
A szentíró hiszi, hogy 

Isten mindent 

Krisztus lábai alá 

vetett, de a szemét is 

használja, és 

megállapítja: „most 

még nem látjuk, hogy 

néki minden 

alávettetett.” 

 Ne akadjunk fenn 

ezen, sőt használjuk 

mi is bátran 

szemünket, kérdezve-

vizsgálva 

önmagunkat: alá van-

e vetve Krisztusnak 

minden bennem? 

 Vessük rá 

bűneinket a Megfeszítettre, hogy kerüljenek a 

Feltámadott lábai alá! Tegyük szívünket, életünket 

a Kereszten függő lábai alá, és megtaláljuk a 

Feltámadott szívében elrejtve. 

Adorján Kálmán lp., Marosszentkirály 

 Eredetileg Dávid állapította meg ezt a nagy 

tisztességet, amellyel a Teremtő, a Világot 

Fenntartó Isten felruházta az embert. Ámulva 

látja: az egek, a hold, a csillagok mellett 

eltörpülő embert mindenek felé helyezi 

Teremtője. Csak egy valaki nincs az ember 

lábai alá vetve: önmaga. Mindenek felett lehet 

hatalma, önmaga felett viszont nem. Ha 

önmaga ura akar lenni, a bűn uralkodik 

felette, lázad Teremtője ellen, és 

ennek issza keserű levét mind 

maga, mind a lábai alá vetett teremtett világ. Jaj 

annak, aki a „saját lábai alá” kerül! 

 A Zsidókhoz írt levél szerzője Jézusra 

nézve állapítja meg: „Mindent lábai alá 

vetettél.” Az Atya mindenek Urává tette Jézust, 

aki, noha egyenlő volt az Atyával, megalázta 

magát: nem csak emberré lett, hanem bűnné és 

átokká, amikor Isten uralmát elutasító 

lázadásunkért a kereszt gyalázatát magára vette. 

Amit magára vett halálában, lába alá került 

feltámadásában: a bűn, a vád, a szégyen, a 

kárhozat, a halál. 

A tartalomból: 

’Mindent lábai alá 

vetettél’ 
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„Mindent lábai alá vetettél.” (Zsolt 8,7b; Zsid 2,8a) 

(Olvasd el mindkét részt teljesen!) 

  

KÖZLEMÉNY 
Téma: A CE-tagság új értelmezése 
 2011. márc. 7-9-én a CESZ tevékenységét 
kiértékelő vezetőségi műhely keretében az 
országos vezetőség a CE tagság új 
értelmezését dolgozta ki. Ezzel azt szeretnénk 
kifejezni, hogy a Krisztushoz tartozásnak sem 
feltétele, sem egyetlen kinyilvánítása a CE 
tagság, viszont a CE Szövetségben való 
szolgálat feltétele a Krisztusnak átadott élet. 
 1. A CESZ Jövőképe és Küldetés-
nyilatkozata a következőképpen változik 
(kiemelve a szövegben): 
Jövőkép:A CE Szövetség örömteli, 
többgenerációs munkatársi közösség, mely 
sok embert elér az Evangéliummal. 
Küldetés: A CE Szövetség küldetése hogy 
Krisztust valló, szolgáló életre segítő 
munkatársi közösség legyen, az Egyház 
megújulása és a társadalom evangelizálása 
érdekében, szóval és tettel. 
 2. A Jövőkép és a Küldetés megvalósítása 
érdekében a CE Vezetősége a szövetségi 
tagságot a megegyezés alapján vállalt 

feladatok függvényévé teszi. 
 A fentiek hatékonyabb megvalósítása 
érdekében a következő változtatásokat tartjuk 
fontosnak 

 A CE olyan elkötelezett személyek 
munkatársi közössége, amelyben a 
tagok meghatározott időre szóló, 
önkéntes missziói-diakóniai 
feladatokat végeznek el. 

 Támogató tag az, aki a CE Szövetség 
munkáját elősegíti valamilyen 
formában (ima, anyagi hozzájárulás, 
stb.) 

 Tiszteletbeli CE-taggá nyilvánítható az, 
aki korlátozott lehetőségei miatt már 
nem tud aktív szerepet vállalni a CE 
Szövetségben, de igényt tart a 
Szövetséghez való tartozásra 

 A döntéseket a jelenlévők egységesen 
hozták meg. A részletek kidolgozásához a CE 
Vezetősége minden érdekelt és érintett 
testvér imatámogatását kéri. 

A CE Szövetség vezetőségének megbízásából: 
Halmen István, országos igazgató 

Marosvásárhely, 2011. márc. 9. 

Tenkén női csendes hetet tartunk május 8-13 között,- minden lelkileg éhes 

leány- és asszonytestvért szeretettel várunk! Berke Sándor lp., Tenke 



. 
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Gondolatok az OnesimusrólGondolatok az Onesimusról  
 Amikor 2010-ben bekapcsolódtam az Onesimus projektbe és az 

első csoporton azzal gyötrődtem,  hogy megmagyarázzam a jelen 

levő tinédzsereknek, hogy miért éppen ezt a nevet kapta a 

projekt, megvallom, dühös voltam. Először is adhattak volna egy 

magyar, egy „maibb”, egy könnyebb nevet ennek a projektnek!  

Aztán a történet is: rabszolgából fiúvá lenni...  

 Értem én, hiszen én Isten gyermekének vallom magam! Azt is 

megtapasztaltam, hogy mit jelent a bűn rabsága, a rabszolgaság. 

De ezek a gyerekek?! Jelentős részük azt  mondhatja el, hogy nem „kellettem a 

szüleimnek”, vagy „alig ismerem őket”, vagy „az apám most jött ki a börtönből, 

találkoztam vele a piacon, de már előtte mondták, hogy hasonlítok hozzá”. Vagy 

olyan is van, aki egyszer sírva mondta el, hogy haragszik önmagára, mert ő is olyan 

agresszív, mint az apja, nem bírja ezt elviselni. És van, aki nem is akar beszélni a 

szülőkről... 

 Ezek után átadni azt, hogy Isten, mint Atya szeret, elég kemény diónak 

mutatkozott. És egyáltalán, mintha immunis lett volna a társaság, amikor az áhítatra 

került a sor. Mintha bekapcsolták volna a „nem hallok semmit” gombot, és a 

legtöbben mereven kezdtek bámulni maguk elé, a semmibe.  

 Aztán teltek a kéthetente tartott csoportok, közös kirándulások, nyári 

munkatábor, mentori beszélgetések... Döbbenten lettem figyelmes arra, hogy szinte 

szó szerint hallom vissza többször is, amit mondtam-mondtunk, a 

csoportbeszélgetés, tanítás, áhítat alkalmával. Mégis csak kezd gyökeret verni 

mindaz, ami elhangzik! Ez nagyon bátorító volt. 

 A mentori beszélgetés elején valaki azt mondta „még nem bízom benned, még 

nem beszélhetünk komoly dolgokról”, míg aztán eljött az az alkalom is, amikor ő 

mondta, hogy „na most!”.  

 Érzik, látják és elmondják ők is (mi is), hogy változnak, másképp gondolkoznak, 

mint két évvel ezelőtt. Még van másfél év, a három éves projektből. Ki mondhatja 

meg, hányan tartanak majd ott, hogy rabszolgából fiúvá 

lesznek? Az indulási hátrányok mérhetetlenül nagyok, az 

út a fiatalok számára, ma talán nehezebb, veszélyesebb, 

mint bármikor... 

 Ezért is köszönjük, hogy számíthatunk a tisztelt 

Olvasó imádságaira! 

 Onesimusék nevében: 

Bándi Bartha Éva, Mezőbánd  

’Onesimus’ Nagyváradon’Onesimus’ Nagyváradon  
 Ez év januárban alakult az első csoport, 

marosvásárhelyi minta alapján, amelyet Régeni Szabó István fejlesztett ki. Azért 

láttuk szükségesnek, hogy belevágjunk, mert a Júlia Otthon lakói közül öten már 

betöltötték a 18. életévüket, és hamarosan kinőnek az iskolapadból. A másik ok, ami 

indokolttá teszi Nagyváradon a hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozást az, 

hogy a  szombatonként működő gyerekfoglalkoztató és tini-ifi csoportból is többen 

átlépték már a felnőttkor küszöbét.   

 Az első nagyváradi Onesimus csoport olyan 16. életévüket betöltött fiatalokból 

alakult, akik motiváltak abban, hogy két év alatt felkészüljenek a munkaerőpiaci 

beilleszkedésre.  
 A munkatársak olyan szakemberek, akik tapasztalattal rendelkeznek hátrányos 
helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás terén. 

 Az elmúlt négy hónapban tartottunk 
három csoportfogla lkozást,  egy 
konfliktuskezelési tréning -hétvégét 
Biharvajdán és két céglátogatási napot, 
amikor gép- és autó műhelyt, pékséget, 
könyv- és használtruha üzletet, 
szépségszalont és szabóműhelyt 
látogattunk meg. Ezzel párhuzamosan 
minden fiatalnak van mentora, akivel 
magán beszélgetések során megoszthatja 
nehézségeit, személyes jellegű problémáit. 

                                   Berei Emese, Nagyvárad 

Humor recept 
Sára módra: 

Isteni ígéretek ’édes-savanyú 
kacagás’ mártással 

 
“Na de kérem… én ismerem 

a dörgést, tudom, mit jelent az, 
hogy hívő, hisz már régóta az 
vagyok, s az is maradok..." – 
mondhatná Ábrahám felesége, 
Sára, ha ma élne. Nem lázad, igaz, itt-ott alternatív me-
goldásokkal próbálkozik besegíteni a Nagy Terv meg-
valósulásába, de alapjában véve semmi baja az Úrral. 
Sosem mondja férjének, hogy hiába áldozik s ne pazarolja 
az állat-állományt... Nem! Sára nem tartja vissza Ábrámot. 
Sőt, valahol örül is, hogy ura  ilyen "vallásos". Mert hát szó 
mi szó: áldott egy ember az övé! Messze földön hírük van, 
királyok kötnek szövetséget vele. S azt valószínűleg ő is 
tudja: mindezt az Úrnak köszönhetik. 

Tehát jól elvan Vele! Látszólag alázatban hordja 
keresztjét: nem lesz belöle „ateista”, feminista, vagy 
alkoholista… Épp csak már nem tud hinni az 
ígéretben… De sebaj! Egy darabig ez nem is vevődik 
észre. Meg egyébként is: ki kérné számon egy ilyen 
tisztességes, idős „úrnőtől”, hogy hisz-e, és ha igen, akkor 
miben, kiben? És az sem mondható, hogy nem hűséges, 
vagy nem engedelmes feleség: ha Ábrám arra kéri, még 
azt is bevállalja, hogy ők „csak testvérek”… Szóval: 
mintafeleség.  

Egészen addig, amíg az Úr nem piszkálja meg a 
dolgokat, nincs semmi baj. Ha az Úr nem gondolná 
komolyan a saját ígéretét, nem derülne ki semmi! Nem 
vennénk észre, hogy Sára valójában nem az években, 
hanem a hitében lett „öreg”… 

Aztán jön néhány vendég, akit kifogástalanul ellátnak 
(mert hát egy jó hívő vendéglátásban verhetetlen – 
függetlenül a „színfalak”, vagy sátorlapok mögött rejlő 
fájdalmaktól). Csakhogy a kacagás mindent elárul… 
”Méghogy én fiút szülök? Egy év múlva? Nah de kééérem! 
Ezeknek a kedves idegeneknek megártott a napsütés. Bár 
azért kicsit rosszul is esik, hogy ilyesmivel tréfálkoznak. 
Hisz mégiscsak egy tisztességes asszonyról beszélnek…”  

És nevet. Persze ez egy cseppet sem vicces! A vicc 
édes. De Sára: keserű. Akinek már nincsenek könnyei, 
annak egy maradt: a édes-savanyú kacagás. 

Nincs jogomban megítélni őt. Valójában nem is 
felette török pálcát, hanem önnön „öreg” hitem felett. 
Elvagyok Istennel, tudok imádkozni, legalábbis hangosan. 
De csendben már nehezebb, mert azt csak Isten hallja, 
Ő meg aztán nagyon komolyan veszi amit mondanak Neki 
…  

Veszélyes műfaj az ima! Azt gondolom, nem az 
mutatja meg a hitemet, hogy mire bólintok rá. Sokkal 
inkább az: mi felett kacagok? Istennek mely ígéreteire 
mondom azt: „Na hagyjuk ezt! Ne bolygassuk! Ha ezt a 
témát kikerüljük, kapcsolatom, Beléd vetett hitem 
továbbra is zavartalan lesz. Minek kell most mindent 
felkavarni az IGÉRETEK MEGISMÉTLÉSÉVEL?” 

Isten azonban nem hagyja annyiban. Nem feldkezik 

meg szaváról. Ezért született meg később Izsák. Ezért 
jelent meg Mózesnek az égő csipkebokorban. Ezért 
lesz előbb vagy utóbb Dávid a király. Ezért születik 
meg, feszítik keresztre, s támad fel Krisztus. 

Mert Ő mondta. Mert Ő megígérte… 
Ennyi a Húsvét tömör üzenete: lehet, nem úgy, 

nem akkor és nem azok által váltotta be ígéreteit, 
ahogy azt az emberek (el)várták. De végül cselekedett 
– pontosan úgy, ahogyan megígérte – Sárának, az 
övéinek, s köztük nekem... (1Móz21,1) 

Úgy fordítja gyászu(n)kat vígságra, keserűségű(n)
ket örömre…          

Berke Eszter, Zilah 
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Csendesnap a 
szolgálat jegyében  

A napok óta tomboló szeszélyes áprilisi szél 
vagy Istennek Szent Lelke fújta, terelte 
össze a többnyire Marosvásárhely környéki 
atyafiakat a Marosvásárhely-Ludas utcai 
templomban megrendezett országos CE 
csendesnapra április 9-én?  A hátszél 
bizonyosan besegített a mintegy 80 
g y a l o g j á r ó k n a k ,  h o g y  i d ő b e n 
megérkezhessenek, a csendesnapot pedig a 
Szentlélek megelevenítő jelenléte uralta.  

Amúgy koreográfiájában a már 
megszokott, sajátosan erdélyi csendesnap 
volt: utolsó percben változó előadó, a jól 
i s m e r t  i d ő c s ú s z á s o k ,  e l v o n t 
témamegfogalmazás („önértelmezésünk az 
Ige mérlegén”)... És mégis élő, gyakorlati, 
gondolatébresztő. 
Szabó Árpád tiszteletes bevezetőjében 
(2Kor 4,1-6) arra tért ki, hogy mit jelent 
Krisztust hirdetni szolgaként. Arra próbált 
ösztönözni, hogy próbálja ki-ki megtalálni, 
mi is az a szolgálat, amit az Úr csak őreá 
bízott, amit csakis ő tud megtenni. Nem kell 
rögtön nagy dologra gondolnunk: lehet, 
hogy csupán annyi a dolgunk, hogy elhívjuk 
egy munkatársunkat a templomba, vagy 
elmeséljük az osztálytársunknak, milyen 
volt a hét végi ifjúsági alkalom. Ne 
mérlegeljük túl sokat, hogy megfelelünk-e a 
feladatnak, hanem hagyatkozzunk rá 
U r u nk ra ,  ak i  a  g yen gék e t é s 
gyámoltalanokat választotta ki a maga 
szolgálatára és nem az erőseket, ügyeseket, 
talpraesetteket.  

Hogy mennyire nem elvont ige ez, 
Dohi Zoltán sárpataki cigánymisszionárius 
és cigány barátai bizonyságtétele is 

bizonyította. Az erdészmérnök és 
reklámgrafikus felesége, aki ízig-vérig városi 
lány, Nagyvárad kényelméből költöztek a 
kis faluba, és a legvadabb cigánynegyedben 
v é g e z n e k  k e m é n y 
szolgálatot. Munkájuk 
nyomán nem történt nagy 
é b r e d é s ,  s t a t i s z t i k a i 
szempontból nem egy 
látványos munka, de nem is 
ez a fontos, jegyzi meg 
mosolyogva Zoltán. Ha akad 
egy ember, akit Krisztushoz 
lehet vezetni, akkor már nem 
hiábavaló a szolgálat. Ez sugárzott 
a teljes szívből éneklő, igeverseket 
felmondó, bizonyságot tevő cigány 
család arcáról, tiszta tekintetéből 
is. 

C i g á n y  v e n dé g e i n k 
bemutatkozása felpezsdítette a 
kisebb csoportokban folytatódó 
beszélgetést, imádkozást. Éreztük, 
milyen hatalma van a közös 
könyörgésnek, és a 
McAlister család esetében 
meg is tapasztaltuk, hogy 
k ö n y ö r g é s ü n k 
meghallgatásra talált.  

A CE Szövetség 
közgyűlése országosból 
körzetivé sikeredett, mivel 
a marosi körzeten kívül csak 
Arad képviseltette magát két személlyel. Ez 
is jelzi, hogy megérett a helyzet a tagsági 
reformra. Az országos pénzügyi jelentés és 
a  h i v a t a l o s  c e n z o r i  j e l e n t é s 
tudomásulvétele után ismertetésre is került 
az az országos vezetőség által kibocsátott 
közlemény, amely újraértelmezi a CE 
tagságot.  

Az ebédidő jó alkalomnak 
bizonyult régi kapcsolatok ápolására és újak 
létrehozására szendvics, kalács, tea és kávé 
fogyasztása közben. A délután pedig Korodi 

A n i k ó  h i t e l e s 
b i z o n y s á g t é t e l é v e l 
folytatódott. A tavaly 
ilyenkor derült ki, hogy 
rákos daganat van a 
testében. Az mögöttünk 
levő esztendő számára és 
családjukban az Istennel 
m e g j á r t  m é l y s é g ek 

megéléséről és az Ő 
gyógyító kegyelméről szólt. 
Jelenleg, Urunknak hála, 
i s m é te l t  s z a k o r v o s i 
megerősítést nyert, hogy 
Anikó szervezete mentes a 
rákos betegségtől, bár akár 
halálos kimenetelű is 
lehetett volna. 
A délutáni programban 
még volt egy vetített 
bizonyságtétel, a Nick 
Vujicsicsé, aki végtagok 
nélkül született, de Isten 
szeretete által ez sem 
bizonyul akadálynak a 
teljes élet megélése előtt.  
Akik együtt lehettünk, jó 
v o l t  a  l e l k e s í t ő 
bizonyságtételeket látni és 

hallani, a szolgálat igei megalapozásáról 
pedig hallani és beszélgetni. Adja 
mindenható Urunk, hogy ne tudjunk 
másképp, csakis az Ő túlcsorduló 
szeretetével szolgálni egymásnak, 
másoknak akár CE-, akár egyháztagként.  

 
Deé Lukács Éva, Marosvásárhely 

Állásajánlat 
 

A Bonus Pastor Alapítvány - 
szenvedélybetegek és családjaik 

rehabilitációjának terén tevékenykedő 
keresztyén nonprofit szervezet - 
munkatársat keres a következő 

munkakörre: 
Drogterápiás Otthonban Kliensekkel 

Foglalkozó Szakember (pszichológus, 
szociális munkás, ergoterapeuta)   

Munka helye: Magyarózd (Maros megye), 
Drogterápiás Otthon 

Elvárások: 

 felsőfokú szakirányú végzettség 

 gyakorló keresztyén  

 középfokú román és angol nyelvtudás 

 szakmában való tapasztalat, 

önismereti képzés előnyt jelent  

 rugalmasság, kitartás, 

kezdeményezőkészség, önálló- és 
csapatmunkára való képesség, jó 

humorérzék 

 a számítógép gyakorlott kezelése 

 autóvezetői jogosítvány (B kategória) 

Amit ajánlunk:  
szakmai és személyes fejlődési lehetőség 

szupervízió 
Bővebb információ a 0743-039255 

telefonszámon, az 
adorjaneva@bonuspastor.com e-mail 
címen illetve a www. bonuspastor.ro 

weblapon.  
Az érdekelteket kérjük, 

szándéknyilatkozatukat és fényképes 
szakmai önéletrajzukat a fenti e-mail címre  

küldjék április 30-ig. A továbbiakban 
telefonon fogjuk felkeresni.  

Trans-Silvanus Intézet A szokásos hétvégi képzésszemináriumok mellett december 3-4. -én Politikailag korrekt diakónia, diakóniailag korrekt politika? 

címmel konferenciát szerveztünk Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet Bethlen termében, a CE Szövetség, az SGP (hollandiai református politikai párt), a Dorcas 
Románia együttműködésével. Áhítatot tartott Kovács István lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának missziói és diakóniai előadó tanácsosa és 
dr. Horváth Levente lp. Előadóink voltak: Wim van Duijn orvos, tanácsos és Willem de Wildt az SGP erdélyi külkapcsolatokért felelős főszervezője Hollandiából és dr. 
Pokorny László Maros megyei tanácsos és a marosvécsi Szellemi Fogyatékosok Otthonának igazgatója. Az előadásokat nagy érdeklődés kísérte, ami az azokat követő 
vitákból is kiderült. Március 12-én „Az önkéntesség európai éve” címmel szerveztünk konferenciát Nagyváradon. A konferencia nyitó áhítatát Ft. Csűry István, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tartotta. A konferenciának öt meghívottja volt: dr. Mihai Androne, a galaci Dunărea de Jos Didaktikai egyetem lektora, 
Mr. Lachie MacLeod, a Something for Romania Szeretetszolgálat vezetője, Nt. Ferenczi Zoltán, hetényegyházai lelkipásztor, Oravetz Anett, magyarországi teológiai hallgató, 
és Liptai Mihály, a hetényegyházai gyülekezet munkatársa. A színvonalas előadásokat érdekfeszítő beszélgetések követtek. Lachie MacLeod szerint „önkéntes 
szolgálatunknak lényege meglátni a szolgálat fontosságát, és örömöt lelni benne. Az a szolgálat, ami csak rólunk szól és magánéletünkhöz tartozik, nem legitim Isten előtt.” 
Dr. Horváth Levente egy jól ismert ószövetségi történet által erősítette meg az önkéntesség  fontosságát:  Dávid egyedül a Jonathánnak tett ígéretéért, a meghalt királyfiért 
szeretne irgalmasságot tenni az őt évtizedekig halálra üldöző király háznépével (2Sám 9). Ennek az irgalomnak a jegyében lehet a diakóniai szolgálatot is művelni és csak 
ez az önkéntes és érdekmentes irgalom az, amely minket is önkéntességre indíthat. 



SÁRPATAKI 
VIRÁGZÓ 

PÁLMAFÁK 
 „A misszió nem passzió!” –kezdte 
bevezetőjét Dohi Zoltán, aki immár 
másodjára fordult meg kövesdombi 
gyülekezetünkben cigánytestvéreivel 

együtt Sárpatakról. Hogy mit láttunk és hallottunk? Az élet beszédét 
hirdető és puszta jelenlétükkel is a Lélek gyümölcseitől roskadozó 
embereket, akik az első zsoltár szerinti víz mellé ültetett virágzó 
pálmafák Istenünk kertjében. 
 Hogyan került Marossárpatakra a Dohi család?  Eredetileg 
Nagyváradon éltek, egy élőhitű közösségbe tartoztak, virágzó 
református gyülekezetbe jártak. Mégis Zoltán erdészmérnök létére 
nyugtalankodni kezdett amiatt, hogy sokan nemcsak e lelki 
kincsekben szűkölködnek, hanem anyagiakban is, sőt ezenfelül 
társadalmilag számkivetettek, mert putrikban élnek és iskolába sem 
járnak a gyerekeik és a felnőtteknek nincs állandó állásuk. Ekkor 
Istennek Lelke Sárpatakra irányította lépteit feleségével, Abigéllel 
együtt, aki civilben reklám grafikus. Két éve kerültek a 
Marosvásárhelytől 20 km-re levő faluba munkahelyüket és lakásukat 
feladva, de azóta életük minden része arról szól, hogy szóval-
cselekedettel a Sárpatakon élő közel 1500 cigány lakos között a 
Krisztus Jézusról tegyenek bizonyságot. 
  Jelenleg három szőke fiúgyermekük 1 és 5 év közöttiek, illetve 
van egy örökbefogadott feketehajú és sötétebb bőrű Dávidkájuk is. 
Odaköltözésükkor velük bebabakocsizva a cigánytelepre elkezdtek 
szóba állni a gyerekekkel, majd focizni velük. Erre megjelentek az 
anyukák is és persze a férfiak, akik furcsállották, hogy fehér 
emberek merészkednek közéjük, akik szívesen beszélgetnek velük, 
sőt még a kosárfonást is meg szeretnék tanulni. A beszédet 
cselekedet követte, Zoltán megtanulta a kosárfonást és 
fokozatosan alkalma nyílt az evangéliumot hirdetni munka közben, 
illetve amikor a kocsijával szállították eladásra a kosarakat. De 
elment a virrasztóba is, ahol szót kért miután imádságban kérte az 
Istent, hogy együtt tudjon sírni a sírókkal, hiszen nem prédikációra, 
hanem a fájdalmat átérző szívből szóló evangéliumra volt szükségük 
a félelmes szívű gyászolóknak. Ennek gyümölcse, hogy a halott 
ember fia megtért Istenhez és újjászületésének bizonysága az, hogy 
Zoltán elkísérte őt később azokhoz, akiket valaha megbántott és 
most megkövette őket. Így csak az tud cselekedni, aki maga is 
bocsánatot nyert a mi Urunk drága kegyelméből!  
 Fokozatosan szükség lett egy helységre, ahol 
összegyűlhessenek az emberek Isten igéjének hallgatására. Majd két 
évig kaptak is bérbe egy épületet, majd mikor ez a bérlés lehetőség 
megszűnt, egy telket kaptak a falutól, ahol önerőből, sártéglából 
egy egyszobányi imaházat építettek fel két kezükkel dolgozva. A 
munkából a gyerekek is kivették részüket, sőt még az olyan apró 
figyelmességekre is volt gond, mint észrevenni és egy-egy pohár 
friss vizet nyújtani a megfáradtaknak.  Persze az imaházon volna 
még mit szépíteni, fűtés sincs benne, kívül-belül vakolatlan, de nem 
a falak egyenessége a döntő, hanem, hogy Istent dicsőíteni gyűlnek 
ott egybe minden vasárnap azok, akik valóban érzik: az élő víz 
beszéde nélkül nincs gyümölcsöző életük.  
 Nyaranta sátoros evangelizációk vannak, ahol kb. 100 - 200 
gyerek fordul meg, de beülnek kosarat fonva az igét hallgatni a 
felnőttek is. Ennyi gyermekhez eddig a Mindenható önkéntes 
munkatársakról is gondoskodott, akik ifisek Marosvásárhelyről, de 
máshonnan is, így Kárpátaljáról például.  Hogy miért e lelkes munka? 
Mert, aki megfordul a cigánytestvérek között Sárpatakon, az 
meglátja a sárházak ablakában díszelgő művirágot, mely némán 
hirdeti a szépség és jóság iránti vágyat és tudatosítja: bár a putri 
lakók külső és belső nyomorúságokban szenvednek, számukra is a 
legjobbat, Jézus Krisztust kell elvinni. Így a cigánymisszió itt nem 
marad pusztán divatos humanitárius felzárkóztatási stratégia, 
hanem szívből és Lélekből fakadó küldetés. Ezért nem kérdés itt 

elsősorban az anyagi háttér sem, bár vannak külföldi támogatók, de 
adományaik csak a közösség javára szolgálnak, nem pedig a 
munkatársak fizetésére mennek el.  
 Hogy megéri-e ilyen feltételek között szolgálni Sárpatakon? 
Válaszként hadd idézzem vissza Dohi Zoltán szavait: „Annyi 
szeretetet kaptam a cigányoktól, hogy negyedét sem teszi ki ennek 
az, amit a magyar keresztyénektől kaptam. Persze van, aki 
visszaélne az ajándékokkal, ha viszek, de én leginkább olyanokkal 
találkoztam, akik az utolsó kenyerüket, hagymájukat és 
szalonnájukat is megosztják, ők pakolnak tehát fel engem, de nem a 
feleslegükből, hanem abból, ami nekik is alapszükséglet!” Másrészt 
hadd villantsam fel csendes vallomásként annak a három gyerekes 
cigány családnak a képét, akik eljöttek Zoltánnal együtt közénk. 
Saját szavaikkal megfogalmazott imádságaikkal a gyerekek 
szüleikkel együtt hitükről tettek vallást, és ennek ízét csak az igazi 
friss kenyérhez hasonlíthatom, amely táplál és a Krisztus 
mindnyájunkért megtört testére emlékeztet.  

       Grosz Imola, Marosvásárhely 

BIZONYSÁGTÉTEL   
KISS P. Béla vagyok és Tótiban 
lakom. Több évtizeden át 
tékozlóként éltem, de az Úr 
kegyelme  hozzám is lehajolt. 
Vágyakozást támasztott bennem 
az IGE hallgatás után, és az ÉLET 
BESZÉDE által munkálkodni 
kezdett bennem. Felismertem és 
elismertem sok bűnömet. 
Szentlelke által bűnbánatot 

fakasztott bennem. Megvallva Neki bűneimet, bocsánatát kértem 
azokra, és szabadítását azoktól. Ekkor azt hittem, hogy minden 
bűnömet rendeztem. De az egyik atyámfiával beszélgetve 
rádöbbentem, hogy van még egy rendezetlen bűnöm. Míg Isten Lelke 
el nem kezdte bennem üdvözítő munkáját, pislogott bennem valami 
vallásosság, ISTEN félelem, de valójában én is ellensége voltam a tiszta  
EVANGÉLIUMNAK.  Amikor az Ige hirdetője a megtérés és újjászületés 
szükségességét hangsúlyozta mindenkire nézve, többekkel együtt ezt 
én is elleneztem,  református egyházunktól idegen tanításnak 
minősítettük. Ezért néhányan ellenségeivé lettünk az IGE szolgájának, 
és a gyülekezetből való elűzését tűztük ki célul. Ennek érdekében 
minden tőlünk telhetőt megtettünk a lelkipásztorunk ellen. Egy adott 
pillanatban úgy tűnt, hogy sikerül elmozdítani Tótiból. Ekkor azt 
mondtam az Úrnak, hogy mi mindent megtettünk a Te szolgád ellen, 
de ha mégsem sikerül elűzni őt, akkor ez nekem azt fogja jelezni, hogy 
eddigi szolgálatát helyesled, további munkálkodását a mi 
gyülekezetünkben igényled, és ezért TE MAGAD VÉDELMEZED őt. Ha 
erről megbizonyosodom, megadom magam NEKED… ÉS ISTEN   
VALÓBAN CSODÁT TETT  Én  pedig letettem a fegyvert …Közben az ÚR 
lelki éhséget támasztott bennem, és az Ő  IGÉJÉNEK rendszeres 
olvasójává és hallgatójává tett. Míg ŐT HALLGATTAM,  megnyitotta a 
szívemet és befogadtam ŐT az életembe. HISZEM, hogy Ő elfogadott 
gyermekének, és befogadott az Ő országába. Örülök, hogy a 
Krisztusban hívők közössége is befogadott. Egy lelki testvérem  által 
emlékeztetett  arra, hogy megtérésem előtt mennyit lázadtam ELLENE, 
mennyit harcoltam az Ő IGÉJE, népe, és szolgája ellen. Közben vádolni 
kezdett a lelkiismeret, hogy ezt a bűnömet  nyilvánosan még nem 
vallottam meg, De pótoltam ezt  a mulasztásomat már a következő 
vasárnapon a gyülekezet előtt. Bizonyára sok bűnöm van még  amit 
nem ismertem fel,  vagy nem ismertem el. De kérem az URAT , hogy 
hozzon felszínre mindent, ami ŐT  gyalázza, másokat botránkoztat, 
engem pedig kárhoztat. Szeretnék minden szennytől megtisztulni, 
Szeretnék egyre jobban megszentelődni. Szeretném az URAT  egyre 
hűségesebben szolgálni, Megtérésem előtt is voltam presbiter, de most 
látom csak,,hogy az ÚR  azt nem tekinthette igazi szolgálatnak. Inkább 
a Gonosz eszköze voltam. Most az ÖVÉ szeretnék lenni, hogy sokakat 
vezethessek HOZZÁ. Örülnék, ha sokan kapnának ÁLTALA kegyelmet, 
áldást és örök életet, szeretteimmel együtt Örülök, hogy az  ÖVÉ  
vagyok. Kérem ŐT, hogy őrizzen meg a VELE való élő közösségben. 

4. r ö p C E 



KI AZ ÉN KIRÁLYOM ?  
 Isten kegyelméből, 2o1o-ben, részt 
veh ettem egy csen des héten 
Biatorbágyon A Jelenések könyvéből 
hangzott az IGE, a hét gyülekezethez írott 
levelek alapján  Az efézusi gyülekezethez 
írott levélből főképpen az Úrnak ez a 
kijelentése ragadott meg: „a Nikolaiták 
cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is 
gyűlölök” (Jel 2:6). 

 Az ÚRNAK ez a figyelmeztetése jut 
eszembe, amikor a 2o1o-es érszőllösi C.E. 
konferenciára emlékezem. Áldott legyen 
az ÚR ezért az alkalomért is. Hálás a 
szívem minden IGEhirdetésért. De a taps 
é s  a  k o p o g á s  s o k a k a t 
megbotránkoztatott. Ezek közé tartozom 
én is. Így ez a „felhő”árnyékot vetett erre 

az áldott együttlétre. 

 Miközben tudatában vagyunk annak, hogy a taps és a kopogás a 
tetszésnyilvánítás kifejezése akart lenni, mégis a következő 
kérdéseket ébresztette fel bennünk: 

 1.  A hívő ember is úgy kell jelezze a tetszését, elismerését valaki 
felé  mint a nem hívő? Ha az ÚR valakit megszabadított a bűnei 
uralmától, ha a megszentelődésben folyamatos az előrehaladása, 
adjon hálát az ÚRNAK! Kopogtatás helyett dicsőítse az ÚRAT! Ha 
pedig olyan bűnöket leplezett le az ÚR az életében, amelyekre még 
nem fogadta el a bocsánatot, és amelyektől még nem kért 
szabadítást, akkor az IGE és SZENTLÉLEK munkája nyomán nem 
annak kellene megtörténni, amit a pünkösdi IGEhallgatókról jegyzett 
fel az ÚR: „amikor hallották ezeket, szívükben megkeseredtek.”(Ap. 
Csel. 2:37)? Kopogtatás helyett azt kérdezték: ”mit cselekedjünk?”…
Nekünk nem ezt kellene tenni? 

 2.  Közben megszólalhat az ellenvetés: mi bűnbánatra jutottunk, 
kegyelmet kértünk az ÚRTÓL, sőt, hálát is adtunk a bocsánatáért. Mi 
megadtuk Istennek, ami az Istené! De –emellett- meg akartuk adni az 
IGEhirdetőnek is azt, ami az IGEhirdetőjé. Az imádkozás  mellett 
fejeztük ki elismerésünket az IGE szolgájának. Azonban Istennek egy 
mély hitű szolgája azt mondta:”ha az ÚRNAK olyan szolgáját 
hallgatjuk, akinek a beszéde nagy hatással van ránk, ne mondjunk 
többet neki, mint ami javára van.” Vigyázzunk, hogy” jelzéseinkkel 
"is mennyit mondunk! Egy idős evangélizátor pedig így imádkozott: 
”URAM, őrizz meg azoktól, akik tömjénezve futnak utánam.” „A 
zarándok útja” című könyvben olvasható, hogy Keresztyén és 
Reményteljes találkozik Hízelgővel, aki fekete bőrű ugyan, de fehér 
ruhát visel.  Éppen ez által tévesztette meg őket  Vigyázzunk, mert a 
Sátán ma is beöltözik a „világosság angyalának.” „Nem nagy dolog 
azért, ha az ö szolgái is átváltoztatják magukat az igazság 
szolgáivá”(II.Korinthus 11:14-15). Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, és az 
IGE szolgáinak többet mondunk, mint amennyit az ÚR mondana, 
letérhetnek  az áldások útjáról, és az ISTEN-dicsőítés ösvényéről. 

 3.  De ha ezzel nem is értünk egyet vagy ezt figyelmen kívül 
hagyjuk is , tisztelettel és szeretettel kérdem: nem kellene-e  minden  
IGEhirdetőnek „jelezni” a tetszésünket, ha azok tisztán  hirdetik az 
„élet beszédét”? Ha mégse tettük meg, nem váltunk 
személyválogatókká? Az az IGEhirdető, akinek a szolgálata után nem 
fejezték ki tetszésüket, bár tisztán és SZENTLÉLEK erejével hirdette 
az ÚR üzenetét, arra gondolhat, hogy ő alkalmatlan eszköz az ÚR 
kezében. Az ő szolgálata pedig értéktelen és hiábavaló. De ha nem is 
az, annak minősítik. A Sátán ezáltal  megzavarhatja az ÚR iránti 
engedelmességében. Azonban az a bátorító, hogy bárhogy kísért a 
Gonosz és bármit súg, az ÚR MAGA vigasztalja hűséges, BENNE 
elrejtőzött szolgáit: ”a ti munkátok nem hiábavaló az ÚRBAN”(I Kor 
15:58). Vagy, ha az ÚR SZOLGÁJA kellő mélyen szánt, akkor éppen 
ezért nem tetszik? Mi sem „tapsolunk” (lélekben) annak, aki nekünk 
szegzi a kérdést: ”KI A TE KIRÁLYOD?” Nem becsüljük kellőképpen 
azt az áldozatot, amit érettünk és helyettünk vállalt a mi 
Megváltónk? Akarom hinni, hogy nem így van. De ha szeretjük 
URUNKAT, köszönjünk meg NEKI mindenkit, aki ŐT SZENTLELKE 
erejével hirdeti. 

 4.  Meg vagyok győződve, hogy a tetszésnyilvánítás 
kopogásának semmi köze sincs a sátáni gyökerekkel rendelkező 
lekopogáshoz. De vajon a hivők kopogása nem téveszti meg, és nem 
botránkoztatja meg azokat, akiknek még nincs élő hite, SZENTLÉLEK 
nyújtotta világossága és kellő BIBLIA ismerete? Akik babonás 
tévhitükben azt képzelik, hogy csak kopogással lehet elriasztani az 
ártó szellemeket? Megtérés előtt állók ugyanis feltették már a 
kérdést: miért mondják az újjászületettek, hogy a „lekopogás” 
ördögi területen járó babonaság, ha ők is kopognak? Nem értik a 
különbséget, és a hívők kopogására hivatkozva, folytatják ISTEN 
gyalázó, babonás szokásaikat, ördögi mesterkedéseiket. Ezért 
mondja Pál apostol: ”Ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, 
inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne 
botránkoztassam.”(I Kor 8:13) A szóban forgó kérdés 
vonatkozásában ezt így mondhatnánk: ha kopogás botránkoztatja 
meg az én atyámfiát, inkább soha sem kopogok. 

 5. Krisztust hűségesen követő elődeink a kopogást nem 
gyakorolták. Mi miért nem követjük őket, folyamatosan és minden 
tekintetben figyelve az ÚRRA? Miért nem szűrjük ki a kívülről 
betolakodó, vagy éppen ördögi területről érkező tévtanításokat és 
„idegen” gyakorlatokat? Használjuk ezután mindig és mindenben az 
IGE és SZENTLÉLEK szűrőjét! Engedjük a szívünkig az ÚR 
figyelmeztetéseit: 

A) Zsid.13:9/a-„Különböző és idegen tudományok által ne 
hagyjátok magatokat félrevezettetni…” 

B) János 2:15- „Ne szeressétek a világot (annak a bűneit!), 
se azokat, amik a világban vannak (istentelenségeket). Ha valaki a 
világot szereti, nincs meg abban az ATYA szeretete.” 

Vigyázzunk, hogy ez a felhő, vagy ehhez hasonló, ne árnyékolja be 
többet a különben áldott összejöveteleinket. Ez nem kultúra 
kérdése, hanem folyamatos és feltétel nélküli engedelmességünk 
függvénye. 

Atyafiúi féltő szeretettel: Varga József, Diósad  

5. r ö p C E 

Jövedelemadója 2%-ával kérjük támogassa a CE Szövetséget! Nem kerül pénzbe, cak egy néhány 

percébe! Az adótörvény az idén is lehetővé teszi, hogy az aktív magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 2%-át 
egyesületnek, alapítványnak vagy egyháznak támogatására utalják át. A CE Szövetség támogatásának is ez az egyik módja, ezért éljünk 

vele! A nyomtatványt a www.ce-union.ro honlapról lehet letölteni vagy kérni lehet a CE központokban Marosvásárhelyen, Váradon, 
Kolozsváron és Zilahon. Az űrlapokat lehet sokszorosítani és a CE támogatására nyitott szomszédoknak, barátoknak, közösségi tagoknak 

is oda lehet adni. Ha kérdése van, kérjük bátran keressen meg telefonon vagy emailen. Felajánlását előre köszönjük! 

2011 nyarán Halmen Balázs készül visszamenni Kenyába. Ezúttal a Genézius Társaság is 

betársul. Több fiatal kíséri majd el Balázst, hiszen egy iskola megépítését tervezik. Ennek 

érdekében gyűjtési akció indult „Van egy téglám Kenyában” címmel. Támogatni lehet a 

majdani iskola megépítését téglajegyek vásárlásával. Több információt a következő 

elérhetőségeken/helyeken lehet kapni: www.facebook.com/kenya2011, 0743.638.293 (Balázs 

mobilja), a CE Szövetség központjai, Genézius Társaság, CE Philothea Klub. Kedves Olvasó, 

ne tétovázz: támogasd kenyai szegény gyerekek tanulását! Legyenek tégláid Kenyában! 
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r ö p C E 6. 

Drága Barátaink és 
Testvéreink az Úrban! 

 
Miközben itt ülök a Duncan korházi ágya 

mellett és egyenetlen lélegzését figyelem, 
próbálom visszapörgetni az elmúlt hónapok 
eseményeit. Duncant február 18-án  sürgősen 
kórházba kellett szállítanunk. Kiderült, hogy a 
bal veséjét el kell távolítani, vérfertőzést 
kapott és a vére Coli bacilussal fertőzött. Az 
orvosok csupán 30 %-os életben maradási 
esélyt jósoltak a számára.  

A Március 2-i műtét de. 10 órára volt 
betervezve, de csak 1 órakor vitték be a 
műtőbe. Isten kirendelte az időt, hogy 
imádkozhassunk és elbúcsúzhassunk 
egymástól. Duncan visszaadta a jegygyűrűjét, 
megköszönhettük egymásnak és az Úrnak a 
sok áldást, amelyben részesített bennünket, 
majd elolvastuk a 23. Zsoltárt. Kórházba 
kerülése előtt nem sokkal olvasta valahol egy 
bizonyságtételben, hogy Isten Isten marad 
minden helyzetben és Isten jó. Ebbe az 
ígéretbe kapaszkodtunk (és kapaszkodunk 
naponként) mindketten, és megnyugodva, 
békességben, sőt derűvel vártam a műtét 
végét, amelyet megmagyarázni nem tudok, 
csak hálát adni érte.  

A műtét sikerült, reménykedve és hálával 
számoltuk a napokat és vártuk a pillanatot, 
amikor otthonunkban újra együtt lehet a 
család. Március 25-én Duncant hazaengedték! 
Április 4-én azonban állapota hirtelen romlani 
kezdett, és vissza kellett szállítanunk a 
kórházba. 

Ma miközben a CE csendesnap zajlott 
(amire én magam is bejelentkeztem, de nem 
jutottam el), nehéz pillanatokat éltem meg, 
mégis hálás a szívem, mert hiszem, érzem, 
hogy az Úristen nem mondott le rólunk és 
továbbra is hordoz tenyerén. Tudom, hogy 
Isten népe kiált értettünk.  

A Duncan állapota emberileg nézve 
reménytelen, de jó tudni, hogy mi nem a 
kétségbeesés és félelem fiai vagyunk, ezért 
még ha néha össze is roppanok és a 
könnyeimtől nehéz  látnom, hogy éppen 
merre lépek, az Úristen felemel és magához 

ölel. Azonkívül azt is jó 
tudni, hogy a dolgokat 
nem csak emberi 
szemszögből lehet látni. 
Isten Isten marad minden 
helyzetben és Isten jó, 
még akkor is ha a dolgok 
nem úgy történnének, 
ahogy azt mi néha 
szeretnénk.   

Ha visszatekintek az 
elmúlt hónapokra,  a 
fájdalom, a veszteségtől 
v a l ó  f é l e l e m ,  a 
kétéségbeesés mellett ott 
van a reménység és millió jele annak, hogy 
valamiért Istenünknek mégiscsak terve van 
velünk és nagyon szeret minket. A 
nehézséggel szemben ott vannak a barátaink 
és testvéreink az Úrban, akik felemelt 
karokkal kiáltanak értettünk, ott van az 
Úristen csodálatos gondviselése, a drága 
kislányunk imádságra kulcsolódó keze és 
szerető figyelme: „anya te megint sírsz” és 
kiságyából kinyúlva végigsimogatja az 
arcomat. Ott vannak a kifizetett számlák, a 
barátaink által készített ebédek, a 
telefonhívások és üzenetek, az éjszakai 
ügyeletek, a  sok bátorítás, a rengeteg 
imádság... és nem utolsó sorban drága 
édesanyám segítsége és áldozathozatala, 
valamint a Duncan testvéreinek itteni 
jelenléte.  Mindezek megerősítenek abban, 
hogy bármi is történjen, egy dolog biztos: Ő 
kíséri életünket és semmi sem történhet 
másként, mint ahogy Ő azt eleve elrendelte. 

Tudom, hogy az egyszerű „köszönöm” 
messzire nem fejezi ki mindazt a hálát, 
csodálatot amit nap mint nap megélek, 
megélünk, amiért Isten ennyire szeret és 
egész népét megmozdította érettünk. 
Minden egyes barátunk drága gyöngyszem az 
életünkben, és soha ennyire nem éreztem, 
hogy az igaz barát testvérként születik a 
nyomorúság idejére.      
 Ma délben 2 órakor közölte az orvos, hogy 
Duncant sürgősen Skóciába kell szállítani vese 
és részleges vagy teljes májátültetésre. 
 Sajnos pillanatnyilag, a lánytestvére,  
akiről 9O% ban tudjuk, hogy kompatibilis 

Duncannel, egyéb egészségügyi 
okok miatt nem jöhet szóba. A 
fiútestvéréről még csak ezután 
derül ki, hogy egyáltalán 
kompatibilis-e Duncannel. Tehát 
gyakorlatilag még maga az 
átültetendő vese létezése is 
kérdéses, de szerencsére csak 
emberi szemszögből, merthogy 
Istennél minden már rég el van 
készítve.  Délután 5 órakor már 
volt egy halvány irányvonalunk, 
merre is keressünk orvosilag 
felszerelt külön repülőjáratot. 
Míg eddig órákba tellett a skót 

kezelőorvost elérni, már délután 4 óra körül 
jelezte, hogy mindent előkészítenek, csak a 
legutolsó laboratóriumi eredményeket és egy 
kibocsátólevelet küldjünk. A fr iss 
eredményeket csak hétfőn reggel kapjuk meg 
a levéllel együtt. Ennek függvényében, fogjuk 
megtudni, hogy mikor repül Duncan, és hogy 
mennyibe fog kerülni. Kitty meg én egy 
menetrend szerinti járattal követjük, 
reménykedve, hogy túléli az utat, és 
viszontláthatjuk. Fogalmam sincs, hogyan fog 
összegyűlni az előre látható nagy összeg, de 
arról megvagyok győződve, hogy Duncant az 
anyagiak hiánya nem fogja megakadályozni az 
utazásban.  
 Lassan virradni fog. Bár volt néhány nehéz 
pillanat, amikor meg kellett szakítanom a 
levélírást, hogy feltegyem neki az 
oxigénmaszkot és fájdalomcsillapító injekciót 
kérjek a nővértől, de itt vagyunk, és Duncan 
csendesen alszik. Úgy nézett ki, hogy ez lesz 
az utolsó együtt töltött éjszakánk. Az orvosa 
ma külön megkért, hogy feltétlenül maradjak 
mellette, mert nem biztos, hogy megéri a 
holnapi napot.   
 De nagy az Úr hatalma és még nagyobb 
hűsége és szeretete, amellyel hordoz 
bennünket. Istenben bízunk, nem félünk, és 
ha összetörünk, csupán azért engedi meg, 
hogy megélhessük újból és újból a 
felemeltetés és megerősítés csodáját. Áldott 
legyen érte az Ő neve! 
Krisztus szeretetében elrejtve, 
 

McAlister Magdolna, Marosvásárhely   

Szeretettel várunk a Kolozsvár-Alsóvárosi templomba a máj. 6-
8 között tartandó FÜGGŐleges konferenciára, a romániai 
református ifjúság immár hagyományos és egyik legnagyobb 
evangelizációs rendezvényére. Ebben az évben a szexualitás 
témáját szeretnénk körbejárni a fiatalokkal, kertelés nélkül: 
feketén-fehéren. Fő előadóink: ifj. Csomós József, lelkipásztor, a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense, Fazakas Ferenc Sándor, lelkipásztor, a 
Bihari Református Egyházmegye Ifjúsági előadója, Lőrincz Csilla, lelkipásztor, Parajd, ifj. Berke Sándor, 
lelkipásztor, Nagyszalonta, Imre István, lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági 
előadója, Mike Pál, lelkipásztor, Magyarkéc, Visky Péter, lelkipásztor, Kolozsvár. A www.fuggoleges.ro honlapon megtekinthető a 
konferencia sokszínű programajánlata a mintegy 19 választható műhelytémával, és a 25 szabadidős programmal együtt. Kiemelt 
műhelyünket a fiatalokat megszólító nagysikerű könyv, a Spielhózni szerzője, Varga Péter tartja! A  honlapon részleteket lehet megtudni, 
ott megtalálható a bejelentkezési űrlap is. Az április 29-ig történő regisztráció kedvezményes!  

A szervezők nevében: Halmen Krisztina, Szalonta 

http://www.fuggoleges.ro

