondja Pál (Gal.2,20). Éljünk többé ne „mi“ vagy 

„ti“, hanem éljen bennünk a Krisztus. A meghalás mindig 

nyereség. Akár naponta történik meg lelkiképpen, akár életünk 

végén, mert mindig az Ő országát hozza el számunkra. 

Amikor rólunk beszél: „Mi,“  akkor már csak arról beszél, 

hogy: „felkelünk, megállunk.“ Igen, ami új ebben a világban és 

az is marad, az pontosan a helyreállíttatás, a megújulás. Ez 

azonban csak Krisztusban lehetséges. Mi azért lehetünk még 

mindig Mi, mert Ő Ő maradt, mert Ő eleséseink ellenére sem 

engedte meg, hogy teljesen visszaessünk régi életünkbe. 

 Ha közösségünk tagjaiban Ő lesz az első helyen, akkor 

közösségünk is folyamatosan helyreállíttatik, megtartatik az 

egyedüli  Megtartó által. “Akik az Úrban bíznak, erejök 

megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem 

lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!“ (Ézs. 40,31) 

 Áldott Karácsonyt és Kegyelemben gazdag Új Esztendőt 

kívánok szövetségünk minden tagjának. 

 Testvéri szeretettel,               

Nagy József – Mihály, CE elnök 

Hálaadás Hálaadás   
 “Ha nem jönne el hiányozna” – ez állt a 

meghívóban és talán ez volt a kulcsa annak, 

hogy sokan nem akartak hiányozni erről  az 

alkalomról. Karácsony táján mindenki 

szeretne valami különlegeset tovább adni 

azoknak, akik számára fontosak.  A Dorcas 

otthon gyermekei és munkatársai erre az 

igényre figyelve, sokunknak örömöt szereztek 

november 27-én. A hálaadó ünnepély a 

marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány 

Bocskai termében volt megtartva. A Dorcas 

otthon lakói az advent és a karácsony 

hangulatát is kiábrázoló, sok szép ízlésesen 

elkészített, eladásra szánt kézimunkával, 

képeslappal  lepték meg a határon innen és 

túlról érkezett vendégeket.  

 Ugyanakkor nem csak a vásár, de a közös 

ünneplés és adventi  várakozás hangulatáról is 

gondoskodott a szervezőcsapat, a DÖM-DÖM 

gyermek együttes részvételével és az R.Szabó 

István által tartott áhítattal.  

 A másik sajátossága ennek az alkalomnak 

az volt, hogy minden meghívott személy 

hozott magával valamit, amit kitehetett a 

közös kiárusító asztalra és az ebből származó 

összeget is a Dorcas Otthon javára fordíthatták 

a szervezők. Hálás vagyok a találkozásért, az 

együttlét ajándékáért, az ünnepi hangulatért.  

 Isten áldása legyen a Dorcas Otthon lakóin 

és munkatársain. 

McAlister Magdolna, Marosvásárhely 
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96 évesen elhunyt 96 évesen elhunyt   

Dr. Ablonczy DánielDr. Ablonczy Dániel 

 Ablonczy Dániel, 

olyan istenkereső, ki 

a Dániel nevet kapta 

a keresztségben, és 

akinek élete igencsak 

szorongatón indult, - 

hasonlóan, a 

prófétához, ki ifjú 

korától késő 

öregségéig, 

kiszolgáltatott fogoly maradt egy idegen 

országban. Születésétől fogva annak valóságos 

és fájó hiányával élt, mely más gyermeknek 

magától értetődőn adatik. Nagyapám, ki szintén 

Dániel volt, 1914-ben, az első világháború 

kezdetekor kapott behívót, s alig pár hónappal 

később, már csak halálának híre érkezett meg 

húszesztendős, várandós feleségéhez. 

Gyermekük, csak pár hónappal később jött e 

háborgó világra. Édesanyja egyedül nevelte fel 

egyetlen fiát. Mi adott neki ehhez erőt? Istenhez 

való ragaszkodása, testvéreinek szeretete, és egy 

utolsó üzenet haldokló párjától. Meghatott az, 

ahogy nagyapám halálos ágyán, utolsó órájában, 

párját és születendő gyermekét, Istenre bízta.  

Kedves Feleségem! 

Ha az Úr Isten így végezte el, legyen meg az Ő 

akarata, amint már többször is írtam, nyugodj 

bele az Ő végzésébe, hogy és mint lesz, az a jövő 

titka, úgy igazítsd a sorsod, ahogy jobbnak látod, 

csak annak a kis árvának viseld gondját kedves 

feleségem. Rakjad az Úrra a te terhedet, Ő 

megvigasztal tégedet. Azt a kis árvát neveld Isten 

félelmében. Erős lélek legyen benned. Nem kell 

mindent szívre venned, minden csekélységért ne 

sírj, nagy búban is magaddal bírj. Csak 

imádkozzál és megsegít az Isten! 

 Isten áldjon meg mindnyájatokat, hű férjed 

áldást kér rátok! 

 E keserves hiánnyal indult édesapám élete, 

de épp ezzel fordult és kapaszkodott Isten 

kezébe, ahol majd utat, célt, lehetőséget lelt. Az 

Őt hűségesen keresőket, a Hozzá mindvégig 

ragaszkodók életét, hetedíziglen megáldja. Arra 

csodálkoztam rá nemrég testvéreimmel együtt, 

hogy korán eltávozott nagyapánk kérése, 

jövendőt Isten kezébe helyező, övéinek áldást 

áhító imájának ereje máig ér. Az e szavakból 

fakadó áldás kísérte nagyanyámat, és apja nélkül 

nőtt édesapámat. Látta, tapasztalta a huszadik 

század ezer nyomorúságát, a két világháborút, a 

vallást és hitet kioltani, eltiporni kész hatalom 

lelket ölő pusztításait, a vérbe fojtott forradalmat, 

a jogfosztottságot és a nincstelenséget... Ő 

mindezek közben, már akkor is, akarva-

akaratlan, valamire kiválasztott, 

megajándékozott emberként élt. Mert Isten hallja 

a könyörgéseinket, s meghallgatja az akarata 

szerint esdeklőket. 

 Sok prédikátor és pap volt az Ablonczy 

családban (…). Apámat is papnak szánták, tán 

huszonévesen elhalt édesapja is ezt álmodta fia 

felől, abban az utolsó levélben. Így aztán apai 

nagyapától támogatással Sárospatakra került 

kisdiáknak. Nem igen lelkesedhetett érte az a 

magának való kisfiú, ki otthon se igen kereste 

társai társaságát. Kert fái közt, szoba mélyén, 

olvasott, olvasott, olvasott... Ritkán mehetett 

haza, nehezen találta meg helyét a híres-neves 

kollégiumban. És nem akart pap lenni. Hamar 

ráébredt miféle szereppé üresedett a legtöbb 

gyülekezeti lelkészség. De Isten az övéit nem 

engedi másfelé menni, mint elrendelte. Úgy 

szólította őt, hogy nem mondhatott ellent. 

Belevonták a háború előtti ifjúsági misszióba, s 

mint SDG* titkár Pesten tevékenykedett, és 

párját, Kiss Margitot is ott, az Isten ügyéért 

folyó országos ifjúsági munkában lelte. Pár 

esztendővel később, már a háború befejezése 

után, találkozott egy Jézus Krisztusnak 

elkötelezett lelkésszel, s beszélgetésük közben 

ébredt rá, miféle lelki térben elevenedhet egy 

gyülekezet.  

 Utána jelentkezett a Bethánia CE szervezet 

tagjai közé. Ez az akkor nyert evangéliumi és 

missziói küldetés határozta meg azután, nem 

csupán saját életét, hanem gyülekezetteremtő 

munkáját is. Közben alig lett hivatalosan is 

tagja, megszüntették e szervezetet. Ám Isten 

különös ajándékaként kapott egy gyülekezetet, 

mely kinevezésekor még nem is létezett, 

melynek létéért, lehetőségeiért birkózhatott 

elkötelezett társaival. Azokban az Isten népét 

szüntelen támadó, istentelen hatalom alatti 

veszedelmes években, mi, gyermekei, az 

Örökkévaló Isten emberi erők által ki nem 

oltható, megőrző kegyelmének légkörében, és 

az Őt hűségesen szolgálók ölelésében 

növekedtünk. Elmondhatatlan, felsorolhatatlan, 

mennyi áldásban volt részünk.  

 Isten harcolt értünk, s győzelmeinek ereje 

éltetett minket.         Ablonczy Ágnes  

www.parokia.hu/hir/mutat/1867/  

*Soli Deo Gloria Egyesület (Szerk. megj.) 

Utazótitkáraink Utazótitkáraink   
 A CE Szövetség vezetősége 

szükségesnek lát ta,  hogy két 

utazótitkára is legyen a szövetségnek, 

mivel R. Szabó István feladatkörében 

nemcsak utazótitkári munka szerepel, 

hanem az Onesimus projekt vezetése, a 

keresztyén vállalkozók körének 

szervezése és egyéb tevékenységek is. 

R. Szabó István az erdélyi régióban 

fe le l  az u tazót i tkári  teendők 

elvégzéséért. 

 A királyhágómelléki régióban a 

CE Szövetség vezetősége Szász Zoltán 

pankotai lelkipásztort  bízta meg az 

utazótitkári szolgálat végzésével, amit 

testvérünk örömmel vállalt. A nyár 

folyamán el is kezdte ezt a bérmentes 

szolgálatot. Saját maga így mutatkozik 

be: Szász Zoltán vagyok, testemben 36 éves, lelkemben 14 (tehát tini!). 

Azért 14, mert ennyi ideje, hogy megtalált a Pásztor, aki türelmesen 

hordoz azóta is. Bár én néha el-el ugrándozok mellőle! Van egy szerető 

párom Tünde és két tündéri kislányunk Rebeka és Lídia, akik sokat 

nevelnek minket és mi is őket. Ők is nagyon szeretik az Úr Jézust. 7 éve 

lelkészként szolgálok, 3 évet Temesváron, azután máig Pankotán, de 

ahova hívnak oda szívesen megyek elmondani az örömhírt. Amikor 

Isten elhívott én nagyon tiltakoztam, de végül engedtem. Szeretem az 

izgalmas életet és azt tapasztalom Jézussal élni igazán nem unalmas. 

Fontos számomra a barátság, szeretem a vidámságot, az igényes zenét 

igényes szöveggel, a művészeteket, a könyveket és szeretem, ha 

szeretnek. 

 Urunk vezesse és áldja meg utazótitkáraink életét, családját és 

szolgálatát!                 A szerkesztőség 

Resicai hírekResicai hírek  
 Örömmel és hálaadással számolok be minden testvérnek arról, hogy 

Resicabányán (Krassó-Szörény megye) november hónapban megtartottuk a 

Timóteus Vezetőképző Tanfolyamot. Garry Schipper és George de Vuyst 

vezetésével két napon keresztül beszélgettünk gyülekezeti problémákról, 

tervekről.  Konkrét akcióterv is született. A tíz résztvevő kettős csoportban 

hetente egyszer meglátogat egy családot. A tervünk az, hogy február végéig 

50 időst és 20 fiatal családot látogatunk meg. Az eddigi beszámolók alapján 

elmondhatom, hogy a látogatókra és a látogatottakra nézve is pozitív hatású 

a látogatás. E munka kapcsán kérem a testvérek imatámogatását, hogy 

gyülekezeti szinten legyen áldás a mi szolgálatunkon. Ugyanakkor ezt a 

munkát, mely a laikusok munkába állítását célozza, szeretnénk Erdélyi és 

Királyhágómelléki szinten is hivatalosan elindítani. Jövőre tárgyalni fogunk 

a két püspökkel. Imádkozzunk, hátha Isten ez úton ad megújulást Erdély 

népének! Mindenkinek áldott Karácsonyt kívánunk!  

 Megyasszai Attila és Júlia  

 A kolozsvári Teológia Bethlen termében december 3-4 
között megrendezésre került a Politikailag korrekt Diakónia vagy 

Diakóniailag korrekt Politika című konferencia. A szervezésben 

együttműködött a CE, TSI, Dorcas, SGP (holland református párt). Már hagyománya 
van az ilyen rendezvényeknek és minden évben tud valami újat és érdekeset 

mondani. Belemerülhettünk valamilyen szintig a hollandiai politika illetve diakónia 

világába, Willem de Wildt és Wim Van Duijn holland előadók segítségével, majd a 
romániai helyzetbe is belátást nyerhettünk Dr. Pokorny László előadása révén. 

Mindkét napon a konferencia egy-egy áhítattal kezdődött, melyet Kovács István 

lelkipásztor és Dr. Horváth Levente tartottak. Nagyon jó volt Isten Igéjével kezdeni a 

napot. Ez mindig ráébreszt arra, hogy Isten mennyire jelen van az életemben, 

munkálkodik, formál és alakítja személyemet. Nem csak akkor, amikor én ennek 

tudatában vagyok, hanem oly sok más esetben is, amiért hálával tartozom neki. Úgy 
ahogy máshol is, a politikában is nehéz igaznak és becsületesnek megmaradni, de 

Isten segítségével ez sem lehetetlen vállalkozás. Egy számomra nagyon kedves 

Igével zárnám beszámolómat, mely olyan vigasztalás és biztatás, hogy bármely 
politikával illetve diakóniával foglalkozó személy számára szikla szilárd kijelentés: 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”.        

             Foris Katalin, Kolozsvár

PolitikaPolitika  

http://www.parokia.hu/hir/mutat/1867/
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 Volt már olyan, hogy valamit nagyon szerettél 

volna, imádkoztál is érte,  mégsem kaptad meg? 

Legalábbis nem egyből... Pedig tudtad, hogy nagyon 

jó lenne... Sőt, azt is, hogy ez „Isten ügye” lenne – legalábbis így 

gondoltad. De Isten nem lépett. Pontosabban: nem akkor és nem úgy, 

amikor és ahogy te vártad. Azután eltelt valamennyi idő. Mondjuk 

egy hónap, esetleg egy év, és Isten nem hogy (be)teljesítette a tavalyi 

kérést, de azon felül hallgatta meg imáidat. Még mielőtt valami 

romantikus leányálomra gyanakodnál, szólok: tévedsz ... Homályos 

így, ugye? Na, akkor érthetőbbre váltok.  

 Helyszín: Zilah – előbb a Központi majd a Ligeti 

templom. Időpont: 2010 december 8-11 esténként 18-20 óra között. 

Esemény: Egyházmegyei ifjúsági esték, alias EVANGELIZÁCIÓ. 

Témák: 1. A (fene)Nagy Én, 2. A Nagy Terv, 3. A Nagy Út és 4. A 

Nagy Élet. Első este ifj.Visky István (Fugyivásárhely) beszélt arról, 

hogy az az ÉN, az EGO valójában egy erő, egy mindig egy irányba 

ható erő, mely mindent önmaga felé vonz. Egy erő, melyet csak egy 

nálánál nagyobb erő fog tudni legyőzni. Második este Szilágyi Zoltán 

(Szilágyszentkirály) volt: hogyan lát bennünket Isten? Szász Bálint 

Róbert arról a nagy útról 

beszélt, ami az embertől 

eljut az Istenhez – ez a 

megtérés. A „Mi van a 

’Boldogan éltek, míg meg 

nem haltak’ után?” kérdésre 

ifj.Csomós József (Miksolc) 

próbált válaszolni: mit jelent 

a keresztyén élet a 

gyakorlatban? 

 Négy este, (több mint) 

négy lelkész, két helyszín, 

klassz zenecsapat 

(keresztyének, bár még nem 

volt meg a keresztelő, 

ugyanis nevük még nincs... ), 

élő közvetítés – már amikor 

a technika lehetővé tette... – 

rövidfilmek, videóbejátszás 

az előadásokat felvezetendő, 

alternatív közös imádság, 

mindig más dekor, ja és persze teaház. 

Utolsó nap, szombaton „extráz”-tunk. 

Délután 16 órától már programok voltak. 

Ez alkalomra a helybeli és a környező 

gyülekezetekből kb. mintegy 150 fiatal 

gyűlt össze. Lenn a templom alagsorában 

interaktív játékok, mindenféle program, 

fenn a templomtérben (a karzaton) egy 

különleges élmény várta a résztvevőket. 

Ez volt az ún. imaséta. Legtöbben nem 

ismerték ezt a műfajt, de mindenkire 

hatott kisebb-nagyobb mértékben. Volt 

akit annyira megérintett az imádságnak ez 

a szokatlan formája, annyira komolyan 

vette, hogy mikor befejezte, nem is 

nagyon tudott szólni... A barátnőm és én a több stációból álló imaséta 

utolsó pontján vártuk a „völgybe visszaérkezőket”. Meg kel hagyni, 

nem mindennapi volt a látvány: megváltozott arcok, sugárzó 

tekintetek... Valahol valami megváltozott bennük. 

Barátom, te aki most e sorokat olvasod, ha azt kérdezed, mi 

volt annyira jó, akkor ezt mondom: az egész! Úgy, ahogy volt. Ebben 

benne vannak a különböző programok, de benne van az is, ahogy a 

munkatársi csapat EGY EGÉSSZÉ tudott válni. Hiszem, hogy 

résztvevőknek és munkatársaknak, fiataloknak és „még 

fiatalabbaknak” egyaránt változás ment végbe az életében. Lehet, 

hogy csak kicsi, alig látható, de tudom, s mostmár még inkább 

hiszem, amit az ige egy helyen így fogalmaz meg: 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér 

oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé 

teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az 

én igém is, amely számból kijön: nem tér hozzám vissza üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 

(Ézsaiás 55,10-11) Isten ezt az igét a 2005-ös FÜGGŐleges 

konferencia előtt ajándékozta nekem... de csak most lett igazán az 

enyém.  

Kimondhatatlan öröm és hála a mi Urunknak mindenért!

UI. Most is érvényessé vált az egyik kedvenc mondatom: ISTEN 

OLYAN NAGY, HOGY A LEGMERÉSZEBB 

VÁRADALMAINKAT IS FELÜLMÚLJA. NE GONDOLJ RÁ 

LEKICSINYLŐEN!     b.e.h.   (Berke Eszter slp., Zilah) 

I f j ú s á g 

… Zilahon immár negyedízben 

k e r ü l t  m e g r e n d e z é s r e  a 

„Parmenas ifi” szervezésében a 

decemberi ifjúsági evangelizáció. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

idén az evangelizáció helyszíne az 

első két napon a Belvárosi 

Református Templom volt, az ezt 

követő két napon pedig a Ligeti 

Református Templom, Bogdán 

Zsolt esperes úr házigazda 

vezetésével. Sok zilahi és 

környékbeli fiatal vett részt az 

alkalmakon, sőt érszőlősi fiatalok 

is eljöttek hozzánk, és a 

visszajelzések alapján sokan 

követték az élő internetes 

k ö z v e t í t é s t  a  h t t p : / /

w w w . e x o d u s r a d i o . r o / 

weboldalon. Ez a rádiós weboldal 

ugyancsak a zilahi fiatalok 

munkáját dicséri, csakúgy, mint 

az esténként biztosított technikai 

munka, a közös éneklések 

vezetése a zenecsapat által, a 

teaház, a dekoráció, szombati 

játékdélután, és persze semmi 

ezekből nem lett volna lehetséges 

Isten kegyelme és mozgató ereje 

nélkül.         

Gáspár Anna, Zilah 

ZilahZilah  

(folyt. az 1. oldalról)  

       Újból megérthettem: Jézus nem szégyellt 

minket, szeretete nagyobb a mi bűneinknél. 

Nem én voltam a cigány család jótevője, hanem 

Isten rajtuk keresztül engem tanított. Vajon 

tudják-e a faluban, hogy Jézus ott lakik az ő 

szívükben és omladozó viskóikban?  

       A karácsony a megajándékozottságunkról 

szól. Mi emberek giccsesítettük el egészen az 

ünnepeltről való teljes megfeledkezésig. De 

vajon árucikkekkel, hangulattal pótolható-e az 

ünnep lényege? 

       Két évezreddel ezelőtt a népszámlálás kit-

kit „a maga városába” (Lukács ev. 2:3), 

származási helyére kényszerített. József és 

Mária „a Dávid városába” kellett menjen, 

Betlehembe. Dávidtól olvassuk: „kegyelmed 

jobb az életnél” ( Zsoltárok 63:4). Dávid volt 

házasságtörő és gyilkos, de megbánta és Isten 

megbocsátott neki. Sőt megígérte, hogy az ő 

utódai közül fog származni az, Akiért Isten 

megbocsátása minden ember számára valóság 

lehet. Az első karácsonykor ez az ígéret valóra 

vált. Ebből egy igen fontos kérdés következik: 

nálad otthonra talált-e Jézus? 

       Születésünktől a „magunk városa” az 

életterünk, amit belterjesen építgetünk, hogy 

legyen mit felmutatni, hagyatékozni. A fent 

említett cigány emberek semmi más örökséget 

nem hagyhatnak gyerekeiknek, mint a Jézussal 

járást. De az elég is, hiszen Őbenne Isten 

mindent megadott nekünk. Amíg loptak sok 

pénzük volt, amióta viszont hitre jutottak 

tényleg Isten tartja el őket. 

       A betlehemiek közül nagyon kevesen vettek 

tudomást Jézus születéséről. Pedig Jézus 

otthagyta mennyei városát, a királyok 

királyának kijáró dicsőséget és benne Isten 

emberré lett.  Karácsony csak az Isten Fiának 

behívása, befogadása által lehetséges. Az ám az 

igazi ünnep! 

       Az idők végén pedig a mennyekből alászáll 

„Isten városa”, amelybe csak Jézussal együtt 

járva lehet bejutni!  

       Áldott vándorlást, szép karácsonyt és 

Jézusra hagyatkozó újesztendőt kívánok minden 

kedves Olvasónak! 

   R. Szabó István, Marosvásárhely  

http://www.exodusradio.ro/
http://www.exodusradio.ro/


Véleményem az Véleményem az 

OnesimusrólOnesimusról 
 T a k á c s  D e z s ő 

Levente vagyok, 17 éves, 

1994. március 17-én születtem! 

 Az én véleményem az ONESIMUS 

projektről, hogy egy nagyon jó projekt, 

aminek nagyon örülök, hogy kitalálták! 

Lassan 3 éve vagyok én is tagja az 

Onesimusnak,és nagyon örülök annak, hogy 

beneveztek engem is ebbe a projektbe. Nem 

mindig örültem ennek annyira...Az első évben 

nagyon sok konfliktusom volt amiatt, hogy 

nem akartam menni! De később beláttam, 

hogy ez mind az én hasznomra van és az én 

javamra. Persze ezt mások is mondták még 

mielőtt én is így gondoltam. Az első évben 

nagyon nagy hülyeségnek tartottam az 

egészet,mivel még nem értettem meg, hogy ez 

jó nekem. Zavart, hogy mindig ide-oda kellett 

menni...focimeccseket,randikat,tekergéseket 

vesztettem ez által, hogy részt kellett vegyek 

ebben. És nem bántam meg, hogy elmentem. 

 A második évben már kezdtem  

megkedvelni, mert sok mindent tanulhattam, 

színes, változatos programok voltak. 

 Örültem a sok tábornak, amiben részt 

vettem és egyetlen egy percet sem bántam, 

amit az Onesimusnál eltöltöttem. 

A  tá bo ro k  so rán  jobb an  ö ssze 

kovácsolódtunk és más gyerekekkel is jól meg 

barátkoztunk. 

A  táborokra se mindig jól reagáltam, 

hanem sokkal rosszabbul: miért kell megint 

menni erre a hülyeségre"? Nagyjából mindig 

ezt mondtam, már mindenki tudta a 

válaszomat, amikor kellett valahova menni. 

 Nem tudom,hogy mi vagy ki váltotta ki 

belőlem az,hogy nem akartam menni a 

találkozókra,táborokra, de azt tudom hogy 

nagyon örülök azoknak a személyeknek, akik 

hátulról löktek és buzdítottak, hogy menjek, 

mert egyszóval most látom,hogy ezeket, 

amiket ott tanultam mind felhasználom most 

és a további életemben is.   

 Úgy érzem, hogy a sok találkozás és a sok 

tábor megerősített engem és okosabbá tett a 

jövőre nézve. Minden táborban tanulhattam 

valami olyan dolgot, ami a hasznomra válik. 

Minden évben új csoport jön és minden évben 

a legrégibb csoport megy. Az idén az én 

csoportom megy, mert már kijártuk a 3 évet a 

projektben. Az elején alig vártuk, hogy 

lejárjon a 3 év, hogy ne kelljen járni a 

találkozókra és táborokra. De közösen úgy 

döntöttünk mind a 10-en, akik benne vagyunk 

a 3. csoportban hogy egy kérvénnyel 

forduljunk a főnökséghez, hogy engedjék meg, 

hogy még 1egy évet benne maradhassunk az 

Onesimusban. Ha nem is benne de,hogy mi is 

részt vegyünk a találkozókon és táborokon, 

úgy nézve ránk, mint akikre a mentorok és 

felnőttek számíthatnak. A főnökség bele is 

egyezett ebbe a dologba, aminek mind a 10-en 

nagyon örülünk mert így újabb dolgokat 

tanulhatunk és újabb információkat vehetünk 

át, ami még erősebbé tesz a jövőre nézve. 

 Én személy szerint azért akartam még egy 

évet, mert erősebbé tett engem az ONESIMUS 

úgy mentálisan mint fizikailag is, ha a 

munkatáborokat nézzük. Sokat tanultam a 

vezetőktől és sokat tanultam a mások 

hibájából. 

 Számomra az ONESIMUS a második 

iskola -úgy érzem-, mert itt sokkal jobban 

ránk figyelnek mind bárhol.  

 

Nov. 20-án Philothea csendes napot tartottunk, ami Istennek hála nagyon kellemes és építő is volt. Meghívottunk Botos Csaba 

lp. volt, aki az ő megszokott szabad és kedves stílusában beszélt nekünk az Isten népe és fáraó népe (a világ) közötti különbségről, a 2 

Mózes 8:23 alapján. Már az elején elhangzott, hogy Isten az, aki gyermekeiben ezt a megkülönböztetést képes kimunkálni a Szent lelke 

által, feltéve, ha engedjük neki és akarjuk ezt. Mert sajnos az is észrevehető, hogy időnként szeretünk meglapulni, és mint a kaméleon 

bevegyülni környezetünkbe, a világba, a világi törekvésekbe. Ennek ellenére Isten kiválasztott bennünket, ajtót nyitott számunkra, hogy 

mindig beléphessünk az ő szeretetébe, mint ahogy Botos Csaba kicsi nevelt fia is bebújt palástja alá egy istentiszteleti szolgálat ideje alatt. 

Úgy ahogy ez a kisfiú szabadnak, védettnek érezhette magát a palást alatt és ott játszadozott, úgy kéne mi is szabadnak és védettnek 

érezhessük magunkat Isten oltalma és szeretete alatt. Ez az, ami különbözővé tud tenni, és amit mások is megláthatnak rajtunk. Az is 

elhangzott, hogy nekünk hogyan kell viszonyulnunk a világhoz, világi emberekhez: a hívőnek meg kell értenie a hitetlent, mert ő is volt 

valamikor hitetlen, viszont nem várhatja el a hitetlentől, hogy megértse őt, mert az még sosem volt hívő! 

Az előadás ideje alatt a gyerekeket Schuller Csilla (gyerekevangelizácios ovónő) és segítője tartották féken a másik terembe. 

Nagyjából sikerült. Ezután a Philos hagyománynak megfelelően salátázás következett. Most is szép, de főleg finom  volt a saláta 

felhozatal. Reményeink szerint február 5é-n lesz a következő ilyen alkalom és Horváth Leventét foglaltuk le erre a dátumra. Isten Lelke 

építsen bennünket szilárd bástyákká és adja, hogy világítsunk, sók legyünk…                 Samaj Imola  

Gyerekklub – Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek az esőzés, havazás, hideg ellénre itt 

voltak minden kedden a gyerekklubon. Szeretnek ide járni. Otthon érzik magukat és mi, 

munkatársak is úgy érezzük, hogy egy kis család lettünk. A gyerekek beszámolnak élményeikről 

és szükség esetén tanácsot kérnek tőlünk.  

Tiniklub – A tiniklubon generációváltás van, mivel egy nagy csapat kiment, egyetemisták 

többnyire Kolozsváron. Összeverődött egy kis csapat, akik most rendszeresen járnak, kezdenek 

felszabadulni, imádkozunk, hogy személyes Megváltójuk legyen Krisztus. Volt már szó barátságról, szerelemről a 

jövő évben a függőségek témakörével fogunk foglalkozni.  

Filmklub – December 8-án A fösvény című filmet vetítettünk. Sokan eljöttek és nagyon jó volt a hangulat. 

Téli tárlat és karácsonyi vásár – Immár 12.-ik alkalommal nyitotta meg kapuit a karácsonyi vásár. Ebben az évben összekapcsoltuk a 

karácsonyi vásárt egy téli tárlattal, képzőművészeti alkotások díszítik a termet.  Bartha Beatrix, Pásztor Dorottya, Kibédi Beáta, Csibi 

Boróka, Simonfi Éva, Zalányi János, Căbuz Annamária és Căbuz Andrea munkáit tekinthetik meg a kedves látogatók.  

Próbáltunk változatos ajándékokat is összegyűjteni, hogy mindenki találjon kedvére valót: a Dorcas Otthon gyerekeinek és 

Ügyes Kezek Alapítvány fiataljainak munkái, valamint több mint 15 kézműves alkotásai.        Nagy Erzsébet, titkárnő 

MarosMaros--  
vásárhelyvásárhely  

Onesimus Onesimus   
projektprojekt  

Új ONESIMUSÚj ONESIMUSÚj ONESIMUS---csoportok indulnak 2011csoportok indulnak 2011csoportok indulnak 2011---ben Marosvásárhelyen és Nagyváradon! ben Marosvásárhelyen és Nagyváradon! ben Marosvásárhelyen és Nagyváradon!    
   

2011. január 15-i jelentkezési határidővel mindkét CE-központba, nehéz családi hátér-
rel rendelkező, motivált, 14-16 év közötti életkorú fiatal jelentkezését várjuk. A jelentkezők-

kel személyesen felvesszük a kapcsolatot, elhívjuk egy beszélgetésre és 10 napon belül 
értesítjük, hogy felvételt nyertek-e a projektbe. Érdeklődni és jelentkezni lehet  

Marosvásárhelyen a 0365-806.882-es számon, az oceoffice@yahoo.com e-mail címen,  
valamint Nagyváradon a 0751.246.769-es számon , az emeseberei@gmail.com e-mail címen.  
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Egy TSI diák nyári élményei 
 Minden akadémiai év betetőzése a Tans-

Silvanus Intézetben a júliusi életvezetés képző 

tábor a magyarózdi kastélyban, amelyre én is 

most hálásan emlékszem vissza. Már a 

negyedik éve, hogy ősszel elindul egy új tanév. 

Az ózdi táborozás egy olyan alkalom, ahol nem 

csak egy-két napot vagyunk együtt, hanem itt 

egy intenzív közösségi élet van, együtt vagyunk 

egész nap, reggeltől estig. Hát nem szuper? Így 

lehet igazán megismerni egymást, és olyan 

beszélgetéseket megejteni, amit máskor nem, ezt 

úgy is nevezhetnénk, a NAGY 

LELKIBESZÉLGETÉSEK, amikor igazán meg 

tudunk nyílni egymás előtt, a közösség előtt, 

elmondjuk örömünket, bánatunkat, mindazt, ami 

úgy a kis lelkünk mélyén rejtve vagyon. Szóval 

csakis úgy lehetsz igazi közösségi tag, ha annak 

érzed magad. Ehhez meg több minőségi időt kell 

egymásra fordítani. Volt a táborban sírás, 

kacagás, jókedv, és persze tanulás is. De még 

mielőtt félreértenék a sírást nem azért volt, mert 

összeverekedtünk volna, hanem abból adódott, 

hogy milyen jó együtt lenni, milyen jó 

közösségben lenni és ismerni egymást, na meg 

persze azért is, hogy ott voltak az utolsó évesek 

is, akik viszont most ősztől már a harcmezőn 

tevékenykednek, és ezért velük már ritkábban 

találkozunk.  

  De térjünk vissza a kezdetekre. Már a 

megérkezésünktől kezdődött az intenzív 

program, ahol elsősorban jó volt együtt lenni, 

együtt hallgatni a jobbnál jobb előadásokat – 

ószövetségről, újszövetségről, dogmatikáról, 

városmisszióról, lelkigondozásról és még az 

angol nyelvtudásunkat is tovább csiszolhattuk 

(hát nekem aztán volt mit, és még van is).  

 Nagyon érdekes és tanulságos előadások 

voltak, amelyek által jobban megértettük Isten 

munkálkodását bizonyos területeken, az emberek 

életében, és -legyen egy kicsit személyesebb is-, 

így a saját életünkben. Mennyire fontos a 

misszióban a dolgok tudatosítása, a kis lépések, 

az odafigyelés a másikra, arra hogyan közelítesz 

felé, mit mondasz. Mennyire fontos és nagy 

öröm az, hogy Isten nem csak egy közösséget, 

hanem az egyént, téged, engem személyesen 

megszólít, persze különböző formában, pl. a 

másikon vagy a Szentíráson keresztül. Ugyanígy 

téged is fel akar használni, hogy minél több 

ember megismerhesse és megtapasztalhassa az Ő 

szeretetét. Mindehhez szükséges a te 

hozzájárulásod, hogy akard és keresd az Úr 

jelenlétét és figyelj az Úr Jézus minden szavára, 

amely feléd irányul. Ezáltal tud a legjobban 

formálni és így tudod te is jobban megismerni 

önmagad és Istent.  

 De nem csak tanulás volt, hanem áhítatok, 

kiscsoportos beszélgetések is. Voltak játékok is, 

amelyek nagyon felvidították a társaságot. Sőt 

még fociban is volt részünk, ahol az ózdi terápiás 

otthon lakóival egy világbajnoksági meccset 

felülmúló  mérkőzésben vehettünk részt, volt 

rohangálás labda után, s egymás után, mivel a 

nagy gaz miatt elhagytuk közben a labdát. De ne 

hagyjuk ki a lelkes szurkolótáborunkat, a TSI 

diákok női szövetségét, akik közül bizony volt 

olyan , aki nem elégedett meg, hogy a vonalon 

kívülről szemlélje a mérkőzést, hanem beszállt a 

játékba. Ne felejtsem el azt sem, hogy olyan 

missziós képzésben volt részünk, hogy még az 

esőben is megsütöttük a szalonnát. És milyen 

finom volt! Na ezt nevezem igazi misszionárius 

felkészültségnek.  

 Majdnem elfelejtettem, hogy a reggel nem 

tanulással kezdődött, hanem reggeli tornával. 

Úgy mozogtunk a friss ózdi levegőben, mint aki 

minden reggel ezzel kezdené a napját, de bizony 

jó volt, szárazföldi úszástól a több mint 100km/h 

sebességet is meghaladó helyben futásig mindent 

kipróbáltunk. A mozgást befejezve 

imaközösséggel folytattuk, majd reggeli 

következett és ne felejtsem ki az önkéntes 

munkát sem, ami igazából a misszió része. Volt 

ott munka bőven, a női csapat oly ügyesen 

rakosgatta a cserepet, mintha ez lenne a fő 

foglalkozása a mindennapi életben, csak úgy 

repültek a cserepek egyik kézből a másikba. 

Igazi csapatformáló munka volt. Ne hagyjam ki 

a férfi csapatot sem, ők olyan ügyesen kapálták a 

kukoricát és Mekk Elek ezermesteri ügyességgel 

készítették el az új házi állatoknak szóló 

szállodát, hogy az csak na. A majdnem 2 órai 

munka után jött a fizetség is, egy jó zuhanyozás. 

És még voltak napi szolgálatosok is, akik arról 

gondoskodtak, hogy mire asztalhoz érünk meg 

legyen terítve és az a hírhedt hely, ahová még a 

király is gyalog megy, baktériummentes legyen 

és erdei frissességet árasszon annak, aki éppen 

használja.  

 Aztán volt részünk kirándulásban is, bejártuk 

az ózdi nagy falu környékét, nagyon természetes 

volt, és még voltak esti filmnézések is, amik 

igazán jók voltak, az első film megnézése után 

megszólalt valaki „nézzünk még.....”, hát igen és 

még néztünk, de már csak másnap. 

 Talán annyit még, hogy sok új embert 

megismerhettünk, az előadóktól a TSI diákjain 

keresztül az ózdi Drogterápiás Otthon lakóig. 

Ezúton köszönök mindent mindenkinek és 

örültem, hogy együtt lehettünk. Az Úr áldjon 

meg mindenkit, azt is, aki ott volt, és aki nem 

tudott eljönni.     Bíró Botond,  III. éves diák,  

Trans-Silvanus Intézet 

Tenkei hírek 
 Egyházközségünkben többféle 

tevékenység által próbálunk élni az 

Isten-gyermeki mivoltunkban. Most 

4 et említek ezek közül: 

1. Szeretetotthonunkban már 17 

éve gondozunk idősöket, betegeket, 

magányosokat, hogy az Úrral való 

találkozás csodáját elnyerhessék. Ez 

idő óta láthatjuk jeleit annak, 

amikor az élet értelmet, örömöt, 

áldást nyer. A lelki segítségnyújtást 

a testi élet fenntartásánál is 

fontosabbnak tartjuk. Már több mint 

130 gondozottnak adhattunk otthon-

élményt a szeretet által. Az 

önfenntartást és önellátást kezdettől 

gyakoroljuk, mivel rendszeres 

gondozási támogatást mindeddig 

nem kaptunk az államtól.  

Ebben a tevékenységben 18-an 

szolgálunk különböző szinteken, 

hogy megtapasztalhassuk: aki mást 

felüdít maga is üdül (Péld.11,25). 

2. 2009 májusában megnyílt 

Művelődési Központunk, és általa 

alkalmunk lett vendégszobáinkban 

24 fő elhelyezésére. Ez 

csendeshetek, lelkigondozói 

alkalmak tartására kiváló 

lehetőséget nyújt. Az idén férfi, női, 

ifjúsági, házaspári csendesheteket 

szerveztünk. Hálásak vagyunk 

ezekért is. 

3. A 20 éve újraszervezett 

kórusunk által, l7 taggal, 4 

szólamban dicsérjük Urunkat. A 

harmónia olyan isteni kincs, amit 

Isten gyermekei folyamatosan 

elfogadhatnak, és meg is élnek 

másként élő társaikkal, hogy 

kívánatossá legyen már itt a menny 

harmóniája... Kiváltság az, hogy az 

univerzum nagy kórusának parányi 

pontocskája lehetünk – de azok 

kegyelemből vagyunk. 

4. Imakörünk hetente 1 

alkalommal, hétfőn 19 órától gyűl 

egybe. Kihívásunk az, hogy egymás 

terhét hordozva, a Krisztus 

törvényét tölthetjük be (Gal. 6,2). 

 Szeretnénk házi bibliaórákat 

kezdeményezni a gyülekezetben, az 

evangélizálást próbálva ez által is 

ösztönözni.  

Berke Sándor lelkipásztor,  

Tenke 

Gyászhír 
„Erősségem és énekem az Úr, 

és ő lőn nékem szabadulásul.” 

(Zsoltárok 118,14) 

Az érettünk testet öltött Krisz-

tustól nyert vigasztalással 

hozzuk minden kedves rokon, 

barát, ismerős és atyánkfia tu-

domására, hogy életének 81. 

évében, 2010. december 21.-én 

elhunyt 
özv. ADORJÁN KÁLMÁNNÉ 

szül. DEMETER ILONA 

A szeretett édesanya, nagyanya 

és dédanya temetése december 

23.-án volt a marosszentkirályi 

református egyházközség teme-

tőjének ravatalozójából. A te-

metés alkalmával a koszorúmeg-

váltás a Református Mentő 

Misszió és a Bonus Pastor 

Alapítvány javára történt.  

Gyermekei: Adél, Enikő, Ilona, 

Kálmán és Csilla és családjaik. 

Imádkozzunk, hogy Istenünk 

vigasztalja és erősítse gyászoló 

testvéreinket! 

A 
 Studium Alapítvány, és a 

marosvásárhelyi Református 

Kórházlelkészi szolgálat közös 

szervezésében 2010 nov. 6-7-én sor 

került az első orvos és lelkigondozó 

konferenciára, Szovátán. A Kommunikáció a 

beteggel című témát jártuk körül, ebbe pedig két 

budapesti előadónk vezetett be: Dr. Egri László 

kézsebész és Szarka Miklós családterapeuta. A 

konferencia védnökei: Dr. Konrád Judith 

kórházigazgató, Dr. Vass Levente egészségügyi 

miniszteri tanácsos és Kántor Attila lelkipásztor-

esperes voltak. Bővebb cikket a röpCE 

következő számában közlünk. 

Korodi Csaba, kórházlelkész, főszervező 


