
 

 

  

Minden kedves 

olvasónknak és 

szeretteiknek áldott 

karácsonyt és 

békességben, áldásban 

gazdag újesztendőt 

kívánunk! 

tud segíteni, könyörülni, ha 
belép az életterembe.  
 „Várván vártam az Urat, 
és Ő lehajolt hozzám”. Aki 
őszinte szívvel várja az Urat, 
az tapasztalja meg, hogy 
lehajol hozzám az Isten. Ez azt 
jelenti, hogy mellém áll, 
meghallgat, könyörül, 
megvált. Karácsony az Isten 
lehajolásának az ünnepe. 
Jézusban az Isten lehajolt a bűnös emberhez. El 
tudod-e mondani: hozzám is lehajolt az Isten, én is 
tapasztaltam szeretetét, jóságát, közelségét? 
 Az életedet megvizsgálva várod-e, hogy Isten 
cselekedjen benned? Tudod-e, hogy rajtad is csak a 
hozzád lehajoló Isten tud segíteni? Isten hallja a 
kiáltásunkat. Az Ő fülei nem süketek, keze nem 
rövidült meg. Aki segítségül hívja Őt, az 
megtartatik. 
 Kedves testvérem! A várakozásban ne légy 
türelmetlen, de légy kitartó, mert bár úgy tűnhet, 
hogy késik az Úr, nem késik el sohasem. Ámen.  

Gergely Szabolcs lp., Fornos (Kárpátalja—Ukrajna) 

A 
dvent a keresztyén világban a 
várakozás ideje.  De kire vagy mire 
várunk mi?  
 Az emberi életben sokszor 

megéljük a várakozást. Várunk az orvosi 
rendelőben, hogy kivizsgáljanak, vagy 
elkészüljön egy lelet eredménye. Várunk arra, 
hogy felnőjünk, családot alapíthassunk.  
Várakozunk különféle hivatalokban, emberi 
döntésekre, jóváhagyásokra stb. Várunk, pedig 
nem nagyon szeretünk várakozni, mert ilyenkor 
a bizonytalanság érzése kerít hatalmába. A 
várakozásban benne van a jónak és a rossznak is 
a lehetősége. 
 Advent az Isten utáni várakozásnak az ideje. 
„Várván vártam az Urat.” Azaz vártam és 
várom, hogy Isten belépjen az életembe, a 
kérdéseimre választ adjon, a bajaimban 
meghallgasson és segítsen.  
 Nagy dolog az, amikor az ember Istent várja, 
vagy Istentől várja az élete megoldását. Nehéz 
ide eljutni, ugyanis fel kell adni azt, hogy tudok 
segíteni magamon, vagy mások rajtam. 
Azonban el kell jutnom oda, hogy rajtam csak Ő 
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„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.” 

(Zsolt 40,2) 

Egy emberEgy ember    
  János bácsi ritkán nevet. Nem a jókedvéből 
van hiány, hanem valahogy mindig olyan, mintha 
titkolná, hogy ő éppen nevet. Mintha rá nem 
lennének hatással a dolgok. Legalábbis ezt akarja 
mutatni.  
 A legjobban azt szerettem, és még mindig, ha 
meg tudom nevettetni az öreget. Egyszer ezt az 
öreget, mármint a szót, társaságban is 
használtam az apámra. Mindenki felháborodott, 
csóválták a fejüket, és próbáltak nevelni, hogy 
ezt azért mégse a saját apámra, ilyet nem is illik, 
nem is szabad. Csak apám nevetett. 
János bácsi olyan ember, aki attól feltűnő, hogy 
egyáltalán nem akar feltűnő lenni.  

A legeslegszebb babát kaptam 
tízévesen. Félméteres volt, óriási lila ruhával, 
csipke fodrokkal, sötét hosszú 
hajjal, és így tovább. Nekem akkor 
ez volt a világon a legszebb lány. 
El is mondtam apámnak. Nem 
nagyon reagált, szokása szerint, 
de azért megjegyezte, hogy a 
világon a legszebb nő az anyám.  

János bácsi zseni a 
csavarokban, meg akarja érteni a 
műszereket, motorokat, engem nem akar 
megérteni, mert engem ért. Nem tudom, hogy 
honnan, sose tudtam, csak mindig volt egy olyan 
érzésem, hogy így is-úgy is ért.  

János bácsi ezermester, mondják a 
szomszédok, többször. Anyám is mondta 
egyszer. Akkor tanultam ezt a szót. Negyvenkét 

éve dolgozik, az olyan 
sok, hogy én még 
egyszer egy ennyit kell 
éljek, mint eddig, és 
akkor lesz összesen 
annyi, amennyit ő az 
életéből ledolgozott. 
 Nehezen lehet pénzt kérni apámtól, ugyanis 
be kell számítani, hogy legalább negyvenöt 
percbe kerül, amíg az ember kiudvarolja tőle a 
zsebpénzt. Egyszer cipőre kellett, de nem adott. 
Azt mondta, hogy van. Mondom nincs, azért 
kérek. De az a baj, hogy túl sok van, és nem 
tudok választani közülük, azért tűnik úgy, hogy 
nincs, és bezzeg az ő idejében mezítláb járt még 
az iskolába is. Vagy gólyalábon, amikor nagy sár 
volt a faluban. 
 János bácsinak három szép és ügyes 

gyermeke van. Egész egyszerűen.  
Egyszerű ember. A háziorvos is 
azt mondta, hogy a szüleimmel az 
a gond, hogy túl jók ehhez a 
világhoz. Még azt is mondta, hogy 
ezért biztosan sokat szenvednek. 
Biztosan sokat szenvedtek, de 
hármunknak olyan jó dolgunk 

volt. Isten igazából. 
Arra emlékszem a legélesebben, hogy 

apám sokszor azt mondta, hogy ne ugráljak, mint 
egy bakkecske. Most már nem mondja, már nem 
is ugrálok, legalábbis nem, mint egy bakkecske, 
azt csak akkor, amikor találkozunk. A szokás 
kedvéért.      (folytatás a 6. oldalon) 
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BizonyságtételBizonyságtétel  
 

Mélységeinkben 
velünk járt az Úr 

 Korodi Anna 
Mária vagyok, 
Koronkán élünk, 3 
gyerekünk van, 
fiúnk egyetemista, 
lányaink 
középiskolások. 
 Azért adtam ezt 
a címet bizonyságtételemnek, 
mert ez élettapasztalatunk, az Úr 
nemcsak megengedett 
mélységeket az életünkben, 
hanem ezekben velünk járt, 
támogatott, erősített, körülzárt 
szeretetével. 
 Életünk egy nehezebb 
szakasza után boldog, 
kiteljesedett volt az életem. 
Egyéni, családi, munkahelyi 
vonatkozásban elégtételünk volt. 
Az Úr sok örömmel ajándékozott 
meg, és tapasztaltuk áldásait. 
 Ebben az állapotban ért a hír 
2010 májusában, hogy 
rosszindulatú daganatom van. 
Megdöbbentő, lesújtó volt. 
Miután döbbenetünkből 
feleszméltünk, tudtuk, hogy olyan 
élethelyzet előtt állunk, amelyben 
sok erőre lesz szükségünk. Ehhez 
a mi erőnk kevés lett volna, ezért 
emailben, telefonon, személyesen 
elmondtuk barátainknak, lelki 
testvéreinknek a nehézségünket, 
kérve őket, hogy imádkozzanak 
értünk, így segítve a teher 
hordozásában. 
          Kérdések, félelmek 
kavarogtak bennem, de hamar 
megértettem, hogy a ,,miért“-
jeimre nincs válasz, és talán  nem is 
fogom pontosan megérteni, hogy 
az Úr miért engedte meg ezt a 
próbát. Azt azonban tudom, hogy 
az Ő akarata nélkül semmi sem 
történhet velem, Ő ismeri az 
életemet, állapotomat. 
Betegségem kezdetétől éreztem, 
hogy egy pillanatig sem vagyok 
magamra, Urunk hordoz 

szüntelen, erősít 
erőtlenségemben, 
mélységekből 
felemel ,,lábamat 
sziklára helyezi”. 
           Kővetkezett a 
műtét. Lelkileg sokat 
jelentett nekem, 
hogy a műtét előtti 
napon együtt 
imádkoztunk 

barátainkkal, és azóta is 
tapasztalom az imádság erejét, és 
hogy milyen sokat jelent a mások 
imádsága is. 
          A műtét után 7 hónapig tartó 
kemoterápiás kezelésem volt. Ez  
életem egy nehéz szakasza volt. 
Fizikailag, lelkileg is megviselt. 
Ebben az időszakban került közel 
a szívemhez az Ézsaiás könyvének 
38. része.  Úgy éreztem, hasonlít 
az életem Ezékiás királyéra, aki 
élete derekán halálosan 
megbetegedett, de kérésére 
haladékot kapott az Úrtól. 
Ezekben a hónapokban én is 
hasonló érzésekkel küszködtem, 
mint Ezékiás: 
,,Csipogtam, mint a fecske vagy a 
rigó, nyögtem, mint a galamb, 
szemeim fönnakadtak: Uram, 
szenvedek, segíts rajtam!’’ (Ézs 
38,14) 
            A 16. vers az én 
bizonyságtételem is lehet: 
,,Uram, az éltet mindenkit, 
Engem is csak az éltet ezek után, 
Hogy megerősítesz és 
meggyógyítasz.’’ 
            Ebben az évben is sok 
vizsgálaton voltam, gyakran 
elbizonytalanított az orvosok 
ellentmondó véleménye. 2011 
októberében újabb műtétem volt, 
amely után Urunk kegyelméből 
megerősödtem, és jól érzem 
magam. Újabb kemoterápiás 
kezelés előtt állok, és azért 
imádkozunk, hogy a szervezetem 
bírja majd az ezzel járó 
megterhelést. 
             Az elmúlt hónapokban 

nagyon sokat jelentett számomra 
családom támogatása, testvérek, 
barátok, buzgó imádsága,  
érdeklődése, bátorítása 
személyesen, telefonhívásban, 
sms-ben. 
 Életem, családunk élete az 
utóbbi 1,5 évben teljesen más, 
mint előtte. Értékrendem 
megváltozott, sok mindent 
másként látok, apró dolgoknak is 
tudok örülni, jobban értékelem az 
emberi kapcsolatokat. Már nem 
szívesen hallom vagy  mondom, 
hogy nem volt időm, hogy 
felhívjak valakit, vagy 
meglátogassam. Rossz dolog, 
hogy hagyjuk magunkat mi is 
elragadni a világ forgatagával, 
rohanunk, nincs időnk egymásra 
és a nagyon fontos dolgokra. 
         Minden napot úgy élek, mint 
ami ajándék az Úrtól. Örülök, hogy 
elvégezhetem itthoni teendőimet, 
hálás vagyok, hogy újra elmehetek 
a templomba, és ápolhatom a 
kapcsolatot a közösséggel. 
                 A családban is jobban 
értékeljük egymást, kapcsolatom 
férjemmel, gyerekeinkkel 

szorosabb lett, jobban kifejezzük 
érzéseinket, figyelmesebbek 
vagyunk egymás iránt. 
                 Gyakran megkérdik 
tőlem, hogy volt-e bennem 
zúgolódás Isten iránt a 
betegségem miatt. Zúgolódás 
nem volt, az Úr iránti bizalmam 
megerősödött, és szeretném, ha 
ez így is maradna, nem rendülne 
meg bármilyen helyzetben vagy 

állapotban lenne is az életem.  A 
Zsidókhoz írt levél 10,35 volt az 
egyik ige, amelyet kaptunk a 
betegségem kezdetén. Azóta is 
gyakran idézzük, és szeretnénk, ha 
ennek megfelelően élnénk: ,,Ne 
veszítsétek el tehát bizalmatokat, 
amelynek nagy jutalma van.’’ 
 Szenvedő, mélységeket 
megjáró sorstársaimat arra 
bátorítanám, hogy érzéseiket 
elsősorban az Úrral osszák meg. 
Kétségeikről, félelmeikről, 
vívódásaikról, a betegséggel 
együtt járó minden érzésükről 
beszéljenek az Úrnak. 
Bátorításul szolgál az Ézsaiás 41,13: 
,,Mert én, az Úr,  a te Istened, 
erősen fogom jobb kezedet, és ezt 
mondom neked:                                             
Ne félj, én megsegítlek!’’ 
    Beszéljünk magunkról, 
nehézségeinkről barátainknak, 
hívő testvéreknek, kérjük az ima-
támogatásukat, adott esetben 
fizikai segítségüket is. Ne 
zárkózzunk magunkba, ne 
magányosodjunk el, mert ez csak 
erősíti a betegségtudatunkat, és 
rontja lelki, fizikai állapotunkat. 
 Egészséges testvéreimet arra 
kérem, hogy kitartóan buzgón 
imádkozzanak a betegekért. Ez 
egy olyan szolgálat, amelyet bárki 
megtehet, és ezzel sokat segít a 
szenvedőknek, akik talán olyan 
helyzetben, mélységben vannak, 
hogy az imádságra is erőtlenek. Jó 
a betegnek, ha meglátogatják, 
beszélgetnek vele, segítenek neki 
valamiben, ha erre szüksége van. 
Szülessünk egymás számára 
testvérré a nyomorúság idején. 
 Áldott ünnepet kívánok a 
röpCE olvasóinak, legyen az Úr 
Jézus a középpontja 
ünneplésünknek, újuljunk meg az 
Ő jelenlétében! 
 

  Testvéri szeretettel,                         
Korodi Anna-Mária, Koronka 

2011 adventje 

 

Adventi együttlétAdventi együttlét 

December elsején munkatársi együttlétet 
tartottunk a marosvásárhelyi CE házban. A 
Dorcas otthon, a Philothea, a Diakónia, a CE 
országos iroda és a Basilea alkalmazottai 
voltunk együtt. Ez az együttlét számomra szép 
és tartalmas volt. Énekléssel kezdtük az 
együttlétet, vendégzenekar szolgált Istent 
dicsőítő énekekkel.  
 Adorján Kálmán lp. szolgált az Igével 1Ján 
5,4-ből: „mert mindaz, ami az Istentől született, 
legyőzi a világot”. Győzelmes Jézusunk van, 
higgyünk és bízzunk Benne! Ne a világ és 
annak mindenféle hatása irányítson vagy 
rémisszen, hanem legyen Jézus a mi irányítónk 

és bizodalmunk.  

 Hallottunk előadást Szabó Lídiától a 
meghittségről. Ahhoz, hogy meghittség 
legyen, elmaradhatatlan a szeretet, a 
kommunikáció, az egymásra figyelés. Ott van 
igazi meghittség, ahol Jézus van. Ő az, aki a 
távollevőket, eltávolodottakat közel tudja 
hozni, az Efézus 2,13 szerint. 

 Jó volt az imacsend is, ahol imádságban, 
hálát adhattunk, és kérésünket feltárhattuk. 

 Az együttlét keretén belül megünnepeltük 
Kupás János nyugdíjba vonulását, 
megköszönve eddigi szolgálatát és munkáját 
és kívánva mennyei vezetést élete további 

részéhez. Elmondta János, milyen sokat jelent 
számára a közösség, ahol dolgozik, hálás volt a 
ledolgozott évekért, és háláját abban is 
kifejezte, hogy megvendégelt bennünket 
finom töltött káposztával.  

 Azzal fejezném be a beszámolót, hogy 
nemcsak akkor gyönyörűség, 
amikor az atyafiak együtt 
muzsikálnak, hanem amikor 
együtt is vannak. És mitől 
gyönyörűséges? Attól, hogy 
jelen van Isten, ígérete 
szerint. Mindenért Övé 
legyen a dicsőség és a hála.  

Barabási Hajnal, Mezőpanit 
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CE Szövetség CE Szövetség 

határokon, határokon, 

óceánokon túlóceánokon túl  
Szeptember 22—24 
között 
Németországban 
ülésezett a CE 
Világszövetség 
vezetősége. A 
gyűlésen részt vettek ausztráliai, 
amerikai, mexikói, dél-koreai, 
németországi, szamoai, indiai, 
hollandiai, magyarországi és 
romániai küldöttek. Erdélyt a 
világszövetség elnöke, Adorján 
Kálmán lelkipásztor, a nemrégiben 
alkalmazott világszövetségi 
titkárnő, Visky Anna, és jómagam, 
mint világszövetségi vezetőségi 
tag képviseltük. Magyarországról 
Bogyó András CE Bethánia 
ügyvezető igazgató érkezett, 
Bacskai Bálint képviseletében. 

A gyűlést egy régi bevett 
angolszász támogatási és 
szavazási rendszer alapján vezette 
Adorján Kálmán, a hozzászólók 
angolul értekeztek. A mexikói 
Eliseo spanyol mondatait Anna 
fordította a többiek számára. 
Miután minden nemzeti CE 
Szövetség helyzetjelentését 

meghallgattuk, sok 
más kérdést is 
tisztáztunk. Többek 
között kitértünk arra, 
hogy hogyan lehetne 
még jobban 
kifejleszteni egy 
nemzetközi CE 
önkéntes 
csereprogramot. 

Eddig a német CE küldött ki három 
önkéntest: kettőt Romániába 
(Silasszal és Lindával 
megismerkedhettünk, mint 
segítőkész munkatársakkal a 
sepsiszentgyörgyi CE 
konferencián), egyet pedig 
Ausztráliába. Az adminisztratív 
megbeszélések után sort 
kerítettünk arra is, hogy 
újraértékeljük a CE Világszövetség 
értékeit és feladatait. Az új tervek 
között igen érdekes, fontos és 
változatos célkitűzések kaptak sok 
szavazatot: 

Ifjak képzése helyi csoportok 
vezetésére 

Utazótitkár minden régió 
számára 

A bibliaiskolákban tanulni 
lehessen a CEről, mint egy 
missziós lehetőségről 

Ifjúsági vezetőség nemzeti és 
nemzetközi szinten 

Önkéntes csereprogram 
megerősítése 

A nemzeti CE vezetőinek képzés, 
mentorálás 

Kidolgozni egy hatékony 
kommunikációt az ifjúság felé 

Összegyűlni az evangélium köré 

Az internetes lehetőségek 
kihasználása, fejlesztése 

Pályázni, pénzalapokat teremteni 

Új CE Szövetségek alapítása, 
haldokló szövetségek 
megerősítése 

Sajtóban képviseltetni a CE 
Szövetséget 

Eldöntöttük azt is, hogy a CE 
Imahét január 29 és február 4 
között lesz. Az imahét anyagát, 
áhítatait a romániai és 
magyarországi CE gyűjti be, és 
fordíttatja le angolra. A 2014-es 
világtalálkozót Dél-Korea hívta 
meg július 15—18 között.  

Ezt követően Európai CE 
Vezetők találkozóján vettünk részt 
Szász Zoltán utazótitkárral. Itt is 
megerősítettük azt, hogy fontos 

és szükséges a kommunikáció 
egymás között. Tudjunk és 
imádkozzunk egymásról és 
egymásért! Ennek gyakorlati 
megvalósításaképpen 2013-ban 
augusztus 1—4 között másodjára 
is megszervezzük közösen a 
Connect Europe nevű rendezvényt 
fiatalok számára, ezennel 
Németországban. 

Nagyon tömör volt ez a 
néhány nap, de komoly élményt 
nyújtott az együttlét, örömmel 
vettük észre, hogy Krisztus 
egyértelműen összekapcsolt 
minket határokon, óceánokon, 
nyelveken túl. A közös 
csoportképről sajnos lemaradtam, 
mert akkor készítettük össze a 
hazai ajándékokat a vezetőségi 
tagok számára. Örömmel fogadták 
a marosszentkirályi varrotasokat, 
a fűszereket, a Dorcas otthon 
gyerekeinek munkáit, és a 
Koinónia Kiadó angol nyelven 
megjelent könyveit. A 2012-es 
vezetőségi gyűlést meghívtuk 
Romániába. Így a jövő évi őszi 
konferenciánkon személyesen is 
találkozhatunk majd a világ 
minden tájáról érkező CE 
szövetséges testvérekkel. 

Berke Krisztina-Ágnes, 
Kolozsvár 

 KARÁCSONY, KRISZTUS  TESTBEN  VALÓ KARÁCSONY, KRISZTUS  TESTBEN  VALÓ 

ALÁSZÁLLÁSÁNAK TITKA, ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ                   ALÁSZÁLLÁSÁNAK TITKA, ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ                   

TANÁCSVÉGZÉSÉNEK FÉNYÉBENTANÁCSVÉGZÉSÉNEK FÉNYÉBEN   
A címben foglalt titok magyarázatát 
merítsük az Írások kijelentéséből. Az 
apostol is kijelentés  alapján ismerte meg 
Krisztus megváltása titkát (Ef3,3—4). 
A fentiek alapján induljunk ki az isteni 
teremtés gondolatából, valamint az 
édenkerti bűnesetből, ami a megváltás 
okozatát képezi. Mindaz,  amit Isten tesz, 
abban mindig benne rejlik a cél és ennek 
okozata. A teremtés gondolatának oka és 
célja Isten lényében van elrejtve és 
meghatározva. Az Írások kijelentik, hogy 
Isten lénye a legtökéletesebb szeretet és 
bölcsesség (l Ján 4,16). Ezért a teremtés 
célja  az ember. Ez pedig azt jelenti, hogy 

Isten azért hívta létre a világot és benne az embert, hogy azt 
szerethesse, és az ember viszontszerethesse Teremtőjét (Ef 2,19). 
Isten az embert a  maga képére teremtette (Imago Dei), hogy az ember 
betölthesse a  teremtés célját, Isten dicsőségének szolgálatát. 
 Az Írás kinyilatkoztatja, hogy az Édenben az első emberpár 
fellázadt Teremtője ellen, függetleníteni akarta magát Istentől, s  a  
gonoszt választotta. Ezzel úgy önmagát, mint utódait az átok, a testi 
halál és a kárhozat állapotába sodorta. Van azonban valami Istenben, 
ami nagyobb bűngyűlölő haragjánál és ítéleténél, ez az Ő örök 
szeretete és kegyelme. Idézzük az egyiptomi szabadítást: ,,látván 
láttam az én népem sínylődését és vergődését... meghallottam 
kiáltásukat, és leszállok, hogy megszabadítsam őket”. Isten látta a 
bűnbeesett emberiség sínylődését, fájdalmas kiáltásait és elvégezte, 
hogy Fiában testet ölt, és alászáll, hogy minket megszabadítson a 
sötétség hatalmától, és felvigyen az Ő országába (Kol 1.13—14). 

        A  Szentírás egyben bizonyságot tesz arról a titokról, amit Isten 
örök TANÁCSVÉGZÉSÉNEK  nevezünk (És 46,1o; Ef 1,11; Jel 1,1—19). 
Mielőtt Isten teremtett, TANÁCSVÉGZÉSE  készen állott.  A világ Isten 
előre tudása és bölcsessége szerint jött létre. Előre tudásnak hívjuk   az 
Istenben lévő  ismeretet, ami szerint  Ő mindent tud, mielőtt azok 
lennének, és mindenek jelenvalók az Ő szemei előtt, amik csak voltak, 
vannak és lesznek. Nincs előre nem látott dolog, vagy kellemetlen 
csalódás számára. Előtte nincs a jövő eseménye elrejtve. 
         Isten a szentek szentjében kitárja Fiának elrejtett titkát: a Fiú, Aki 
ott volt az Atya kebelén, az isteni örök szeretetnek tárgya, teljessége 
volt: ,,mert szerettél engem Atyám a világ teremtése  előtt” (Jn 17,24). 
Őbenne lakozott az istenségnek teljessége, Akiből vettünk mi is 
teljességet (Kol 2,9--1o). 

Ez a Fiú, aki öröktől fogva ismerte az Atyát (Jn 17,25) elveszi az Atya  
kezéből a könyvtekercset (Jel 5,7). ,,Íme itt vagyok, hogy cselekedjem 
Úristen a Te akaratodat (Zsid 1o,7), hogy megszabadítsam népedet a 
sötétség hatalmából és átalvigyem őket az ígéret földjére” (Kol 1,13--
14). 
KRISZTUS  SZERETETE  AZ  ATYA IRÁNT A KERESZTEN LETT 
NYILVÁNVALÓVÁ. A kereszt az a hely, ahol Krisztus  szeretete olyan 
tettekben és  nyelvezettel jutott kifejezésre, amelyet csak az   Atya 
hallott és értett meg. Ugyanakkor ez a szeretet választott népe, 
,,menyasszonya” iránt is megnyilvánult. 
     Isten szeretetének, kijelentésének megértése után, hadd jöjjön 
Ravasz László gondolata: 
,,Elválasztott vagyok: nem az én kiválóságom, hanem az én 
kiválasztottságom. Ingyen vettem kegyelemből, mint azt, hogy élek, 
hogy ember vagyok, hogy férfinak vagy asszonynak születtem, hogy 
abban a korban és ezen a Földön élek. Az ajándékot nem véletlennel, 
nem szeszéllyel, hanem az ajándékozó örökkévaló szeretetével 
magyarázom. Az én Krisztusban való életem, üdvösségem éppen úgy 
nem az én művem, mint ahogyan az én saját fizikai létemnek sem 
magam vagyok az oka, hanem az Úr, aki Életre hívott és szeretett.”                                                                                                                        

Nagy Sámuel, Marosvásárhely   
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KrisztustKrisztust  
Avagy a németországi 
CE Szövetség 
meglátogatása 
 
Szeptemberben, míg 
zajlott a CE 

Világszövetség vezetőségi gyűlése, addig egy 
kis csapat erdélyi CE munkatárs a 
németországi Szövetség egyik elevenen 
működő helyi szervezetét, annak vezetőit 
látogatta végig. Sok tapasztalattal és kérdéssel 
érkeztek haza. Részben beszámoltak erről már 
a sepsiszentgyörgyi CE konferencián – Bonus 
Pastor találkozón. Következzék egy személyes 
élményekkel és hasznos tapasztalatokkal 
tarkított útinapló néhány résztvevő tollából 
összeollózva: 
 Talán sokak előtt ismeretlen az a tény, 
hogy mi magyarok a németektől vettük át a CE 
szövetséget. Anno 1897-ben Szabó Aladárné 
egy Wiesbaden-i CE szövetségben (az 
összejöveteleket egy csűrben tartották!) tett 
látogatása nyomán kapott biztatást a német 
testvérektől arra, hogy Magyarországon is 
megalapítsa a CE szövetséget. Újfent ismét sok 
biztatásra való alkalmat teremtett az a 
szeptember 22—25 közötti látogatás, amelyet 
a Németországi CE Szövetség tett lehetővé 
számunkra. (Szász Zoltán, utazótitkár)  
 Kedd délután: nagy meglepetésemre két 
munkahely is összejött. Dilemma előtt álltam: 
mit tegyek? Elengedtek mindkét helyről. 
Indulás délután Gabival. Két órával később 
találkozás a kolozsvári csapattal. Éjszaka 
megaludtunk a váradi CE házban. Szerda 
hajnal: indulás, hét emberrel a fedélzeten. 
Pestig nincs megállás. Itt csatlakozik a 
csapathoz a két Andris. Éjjelre már Kasselbe 
értünk. A csapat tagjai tehát: Adorján Kálmán, 
Adorján Dávid, Belényesi Gabriella, Berke 
Krisztina, Berke Sándor, Bogyó András, 
Czibulka András, Szász Zoltán, Visky Anna. 
(Adorján Dávid, Függőleges önkéntes) 

 Másnap a kasseli CE központi irodájában 
kezdtük, ahol Thomas Kröck 
„idegenvezetésének” köszönhetően rövid 
betekintést nyertünk a különböző 
projektekbe, tevékenységekbe, amelyeket a 
CE működtet: önkéntes program, iratmisszió, 
ifjúsági és gyerekrendezvények, iskolai 
programok. Érdekes volt a kiadót megnézni 
saját nyomdájával, mely rengeteg 
szakirodalmat, szórólapot ad ki, és melynek 
célja a CE munkájának, szolgálatának az 
elősegítése. Pl. szakfolyóiratokat kidolgozott 
témákkal külön gyerek, ifjúsági és más 
területeken, tematikus könyveket, 
szakkönyveket munkatársaknak. (Belényesi 
Gabriella, a Philothea klub vezetője) 
 Nagyon átlátható volt a központban folyó 
munka. Mindenki a saját irodájában végezte a 
tennivalóját. Új volt számomra a 
korosztályokra való felosztás, meg egyáltalán 
az, hogy annyi keresztyén szervezet van, 
amelyik külön foglalkozik egy-egy 
korcsoporttal, míg nálunk a CE minden 
korcsoportot felölelt, vagy megpróbál 
felölelni. Örvendtem ötletességüknek, 
kreativitásuknak, nyitottságuknak. Mint ahogy 
máshol, úgy náluk sem tökéletes minden. A 
fiatalok egy idő múlva elmennek tanulni vagy 
dolgozni, nincs akit tanítani, vagy aki átvegye 
és továbbvigye a tanítást. (A. D.) 
 Nekem nagyon tetszett a Team EC 
programjuk, valamint az iskolai misszió. A 
Team EC évente toboroz 4—5 fiatalt, akik egy 
évet önkénteskednek a CE-n belül, év elején 
képzésben részesülnek, majd egy egész éven 
keresztül különböző gyülekezetekben, gyerek- 
és ifjúsági rendezvényeken „szerepelnek”, 
programot készítenek elő gyülekezeti 
evangelizációkra, gyerekfesztiválokra, 
vakációs programokra, gyerekhetekre. Ennek a 
csapatnak a célja a keresztény értékek és saját 
hitük átadása gyerekeknek, játékkal, zenével, 
kreatív módszerekkel, történetekkel.  Az 
iskolai misszió számára nagy lehetőség nyílt 
Németországban, mivel egész Németország 
átáll az egésznapos iskolai programra. Tanítás 

után a gyerekek az iskolában maradnak, ahol 
ebédet kapnak és segítséget nyújtanak nekik a 
házi feladatok megoldásában, valamint 
szabadidős programokon vehetnek részt. 
Mivel a jelenlegi rendszer ezt nem tudja 
megoldani minden iskolában állami szinten, 
megnyíltak a kapuk gyerek és ifjúsági 
szervezetek felé. Ez óriási lehetőséget ad a 
keresztény szervezetek számára is, hogy jelen 
legyenek az iskolákban, programokat 
kínáljanak a gyerekeknek, fiataloknak. A 
keresztény szervezetek összefogtak, és 
próbálnak egymást kiegészítve együtt 
dolgozni. Ez azért nagyon jó, mert 
megoszlanak a felelősségek, ki, amiben a 
legjobb, azt vállalja. (B. G.) 
 Ezután meglátogattuk az alsó-szászországi 
tartományban, Németország északnyugati 
részének Hannover és Hamburg közötti 
részében munkálkodó CE-t. A Hamburg közeli 
Lübberstedt-i Gessler Berndt és Emilia voltak 
vendéglátóink és programszervezőink. A zilahi 
közösségből származó Boda Zsolt CE ifjúsági 
munkás három különböző ifjúsági alkalomra is 
beszervezett minket. Ezek között volt ifivezető 
képzés, beszámoló alapján történő 
imaközösség és zenés dicsőítő alkalom 
egyaránt. (Sz. Z.) 
 Minden ifjúsági csoportnak van vezetője, 
aki közülük való, pár évvel idősebb és 
elvégzett egy munkatársképzést. Nagyon jól 
működő rendszerük van: folyamatosan 
történik a munkatársképzés már 16 éves 
kortól. A fiatalok egy-két hosszú hétvégés 
képzésen vesznek részt, ahol a hit alapjairól, 
illetve különböző munkaterületek 
sajátosságairól hallanak, és utána ugrás a 
mélyvízbe, elkezdenek tevékenykedni a saját 
ifis csoportjukban, vagyis kezdődik a gyakorlat, 
ami tovább formálja őket. A csoportok vezetői 
rendszeresen találkoznak, ahol beszámolnak a 
sikereikről, megbeszélik a gondokat, illetve 
előkészítik a közös rendezvényeket, akciókat. 
Egyik megmozgató akciójuk például: üres 
műanyagflakonok begyűjtése csoportonként, 
amelynek összegéből élelmet vásárolnak a 

4. r ö p C E 

Kedves Barátunk és Testvérünk!Kedves Barátunk és Testvérünk!  
  

 Szeretnél azon 117 erdélyi kitüntetett ember közé tartozni, aki elmehet Nepálba 
képviseleti alapon, és ott az Örömhírt ősi rokonainknak, a Kőrösi Csoma Sándor által is 
keresett magaroknak hirdesse? Annyian vannak, mint mi magyarok itt Erdélyben. Bán Alpár 
megy el közéjük 2012. februárjában egy fél évre mindannyiunk képviseletében, mint a mi 
közös Nagykövetünk Isten Országa megbízásából.  

 Ha szeretnél részt venni e közösségi missziónkban, és vállalod, hogy havonta egyszer 
elhagysz egy ebédet (15 lej), és azalatt böjtben fegyelmezetten imádkozol Alpárért (117 
ember kell ahhoz, hogy ha havonta 15 lejt felajánl egy félévig, akkor az Alpár tartózkodási 
költségei és repülőjegye le legyen fedve, összesen kb. 3000 $ = 9000 RON), és ha leszünk 
egész Erdélyben ehhez 117-en, akkor ő erőt kap arra, és Te hozzájárulhatsz ahhoz, hogy: 
1. a 3-5000 méter magasban élő pogány magarok falvaiban hirdethesse az 

evangéliumot, 
2. részt vegyen a vásárhelyi Szabó Attila és Csilla keresztyén Montessori iskola-létesítő 

projektjében, a létesítendő Nepáli Bonus Pastor (Jó Pásztor) drog- és iszákosmentő 
misszió működési lehetőségeit feltérképezze, és a rövid-terápiás programjának 
megszervezését elkezdje (tudtad, hogy ott az alkohol és a drogok használata része a 
vallási szertartásoknak? 14 éves kortól így „belőve” tartják meg a bálványisteneik 
ünnepeit),  

3. annak a nepáli fiatalembernek a felkészítéséhez, akit Isten arra indított, hogy az 
erdélyi Alsórákoson az Evangéliumot a zavargó cigányok közé hozza,  

4. a sámánista magarokról egy ismertető kézikönyv jellegű felmérést készíthessen a 
nyomába érkező magyar misszionáriusok részére,  

5. a magarok nyelvét tanulmányozva jobban elérhetővé tegye számukra az igét és  
6. elkezdje a nepáli munkatársak verbuválását és felkészítését missziói szolgálatainkhoz 

és projektjeinkhez (az OM Missziói Társasággal és a helyi keresztyénekkel karöltve).  

Felhívás: Felhívás:   
 Ha kész vagy erre a havonkénti közbenjáró imádságra és felajánlásra, hogy ily módon 
közösségi külmissziónknak és Alpárnak munkatársa légy és így „velünk gyere” Nepálba, 
akkor elhatározásod jelezheted az alábbi mobilszámon: 0740706854, vagy e-mailen: 
transsilvanus@gmail.com és felajánlásod eljuttathatod Kolozsvárra/ átadhatod Boros 
Csillának, a Good Shepherd/Jó Pásztor Egyesület titkárának vagy az egyesület 
bankszámlájára küldheted: (15 lej/hó, vagy egyszerre egy félévre a 90 lejt): RO41 BTRL 0130 
1205 C658 68XX - Banca Transilvania (további info és hírlevél igényelhető szintén a fenti 
elérhetőségeken!). 

mailto:transsilvanus@gmail.com


 

 

Milyen férfit keres Isten, mire való a férfi?Milyen férfit keres Isten, mire való a férfi?  
Ezek voltak október 11-14 között Tenkén megszervezett 
férfi hét valamennyi előadásának és a beszélgetéseknek 
visszatérő kérdései. Pár nap leforgása alatt együttvéve  25-
30-an jártuk körül a témát. Délelőttönként a teremtés 
tükrében elemeztük a témát, délutánonként pedig az 
újjáteremtés felől közelítettük meg.  
 A férfi felelőssége erkölcsi/etikai téma, hallottuk az 
elején. Amikor Mária várandós volt, József hivatkozhatott 

volna férfiúi önazonosságára, és még vállveregetést is kapott 
volna kora kegyességében, a testvérektől, a Tóra is igazat adott 
volna neki, ha Máriát elbocsátja, de Isten szíven találta őt, nem 
okoskodott, nem lett öntörvényű, nem tartotta fontosnak 
hírnevét, hanem népének szabadítása érdekében 
engedelmeskedett Istennek, és vállalta az Ő vezetését családjuk 
életében.  
 A férfi vezetői szerepkört is kapott teremtetése által és (—>6.o.)    

zilahi Zsuzsanna gyermekotthonnak. (B. G.) 
 Egy fél napot Hannoverben töltöttünk, 
ahol Rayner Koch ifjúsági koordinátor osztotta 
meg velünk tapasztalatait. Nagyon 
meglepődtünk, amikor egy nagy 
irodaépületben fogadott bennünket, és 
közölte, hogy az a Német Evangélikus Egyház 
tulajdonában van, és nem csupán helyet ad 
különböző misszióknak, mint a CE (Német 
változata EC- Entscheidung für Christus), CVJM 
(IKE), Diakonia, ProChrist, hanem a hivatalos 
egyház kéri fel ezeket a missziókat a benne 
folyó szolgálatokra.  
 Ugyancsak Hannoverben egy nagyobb 
belvárosi épület ad otthont a PLINKE nevet (ez 
egy régi jámbor életű német parasztember 
neve) viselő diakóniai szolgálatnak. Több tíz, 
különböző afrikai és közel-keleti bevándorló 
elemi iskolás gyerekeivel délutáni foglalkozást 
biztosító diakóniai-missziói szolgálat ez. (Sz. Z.)  

A Plinke projekt meglátogatása nagyon 
megható volt számomra. Röviden így 
fogalmaznék, hogy az egyszerűség és 
szentség helye. A házat az egyházközség 
vásárolta meg missziós célra. Az elején nem is 
tudták, hogy mit kezdjenek a házzal, mire 
használják. Isten válaszolt a kérdésekre: kiket 
szólítsanak meg, kik legyenek a munkatársak, 
miből tartsák fenn a házat. Az imádság és 
áldás vette és veszi körül ezt az épületet. Az 
intézet vezetője, Renate Hoffman, negyed 
normával kezdte. Négy évig egyedül 
dolgozott, utána, a munka terjedésével 
önkénteseket toborzott. Az önkéntesektől 
nem várta el, hogy hívők legyenek, hanem 
elmondta, hogy itt mi történik, hogy nem kell 

imádkozniuk, de az áhítaton, imádságon részt 
kell venniük. A hátrányos helyzetű gyerekek 
(többnyire bevándorló, iszlám háttérrel 
rendelkező családokból) találtak otthonra itt 
pár órára: iskola után kapnak ebédet, 
segítenek nekik a házi feladatok 
megoldásában, majd szabadidős 
tevékenységekben vehetnek részt. Jelenleg 57 
gyerek jár a házba, több mint 20 
nemzetiségből. Akik már kamaszok, és 
kinőttek a projektből, azok is visszajárnak az 
„anyukához” tanácsot kérni, rendszeresen 
találkozni, beszélgetni, ami nagyon ritka eset. 
(Hannoverben ez a projekt az egyedüli, amely 
kapcsolatot tud fenntartani más nemzetiségű 
kamaszokkal). Renate elmondta, hogy a 
szeretet parancsát itt tanulta meg: mit jelent 
megélni azt a hétköznapokban, és messze áll a 
hívők elméleti szeretetétől. Nagy kihívást, sok 
harcot és áldást jelentett ez számára, 
megtapasztalva Isten kegyelmét. (B. G.) 

A Plinke projekt állt hozzám legközelebb 
szakmailag. Amint beengedtek, Dorcas-Lidia-
otthonos feelingem volt. A programot vezető 
hölgy egyből mesélni kezdett. Bizonyságot 
tett arról, hogy Ő a Jézusé és mindent, amit 
tesz, ennek a jegyében teszi. Az 
elkerülhetetlen témát is, a multikulturalitást, 
megközelíthetővé tette számunkra. 
Számunkra lehet ez a fogalom idegen még, 
mert kevesebb színesbőrűt látunk az utcákon, 
de Nyugaton mindenhol találkozni velük. 
Ugyanígy van ebben a foglalkoztatóban is: a 
német gyerekek mellett törökök, arabok, 
feketék, stb. (A. D.) 

Nos, száztizennégy év multán, az első 

találkozás óta, is van mit „importálni” a Német 
CE-s testvérektől. Persze ők is küszködnek 
sajátos problémákkal, kihívásokkal, bűnökkel. 
Mégis jó volt látni, hogy lehet másképp is 
„venni a Krisztust” (Kol 2,6), mint ahogy mi 
magyarok éljük hitünket. Bár az ottani CE 
többnyire ifjúsági misszió és mifelénk nem 
csupán az, összefoglalva és továbbgondolva a 
következő tanulságokat osztanám meg: 

 Mély hitük látható a gyakorlati dolgokban is, 
nem csupán a nyelvvel megvallott 
bizonyságtételben. 

 Van tervezés és számon kérhető 
eredményesség. 

 Nagyon jó kapcsolatokat ápolnak más 
misszió szervezetekkel közös programok 
révén. 

 A hivatalos egyház (református és 
evangélikus) befogadó, sőt szolgálatra 
felkérő a CE felé és a CE is világosan látja 
helyét az Egyházban és vele közösen 
szolgálva. 

 A különböző szolgálati területek 
szakirányosak és ezért hatékonyak. 

 A kegyelem evangéliumának tartalmát a jól 
megtervezett és szervezett keretekbe 
„töltik”. 

 Állandó kérdésük az, hogy a mában kinek és 
hogyan szólaltassák meg Krisztust. 

 Nem a kegyességi hagyományokat 
„melegítik újra”, hanem komolyan veszik 
azt, hogy Krisztus a mai ember kortársa is 
akar lenni. (Sz. Z.) 

Berke Krisztina-Ágnes,  
Kolozsvár 

A Dorcas Otthon hálaadó ünnepeA Dorcas Otthon hálaadó ünnepe      
November 26-án hálaadó ünnepélyt és azzal egybekötött adventi 
vásárt tartott a marosvásárhelyi Dorcas gyerekotthon. Meghívták az 
otthon támogatóit, a gyerekek rokonait, barátait, tanárait. Mintegy 
90—100 személy gyűlt össze, hogy osztozzon az Otthon lakóinak 
örömében, hogy Isten ezen a gazdaságilag nehéz éven is átsegítette 
és megtartotta őket. Az ünnepély nyitó áhítatát R. Szabó István lp. 
tartotta és a Hálaadás asztala címmel, az Úrvacsora asztaláról 

beszélt. Túllépve a kulturális és etnikai határokon közel hozta azt hozzánk, hogy 
mindannyian részesei lehessünk. Ezt követően a csíkszeredai Antal Imre és Ágnes 
házaspár az adventi-karácsonyi ünnepkör magyar népi énekeit adta elő. A program után a résztvevők 
vásárolhattak az otthon gyerekei által készített üdvözletekből és ajándéktárgyakból, majd egy csésze tea és 
keksz mellett kötetlenül beszélgethettek a gyerekekkel, munkatársakkal.            Halmen István,   CE igazgató, Marosvásárhely 

Református Lelkész Kollégium TenkénReformátus Lelkész Kollégium Tenkén  
A tenkei Művelődési Központ egyre jobban tölti be 
küldetését! A férfi csendes napokat követő héten, 
október 19—20-án újabb alkalomnak adott helyett. A 
Református Lelkészi Kollégium tartotta ott idén 
második találkozóját. Ezúttal szakmai kérdések kerültek 
terítékre mindkét nap. De a szakma mégsem nyomta rá 
bélyegét a találkozásra olyannyira, hogy ne baráti, 
testvéri kapcsolatban legyünk együtt. Utal erre az, hogy 
csoportos, személyes beszélgetésekben megosztottuk egymással 
örömeinket, nehézségeinket, imaközösségben voltunk együtt. Ennek 
megvalósulásban nagy segítségünkre volt a két áhítat, szerdán, 
megérkezéskor, és csütörtök reggel, az igei üzenetben való elmélyülés, 
megbeszélés. Tulajdonképpen ez a légkör határozta meg a szakmai 
kérdések megbeszélését is, ami a lelkipásztor személye körül forgott: 
igehirdetése, az egész istentiszteletre való készülés, az ebből fakadó 
áldások, csodák. Így lehetett beszélgetni arról is, ki hogyan készíti el (—>6.o.)
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(folyt. az 5. oldalról) prédikációit, mi az erőssége, gyengéje, mit lehet 
tanulni egymástól, mit lehetne jobban, másképpen végezni, mit kellene 
elkerülni ebben a szolgálatban? Beszélgettünk a lelkészek kapcsolatáról, 
akik nem vetélytársak, hanem együttműködők Isten üdvtervének a 
megvalósításában, és akik egyben egymás erősítésére, támogatására is 
rendeltettek. Sajnos, éppen ez valósul meg egyre kevésbé, a lelkészi 
munka sokrétűsége és egyéb velejárói miatt.  
 Ugyanakkor alkalomról alkalomra tapasztaljuk, hogy ezek a találkozók 
mintha rövidülnének. Nem időkeret miatt, hanem az egyre több 
megosztani– és megbeszélnivaló miatt. Örvendetes az is, hogy 
megnövekedett a baráti, testvéri kapcsolatra való igény.  Következő 
alkalom: 2012 május 30--31.    Csizmadia Ferenc, Marosvásárhely 

(folyt. az 5. oldalról) sáfárkodnia kell Gazdájának hasznára. Annak, hogy 
egy férfi jól tölti be a szerepét, az a jele, hogy a felesége boldog. A 
vezetés egy jogkörnek teljesítése, amit abban az értelemben gyakorol a 
férj, ahogyan Ézsaiás prófétált Jézus Krisztusról: csodálatos tanácsos, 
erős férfiú, békesség megteremtője. Indítványoz, kezdeményez, tanácsol 
egy olyan életmódot, ami családjának biztonságot ad, harmóniát teremt. 
Jézus Egyháza számára ilyen csodálatos tanácsos, erős, hatalmas férfiú. 
Isten, tehát elkötelezett, elvszerű, következetes férfiakat keres, akik 
Krisztus ügyét saját komfortjuk elé helyezik, és vállalják ennek az árnak a 
megfizetését, nem pedig megalkuvó, önmagukat szerető, haszontalan 
szolgákat. Együttérző férfiakat, nem pedig követelőzőket. Együttműködő 
férfiakat keres, nem versenytársakat.  
 A bűnesettel megszakadt az Istennel, a teremtett világgal, renddel 
való kapcsolat. A teremtési parancs, hogy uralkodjanak, megváltozott, a 
férfi nem uralkodik a földön, hanem harcol, zsarnokoskodik. Nem ura 
mindennek, hanem pusztítója. Emiatt úgy tűnik, csődöt mondott Isten 
terve. De a Biblia megcáfolja ezt. Az asszonyon, Márián keresztül 
helyreállította a rendet, Krisztust elküldte, hogy a világban, de a 
családban is helyreálljon ez a kapcsolat. Az újjászületett, megváltott férfi 
Krisztusban többre jut, mint a bűneset előtt - hangzott el záróakkordként.   
 Ugyanakkor nem szeretnék megfeledkezni arról sem híradásomban, 
hogy az ügyes női kezek nélkül nem tudtunk volna sokat beszélgetni a 
témáról. Nemcsak az étkeztetésünk, a mindennapos takarítás volt kiváló, 
hanem a türelmük is. Hiszen nem egyszerű kibírni annyi férfit beszélni, 
tudva azt, hogy a hétköznapokban nem mindig sikerül alkalmazni az ott 
elhangzottakat. Ugyanakkor nemcsak szövegeltünk, hanem dolgoztunk 
is. Befedtük a háznak azt a részét, ahol többek között a mindennapi 
eledelünket készítették el. Következő alkalom 2012 április 16—20, 
amelynek témája: „Férfi? Valódi férfi!”           

Csizmadia Ferenc, Marosvásárhely 
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Édesanyám, Bodoki Erzsébet, október 28-án, 80 évesen 
hazaköltözött. A  90. Zsoltár utolsó sorait olvastuk a 
virrasztóban, „a Te műved láttassék meg 
szolgádon...", ez volt az Édesanyám fohásza, saját 
életével kapcsolatban, ez maradjon meg bennünk rá 
emlékezve, és ezt kérjük a mi kicsi és egész nagy 
családunkra nézve. 

Fiatal korában tért meg, 1953-ban (22 évesen), a Balogh Béla és Porcsalmi 
Jóska bácsi prédikációja nyomán, azóta hűséges szívvel szolgálta az Urat. 
Fiatalon megbetegedett férjének (csonttbc) gondozása és 4  kisgyermek  
nevelése mellett környezete számára is maradt ereje. Bárki, aki arra járt, 
hívő, hitetlen, akár közismert besúgó, meleg ételt, krisztusi szeretetet 
kapott Édesanyámnál. Szerény bevételükből  rendszeresen adakoztak, 
Édesapámmal együtt meleg otthonukban  külön szobát biztosítottak az 
Isten népe számára. Az 50-es évektől napjainkig közösségi alkalmak, a CE 
Szövetség, valamint a hivatalos micei református istentiszteletek itt 
zajlottak. Gyakran, ha az idő kedvezett, szabadtéri istentiszteleteket is 
tarthattunk. 2005 decemberben betegséggel látogatta meg  Urunk 
(nyirokmirigyrák). A betegség és a kezelés nehézségét, kínját türelmesen 
viselte. Betegen is igyekezett szolgálni Urának, immár unokái-dédunokái 
körében(is), mígnem Ura hazahívta szolgáló leányát.         

Bodoki-Halmen László, Zilah 

20201212--es es alkalmakalkalmak: - Április 23—27 – lelkészcsendeshét. Meghívottak: 
Cseri Kálmán ny. lp., Dr. Pálhegyi Ferenc. - Német-zenei tábor július 
30--aug. 6, Peniél táborhely. Szervezők: Berke Sándor és Katinka. 

(folyt. az 1. oldalról) János bácsi  olyan ember, aki ha elkezd valamit, 
azt bevégzi, rendesen. János bácsira nincs hatással a huszonegyedik 
század krízis állapota, szorongása, világfájdalma. Ő ugyanis be kell 
menjen a munkahelyére, ahova huszonkét éve jár. Ahol ott volt a 
kezdésnél, és ott ment nyugdíjba, ahol megvan a helye, és megvan a 
családja. Ahova használt biciklit vásárolni járnak az emberek, ahol 
apám János bácsi.           Kupás Anna, Marosvásárhely 

Initiative Initiative találkozótalálkozó  
2011. október 14—16 között a németországi 
Initiative Egyesület meghívására részt vehettünk 
évi találkozójukon. Néhány lelkes itthoni 
vállalkozó vállalta a hosszú utat a távoli Bochum 
városa felé, amely helyszíne volt a 
konferenciának. Pénteken és szombaton 
előadásokat hallgathattunk, amelyeknek a 
központi gondolata a keresztény értékőrzés 
volt, ebben az értékét vesztett világban. 
Bemutatkoztak az ez évi gyakornokok, akik egy 
3 hetes szakmai tapasztalatcserén vettek rész, 

különböző németországi  cégeknél, köztük erdélyi fiatalok is voltak 
szép számmal. Szombaton 
R.Szabó István ismertette az 
Initiative égisze alatt működő 
vállalkozói bibliaórát, majd 
bemutatta az Onesimus 
projektet, amely hátrányos 
helyzetű fiatalok felkarolásával 
foglalkozik.  

    Vasárnap közös 
istentiszteleten vettünk részt, 
németországiak és meghívottaik. Helyszíne a bochumi evangélikus 
Luther templom volt, ahol belépéskor a szemközti falon egy 
sokatmondó freskó fogadott. Az úrvacsorázást láthattuk,  amelyen 
csak 11 tanítvány vett részt, az asztal körül egy szék üresen állt, és 
amint a lelkész mondta: Júdás már vagy elment, vagy TE vagy az, 
akit Isten erre az üres helyre hív. Az istentisztelet alapgondolata, a 
konferencia gondolata volt egyben, milyen irányba tart az életünk, 
hogyan lehet ma értékeket megőrizni, diakóniát és gazdaságot 
összeegyeztetni. 

 Válsággal teli korban élünk, amelyben a keresztények és 
keresztény vállalkozók felelőssége még inkább megnövekszik úgy, 

ahogy a Lukács 12,48 is mondja: 
akiknek sokat adnak, attól sokat is 
kérnek számon, akiknek sok adatott, 
azoktól nagy felelősséget is várnak el. 
Aki „elássa”javait, és nem gyarapítja, 
az büntetést érdemel. A 10 szűznek , 
akik Jézust várták, csak felének volt 
olaja-hite, de ők tudták, hogy Jézus 
érkezni fog, ezt a hitet kell továbbadni 
ma is. Jézus határozottan szól, amikor 
arra buzdít, hogy gyarapítsuk hitünket, 
könyörületességünket, hogy boldogok 

legyünk attól, ha másokat boldoggá tehetünk. A nagylelkűség, az 
ajándékozás képessége isteni tulajdonság az emberben. A 
keresztény értékek nehezen érvényesülnek a mai világban, de ha 
ajándékozni, ha adni tudunk, ez megváltoztathatja a világot. Ha adni 
tudunk, és mi is elégedettek vagyunk, Isten békessége fogja 
betölteni életünket. Az istentisztelet egy meghitt hangulatú 
úrvacsorázással folytatódott, ahol a nem egy nyelvet beszélők álltak 
egymás mellett (egy) test(vér)ként.    Péterfi Enikő, Marosvásárhely 


