
 

 

Isten országába (Mk 10,25): „Könnyebb a tevének a tű 
fokán átmenni, hogynem a gazdagnak (aki Isten helyett a 
gazdagságában bízik) az Isten országába bejutni.” De aki 
élő hittel Krisztusba fogódzik, Benne mindent 
megnyerhet. Mi Krisztusban vagyunk gazdagok? 

Az Úr arra is fényt derít, hogy a gyülekezet 
„vak”: nem látja, „nem tudja” (17. vers), hogy 
nyomorult, szegény. Nem látja sem a bűneit, sem a 
Szabadítót. A világ fejedelme megvakította. Ezért az Úr 
azt tanácsolja neki: „Szemgyógyító írral kend meg a 
szemedet”. Isten Ígéje és Szentlelke ez a szemgyógyító 
ír. Engedjük, hogy gyógyítsa meg a mi lelki szemeinket 
is! Az Úr azt akarja, hogy meglássuk, ki van az 
életünkben az első helyen: Jézus, aki meghalt érettünk a 
kereszten, vagy a világ gazdagsága (a pénz szerelme, 
hírnév, karriervágy…)? A mi életünkben valóban az Úr 
van az első helyen? 

A gyülekezet vaksága abban is megnyilvánul, 
hogy nem veszi észre: még megtérés előtt van. Pedig 
bizonyára megtértnek vallotta magát. Ezért az Úr most „ 
megfeddi és megfenyíti.” Ezt elsősorban Ígéje és 
Szentlelke által teszi. Mi engedjük, hogy megfeddjen? 
Vagy más fenyítésre várunk? Aki nem ért, érezni fog. 
Az Úr így szól az ének szavaival: „Most még jövök lágy 
suttogással, egykor talán viharzúgással”. Feddésének 
szent célja van: az, hogy végre valóban és teljesen 
megtérjünk. Megtörtént-e már ez a mi életünkben? 

Akinek tekintete mindent átjár, azt is 
megállapítja, hogy a gyülekezet „mezítelen”. Pedig 
lehet, hogy „bíborba és patyolatba” öltözött. De 
megtartott bűneinek a rútságát semmi el nem takarhatta. 
Csak Jézus vérének az igazsága, a kegyelem fehér ruhája 
az, amely minden bűnt elfedez. Ezt azok kapják meg, 
akik átadják Neki saját igazságuk szennyes ruháját. Te 
átadtad-e már? Van-e fehér ruhád? Ha igen, vigyázz, 
hogy a bűnök be ne szennyezzék! S ha mégis igen, menj 
vissza újra a kegyelem forrásához, a kereszt alá, hogy az 
Ő vére újra megtisztíthassa. Sose hagyd, hogy ez a ruha 
piszkos maradjon! 

Honnan lehet tudni, hogy a gyülekezet még 
megtérés előtt van? Onnan, hogy Jézus még a szívük 
ajtaja előtt áll. Még nincs vele élő kapcsolatuk. Az Úr 
még nem vehette át az uralmat. Még nem tisztíthatta 
meg az életüket. Nem adhatta át kegyelmét és minden 
áldását. Még nem lettek Isten gyermekeivé és az örök 
élet részeseivé. Ezért kéri őket az Úr, hogy nyissák meg 
a szívüket. De még a szív megnyitása is kegyelem. Isten 
csodája. Lídiának is az Úr nyitotta meg a szívét (ApCsel 
16,14). „Az Úr munkálja mind az akarást, mind a 
munkálást jókedvéből” (Fil 2,13). Keressük az 
elcsendesedést, hogy meghalljuk lágy, pulzusszerű 
kopogtatását! Fogadjuk be Őt, Megváltónkként az 
életünkbe, hogy Vele leküzdhessünk „minden akadályt 
és a megkörnyékező bűnt”. Akkor Vele győzhetünk és 
Vele lehetünk örökké. Ámen. 

        
 
 

Varga József, Diósad 
Demeter Sándor lp., Tóti 

Aki a látszat mögé lát 
 
  

Egy összejövetelen mélyen érintett ez az ige. 
Különösképpen az talált szíven, hogy a laodiceai 
gyülekezet félreismerte magát. A látszat világában 
élt, ötféle tévhitben. 

Először is azt képzelte magáról, hogy 
minden rendben van. Azt hitte, hogy a szeretete 
forró. De az Úr a látszat mögé lát. Látleletét közli is 
vele: „Langymeleg vagy” és „Te sem hideg nem 
vagy, sem hév”. Vajon rólunk mit mondana az, 
„akinek tekintete olyan, mint a tűzláng?” 
De az Úr nem csak látleletet nyújt, hanem tanácsot 
is ad: „Bár hideg volnál vagy hév”. 
Hideg? Igen. Aki beismeri, hogy a szíve hideg, de 
szeretne forró lenni, annak a könyörgését 
meghallgatja az Úr. Szentlélek által nyert 
szeretetünk (Róma 5,5) csak izzó hőfokon 
magasztalhatja Őt, és csak ha a Szentlélek tüze ég a 
szívünkben, akkor foghat lángot, az Úr 
kegyelméből, mások hite is. Aki „langymeleg” 
marad, éppúgy elvész, mint az, aki „hideg” marad. 
A mi szeretetünk valóban forró?  

A gyülekezet másik tévhite: „Gazdag 
vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs 
szükségem”. Sem az Úrra, sem a kegyelemre, sem 
az Igére, sem a megszentelődésre, sem az Úr 
akaratának megértésére, sem annak megélésére, 
sem az Ő vezetésére… 
Képzelt gazdagság ez! Veszélyes nagyság! Akit 
foglyul ejt, az már semmit sem kér az Úrtól, 
mindenek megadójától. Ennek három oka lehet. Az 
egyik az, hogy arról álmodozik, hogy mindene 
megvan. A másik oka az, hogy nincs éhsége és 
szomjúsága a lelki javak után. A harmadik pedig, 
hogy csak az anyagi javak után vágyik. Ránk nem 
jellemző ez?  
Ha igen, akkor nekünk sem mondhatja az Úr: 
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek 
országa” (Máté 5,3).  
Az Úr a vélt gazdagoknak is megmutja a valóságot: 
„Te vagy a nyomorult, a nyavalyás (szánalmas), a 
szegény”.  
A kórmeghatározás után most sem marad el az Úr 
tanácsa: „Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat!” 
Ez nem vásárlásról szól, hanem elvételről, 
elfogadásról (Jézus már megfizette az árát a 
Golgotán!). Mi ez a tűzben megpróbált arany? Az 
élő, megpróbált hit: „A ti kipróbált hitetek, ami 
sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált 
aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre 
méltónak találtassék Jézus Krisztus 
megjelenésekor”. (1Pt 1,7) Lehetünk olyan 
gazdagok akár Dáriusz, de ha ez a kincsünk 
hiányzik, örökre szegények maradunk és 
elkárhozunk. Akiknek az életében a földi gazdagság 
marad az első helyen, és abban bízik, nem mehet be 
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CECE--történettörténet  
(folytatás az előző számból)(folytatás az előző számból)  
 
III. rész 
Országos CE federáció  

Az EMESz annak az egyesületek 
életében gyakran észlelhető 
jelenségének, hogy idő multával a 
tagok előtt az egyesület maga elé 
tűzött sajátos célja mindinkább 
elhalványul és az egylet mint olyan 
öncélúvá válik, annak a sajátos 
elvnek a leszögezésével és 
érvényesítésével igyekezett elejét 
venni, hogy tulajdonképpen nem 
egyes személyeket, mint 
evangéliumi munkásokat választott 
illetve fogadott tagul, hanem magát 
az evangéliumi munkát, lett légyen 
az vasárnapi iskola, ifjúsági 
bibliakör, CE szövetség, vagy kék-
kereszt, vagy kék-kereszt csoport és 
az illető munkás személyt, csak mint 
annak a bizonyos evangéliumi 
munkának az EMESz közgyűlésére 
vagy más összejöveteleire delegált 
képviselőjét. Ezzel elejét vette 
szövetségünk annak az eshetőségnek 
is, hogy egyes evangéliumi munkát 
nem végző egyének nagyobb 
számban a szövetségbe tagokul 
belépve és a többség erejénél fogva 
a vezetést kezükbe ragadva, a 
szövetséget annak eredeti céljától és 
irányától eltéríthessék. Így értve, 
most már az EMESz szigorúan véve 
voltaképpen nem is evangéliumi 
munkások, mint inkább evangéliumi 
munkák szövetségeként alakult meg. 
Az egyes belmissziós munkaágakkal 
szemben azok elismerése alkalmával 
támasztott követelmény csupán az 
volt, hogy azok igazán 
evangéliumiak és rendszeresen 
végzettek legyenek.  

Az EMESz mint a különböző 
evangéliumi munkák országos 
szervezete lett tovább, egyelőre és 
ideiglenesen, azoknak egyes 
világszervezeteivel u.m.: a vasárnapi 
iskolai világszövetséggel, a CE 
világszövetséggel, az Evangéliumi 
(Aliánsz) világszövetséggel, és a 
Kék-Kereszt egyletek 
világszövetségével való kapcsolatok 
szerve is. A fenti evangéliumi 
munkák körül mind számban, mind 
fejlettségükből folyó 

jelentőségüknél fogva, a CE 
szövetségek álltak vezető helyen. A 
VCE világszövetségben az a 
törekvés nyilvánult meg, hogy a 
világháború által alkotott Európai 
CE Unióba tömörítve erő és 
életteljesebb egységbe forrassza. 
1926-ban CE világkonferenciára 
hívta össze Londonba az egyes 
európai országok nemzeti CE 
szövetségeink delegátusait, sőt azok 
részvételét még anyagi segély 
nyújtása révén is igyekezett 
biztosítani. Ennek a körülménynek 
köszönhette az EMESz titkára is, 
hogy abban a kiváltságban 
részesülhetett, hogy az 1926 évi 
londoni CE Világkonferencián (mert 
hiszen a Regátban  akkor még nem 
voltak s talán még ma sincsenek CE 
szövetségek) CE szövetségek 
delegátusa részt vehetett és 
Romániát képviselhette. 

Ugyanakkor már el volt határozva, 
hogy az Európai CE Unió 5-ik, de a 
világháború után első igazi 
páneurópai CE Konferenciája 1927 
nyarán Budapesten tartassék meg, 
valamint az is, hogy az egyes 
európai nemzeti CE uniókat 
erőteljesebb szervezkedésre és a CE 
mozgalom fejlesztése és terjesztése 
érdekében állandó központi 
hozzájárulásra szólítja föl. Ennek 
következtében az EMESz titkára 
már 1927 tavaszán megtette a 
szükséges lépéseket arra nézve, 
hogy az addig az EMESz-be 
kapcsolódott és abban nyilvántartott 
szervezett CE szövetségek egy 
országos transylvan romániai CE 
Federációba tömörüljenek az 
európai nemzeti CE uniók szervezeti 
alapelveinek megfelelően. Az 1927 
évi húsvéti szalontai országos CE 
konferencia alkalmával tartott orsz. 
CE Federáció közgyűlésén a 
központi hozzájárulás ügye is 
tárgyalás alá vétetvén határozatba 
ment, hogy az országos CE 
federáció minden szervezett 
szövetségtől (t.i. szervezett lehet 
minden CE szövetség, ha legalább 
10 tagja van s elnököt, titkárt és 
pénztárost választ), az EMESz pedig 
minden szervezetlen CE tagtól 
rendes illetve munkás tagonként és 
évenként 4 pénzegységnyi (4 Leu) 
hozzájárulást küldjön az európai CE 
Unió pénztárába. Jóllehet e 
határozatok jegyzőkönyvre vétettek 
és ennek alapján az EMESz titkára 
az 1927 augusztus 8-14 napjain 
Budapesten tartott 5-ik páneurópai 
CE konferencia alkalmával tartott 
végrehajtó bizottsági gyűlésén az 
európai CE Uniónak az erre 
vonatkozó bejelentéseket megtette s 
azok ottan tudomásul vétetvén a 
Transylvan-romániai CE Federáció 
az Európai CE Unió rendes tagjául 
felvétetett, mindazonáltal őszintén 
megvallva a felajánlott hozzájárulás, 

részben a mind súlyosabbá váló 
politikai és gazdasági viszonyokból 
eredő gátlások, részben pedig egy 
egész Európát átölelő szövetséges 
testvéri érzületnek a szövetségi 
tagokban való hiánya vagy 
gyöngesége folytán csak elméleti 
maradt.  

Az EMESz országos 
tevékenységének a föntebbiektől 
eltekintve az 1923-1930 években 
való kiemelkedőbb mérföldmutatói 
négy országos konferenciának 
(három Szalontán*, egy 
Kolozsváron) rendezés és több 
marosvásárhelyi kerületi 
konferencián való részvétel és 
szolgálat, továbbá a szövetségi 
titkárnak egy országos missziói 
körútja és több vidéki missziói 
látogatásai, az országos szövetség 
ügyének szolgálatára (1921-26-ig) a 
Kecskeméthy „Kis Tükör”-jének 
újramegjelenéséig a szövetségi titkár 
által szerkesztett és kiadott 
„Evangéliumi munkás” című havi 
lap, valamint a Pollock I. művéből a 
szövetségi titkár által átdolgozott 
„CE szövetségi Kis Káté”-nak 1935-
ben való kiadása jelzik, amelyekről 
most itten bővebben szólani nem 
kívánunk.  

IV. rész 

Újabb alapszabály alkotási 
törekvések 

A harmincas évek elején kezdett a 
marosvásárhelyi CE szövetség 
vezetői részéről az a törekvés 
megnyilvánulni, hogy az ottani helyi 
és környékbeli CE szövetségek 
intenzívebb védelme munka 
terjesztése céljából olyan szabályok 
alkottassanak, amelyek a marosi 
körzetbe tartozó CE munkák 
zavartalan fejlődését biztosítsák. 
Természetes, hogy eme törekvések 
megvalósulására irányuló 
kezdeményezések sem az EMESz 
sem az országos CE Federáció 
vezetősége részéről semmi 
akadállyal nem találkoztak, 
amennyiben az országos 
szövetségekbe tartozó egyes 
evangéliumi munkaközösségek a 
saját legjobb belátásuk szerint és 
helyi viszonyaik és 
körülményeiknek megfelelően teljes 
autonómiával szervezkedhetnek és 
intézhetik ügyeiket, viszont az 
EMESz mindenkor minden CE 
szövetségi munkásnak, aki csak erre 
vonatkozó kívánságát a 
vezetőséggel közölte az EMESz 
elnökének és titkárának aláírásával 
és pecsétjével ellátott munkás 
tagsági igazolványt bocsájtott 
rendelkezésére, amely igen sok 
esetben az evangéliumi illetve a 
szövetségi munka zavartalan 
végzését biztosította, noha 
természetesen mindig a helyi 
körülmények és a politikai 

közigazgatási szervek egyéni 
fölfogásán múlott, hogy ezeket az 
igazolványokat milyen mértékben 
respektálták.  

A marosvásárhelyi alapszabály 
alkotási munkálatok – úgy tudjuk – 
bizonyos idő múlva megrekedtek és 
az a fölfogás kerül felszínre, hogy a 
külön alapszabályok alkotása és 
kormányhatósági jóváhagyása 
voltaképpen mellőzhető volna, 
hogyha az EMESz már nevében is 
kifejezetten hangsúlyozza a CE-t 
úgy, hogy az országos szövetség 
neve ezentúl: Evangéliumi CE 
Munkások Erdélyi Szövetsége lenne. 
Az EMESz vezetősége részéről ez 
utóbbi óhajtás sem találkozott 
semmi elvi akadállyal vagy 
ellenállással, aminek bizonyságául 
szolgálhat az a körülmény is, hogy 
szövetségi titkár a közben 
szükségessé vált románnyelvű 
szövetségi bélyegzőt már  Asociaţia 
evangheliştilor CE din Ardeal 
körirattal készítette el és vette máris 
használatba, jóllehet a szövetség 
névváltoztatásának ténye csupán 
evégre összehívott közgyűlési 
határozatnak miniszteri jóváhagyása 
útján válhat jogilag érvényessé. 
Nem kívánjuk letagadni, hogy az 
evégre szükséges lépések 
megtételére a marosvásárhelyi 
szövetségeknek ígéret tétetetett épp 
oly kevéssé, mint azt a tényt sem, 
hogy ez az ígéret mindezidáig nem 
vált valóra, csupán tekintetbe 
kívánjuk vétetni a körülményeket. 
Először is azt, hogy az EMESz 
közgyűlésének rendes tagjai a 
szélrózsa minden irányában sok 
esetben egy vagy több száz 
kilométernyi távolságban laktak és 
hogy ezeknek összegyűjtése és az 
országos szövetségi közgyűlés 
megtartása épen a harmincas évek 
elejétől fogva hol szigorított, hol 
nyílt, hol burkolt ostromállapot 
folytán alig volt lehetséges, hogy 
tovább az alapszabály 
módosításának jogi elkészítésében 
szövetségünk ügyészét személyében 
és családjában ért itt nem részletező 
bajok akadályozták, végül pedig 
elnökünket előbb hitvese 
elköltözésével utóbb több rendbeli 
és utoljára öt szellemi munkára 
képtelenné tevő súlyos betegsége 
teljesen meggátolták abban, hogy 
országos konferencia és közgyűlés 
előkészítésében részt vegyen 
jóllehet az 1935 évi marosvásárhelyi 
konferencián jelen volt EMESz 
tagok kívánt névmódosításhoz 
elvben hozzájárultak.  
 

*az eredeti szövegben az erdélyi 
településnevek — a kor törvényei 
értelmében — román megnevezésük 
szerint jelentek meg (szerk.) 

 

Dr. K. Tompa Arthúr,  
szövetségi titkár 
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Timothy Keller: Hit és kételkedés  
 
A sokezer főt számláló New York-i 
gyülekezet világhírű lelkésze, Timothy 
Keller számos előítéletet eloszlat, majd 
meggyőző válaszokat ad a hívőkben és 
nem hívőkben egyaránt felmerülő 
kételyekre. Viták felidézésével, 
szépirodalmi példákkal, 
valamint nehezen kikerülhető filozófiai 
és teológiai érvekkel támasztja alá azt a 
meggyőződését, hogy bár a hit túlmutat 
az ész határain, ez nem jelenti azt, hogy 
ésszerűtlen volna hinni a kinyilatkoztatás 
Istenében.  

Miért engedi Isten a szenvedést? Miért van pokol? Hogyhogy csak egy 
igaz vallás létezik? Hogyan követhetett el az egyház 
ennyi igazságtalanságot? Cáfolja-e az evolúció a teremtéstörténetet? 
Megbízható-e a Biblia? Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a 

kötet.  
 
A gáncs nélküli lovag 
 
Nemrég jelent meg a Dr. Széplaki 
Kálmánnal készült beszélgetőkönyv, 
melynek címe A gáncs nélküli lovag. A 
jogászt a kommunista években ítélték a 
Duna-csatornánál letöltendő fogságra, 
ahol megtalálta azokat a foglyokat, akik 
mellett éveken át tanítványként élhetett.  
 

A 20. század második felének 
egyik legjelentősebb, legfőképpen talán a 
Nicolae Steinhardtéhoz hasonlító 
megtérése a Dr. Széplaki Kálmáné, akinél 
szelídebb embert aligha hordott hátán a 
föld. 
 

A kötetek megvásárolhatók 20% 
kedvezménnyel a www.koinonia.ro oldalon! 

KönyvajánlóKönyvajánló  

A missziói parancs 
 

Dr. Papp Géza, az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
püspöke a fenti igeversek alapján 
tartott nyitóáhítatot a 
Marosvásárhelyen rendezett 
„Kinek a dolga?” konferencián. 
A cigányság egyházi 
integrálásáról és misszionálásáról 
szóló konferencián 
magyarországi és erdélyi 
meghívottak voltak együtt. A 
püspök úr misszióval, 
egyházlátásával és a cigányság 
felkarolásával kapcsolatos igei 
gondolatait érdemesnek találtam 
megosztani a röpCE olvasóival. 

A fenti Igét keresztelésor szoktuk 
felolvasni, de ez a Jézus Krisztus 

missziói parancsa, testamentuma. A jövőre nézve mondja Jézus: ne csupán 
szaporítsátok a gyülekezeteket, vagy intézményekbe gyüjtsétek össze a 
népeket, hanem mondjátok el, amit személyesen átéltetek, 
megtapasztaltatok. Hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön. 

Csendességemben ez volt a magamnak feltett kérdés: a református 
egyház hogyan teljesíti Jézus missziói parancsát? 

A két világháború között elődeink megfogalmazták missziói látásukat. A 
belmisszió alatt az egyház fogaskerekenek összehangolását tekintették 
fontosnak. Ugyanakkor a külmisszió éppen a más népek Krisztushoz 

vezetését hozta előtérbe. Ennek ellenére belterjessé lettünk, 
megfeledkeztünk a misszió fontosságáról, a mellettünk élő más 
nemzetiségiekről. Csak saját nemzetünk tagjaira figyeltünk. Az 
egyetemességet kihagytuk szolgálatunkból.  

 Péter apostol soha nem tette volna be a lábát egy pogány házába és 
nem ült volna le vele egy asztalhoz. De Isten szavára, a látomás hatására, 
meg kellett értenie: „A miket az Isten megtisztított, te ne mondd 
tisztátalanoknak.” (ApCsel 10). Kornéliusz hívatja Pétert. Ő elmegy, igét 
hirdet, tanítvánnyá tesz, tanít. Majd Pál és Timotheus szolgálata. Így  jut 
el az Ige Filippibe, Európába. 

Európa ma az elődöket megtagadja. A misszionáriusokat nem fogadja, 
alkotmányába sem iktatja be Isten nevét. 

 Reggeli csendességemben azon töprengtem, hogy olyanok kezdünk 
lenni, mint Jónás. Tudta mi a dolga, de nem tette. Nem mentünk el, nem 
tanítottuk a mellettünk élő népeket sem. Nagyon kemény ítélet. Perlekedni 
kezdtem az Istennel: Uram, Istenem, ha kérdezhetek, ha elmondhatnám a 
véleményemet: te a saját népünkhöz küldtél, mi azt tisztességgel végeztük, 
kereszteltünk, temettünk, stb. Megszólalt az Isten, és újjával rámutatott: 
minden népekhez! Megszólaltam másodszor is: te tudod, teológiánkat 
megnyitottuk más nemzetségűek előtt, tanuljanak, menjenek és 
szolgáljanak saját népük körében. Megszólalt az Isten: ”titeket küldtelek 
hozzájuk!” Harmadszor is mondtam: te tudod milyen sok alapítványt, 
egyesületet hoztunk létre. Még EU-s pénzeket is lehívtunk. Vetettük a 
magot, ahogy lehetett, ahova tudtuk. Az én Uram azt mondta: „ „én azzal 
bíztalak meg titeket, hogy menjetek, de ti magas lóra ültetek, féltetek 
leszállni, nehogy megteljetek teűvel. Így nem lehet missziót végezni.”  

 Kérdezném én is azoktól, akik ennek a kérdésnek szakemberei: hogyan 
lehet ezt jól, eredményesen csinálni? Minden bizonnyal csakis messzemenő 
áldozattal, beleérzéssel, együtérzéssel, igaz hittel, és nagy-nagy szeretettel.  

 

 

Lejegyezte: R. Szabó István utazótitkár, Marosvásárhely 

„„És hozzájuk menvén Jézus, És hozzájuk menvén Jézus, 
szóla nékik, mondván: szóla nékik, mondván: 
Nékem adatott minden hata-Nékem adatott minden hata-
lom mennyen és földön. El-lom mennyen és földön. El-
menvén azért, tegyetek menvén azért, tegyetek 
tanítványokká minden né-tanítványokká minden né-
peket, megkeresztelvén ôket peket, megkeresztelvén ôket 
az Atyának, a Fiúnak és a az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében, Szent Léleknek nevében, 
tanítván ôket, hogy meg-tanítván ôket, hogy meg-
tartsák mindazt, a mit én tartsák mindazt, a mit én 
parancsoltam néktek: és ímé parancsoltam néktek: és ímé 
én ti veletek vagyok minden én ti veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig. napon a világ végezetéig. 
Åmen!”Åmen!” (Mat 28:18-20)  

CE választások!     CE választások!            Kedves Testvéreim! 
 

Szeretettel értesítelek benneteket, hogy az őszi konferencia alkalmával, országos vezetőségi szinten, 
tisztújításra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy: elnököt, gazdasági igazgatót, körzeti felelősöket és 

utazótitkárokat fogunk választani. Ebbe a választásba szeretnénk minden közösséget aktívan bevonni 
úgy, hogy minden közösségtől 5 jelöltet (személyt) kérünk ezekre a tisztségekre. A jelöléseket 

körzetenként a körzetfelelősökhöz kell eljuttatni legkésőbb július 30 –ig.  
A további részleteket a körzetek felelősei ismertetik.  

 

Szeretettel: Nagy József – Mihály, elnök 

ELŐZETES! XXI. Országos CE Konferencia és a Bonus Pastor Alapítvány - Református Mentő Misszió 
Országos Találkozója, 2012. szept. 28-30, Marosvásárhely. Bővebb információkkal a röpCE augusztusi 

számában jelentkezünk. Szeretettel várunk minden közösségszerető és közösségkereső testvért!  



 

 

4. r ö p C E 

Életkérdések Életkérdések 
SzilágyperecsenbenSzilágyperecsenben  

 
Idén május 4-6 

között szerveztük meg a 14 
Függőleges konferenciát 450 
regisztrált résztvevő számára. 
A rendezvény végeztével a 
munkatársakat a hála és az 
öröm töltötte be leginkább … 
a fáradtságon túl, persze. 
Mindez azért, mert 
megtapasztalhattuk Isten 
csodáit és munkáit ezen a 
hétvégén. Minden félelmünkre 
megszégyenítően pozitív válasz 
érkezett. 

Félelmek és áldások 
Elsősorban attól 

féltünk, hogy nem lesz elég 
résztvevő, holott 500 fiatalra 
terveztük a konferenciát! Végül 
450 fiatal regisztrált, de szombaton 
elértük az 500-as létszámot.  

Aztán azért is 
aggódtunk, hogy nem lesz elég 
szálláshely. Végül a gyülekezet 
vendégszeretetének köszönhetően 
egyetlen tömegszállásra sem volt 
szükségünk. Mindenkit családoknál 
szállásolhattunk el. A fiatalok 
hálásan beszéltek arról a 
szeretetről, befogadásról, amit 
a perecseni gyülekezet 
tagjainál tapasztalhattak.  

Harmadik 
félelmünk a rossz idő volt. 
Ugyan készültünk arra, hogy 
esős idő lesz, mégis titokban 
reméltük a napsütést. Tudtuk 
azt is, hogy a földek eső után 
vágynak. Isten ebben is 
zseniális rendezőnek 
bizonyult: a pénteki előadás 
alatt, míg templomban 
voltunk, no meg éjjel 
esett az eső, de 
szünetekben és nappal 
gyönyörűen sütött a nap!  

A negyedik és 
egyúttal legnagyobb 
félelmünk volt a 
legfontosabb: vajon 
elhangzik-e az 
evangélium ezen a 
hétvégén? Hallani fogják-
e a fiatalok Jézus Krisztus 
hívó hangját? És ezért 
vagyunk a leghálásabbak: 
Krisztus megváltó 
szeretete hatotta át az 
előadásokat!  

Életkérdések 
Mike Pál pénteken arról beszélt, hogy 

mennyire fontos tudnunk, merre tart az életünk, 
és jó az, ha a nagy rendező kezébe tesszük a 
forgatókönyveinket. A résztvevők ajándékba 

kapták John Eldrige Eposz 
című könyvét,  a CE 
Szövetség és a Koinónia 
jóvoltából. Az előadó külön 
kiemelte a könyvben is 
fellelhető üzenetet: Isten 
történetében fontos 
szereplők vagyunk!  
Dányi-Nagy Márió a 
Mennyit érek? kérdésre 
kereste a választ szombat 
délelőtt. Az határozza meg 
értékességünket, ami a 
legfontosabb az életünkben. 

De mi áll életünk 
középpontjában? A szépség? 
A karrier? A hatalomvágy? A 
teljesítés? Bármi legyen is, az 
fogja meghatározni az 
önértékelésünket. És ez 
folyamatos hajszába, 
rettegésbe kerget… De van 
valaki, akinek nagyon sokat 
érünk! Jézus Krisztust kell 
megkérdeznünk arról, hogy 
mennyit ér az életünk! 
Számára olyan sokat ér, hogy 
az életét adta értünk! Ez tesz 
értékessé minket és 
megszabadít a bálványainktól!  
Szombat délután Imre István 
Zoltán tartott előadást a Miért 

fontos dönteni? címmel. 
Hangsúlyozta, hogy nem 
hanyagolhatjuk el egyéni 
felelősségünket a 
döntésekben, 
ugyanakkor egyedül az 
bátoríthat minket arra, 
hogy Jézus mellett 
döntsünk, ha 
rádöbbennünk, hogy Ő 
már rég mellettünk 
döntött, annak ellenére, 
hogy tudja kik és 
milyenek vagyunk! Ez a 

feltétel nélküli 
elfogadás indíthat 
arra, hogy Őt 
kövessük.  
Az istentiszteleten 
Szőnyi Levente, a 
szilágysomlyói 
egyházmegye 
esperese, Ézsiás 
próféta könyvéből 
hirdette az igét: 
„Bizony, a ti 
gondolataitok nem 
az én gondolataim, 
és a ti utaitok nem 
az én utaim” (Ézs 

55,8). Ismét arra irányulhatott a figyelmünk, 
hogy kicsoda ez az Isten, aki érthetetlen módon 
szeret és elfogad minket. Míg a mi gondolataink 
arról szólnak, hogy az „ÉN utam, az ÉN jövőm, 
az ÉN családom, az ÉN terveim, az ÉN 
kapcsolataim”, addig Isten gondolatai így 

hangzanak: „a TE utad, a TE jövőd, a TE 
családod, a TE terveid, a TE kapcsolataid”… 
Ezek foglalkoztatják mennyei Atyánkat!  

A Függőlegest két igei köszöntő 
foglalta keretbe. Pénteken Kánya Zsolt-Attila, a 
KRISZ elnöke bátorította a fiatalokat, hogy 
találkozzanak Krisztussal az előttük álló 
hétvégén, vasárnap délután pedig Nagy Bálint, a 
helyi házigazda-lelkipásztor bocsátott minket 
útra őszinte szavakkal: vajon elhagyjuk-e 
Krisztust is, amikor innen hazamegyünk, vagy 
csak Perecsent hagyjuk hátra, de Krisztussal 
megyünk tovább?! 

Újdonságok a Függőlegesen 
A konferenciát színessé tették a 

változatos műhelybeszélgetések, szabadidős 
programok. Bölcsföldi András budapesti 
teológusokkal egy izgalmas interaktív Biblia-
kiállítást hozott el a Függőlegesre, mely a 
polgármesteri hivatalban kapott helyet. A 
Reménység fesztiválra készülve pedig a KÉTT 
kurzusnak is helyet adott a találkozó. Márton 
Előd IKE utazótitkár tartotta meg a háromrészes 
Keresztény élet és tanúságtétel tanfolyamot az 
érdeklődők számára, bátorítva őket, hogy 
merjenek bizonyságot tenni hitükről és 
imádkozzanak kitartóan barátaikért, akiket 
szeretnének Krisztushoz vezetni. Szintén 
újdonság volt a konferencián az állandóan 
működő imaszoba, ahová bármikor félre lehetett 
vonulni, imádkozni, elcsendesedni. A 
lelkigondozás megszervezésére is nagyobb 
hangsúlyt fektettünk! Örömmel tapasztaltuk, 
hogy az elmúlt évekhez képest több fiatal vette 
igénybe a felkért lelkigondozókat, ám még 
mindig sokat kell dolgoznunk azon, hogy a 
lelkigondozás mint alapszükséglet természetes 
igényként beépüljön erdélyi keresztény 
kultúránkba. 

A visszajelzések és a leírt 
megtapasztalások alapján elmondhatjuk, hogy 
Isten gazdagon megáldotta a 14. Függőleges 
konferenciát! Köszönjük szépen testvéreink 
sokrétű támogatását! Éreztük a háttér-imák 
megtartó erejét, és minden egyes anyagi és 
természetbeni támogatás hozzájárult ahhoz, hogy 
létrejöhessen ez a rendezvény! 

Terveink 
A sikeres rendezvény nehezen 

alakuló szervezése, és rengeteg kihívása sok 
kérdést vetett fel a szervező csapatban. Látjuk és 
érezzük, hogy a 14 év feletti generációnak 
nehezen beszéljük már a nyelvét. Imádkoznunk 
és dolgoznunk kell azon, hogy megtaláljuk velük 
is a kommunikáció hogyanját. Ugyanakkor azt is 
látjuk, hogy sok nehézséggel küzdenek a fiatalok, 
amiben még hathatósabb segítséget nyújthatnánk 
nekik! Kérjük, 
könyörögjetek velünk 
együtt, hogy 
megtaláljuk az 
evangélium 
hirdetésének útjait a ma 
fiataljaihoz! 

 
 
    Berke Krisztina-Ágnes,    
Függőleges-koordinátor, Kolozsvár 

Programok Tenkén:  
Június 18-22 Női csendeshét. Témája: Eszter könyve. 

Október 12-14 Ifjúsági hétvége 
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:  

Berke Sándor lp. református lelkipásztor, +4.0259-310299, berkesandor@gmail.com 



 

 

5. r ö p C E 
A szatmári CE közösség 

 

Maroknyi, de lelkes tagokból áll a szatmárnémeti CE közösség. Szerda délutánonként gyűlünk össze, 
házaknál, az Ige tanulmányozására. Ezek az alkalmak segítenek minket egymás hite által épülni. Jelenleg az 

első Korinthusi levelet olvassuk. 

Lehetőségeinkhez képest anyagi segítséget nyújtunk a közösségünk és a 
környezetünkben élők számára, és ha szükséges, kétkezi munkával is 
segítünk a rászorulókon. 

Az ákosi, görbedi vagy amaci gyülekezetekben énekekkel szolgált a 
közösségünk imaheti illetve evangelizációs alkalmakon. 

Áprilisban egy gyermekevangélizációs tevékenységet indítottunk be a 
szatmárnémeti Új Remény Egyesület segítségével az egyik helyi iskola 
tornatermében. Ősztől szeretnénk még több gyermek és munkatárs 
bevonásával folytatni ezt a munkát. 

Nemrég keresztelőre voltunk hivatalosak: Keresztúri Zsófia részesült 
jelenlétünkben a keresztség sákramentumában. Ezúttal is kívánjuk Isten 
áldását a kisded és szülei életére. 

Különösen szívügyünk a Szatmárnémetitől 50 km távolságra fekvő avasi 
táborhely sorsa. Terveink között szerepel két gyermektábor 
megszervezése, amelyeknek nagy sikere volt az 
elmúlt években. A bővülő szükségletet látva 
szeretnénk a már meglevő faház kihasználtságát 
megkétszerezni a ház bővítésével, amelyhez a 
szükséges lépéseket már a tavaly megtettük. 
Lehetőség lenne a 200 méterre levő forrásvíznek a 

levezetéséhez is, hogy javítsunk a higiéniai körülményeken, amit a fölöttünk felépült 
pisztrángos veszélyeztetni látszik.  A tábor fejlesztéséhez mielőbb 6000 lejre lenne 
szükségünk. Ezen kívül népszerűsítjük a CE tagság felvételét valamint az adó 2%-nak 
felajánlási lehetőségét a CE szövetség részére. Imádkozzatok értünk, hogy „szégyent 
nem valló munkásokká” (2Tim 2,15) válhassunk mi is, és nevelhessünk másokat is. 
                    Dr. Puskás Csaba, Szatmár 

Húsvét 1700 diákkal  

IFES Undivided 
 

A húsvétot Győrben töltöttük a kolozsvári Genézius ifi hat 
fiataljával egy nemzetközi keresztény diákkonferencián, ahol 40 
országból 1700 fiatal ünnepelte együtt a feltámadást! Mi önkéntes 
szolgálatot is vállaltunk ezen a rendezvényen, így csökkenteni tudtuk a 
költségeinket, ugyanakkor sokat tanultunk a magyarországi MEKDSZ 
evangéliumi diákszervezettől, aki a házigazdája volt az IFES 
(International Fellowship of Evangelical Students) Undivided 
konferenciának!  Íme néhány gondolat 
csoportunk fiataljainak tollából 
(billentyűjéből...): 

„Az Undivided (Osztatlan) nehezen 
megosztható egyedi élmény, mely során 
osztoztam örömben, dicsőítésben, 
csendességben, evangéliumban, 
előadásokban, beszélgetésekben és egy 
olyan közösségben, mely lelkesített a 
szolgálatban. Még mindig oszt-szoroz ez a 
konferencia bennem!” (Szigeti Szidónia) 

„Meghatározó volt az a tény, hogy az 
Undivided konferencián önkéntesként 
voltunk jelen. Sokat kellett dolgozni, nekem például wc-ket kellett 
takarítanom, egy nap többször is, de olyan jó volt a társaság, hogy ez 
sem szegte kedvem. Egyetlen hátránya az volt, hogy így 
néhány  előadásról lemaradtam, de amiken részt vettem, azok nagyon 
tetszettek. Kedvencem John Lennox első előadása volt, melynek témája: 
Az alkotó Isten, aki nem bálvány, illetve az utána következő nyílt 
beszélgetés.” (Halmen Balázs) 

„Nagyon nehéz egyetlen gondolatba összefoglalni mindazt, amit a 
konferencián hallottam, átéltem, mert egy nagyon hosszú, most is tartó 
folyamatnak egy nagyon fontos stációját jelentette. Igazi közösségben 
lehettünk Istennel és egymással, szinte alig tudtam elfogadni, hogy 
vissza kell jönni a hétköznapokba. Az a jó, hogy nem jöttem üres kézzel: 
merem remélni, hogy Istent és az Ő tisztán látó és ugyanakkor elfogadó 

szeretetét jobban megismerhettem, és rengeteg biztatást kaptam arra, 
hogy ezt továbbadjam, illetve tanácsot is arra nézve, hogy hogyan lehet 
továbbadni -  barátoknak, a körülöttem élőknek. Ez persze egy hosszú 
folyamat, amit még most is tanulok, de jó a Mesterem, ezért csak jó 
sülhet ki belőle.” (Kővári Bözs) 

„Nagyon jó élmény volt! 40 ország képviseltette magát fiataljaival, és 
mindenki egy céllal volt jelen, hogy együtt örüljünk a feltámadásnak. 
Ugyanakkor rengeteg fiataltól hallottam arról, hogy az IFES 
evangelizációt folytató missziós szervezet sok tagszervezettel, 
különböző országokban. Bátorító volt ezt hallani, hogy milyen sokan 
vannak még rajtunk kívül, és az országunk határain kívül, akik számára 

fontos az evangelizáció. Ebből aztán lehetett 
építkezni, mikor hazajöttem!” (ifj. Szilágyi 
Sándor) 

„Még életemben nem voltam ekkora 
rendezvényen, önmagában ez élmény volt (s 
azóta többször fel is vágtam ezzel, hogy biza, 
több mint ezerötszáz fiatallal együtt ünnepeltem 
a Húsvétot!), annál is inkább, hogy önkéntesek 
voltunk, s többé-kevésbé a szervezés súlyát is 
éreztük. De két nagyon fontos élmény maradt 
meg a konferenciáról: az egyik az El Mondo, a 
konferencia autonóm kávézója, ahol úgy társult a 
jellegzetes "kávéházi hangulat", minden velejáró 
lazasággal és drámaisággal, és az oly biztonságot 

adó "keresztyén környezet", hogy egyik sem veszített valóságosságából. 
A másik pedig, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik ugyanazokkal 
a gondokkal küszködnek, mint én! Ez így, leírva, 
egészen egyértelmű, hétköznapi dolog, de nekem 
nagy élmény volt felfedezni, hogy az én saját, 
személyes, megoldhatatlan problémáim és 
megválaszolhatatlan kérdéseim másnak is a saját, 
személyes problémái és kérdései! Nem kell tehát 
nagyképűen azt gondolnom, hogy én egyedi, 
különleges, problémás eset vagyok.” (Szilágyi K. 
Ágota) 

Ifj. Berke Sándor, ügyvezető, Genézius Társaság, Kolozsvár 



 

 

6. r ö p C E 
A teremtett világ Isten szerinti gondozása 
 

Amint e bevezető sorokat írom, éppen hullanak az almafa virágjai. A körte
- és a cseresznyefa már korábban elvirágzott. Két héttel ezelőtt még a 
levegőt betöltötte a fehér virágok bódító illata és a méhek zümmögése. 
Bizonyára a kedves Olvasó is tapasztalta a tavasz eme szépségeit. A 
bimbók, a virágok, az illatok, a méhek és a leendő gyümölcsök mindig arra 
emlékeztetnek, hogy Isten mennyire szereti a teremtett világot és naponta 
gondoskodik is róla. 

Volt egy idő az életemben, amikor a teremtett világnak  és a keresztyén 
hitemnek annyi köze volt egymáshoz, mint két idegennek, akik egy 
trolibuszon utaznak. Más-más megállóban szálltak  fel, sose beszéltek 
egymással, és úgy tűnt, hogy nincs is semmi közük egymáshoz. Mióta 
azonban kapcsolatot teremtettek egymással, sok minden megváltozott. 

Ezennel elinduló írássorozatom kettős célt szolgál: történeteket szeretnék 
megosztani arról, miként értettem meg, hogy a teremtett világban sáfár 
szerepem van, és beszélni szeretnék a teremtett világ gondozására irányuló 
keresztyén elhívásunkról. 

El tudom képzelni, hogy olvasóim közül többen szeretnek az erdőben 
sétálni, gombászni, erdei gyümölcsöket szedni, és napsütéses délutánon, 
egy szép árnyékos helyen, élvezettel fogyasztanak el egy folyóparti 
uzsonnát. És bizonyára vannak  olyanok is, akik örülnek saját kertjük vagy 
gyümölcsösük termésének. Többségük valószínűleg hívő ember, aki szeret 
közösségbe járni, de szívesen tölt időt egyedül is, elcsendesedve, 

imádságban, és az örök élet reménységében éli mindennapjait. Némelyek 
számára összhang van a hit és a teremtett világ között. Mások azonban 
valószínűleg úgy látják, ahogyan annak idején én is, hogy a kettőnek nem 
sok köze van egymáshoz. Ez nem meglepő, de nem is bátorító. Hiszen 
keresztyénekként Isten világosan felszólított arra, hogy őrizzük, használjuk 
és gondozzuk az Ő teremtett világát. Azaz: a teremtett világ jó sáfárainak 
kell lennünk. És amint sáfár szerepünket keresztyénekként betöltjük, 
csodálatosan közel kerülünk a teremtett világhoz. 

Vizsgáljuk meg tehát közösen a következőkben a teremtett világról való 
gondoskodás isteni parancsait, ahogy azokat a Teremtés könyvében és 
máshol megtaláljuk. Nézzük meg, milyen következményekkel járt a 
bűnbeesés, illetve, hogy miért vagyunk képtelenek a gondoskodásra úgy, 
ahogy azt Isten elvárja tőlünk. Vessünk egy pillantást a teremtett világ 
2012-es állapotára. Napjainkban hogyan kellene történjen a sáfárkodás, 
hogyan kellene viselkedjünk a teremtett világgal szemben? 
Mindannyiunknak kötelessége-e a Teremtés 
gondozása? Milyen az igazi keresztyén 
teremtésgondozás, és hogyan nem szabad ezt tenni? 
Milyen értékrend mentén történhet a keresztyén 
embernek a teremtett világról való gondoskodása?  

Remélem, hogy szívesen olvassák majd ezeket a 
cikkeket, és találni fognak szívükben és életükben 
egy kis helyet a teremtett világ Isten akarata szerinti 
gondozásának. 

Steve Michmerhuizen, misszionárius, Marosvásárhely 
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