
 

 

  

Áldott 

feltámadási 

ünnepet! 

titka. Ezért békült meg velem az Isten, ezért tekint reám 

jóindulattal, ezért engedte Krisztusban közel hozzám az 

ő országát, és ezért kaptam új lehetőséget arra, hogy 

életem már itt a földön istentiszteletté váljon. 

Halálról és feltámadásról van szó az Igé-

ben. Akik a bűn miatt halottak voltak… E testben még 

éltek, ám Damoklész kardjaként fejük felett lebegett a 

halálos ítélet, és a siralomházban várták a végreha-

jtást. Életre keltett, megbocsátva minden vétkünket… A 

bűnbocsánat megtapasztalása új életet és új lehetőséget 

jelent. Isten úgy tekint reám, mintha soha semmi 

rosszat nem tettem volna, sőt mintha én tanúsítottam 

volna azt az engedelmességet, amelyet Krisztus 

tanúsított. (HK 60) 

Ez azonban kötelezettséget ró rám: meg kell halnom a 

bűn számára, hogy ezután csak Istennek éljek. Meg kell 

halnom önmagamnak, hogy Krisztus éljen bennem. 

Amikor a Heidelbergi Káté Krisztus feltámadásának 

hasznairól beszél, három hasznot különböztet meg. 

(HK 45) Először: a halált meggyőzte, hogy minket 

részeseivé tegyen az ő ártatlan halálával szerzett 

igazságosságnak. Másodszor: az ő ereje (már itt a 

földön) minket is új (= megújult) életre támaszt. Har-

madszor: Krisztus feltámadása a mi dicsőséges 

feltámadásunk biztos záloga. Ha tehát itt a földön vele 

járunk, Ő él bennünk, Krisztus feltámadásában biz-

tosítékunk van arra, hogy az örökkévalóságban is Vele 

leszünk. Erre vonatkoznak az apostol szavai: mert ha 

élünk az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak ha-

lunk meg, azért akár éljünk, 

akár meghaljunk, az Úréi 

vagyunk. Ez a mi vigasz-

talásunk és erőforrásunk a 

szent és Istennek tetsző, 

megújult életre. 

 

Papp György lelkipásztor, 

Mezőörményes 

     

 

Adóslevél a keresztfán 
(http://igetanulmanyok.blogspot.com/) 

 

A bűn adóssá tesz. Megsérti Isten 

igazságosságát és szentségét, és ez kártérítést, 

jóvátételt követel. Minél többször esik sérelem 

Isten igazságosságán, annál nagyobb az adósság. 

Az ember pedig nem képes eleget tenni Isten 

igazságosságának, ehelyett napról-napra növeli 

adósságát (Heidelbergi Káté 13). Van tehát egy 

adóslevél, amelyen kivétel nélkül rajta vannak a 

szóval, gondolattal cselekedettel vagy mulasztással 

elkövetett vétkeink, törvényszegéseink. Van egy 

minket terhelő okirat, amely arról tanúskodik, hogy 

bűnben fogantatva és születve távol estünk az Isten 

igazságosságától és szentségétől, és felelőtlen ma-

gatartásunkkal mindegyre megsértjük azt. A lelki-

szellemi ügyészségen pedig az is bebizonyosodik, 

hogy ebben az életben legjobb cselekedeteink is 

tökéletlenek és bűnnel fertőzöttek (HK 62). Nincs 

mentség, aki ennyire romlott, méltó a halálra, méltó 

a kárhozatra. Méltó arra, hogy testi és lelki, mind 

ideig való, mind pedig örökké tartó büntetés sújtsa. 

(HK 10–11) 

Ámde Isten nemcsak igazságos, hanem 

irgalmas is. A Szentháromság második személye, az 

örökkévaló Fiú az idők teljességében emberré lett, 

helyettünk odaállt Isten ítélőszéke elé, és a válasz-

tottakról minden kárhoztatást elvett, elfordította 

róluk Isten haragját. (HK 52) Ezt az örömhírt 

foglalja össze a Kol 2,12–14. A vád képviselete 

által benyújtott adóslevelet, a minket terhelő bűnla-

jstromot odaszegezte a fára. Tökéletes engedelmes-

ségével és azáltal, hogy ártatlanul megállott Isten 

ítélőszéke előtt, és elszenvedte a megátkozott 

kereszthalált, kifizette azt az adósságot, amelyet 

képtelen voltam törleszteni. Jézus Krisztus ártatlan-

ságával és tökéletes szentségével elfedezi bűneimet, 

melyekben fogantattam és születtem. Ez a váltság 
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CE-történet 
  

Elkezdjük közölni az erdélyi CE 

Szövetség rövid történetét egészen a 

II. világháború előtti időszakig. Az 

írás szerzője Dr. K. Tompa Arthúr 

lelkipásztor, aki 1937-ben 

folytatásokban jelentette azt meg a 

Keresztyén Élet hasábjain. 

A C.E. Szövetségek 

szervezeti feladatai 
Nem kell különösebb indoklással 

írnom arról, hogy mennyire 

szükséges, hogy minden szövetséges 

lehetőleg tisztában legyen CE 

Szövetségeink mai helyzetéből folyó 

szervezeti feladataival, és hogy 

ennek érdekében kívánatos, hogy 

rövid tájékoztatást nyújtsunk 

jelenlegi helyzetünk történelmi 

előzményeiről. Ebben és a fenti cím 

alatt következő folytatásokban 

ezeket lehetőleg tömören és 

világosan igyekszünk elétárni. 

I. rész — Előzmények az 

E. M. E. Sz. megalakulásáig 
A transylván-romániai CE 

Szövetséges mozgalom a múlt 

század kilencvenes éveiben vert 

gyökeret Budapesten, és onnan 

terjedt a Kelet felé eső országrészbe. 

Dr. Szabó Aladár és Dr. Kecskeméty 

István theológiai professzorok úttörő 

munkája nyomán a tanítványok 

kicsiny csapata kezdte szórni, hinteni 

a jó magot, amely Zilahon, 

Marosvásárhelyen, Kolozsváron és a 

Zsil-völgyén csirázott ki a legelébb, 

és eredményezett kisebb-nagyobb 

taglétszámú szövetségeket. E 

szövetségek az első másfél évtized 

alatt a budapesti „Bethánia Egylet”-

tel mint CE szövetségi központtal 

tartottak fönn szorosabb testvéri 

kapcsolatot, annak lapját és iratait 

olvasták és terjesztették, annak évről

-évre mind népesebb tavaszi 

országos konferenciáira készültek, és 

vettek részt azokon, amelyek 

számukra az esztendő 

legkimagaslóbb eseményét 

jelentette, és végül ott, ahol erre a 

szükséges előfeltételek megvoltak, a 

népesebb CE szövetségesek 

„Bethánia-Fiókegylet”-ekké 

szerveződtek. 

 Ez a helyzet az 1919-ben 

bekövetkezett impériumváltozással 

megszűnt és a transylvan-romániai 

CE szövetségek és pedig mind a 

nagyobb és szervezett „Bethánia-

Fiókegyletek”, mind a kisebb és 

szervezetlen CE szövetségek a 

Bethánia anyaegylettől végleg el 

lettek választva. Az ezt megelőző 

évben – a bekövetkező mélyreható 

politikai változásnak minden előre 

való megsejtése nélkül –, de 

bizonyára a mindent előre látó isteni 

bölcs gondviselés által indíttatva, 

1918 augusztus 20-án Kolozsváron a 

ref. theológia dísztermében 

megalakult az „Evangéliumi 

Munkások Erdélyi Szövetsége”, 

amely attól fogva hívatva lett az 

elárvult transylván-romániai CE 

szövetségeknek is központi szervévé 

lenni. A fenti országos szervezetnek, 

amelyet ezentúl rövidség okáért 

EMESz-nek fogunk nevezni, 

megalapítására a közvetlen 

indíttatást az a körülmény adta, hogy 

a szétszórtan és mind a központtól, 

mind pedig egymástól távolfekvő 

helyeken keletkezett gócpontjai a CE 

szövetségi mozgalomnak az akkori 

egyházi közfelfogás és az adott 

viszonyok között a legtöbbször olyan 

nehéz helyzetbe kerültek, amely 

föltétlenül kívánatossá, és 

szükségessé tette a kezdő és mind 

anyagilag, mind szellemileg még 

gyönge és mind világi, mind egyházi 

részről jövő, tehát kettős nyomás 

alatt szenvedő kicsiny CE 

szövetségeknek a központtal való 

intenzív kapcsolatának létrehozatalát 

és ápolását. Minthogy a budapesti 

Bethánia-Egylet az elválasztást 

megelőző években még nem volt 

abban a helyzetben, hogy egy 

állandó utazótitkárt állíthatott volna 

be a vidéki CE szövetségek 

látogatásának és erősítésének 

munkájára, 1919 után pedig ez 

természetesen végleg lehetetlenné 

vált, ennélfogva az EMESz alapítói 

úgy érezték, hogy az ez irányú 

felelősséget a tranylvan-romániai CE 

szövetségekkel szemben magukról el 

nem háríthatják, hanem össze kell 

adják anyagi, szellemi és 

imaerejüket a testvéri közösség 

ápolása szolgálatának munkájára. Ez 

az érzület, ez a szellem hozta létre az 

EMESz-t, amelynek 

megalakulásakor elfogadott első 

alapszabályai az akkori m. kir. 

Belügyminiszterhez Budapestre 

küldettek föl jóváhagyás végett. Az 

impériumváltozás nyomán előállott 

helyzet konszolidálódása után 

természetesen új román nyelvű 

alapszabályok elfogadása és 

kormányhatósági jóváhagyása vált 

szükségessé. Ezek az újabb 

alapszabályok 80833 – 1923 

belügyminiszteri és 61315 – 1923 

kultuszminiszteri számok alatt 1923-

ban hagyattak jóvá. 

II. rész — Alapszabály és ügyrend 
Az EMESz alapszabályainak a 

megalkotásánál az a kettős cél 

vezérelt, hogy egyfelől tekintettel 

legyünk az evangéliumi 

munkásságnak mindama 

lehetőségeire, amelyek adott 

viszonyai között kialakulhattak, és 

testvéri szolgálatainkat 

igényelhették, másfelől, hogy olyan 

tág kereteket tűzzünk ki, amelyeken 

belül mindeme evangéliumi 

munkaágak feladataiknak megfelelő 

fejlődési teret megtalálhatták. Nem 

csupán kuriózum gyanánt említem itt 

föl, hogy alapszabályaink 

kormányhatósági jóváhagyását 

annak a körülménynek köszönhettük, 

hogy mindjárt az elején leszögeztük 

határozott és világos alapelvül, hogy: 

„a szövetség felekezetfölötti, és 

politikával nem foglalkozik”. Amikor 

ugyanis a minisztériumban felmerült 

az ellenvetés, hogy nem fölösleges-e 

egyáltalában a szóban forgó 

szövetség mint egyesület, amikor az 

önmaga elé kitűzött feladatok 

voltaképpen annyira egyháziak, hogy 

az egyes fennálló történelmi 

egyházak által volnának 

megoldandók, végül is az a fölfogás 

döntötte el a kérdést, hogy az 

evangéliumi munkának lehetnek 

olyan egyetemesen keresztyén, 

illetve felekezetközi vonatkozásai is, 

amelyeket az egyes egyházak 

megoldani nem lehetnek illetékesek, 

és így a tényleges szükséget pótolja 

egy ilyen felekezetközi 

munkaszervezet. Hogy eme pozitív 

keresztyén gondolkodásból fakadó 

szemlélete evangéliumi 

munkásszövetségünknek mégsem 

lelt visszhangot a  történelmi egyházi 

körökben, és nem eredményezte azt, 

hogy a határozott evangéliumi 

munka közösségére szövetségünkben 

nyújtsanak egymásnak testvérkezet, 

abban úgy lehet, szövetségünk 

vezető munkásai is hibásak voltunk, 

ebben nem akarok ítélkezni, csupán 

azért tettem szóvá ezt az epizódot, 

mivel úgy érzem, hogy ehhez az 

elvhez, mint egy nemes tradícióhoz, 

legalább nekünk szövetségeseknek a 

jövőben is híveknek kell maradnunk. 

Minthogy a fentebb említett kettős 

cél másodikára való tekintettel 

legelső magyar fogalmazású 

részletesebb alapszabályunkat fönn 

nem tarthattuk, hogy annak 

önmagunkra nézve érvényességét 

továbbra is biztosítsuk, 

alapszabályunkba fölvettük azt a 

pontot, amely szerint a szövetség a 

maga munka és ügyrendjét 

megalkotva a szövetségi közgyűlés 

által szankcionálja. Ennek 

megfelelően a régebbi alapszabályt, 

mint munka és ügyrendet fogadtuk el 

és képtettük érvénybe. Ennek egyes 

pontjai az azóta lényegesen változott 

egyházi viszonyok folytán 

módosítandók. 

Alapszabályaink megalkotásával 

közel egy időben lépett életbe az 

egyesületekről szóló törvény, 

amelyek az egyesületeknek mint jogi 

személyeknek érvényét volt hívatva 

biztosítani. Miután eme törvény 

vonatkozó rendelkezéseinek is eleget 

tettünk, rövidesen előnyét is éreztük 

a jogi személyként való 

elismertetésnek, amennyiben a vétel 

után szerzett Minerilor (v. Csákány) 

utcai ingatlant sikerült 

telekkönyvileg is szövetségünk 

nevére tulajdonjogilag 

bekebeleztetni. Utóbb végrendelet 

útján az özv. Gróf Lázár Imréné 

sófalvi ingatlanának tulajdonjoga lett 

szövetségünkre telekkönyvileg 

bekebelezve, az életfogytiglani 

haszonélvezeti jog azonban 

Kendeffy Lajosné Ferrári Erzsébet 

részére hagyományozva. Végül még 

meg kell említenem, hogy egyleti 

elismertetésünk alapján mind a 

központban, mind a vidéken dolgozó 

evangéliumi munkás testvéreink 

részére hivatalos igazolványokat 

állítottunk ki, amely által a politikai 

és egyházi szervek részéről fölkerült 

gyakori gátlások közepette is azok 

viszonylag zavartalanul 

munkálkodhattak. 

 
*Az eredeti szövegben az erdélyi településnevek 

— a kor törvényei értelmében — román 

megnevezésük szerint jelentek meg. (A szerk. 

megjegyzése) 

 

Dr. K. Tompa Arthúr, 

szövetségi titkár 

Pilinszky János:  

Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés 

Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban 

törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel 

csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik 

„gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: 

Krisztus halálát. 

 A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az 

utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban 

adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-

sorok szándékuk ellenére is megfogalmazzák: „Aki halandó, csak 

halandót / szerethet halhatatlanul”. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, 

mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül. 

 A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út 

különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: 

tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.  
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Kedves testvérem a 

Krisztusban! 
 

Nevem Steve Michmerhuizen, és 

szeretnék mindenekelőtt 

bemutatkozni. Jelenleg 

Romániában élek családommal 

együtt a CRWM (Christian 

Reformed World Missions = 

Keresztyén Református Világmisszió) misszionáriusakánt. Három fiúnk 

jelenleg a marosvásárhelyi Omega iskolába járnak, és tetszik nekik. 

Nyári hónapokban amolyan kiránduló család vagyunk, akik szeretik a 

természetet. 

 2011 decembere óta Marosvásárhelyen élünk. Azelőtt a Hunyad 

megyei Lupényben laktunk, valamint Temesváron. Lupényi időszakunk 

alatt együttműködtünk az Orizonturi Noi alapítvánnyal. 

 Jómagam és feleségem, Jan, képzettségünknél és eddigi 

munkatapasztalatainknál fogva kötődünk a vidéki közösségfejlesztés 

szolgálatához, és a természetről való gondoskodás is fontos 

munkaterületünk. 

 Házasságkötésünket követően kérdésünké vált, hogy külmisszióban 

van-e a helyünk. Meghallottuk Isten hívását, és El Salvador-ban 

kezdtünk szolgálni. Legutóbbi szolgálati állomásunk – Romániába 

jövetelünket megelőzően – Tanzániában volt, ahol egyházunk egy másik 

missziói szervezetének támogatásával végeztük munkánkat, nevezetesen 

a CRWRC (Christian Reformed World Relief Committee = Keresztyén 

Református Világszolgálat Tanács) támogatásával. 

 Itt, Romániában szeretnénk tartani a kapcsolatot az Orizonturi Noi 

szervezettel, főleg két általuk indított projekttel, melyek neve: Tabăra de 

Viaţă (Életre nevelő tábor) és IMPACT. Az IMPACT 13–18 év közötti 

fiatalokat foglalkoztat iskolaidőn kívüli programok keretében, amelyek 

elősegítik a szélesebb közösség és a közöttük tátongó szakadék 

áthidalását. 

 Jelenleg több mint 160 IMPACT Klub működik országszerte. 

Egyebek mellett minden negyedévben átfogó programokat szerveznek a 

helyi közösség, iskola és egyház közreműködésével. Ezeket a 

programokat fiatalok vezetik, és arra hivatottak, hogy életre neveljék az 

embereket, hogy el tudjanak helyezkedni a munkapiacon, hogy 

becsületesek és megbízhatók legyenek. 

 Örömünkre szolgál, hogy kapcsolatot teremthettünk a CE 

Szövetséggel. Szeretnénk, ha olyan szervezetek, mint a CE és az 

Orizonturi Noi (meg mások) egymással találkoznának, tapasztalataikat 

megosztanák, esetleg együtt dolgozhatnának hatékony és átfogóbb 

ifjúsági programokon. 

 Reményünket fejezzük ki, hogy meg fogjuk ismerni közelebbről a CE 

szolgálatában álló embereket, és sikerül az országban is egyre több 

tapasztalatot szereznünk. 

   Krisztusban: Steve és Jan Michmerhuizen  

Dorcas-képzés Gyalun 
 

2012. március 22–23-án a Dorcas Aid nemzetközi segélyszervezet 

romániai fiókszervezete képzést tartott az általa támogatott 

partnerszervezetek számára. 

 A kétnapos rendezvényen összesen 18-an vettünk részt, különböző 

célcsoporttal tevékenykedő erdélyi szervezetek képviseletében. A 

csütörtöki nap folyamán ízelítőt kaptunk az új projektek elindításának 

folyamatáról. Arról hallottunk, hogy fontosak azok a tényezők, amelyek a 

folyamatban levő projektek nyomon követését megkönnyítik: az adatok 

monitorizálása és az eredmények időszakos ellenőrzése. 

 A pénteki nap tematikáját két nagyobb egység megbeszélése határozta 

meg: az akkreditációs folyamat szükségszerűsége, valamint az anyagi 

alapok megteremtésének lehetőségei és akadályai. 

 A kétnapos rendezvényt a személyes beszélgetések, eszmecsere, 

valamint a közös filmnézés tette színesebbé, lelki töltetét pedig az áhítat 

biztosította. Péntek reggel Máté evangéliuma 24. 

részének 45–51 verseiből szólt hozzánk az Ige a 

tálentumok példázatából. 

 Különösen találó volt ez az igerészlet ottlétünkre, 

hiszen figyelmeztetett arra, hogy vizsgáljuk felül, 

helyünkön vagyunk-e, és jó irányba haladunk-e. 

Ugyanakkor a mindennapi gondokon felülemelkedve 

irányt mutatott, hogy tekintetünket az Úr fele 

fordítsuk.             

Bálint Lenke, Mezőcsávás 

Szilágyi Sándor lelkipásztorra emlékezünk 
 

Kedves Barátaim, április 2-án volt Szilágyi Sándor 

bácsi születésének kerek 100. évfordulója.  Akik 

ismertük Őt, hálásak vagyunk érte. Én nagyon hálás 

vagyok! Adorján Kálmán a tanúja, hogy sírás nélkül 

nem tudtam temetési szertatásán részt venni. 

 Isten hívő népe közül Ő azon kevesek közé 

tartozik, akitől semmi kritikát nem hallottam senkiről. 

Ritka az ilyesmi. 

 Tőle tanultam meg imádkozni minden helyzetben. 

Ha egy mentőt látott, azonnal imádkozott a benne lévő betegért. 

Ceauşescuért halála napjáig imádkozott, Papp László püspökért 

úgyszintén. De naponta imádkozott a római pápáért, a  nap szülötteiért, és 

azokért is, akiket aznap vitt haza az Úr. Az imádkozásnak lelki ajándékát 

kapta. Áldott legyen érte a mi Urunk! 

 Halála előtt nem sokkal azt mondta: „Az Úr tudja, hogy naponta 

imádkozom értetek! Az Úr Jézus felhatalmazott erre engem.”  

1958-ban 20 év börtönre ítélték. Ő volt a börtönbeli atyafiak élő Bibliája, 

többen tőle kérdezték: „mi a mai Ige, Sándor?” Senki nem látta 

szomorúnak a börtönben. Vallotta: a földi élet lakodalom a 

menyasszonyos háznál, a halál után folytatódik a vőlegényes háznál. 

 Akik nem ismertétek, olvassátok el a Boldog rabságom című 

könyvét.   

Azok közé a testvéreim közé tartozik, akiket feltétlenül elsők között 

fogok megkeresni a mennyei otthonban!      

Méltatlan utódja: Botos Csaba, somosdi ev. ref. lelkész 

Március 19-én temettük Manci nénit 
Halmen Malvin Rozália (szül. Lukács), sokak 

Manci nénije, tanító nénije, a családja szeretett 

tagja. Az én nagymamám. Három hete szólította 

haza az ő Mennyei Atyja, aki valójában már sok-

sok évvel ezelőtt elhívta őt, és ő ennek a hívásnak 

eleget is tett. Felsősófalván látta meg a napvilágot, 

1929. június 29-én. Gyakran mesélt nekünk, őt 

körülvevő unokáknak a gyermekkoráról, iskolai élményeiről, későbbi 

tanítói pályafutásáról, amelynek történeteit jó kedvvel és örömmel adta 

elő. 

 Akárcsak kortársainak, neki sem volt könnyű gyerekkora. Azonban 

szorgossága és tanulás iránti vágya az udvarhelyi tanítóképzőig segítette, 

ahol tanítónőnek tanult. Körülbelül 18 éves korában megszólította az Úr, 

és attól a perctől kezdve életének az adott értelmet, hogy Jézus Krisztust 

elfogadta megváltójának. Belé vetett hittel állt a mindennapok elé, és 

másoknak is igyekezett megmutatni ezt az utat. A hit, amit akkor 

megnyert, mást is hozott magával: a megfelelő társat, a négy gyereket, a 

tíz unokát és egy dédunokát. Közben pedig megpróbáltatások sora 

jellemezte életét, melyeket alázatosan elfogadott. Sohasem mesélt ezekről 

kudarcként, szomorúságként, mert tudta, hogy Istennek célja volt 

mindennel. 

 Családját szolgáló édesanyaként, majd nagymamaként, nemcsak 

családja gondjait hordta imában, hanem még sok emberét is. Mindig részt 

vett a gyülekezeti és a közösségi tevékenységekben. Ezeket a 

szolgálatokat is alázattal, odaadóan és csendesen végezte. 

 Békés természete sokunk számára erőforrás lehet. Talán ez az egyik 

dolog, amit ránk hagyott, hogy a türelem és szeretet nyelvét beszélve 

sokkal többet elérhetünk és örömre lelünk.    

  Nagy Sarolta, Marosvásárhely 

IMÁDKOZZUNK! - Kovács Ferenc marosvásárhelyi testvérünk kórházi kezelés alatt és nehéz műtét után van. Imádkozzunk érte és családjáért! 
- Korodi Annamária koronkai nőtestvérünk hála az Úrnak jól van, de továbbra is kezelés alatt van. Hordozzuk őt is imáinkban. 

Ha az Úr megsegít, ÁPRILIS 21-én SOMOSDON körzeti csendes napot tartunk. Szeretettel várunk minden közösségre vágyó atyafit.  

Imádkozzunk az előkészületekért és az alkalomért! 



 

 

Frigyre lépni a szakmánkkal? 

Werner Weiss úr a Németországi Initiative 

Egyesület vezetőségi tagja és az Evangélikus 

Egyház lektora, azaz felszentelt prédikátora. 

A nyugdíjas üzletemberrel az Erdélyi 

Initiative Egyesület megalakulásáról, az 

itthoni üzletvezetési szokások buktatóiról 

beszélgettünk. Ezen kívül megfontolandó 

tanácsot kaptunk, ami végzettségünk és 

munkahelyünk viszonyát illeti. 

Mi is tulajdonképpen az Initiative Egyesület? 

Egyesületünk a ’90-es évek elején jött létre. A 

vasfüggöny lehullása után kelet-európai kis- és 

középvállalkozókon szerettünk volna segíteni. 

Ez a szándékunk kétirányú volt: előmozdítani az 

itteni vállalkozók felzárkózását a nyugati 

üzletvezetés módszertanához, hiszen számunkra 

nyilvánvaló volt, hogy Kelet-Európában a 

következő nagy kereskedelmi robbanás az a 

Nyugat felé való nyitás lesz. A második célunk 

olyan üzletvezetők képzése volt, akik keresztény 

értékek szerint vezetik vállalkozásukat.  

Meg kell említenem azt a tényt is, hogy az 

egyesület alakulásánál olyan neves politikusok 

bábáskodtak, mint az újraegyesített Németország 

első külügyminisztere, Hans-Dietrich Genscher, 

vagy a hannoveri Horst Hirschler püspök.  

Eleinte nagyon óvatosnak kellett lennünk, hogy 

ne bántsuk meg ezeknek a – számunkra új – 

országoknak az üzletembereit. Azt hiszem, hogy 

tartottak tőlünk, hiszen éppen csak véget ért a 

vörös csillag érája, és mi szinte azonnal 

megjelentünk. Biztos voltak bennük olyan 

félelmek, hogy most mi, nyugatiak fogunk rajtuk 

uralkodni. Óvatosan kellett tehát közvetítenünk 

nekik azt, hogy értékeljük kultúrájukat, 

történelmüket, gondolkodásukat, és hogy mi 

csak segíteni és együttműködni akarunk. A 

segítségünk mind a mai napig nem anyagi 

juttatásokban nyilvánul meg, hanem kelet-

európai vállalkozókat hívunk meg 

Németországba, finanszírozzuk az ottlétüket, 

ahol megmutatjuk és megpróbáljuk átadni nekik 

azt a tudást, ami általában a német üzletvezetést 

jellemzi. Az Initiative tagsági díjakból, tagsági 

felajánlásokból tartja fenn magát, ezért van az, 

hogy nincs különösebb lehetőségünk az anyagi 

támogatásra. 
 

Meséljen arról, hogy az Initiative Egyesületnek 

mióta van kapcsolata a romániai 

üzletemberekkel? 
 

Már az 1990-es években voltak kapcsolataink, 

főleg az erdélyi német evangélikus egyházzal. 

2002-ben vettük fel a kapcsolatot az Erdélyi 

Református Egyházkerület vezetőségével, és 

Kató Béla főjegyző úrban partnerre találtunk. 

Azonban nem sokkal ezután felszínessé vált ez a 

partnerség, ezért olyan erdélyi 

szervezetet kerestünk, 

amelynek kapcsolata van 

magyar vállalkozókkal és 

kisgazdákkal. Örömünkre vált 

megismerni a Forrás 

Egyesületet, hiszen keresztyén 

értékrend szerint gyűjtötte 

maga köré a vállalkozókat. 

Azóta az egész régióban 

mintaértékű az Initiative 

hálózaton belüli 

együttműködés Erdéllyel, 

hiszen a Forrás Egyesület, 

majd 2006-tól a CE Szövetség következetes és 

megbízható partnernek bizonyult.    

Nemrég Marosvásárhelyen is megalakult az 

Erdélyi Initiative. Ki csatlakozhat Önökhöz? 

Elvileg bárki, aki egyetért értékrendünkkel és 

célkitűzéseinkkel. Tulajdonképpen semmilyen 

más korlátozása nincs a jelentkezési szándéknak. 

Mi Németországból a sikeres vállalkozóvá válás 

útján szeretnénk segíteni erdélyi barátainkat és 

jelen lenni, amikor szükség van ránk.  

Most először jár Romániában. Milyen 

élményekkel gazdagodott az elmúlt napokban? 

Képzelje, amikor interneten keresztül 

repülőjegyet szerettem volna foglalni, nem 

sikerült. Felhívtam hát azt az utazási irodát, 

amelyik az elmúlt évtizedekben bonyolította 

utazásaimat a világ számos országába. 

Meglepetésemre az utazási iroda alkalmazottja 

ismerte Marosvásárhelyt! Kiderült, hogy az a 

németországi cég, ahol az utóbbi 15 évben 

dolgoztam, Marosvásárhelyen is nyitott 

képviseletet. Meglátogattam az itteni céget, és 

mély, pozitív benyomást tett rám az itteni 

vezetőjével való beszélgetés.  

Első romániai itt tartózkodásom összegzéseként 

azt jegyezném meg, hogy bármelyik 

üzletvezetőnek elsődleges feladatai közé kell 

tartozzon annak a feltérképezése, hogy milyen 

módon bővítheti piacát. Ennek elmaradhatatlan 

része a piackutatás, továbbá riválisainak 

feltérképezése. Mindez azért fontos, hogy 

kidolgozott, működőképes stratégiával tudjon 

betörni a piacra. Volt egy olyan érzésem az itteni 

vállalkozók esetében, hogy fontosabbnak vélik a 

vállalkozásuk, termelésük bővítésének kérdését. 

Ezek csupán másodlagos kérdések, melyeknek 

kezdetben minimális erőfeszítést és ráfordítást 

kell szentelni. Amint említettem, a legfontosabb 

dolog a piac bővítési lehetőségeinek 

feltérképezése.  

Egy másik kulcsfontosságú 

dolog, és amire véleményem 

szerint Nyugaton sem 

fektetnek kellő hangsúlyt, az a 

vállalkozás hosszútávú 

tervezése. Nagyon sokan a 

mindennapi kérdések 

taposómalmából nem tudnak 

perspektivikusan, a jövőre 

nézve tervezni, pedig ez 

szintén elengedhetetlen része 

az üzletvezetésnek.  

Köszönjük, már nagyon sok 

hasznos gondolatot osztott 

meg az Olvasókkal. Van-e még valami, amit 

fontosnak tart elmondani? 

Elmesélem dióhéjban az életem történetét. 

Karrierem elején lézerkutatásban vettem részt, 

aztán elektronikai és automatizálási 

fejlesztésekbe kapcsolódtam be. Az utolsó előtti 

munkahelyemet azért veszítettem el, mert nem 

voltam hajlandó 250 embert elbocsátani. Az 

elbocsátottak listáján én voltam a 251. 

menesztett. Végül a Gondviselő egy olyan 

munkahelyet rendelt nekem, ahol az volt a 

feladatom, hogy gyárak tucatjait építsem fel a 

világ legkülönbözőbb országaiban: Észtországtól 

Dél-Afrikáig és Japánon keresztül Brazíliáig. 

Ezt csak bátorításul meséltem el, annak 

igazolására, hogy nem az a fontos, hogy mit 

tanultunk, vagy hogy milyen területen 

dolgoztunk eddig. Azt kell tudatosítani, hogy 

nem egy szakmával léptünk frigyre, hanem 

mindig abban a helyzetben kell jól teljesítenünk, 

amelyben éppen vagyunk. 

Az Erdélyi Initiative Egyesületről bővebb 

felvilágosítást kaphat a következő 

elérhetőségeken: Kövesdi 

Attila, elnök  

– tel. 0744.490.286, 

kovesdiattila@gmail.com  

Kardos Erzsébet, alelnök – 

tel. 0740.043.381, 

oleander18@yahoo.com 

A németországi Initiative 

e.V. Honlapja: 

www.initiative-verein.eu   

 

Vass Gyopár, 

Marosvásárhely 

4. r ö p C E 

Beszámoló 
Március 5-én a marosvásárhelyi CE

-házban, a szokványos havi 

vállalkozói bibliaóra keretében 

megtartotta alakuló ülését az 

Erdélyi Initiative Egyesület. A 

döntés alapján egyelőre baráti 

társaságként működik a kör, és egy 

későbbi időpontban szándékszik hivatalosan 

bejegyeztetni. A vállalkozói kör továbbra is a CE-

házban fogja tartani havi alkalmait. Megválasztott 

tisztségviselők: elnök Kövesdi Attila (Kreativity kft, 

kovesdiattila@gmail.com), alelnök Kardos Erzsébet 

(Oleander Garden kft, oleander18@yahoo.com), 

pénztáros Dáné Annamária (Appendix kiadó). Az 

Initiative Egyesület alkalmai nyitottak minden 

érdeklődő számára. 

FELHÍVÁS: INITIATIVE-Díj - 

pályázási lehetőség legalább 3 éves 

régiséggel rendelkező, egyházat/

missziót támogató cégvezetők és 

kisgazdák számára. Az INITIATIVE-díj 

5.000 EUR. A fődíjat 2004–2011 között 

ötször is erdélyi cégek nyerték. De 

voltak dicsérettel és kisebb összegekkel 

díjazott cégek is pályázóink között. A pályázatok 

összeállításában szívesen nyújtunk támogatást. A 

német vagy angol nyelvű űrlapokat a www.initiative-

verein.de honlapról lehet lementeni. A kitöltött 

pályázatot Kövesdi Attila elnök címére kell küldeni, 

mert németországi partnereink kérik az erdélyi 

Initiative ajánlását is ahhoz, hogy érvényes legyen a 

pályázat. Az Erdélyi Initiative vezetőjéhez való 

beküldési határidő: május 30.  

mailto:kovesdiattila@gmail.com
mailto:oleander18@yahoo.com


 

 

„Keményen megostorozott engem az ÚR, de nem 

adott át a halálnak.” (Zsolt 118,18) 
  

Ungvári Katalin vagyok, 85 éves. Két gyermekem, három unokám és 

négy dédunokám van. Bizonyságtételemnek a címe azért nagyon fontos, 

mert saját magamon tapasztaltam meg az Úr kegyét. 1990 márciusában 

nagyon megbetegedtem, többszöri műtéten estem át. 1990 decemberében 

egy hátgerinc-műtéten is. Ez a betegség életem meghatározója és 

vezérfonala lett, naponta adok hálát Istenemnek ezért a kemény 

megpróbáltatásért. 

 A 40-es évek diákja voltam, amikor nagyon szigorú vallásos nevelést 

kaptam az IKE vallásórákon keresztül. Hittel indultam a nagybetűs 

életbe. A pályaválasztás és a történelem elég sok meglepetést hozott 

számomra és elkanyarodtam a hit útjáról (széles az élet útja!). 

 1990 decemberében két hátgerinc daganatot távolított el Dr. Szabó 

Árpád (nyugodjon békében). A műtét után másfél évig voltam 

magatehetetlen, nyomorék (deréktól lefelé). Mozdulatlanul hanyatt fekve 

volt időm Mennyei Atyámmal szembenézni. Egy nagy lelki éhség fogott 

el, és kérdeztem a gondozónőmtől: hol vannak a lelkészeim? Elment a 

Kistemplomba, elmondta a betegségem, hogy úgy néz ki meghalok, és 

jöjjön egy lelkipásztor. 

 Lőrinc tiszteletes volt a lelkész, és örömmel jött, Nagy Pista bácsi 

társaságában. Nagyon komoly beszélgetés volt, sok mindenre 

rádöbbentem, mi mindent csináltam rosszul az életben. Így értettem meg, 

hogy az Úr miért engedte meg ezt a próbát. Az én erőm kevés lett volna, 

hogy átvészeljem. A lelki testvérek segítettek hozzá (Halmen Manci és 

Soós R.), kik napról napra közelebb és közelebb térítettek az én 

Uramhoz és Megváltómhoz. Az áldott házi bibliaórák és a közös imák 

lelki életemnek nagy segítségére voltak. Nagyon sokra értékelem az 

emberi kapcsolatokat, az én nagy közösségemet, napjaim ajándékát 

Istentől 

 Az imatámogatással kapcsolatban azt szeretném tudatni, hogy az Úr 

akkor is munkálkodik értünk, amikor mi nem is sejtjük. 2000-ben egy 

biblia találkozón voltam a Bucsinon, az egyik testvér meghívta a 

csoportot az Ő hétvégi házához bibliaórára. Kocsival vittek. A kocsiban 

ült egy idős testvérnő. Azt kérdezte, ki vagyok. Bemutatkoztam. Elővett 

egy noteszt és azt mondta: „Nézd meg!”. Egy névsor végén ott volt az én 

nevem. Kérdem: – Mit keres az én nevem a noteszedben? Azt felelte: – 

Én minden este 6 órakor imádkozom érted már 15 éve. Egy idegen, akit 

soha nem láttam, nem ismertem. Mikor a legnagyobb nyomorúságomban 

voltam, imádkozott érettem. 

 Orvosilag halálra voltam ítélve, de Istennél minden lehetséges. Hát 

ez nem kegyelem? Boldog vagyok, ha 

mozgássérülten is, de Urammal végigjárhattam 

azt az utat, amit Ő jelölt ki számomra. 

 A TE kezedben fogózva, újra és újra 

átélhettem személyes kapcsolatomat VELED. 

Megértem áldott tervedet életemmel, amely 

napról napra közelebb visz mennyei hazám felé. 
 

Ungvári Katalin, Marosvásárhely 

5. r ö p C E 

A Mission-Net konferencia nagy 

élmény volt számomra, mert még sosem vettem 

részt egy ekkora méretű eseményen, az pedig 

csak ráadás volt, hogy keresztény tematikájú. 

Hihetetlen érzés volt 2600 emberrel együtt 

dicsőíteni Istent, és látni, hogy a különböző 

nemzetek szokásai nem jelentenek akadályt az 

Istenhez való járulásban. 5 napig tartott a 

konferencia, amely a szilvesztert is magába 

foglalta. Mint ahogy a cím is kifejezi, a konkrét 

tematika misszió volt, a fő kérdések pedig: 

hogyan és hol missziózzunk? A program nagyon 

komolyan felépítéssel rendelkezett, reggel egy 

bibliatanulmányozási alkalomra került sor, majd 

aztán Family Group (a különböző nemzetek 

kiscsoportokba tömörültek). A mi kiscsoportunk 

nagyon kedves volt, általában kisebb 

gyülekezetekből érkeztek a résztvevők, mint pl: 

Golgota, Élő Ige, de voltak a Pasaréti 

Gyülekezetből is, és a MEKDESZ 

diákszervezetből úgyszintén. Ebéddel 

folytatódott a nap, majd két tömbben 

szemináriumok zajlottak az Erfurt Messe 

különböző helyszínein. Este vacsorára került sor, 

majd aztán az esti alkalomra (Evening 

celebration), amely – véleményem szerint – a 

legkiemelkedőbb volt. Főleg Evi Rodermann 

vezette az alkalmakat. Változatos volt a 

program, mindenfélét kitaláltak, főleg az 

imádság margójára. Pl. adtak egy zsinórt, 

amelyre minden este egy más színű gyöngyöt 

fűztünk fel, egy-egy imatémát szimbolizáltak 

(Afrika, Ázsia, Mission-Net stb.). Volt olyan 

játék, hogy adtak egy világító botot 

mindenkinek, s kivetítettek különböző 

mozgásokat zenekísérettel, amelyeket 

utánoznunk kellett. Nagyon vicces volt! Meg 

kell még említenem az étkezéseket, ahol 

ugyancsak különböző országok ételeit ettük:  

Mexikó, Olaszország, Afrika... Minőségi volt, és 

egy és fél óra alatt végzett az egész társaság az 

evéssel. Még Camembert sajtot is adtak egyik 

reggelire! 

 A programmal párhuzamosan zajlott a 

Global Market, ahol a résztvevő fiatalok 

megkereshettek missziós szervezeteket. Ez úgy 

nézett ki, mint egy vásártér standokkal. A 

legnagyobb missziós szervezetek voltak jelen: 

OM, Evangéliumi Alliansz stb., amelyek a világ 

legkülönbözőbb részén végeznek missziót. 

Nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire 

komolyan veszik az evangelizációt. A CE 

Világszövetség standja a nagy vásártér sarkában 

volt, és különböző információkkal vártuk 

naponta a látogatókat. Az egyik legnagyobb 

élményem Carlos Martinez spanyol pantomim 

művész volt, aki komolyan felvállalja hitét a 

munkakörnyezetében is. Hihetetlen, hogy Carlos 

szavak nélkül is mennyire kifejező tud lenni! 

 Összességében tehát nagyon jól éreztem 

magam, jó élmény volt nagy keresztény 

közösségben ünnepelni a 

szilvesztert. Hálás vagyok 

Istennek és a CE 

Szövetségnek, hogy részt 

vehettem ezen a 

konferencián. 

 

Visky Anna,  

a CE Világszövetség 

irodavezetője, Kolozsvár 

Kolozsvári történet 
 

Volt egyszer hol nem volt, 
volt egy fergeteges 

diákmisszió Kolozsváron a 

kommunizmus utáni időkben. 

A lelkileg kiéhezett diákság 

tömegesen gyűlt néhány 

nagyszerű mester-gondolkodó 

lába köré. Az evangélium 

szólt, az emberek hallgatták, 

sokan megtértek. Aztán 

felpörgött az élet. A Genézius lépést tartott az 

irammal, egyre több szolgálata, programja, 

rendezvénye lett. De míg kezdetben 

különlegesnek számított, és mindenki így 

tekintett rá, mára már egy lett a sok más missziós 

és/vagy diák-szervezet közül. 

 Négy évig tagjai voltunk a Genézius 

bibliaórás csapatának. Ez segített lélegezni a sűrű 

egyetemista-létben. Szolgáltunk is a Függőleges 

konferencián, a bibliaórákon. Több évnyi távollét 

után izgalmas most újra bekapcsolódni ebbe a 

misszióba, mely évekig 

alkalmazott nélkül, 

csak önkéntesekkel 

működött. 

Szeptembertől 

mindketten a CE 

Szövetséghez tartozó 

Genézius Társaságnál 

dolgozunk. 

Koordináljuk a 

Függőleges keresztény 

ifjúsági konferenciát, 

vezetünk egy diákcsoportot, egyetemista tábort 

szervezünk, és felelünk a lelkes diákok által 

vezetett Kenya-projektért, melynek keretében 

iskolát építünk a Viktória tó Rusinga szigetén egy 

rém-szegény településen és gyerekek névleges 

adoptálásával foglalkozunk. 

 Próbáljuk felépíteni az időközben elsorvadt 

adminisztrációt, kitisztítani a szervezeti 

struktúrát. Ám a legnagyobb kihívás a vízió 

újragondolása, az új irányok megkeresése az 

evangélium fényében. 

Most van egyszer, hol nem van, két alkalmazott, 

egy Kenya-projekt önkéntes és egy szerdai 

egyetemista bibliaóra 20-30 fiatallal, akik közül 

néhányan elkötelezettek, de foglaltak, sokan 

keresik még magukat, viszonyukat a 

kereszténységhez, és van, aki azért van itt, mert 

nem szeret máshol lenni.  

 „Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a 

tengert és mindent, ami bennük van!” (ApCsel 

4,24) Istenünk, dicsérünk téged jelenlétedért, és 

áldunk csodáidért! Köszönjük mindazt, amit a 

Genéziuson keresztül eddig adtál a diákoknak. 

Kérjük, taníts minket emlékezni. Taníts minket a 

te szemeddel nézni és szeretni az egyetemistákat, 

Kolozsvárt, Erdélyt, Romániát. Taníts minket 

elengedni a mulandót és megragadni a 

maradandót. Várjuk Szentlelkedet, hogy világos 

vezetést adjon a szolgálatunkban, 

iránykeresésünkben. Jézus Krisztus nevében 

kérünk. Ámen!  
 

Berke Sándor, Genézius T. program koordinátor 

Berke Krisztina-Ágnes, Függőleges koordinátor 



 

 

6. r ö p C E 

IN MEMORIAM   

PILINSZKY 

JÁNOS 
 (1921 – 1981) 

 

A huszadik század egyik 

legnagyobb magyar költője 

90 éve, azaz 1921. 

november 27-én született 

Budapesten. A piarista gimnáziumban végezte 

általános és középiskolai tanulmányait. Az iskola 

szellemisége nem törlődött ki nyomtalanul 

szívéből, sőt bár az Istennel való kapcsolata 

válságon ment át az érettségit követően, a lelki 

harcok után visszasimul Isten tenyerébe, és egész 

költészetével hirdeti, hogy a SZERETET a 

valóságról alkotott legszebb szavunk és életünk 

lényege. Mindez attól válik hitelessé, hogy 

megtapasztalta igaz az, amit gyóntatója mondott 

neki: „magát Isten nagyon szereti, hogy ennyit 

szenvedhet”.  

A Pázmány Péter Tudományegyetemen 

először jogot hallgat, majd pedig a bölcsészkarra 

jár 5 évig, csak éppen lediplomáznia nem lehet 

már, hiszen 1944 tavaszát írjuk akkor. Katonának 

kell bevonulnia, és a nyugati frontra viszik, aztán 

el is kezdődik a dolgok átértékelése egy mennyei 

dimenzió fényében. Erről is szól az a történet, 

hogy bevonulásakor a zsákját könyvekkel 

megrakva száll fel a vonatra, ám menet közben 

sorra dobja ki a könyveket, mert úgy érzi már 

nem érvényes azok mondanivalója. Végül csak az 

evangélium marad nála, mely mindvégig elkíséri, 

akár egy hűséges kutya. Istenhitéről így vall: 

„hiszek, pontosabban igyekszem hinni!”, azaz 

amerikai hadifogolytáborba kerülése ellenére és a 

háború után annak dacára, hogy érzi a 

koncentrációs táborok világa sajnos egy 

visszatérhető lehetőség ebben a világban. Ezek a 

gondolatok feszülnek már az első kötetében, a 

Trapéz és korlátban is, amely a háború után 

jelenik meg. 
 

AZ EMBER ITT 
 

Az ember itt kevés a szeretetre. 

Elég, ha hálás legbelül 

Ezért-azért, egyszóval mindenért. 
 

Valójában két szó, mit ismerek, 

Bűn és imádság két szavát. 

Az egyik hozzám tartozik. 

A másik elhelyezhetetlen. 
 

Költői nyelve furcsa, de nem 

expresszionista nyelvi meghökkentésről van itt 

szó. Minden epikai elemet kiiktat a verseiből, és 

így például a szeretet, éhség és egyéb szavak új 

jelentést kapnak. Az emberi lét kiszolgáltatott-

ságáról ír, és pont ezért egyetemes a költészete. 

Nem csoda, ha a magyar költők közül őt értik a 

leginkább Nyugaton is a fordítóknak 

köszönhetően. Ars poeticája Jelenits István 

szerint így fogalmazható meg egyik verse 

alapján: ne a körülötted levő rohanásra, apró-

cseprő dolgokra figyelj, mert figyelni arra 

érdemes, amire az Örökváros figyel. 
  

 MIELŐTT 
 

A jövőről nem sokat tudok, 

De a végítéletet magam előtt látom. 

Az a nap, az az óra 

Mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. 
 

A sokaságban senki sem keresi egymást. 

Az Atya, mint egy szálkát 

Visszaveszi a keresztet, 

S az angyalok, a mennyek állatai 

Fölütik a világ utolsó lapját. 

Akkor azt mondjuk: szeretlek.  

Azt mondjuk: Nagyon szeretlek.  

S a hirtelen támadt tülekedésben 

Sírásunk még egyszer fölszabadítja 

a tengert, 

Mielőtt asztalhoz ülnénk. 
 

1948-ra készül el egy újabb 

verskötettel, ám ennek megjelenését már nem 

engedi az akkori politikai rendszer.   De az 

októberi forradalom után 1957-től egészen 

haláláig az Új Ember katolikus hetilap 

munkatársa lesz. Megjelennek újabb versciklusai 

is, mint a Nagyvárosi ikonok, Szálkák, 

Végkifejlet, Kráter. Prózai írásai később a 

Vigíliában látnak napvilágot, ahol többek között 

a zenéről is ír, különösen kedvelte ugyanis Bach 

és Mozart muzsikáját. De elmélkedéseinek 

tematikái változatosak, hiszen olvashatunk a 

nagy egyházi ünnepek lényegéről vagy az emberi 

szenvedés értelméről, sőt kedvenc íróiról és nagy 

gondolkodókról is, mint például Simone Weilról. 

A hetvenes években háromszor annyit ír, mint 

addig és méltán mondhatjuk őt József Attila 

utódjának irodalmi jelentőségét tekintve.  

Sokat járt költői körökbe (bár alapjában 

véve magányos volt, és sokszor menekült a 

csendbe), ahol egyszer arról beszélgettek, ki az az 

író a huszadik században, akit mondanivalójában 

nem lehet átlépni. A szavazás szerint ez Franz 

Kafka, de Pilinszky szerint Dosztojevszkij, mert 

ez utóbbi az emberi létállapotról tudta a 

legtöbbet. Nem csoda ez, hiszen magának a 

költőnek fő tematikája műveiben a bűnnel való 

szembesülés is, melynek súlya pont abban rejlik, 

hogy nem elég a bűnt meglátni, mert akkor csak 

ítélkezünk egymás felett. A bűnnel való 

szembesülés a mélypont ünnepélye, amikor esély 

van találkozni az Örök Szépséggel, a Krisztussal. 
 

 INTROITUSZ 
 

Ki nyitja meg a betett könyvet? 

Ki szegi meg a töretlen időt? 

Lapozza fel hajnaltól-hajnalig 

Emelve és ledöntve lapjait? 
 

Az ismeretlen tűzvészbe nyúlni 

Ki merészel közülünk? S Ki merészel 

A csukott könyv leveles sűrűjében, 

Ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel? 
 

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, 

Midőn szemét az Isten is lehunyja, 

És leborulnak minden angyalok, 

És elsötétül minden kreatúra? 
 

A Bárány az, ki nem fél közülünk, 

Egyedül ő, a Bárány, akit megöltek. 

Végigkocog az üvegtengeren 

És trónra száll. És megnyitja a könyvet. 
 

Pilinszky János költői rangját a kritika 

és a versolvasó közönség egyaránt elismeri. Ez a 

törékeny, ritkán és halkan megszólaló költő már 

életében eljutott a figyelem fókuszába, mert 

pascalinak mondható 

sokoldalú életműve 

irodalmunk 

maradandó kincse, 

és élő olvasmány, 

bármikor is vesszük 

a kezünkbe. Tegyük 

hát mi is most a 

röpCE oldalain 

megkeresve írásait!  

  Grosz Imola, Marosvásárhely 

Köszönjük testvéreinknek és jóakaróinknak, akik az előző években a CE Szövetségnek  ajánlották 

jövedelemadójuk 2%-át! Felajánlásokból az utóbbi három évben a CE országos irodájának bankszámlájára a 
következő összegek jöttek be:  

4,634 lej 2009-ben, 5,497 lej 2010-ben és 4,290 lej 2011-ben.  

2012-ben (is) jövedelemadója 2%-ával kérjük támogassa a CE Szövetséget!  
Nem kerül pénzbe, csak egy néhány percébe! Az adótörvény az idén is lehetővé teszi, hogy az aktív 

magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 2%-át valamelyik egyesület, alapítvány vagy egyház 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 e-mailen. Felajánlását előre is köszönjük! 

IMÁDKOZZUNK:  

 Sándor Dorottya marosvásárhelyi közösségi tagunkért, aki márciusban temette 52 éves férjét. Két fiukért is könyörögjünk. 

 Kovács László testvérünk családjáért és a kibédi közösségért. Kovács Lászlót is hazahívta az Úr. Ő adott otthont a kibédi közösség alkalmainak. 
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