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Ilyenkor év végén és év elején emlékezni 

szoktunk. Legtöbbször a szomorú emlékek 

jutnak eszünkbe. Én azonban most arról 

akarok emlékezni, hogy milyen nagy irga-

lommal vett minket körül kegyelmes Iste-

nünk nemzedékeken át. 

Édesapám sokat mesélt nekünk, gyer-

mekeknek arról, hogy a ‘30-as években 

édesanyja, az én nagyanyám, milyen oda-

adóan, hűségesen szolgálta szerető Urát: 

meglátogatta a betegeket, vigasztalta, segí-

tette a rászorulókat. Többször vitte magá-

val édesapámat, aki látta, miként olvassa a 

Szikszai Béni-féle imádságoskönyvet és 

énekel nekik az énekeskönyvből. Már ak-

kor megragadta valami gyermekszívét eb-

ből a szolgálatból, és ez elkísérte élete vé-

géig. 

Az 1944-es orosz háborúban fogoly 

lett, ami nagyon keserves, nehéz időszak 

volt neki. A fogságban esténként, amikor 

lefeküdtek, a takarót a fejére húzta, és 

könnyek között imádkozott: 

„Drága Atyám, ha hazaviszel innen, neked 

szánom az életemet már most, és amíg 

élek, hűségesen követlek!” Ez be is teljese-

dett. Hazakerült. 

 Már a házasságuk is Isten szerinti volt, 

édesanyámmal együtt szolgálták Urukat, 

Megváltójukat. Emlékszem, úgy 8 éves 

lehettem, amikor egy alkalommal nálunk 

volt a CE szövetség bibliaórája. Körben 

ültek a szobában, és mi, gyerekek, ott ját-

szottunk közöttük. Játék közben egyszer 

csak arra lettem figyelmes, mintha ezeket 

az énekeket az angyalok énekelnék. Na-

gyon megragadták a szívemet ezek a fe-

lejthetetlen éneklések.  Amikor édesapám-

mal a mezőn dolgoztunk, sokat énekelt 

nekünk gyönyörű tenor hangján. 

Hogy miért írom le ezeket? 

Azért, mert Isten csodálatosan munkál-

kodott a mi családunk életében. Ezek az 

események nem általunk történtek, hanem 

az Ő végtelen szeretetének a jelei. Soli 

Deo Gloria: Övé egyedül a Dicsőség! Hi-

szem, hogy az, hogy megtérhettem és sze-

mélyes Megváltóm lehet, Istennek az én 

nagyanyám és szüleim imádságára adott 

felelete.  

Jó látni a mi gyermekeink életében is 

az Ő Szent Lelkének csodálatos munkáját, 

különösen, amikor olyan gyerekeinket 

érinti meg, akikért sokat imádkoztunk. Így 

omlanak le a falak a generációk között, és 

kerülünk közel egymáshoz Isten és a hit 

dolgait illetően. De reménységgel vagyunk 

azok fele is, akik jelenleg még nem az Ő 

útján járnak. Sőt unokáinkért, még meg 

nem született dédunokáinkért is könyör-

günk az Úrhoz. Hogy majd, ha eljön az 

ideje, Ott álljunk üdvbe öltözötten, / Én és 

szeretteim köröttem. / Uram tehozzád, / 

Hol fénylik Orcád / Vágyódóm én. 

(Halleluja énekeskönyv 365-ös ének)  

 

 

 

 Kerekes Márta, 

Székelyudvarhely 

 2013-ban is sor 

kerül a CE 

Világszövetség 

imahetére a 

februári hónap 

rendjén. A napi 

imatémákat előhívó, 

együttlétekre lehető-

séget adó napok a 

Bírák könyve 6. 

részéből merített 

igeszakaszra ala-

poznak: "Menj el a 

te erőddel". Az 

imahetet ebben az 

évben az észak- és 

dél-amerikai régió 

CE alelnöke, a 

mexikói származású 

Eliseo Vilchez-

Blancas szervezi. 

Bátorítunk minden-

kit, hogy egyénileg 

vagy közösségként 

kapcsolódjon be a 

több ország imaté-

máit, áhítatait tar-

talmazó útmutató 

füzet követésével. Az 

imahét anyagát 

a www.ce-

union.ro honlapról 

is le lehet tölteni!  

„Nemzedékről nemzedékre tart a Te hűséged” (Zsolt 119, 90) 
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Egy kis izelítő a lelkivezetés és hitmélyítő táborból.... 

Nagy örömünkre és meglepetésünkre nagy lét-

számmal sikerült megrendezni január első napjai-

ban Ózdon első hitmélyítő és lelkivezetés tábo-

runkat. Izgalommal készült minden munkatárs 

erre a különleges táborra. Boros János munkatár-

sunk alábbi beszámolójában a mi gondolatainkat, 

érzéseinket is megfogalmazta: 

„Félelemmel és a saját erőmben komolyan kétel-

kedve vágtam neki a tábornak. Éreztem, hogy ott 

a helyem, csak nem tudtam, hogyan. Csodálatos 

volt megtapasztalnom, hogy a bemutatkozó cso-

port levezetésekor az első kimondott szónál meg-

szűntek az aggodalmaim, eltűnt a szorongásom. 

Felszabadultságom megmaradt a tábor egész ide-

je alatt. A résztvevőkben szintén bizonytalanságot, 

visszafogottságot észleltem, rengeteg feszegető 

kérdést. A mentori beszélgetéseken az Istennel 

való kapcsolatot illetően fény derült egy csomó 

tévhitre, előítéletek is előjöttek, akár az én szemé-

lyem irányában is, ám már mindezek az első alka-

lommal letisztázódtak és mély bizalmi kapcsolattá 

alakultak át.  

Isten ezen a héten újabb betekintést engedett az Ő 

dicsőségébe, megélhettem, hogy nem én kell vala-

mit is tegyek, hanem Ő munkálkodik általunk. A 

remény újjászületését láthattam minden résztvevő-

ben, helyére kerültek a tisztázatlan dolgok és le-

épültek az akadályok, amelyeket ki-ki saját magá-

nak épített.” 

A résztvevők is pozitívan értékelték a tábort: 

 

„Jó volt megélni a megismert testvérek szeretettel-

jes viszonyulását, a testvérekkel való közösséget 

Jézus Krisztus által. A mentori beszélgetések áldá-

sait, Jézus jelenlétét az előadásokban és azt, hogy 

az Ő gyermeke vagyok kegyelemből.” 

„Csodálatos élmény volt megtapasztalni a fiúk (a 

drogterápiás otthon lakói) őszinteségét, jó volt 

éreznem, hogy itt az lehetek, aki vagyok: szégyenér-

zet nélkül bevállalhatom, hogy felépülőben levő 

függő vagyok. Az elfogadást, a testvériséget és a 

méltóságot éltem át a csoporttársakkal, mentorral 

és a lakókkal együtt.” 

„Valóban azon volt a hangsúly, hogy az Istennel 

való kapcsolatunk mélyüljön, és úgy érzem, hogy 

sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. El-

fogadóak és őszinték voltak a vezetők, a lakók egy-

aránt. Mégis a legnagyobb élmény az volt, hogy 

mindenkivel szabadon beszélhettem Istenről, sőt 

megerősítéseket kaptam. Köszönöm. Áldott legyen 

ezért Isten!” 
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„Megtanultam őszinte lenni és bevállalni önma-

gam jóval-rosszal Isten és embertársaim előtt, mi-

vel meggyőződtem, hogy Isten elfogad úgy, ahogy 

vagyok. Bánom, hogy túl hamar lejárt ez a tábor. 

Mire teljesen „megvilágosodtam” volna, haza kell 

menni...” 

„Tetszett, mert őszinte lehettem, mert megdolgoz-

tatott. Ha nem is adtam bele 100%-ot, megértettem 

valamit, ami 100%-os: mit jelent Jézus áldozata, a 

kegyelem. Ennek nagyon örülök.” 

„A közösség formálódása, a beszélgetések a részt-

vevőkkel, az imapartnerrel és a szobatárssal –

nagyon tetszett.” 

 

Köszönjük a résztvevőknek, hogy velünk töltötték 

az év első napjait. Akik úgy gondolják, hogy szíve-

sen eljönnének egy ilyen alkalomra, azoknak hírül 

adjuk, hogy ugyanezt a tömböt több ízben is meg-

rendezzük ebben az évben. Március 20. és 24. kö-

zött fiatalokat, ifiseket várunk a hitmélyítő és 

életvezetés programunkra, az április 17–21. közöt-

ti alkalom ismét nyitott minden generációnak. 

Ha már eldöntötte, kedves olvasó, hogy részt ven-

ne egy ilyen alkalmon, Boros Csillánál lehet jelent-

kezni az alábbi elérhetőségeken: tel. 0740-706854, 

jopasztorlelkivezetes@gmail.com. 

Boros Csilla, 

a Jó Pásztor Egyesület önkéntes munkatársa 

 

Függőleges Tordán! 

 

Ellátogattunk a május 3–5. között sorra kerülő 15. 

Függőleges keresz-

tény ifjúsági konfe-

rencia új helyszínére: 

Tordára. Az ótordai 

gyülekezet lelkipász-

tora, Nagy Albert és 

felesége, Márta, sze-

retettel fogadott min-

ket és vezetett végig 

a terepen. Nemcsak a 

templom és udvara, 

valamint a gyüleke-

zeti ház áll majd ren-

delkezésünkre, de 

megkapjuk használat-

ra a templommal átel-

lenben levő iskola-

épületét is!  

A következő Függőleges munkatársi hétvégét 

február 22–24. között szervezzük, ahol így már al-

kalmunk nyílik a konkrét, helyszínre szabott terve-

zésre is.  

 

Berke Krisztina-Ágnes 

mailto:jopasztorlelkivezetes@gmail.com
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Bármilyen furcsán is hangzik ma már ez a szóössze-

tétel, hogy koncentrálás és tábor, nem kell mégsem 

rosszra gondolni, hanem arra, hogy néhányan meg-

próbáltunk koncentrálni, teljes erőnkkel összpontosí-

tani Isten igéjére. 

A recept elég egyszerűnek bizonyult:  

 végy négy igére éhes embert, helyezd őket messze 

a várostól, például a Lesi-tó mellé egy kis házacs-

kába 

 fűtsd be a házat, és ugyanakkor érezd-élvezd a 

kinti fagyos időt is 

 adj a kezükbe Szentírást 

 és hadd olvassák azt napi 7-8 órán keresztül 

 hogy bírják és örömmel olvassák az igét, adj ne-

kik enni napi három alkalommal. 

Tényleg ennyire egyszerű és nagyszerű volt a január 

2–6. között eltöltött néhány nap, mely során végigol-

vashattuk a 

Rómabeliek-

hez írt leve-

let, Józsuét és 

a Bírák köny-

vét, Ruthot, 

1Sámuelt, a 

Márk evangé-

liumát, né-

hány Zsoltárt, 

és az Aposto-

lok Cselekedeteit. Lelkesen, az igétől új évre töltötten 

jöttünk haza, és hálával nyugtáztuk, hogy finomra 

főzte Isten levesünket! 

Berke Krisztina-Ágnes 

„Koncentráló” Bibliaolvasó napok 

A következő igével köszöntöm szeretettel ked-

ves atyámfiait az új évben:  

„Akár esztek, akár isztok, akármit cseleked-

tek, mindent az Isten dicsőségére tegye-

tek!” (1Kor 10, 31)          

Pál apostol ebben a levélrészletben valójában 

cselekedeteink mozgatórugójára kérdez rá. A 

válaszunk erre a kérdésre sokféle lehet. Mégis 

leghitelesebben az mér le minket, hogy mások 

meglátják-e Jézus Krisztus jellemvonásait a leg-

hétköznapibb tetteinkben is. Így a kérdés valójá-

ban az, hogy ki irányít, kinek a dicsőségét szol-

gálom: a magamét növelem-e vagy az Istenét.  A 

vezetőség többi tagjával együtt kívánom, hogy 

formáljon bennünket a mi Urunk úgy, hogy a 

munkánk az Ő dicsőségét növelje,  és állítson le, 

amikor kimarad a terveinkből, cselekedeteink-

ből. Továbbra is kérem ezért testvéreim imádsá-

gát, és ha a Lélek indítja önöket, jelezzenek 

vissza munkánkat illetően akár a röpCE oldalain 

is.  Adja Urunk, hogy a CE Szövetségben ki-ki 

megtalálja a maga helyét, és ebben egymás tá-

mogatói lehessünk! 

December 8-án Kolozsváron találkozott a 

vezetőség. Horváth Levente lelkipásztor irányí-

tásával alkalmunk volt megosztani egymással a 

misszióról, az evangelizációról és a diakóniai 

szolgálatról való eddigi ismereteinket, hogy ki-

derüljön, ki mit ért e fogalmak alatt, illetve mi-

lyen feladatot érez eddig magáénak a CE Szö-

vetség. 

Megegyeztünk abban, hogy általánosságban 

a misszió azt jelenti számunkra, hogy igyek-

szünk Jézus Krisztus tanítványává tenni embere-

ket, különböző eszközök segítségével. Az Egy-

ház missziójával ellentétben, amely az egyházta-

gokra fókuszál, a CE Szövetség misszióját laiku-

sok végzik és nem csak a már gyülekezetbe já-

rók felé. (folytatás a 8. oldalon) 

 Beszámoló vezetőségi gyűléseinkről 2. 
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2013-as FÉLÉVES ESEMÉNYNAPTÁR 
  DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN ELÉRHETŐSÉG 

J
A
N
U
Á
R 

jan 2-6. 
Jó Pásztor hitmélyitő-
lelkivezetés program, I. tömb Magyarózd 

jopasztorlel-
kivezetes@gmail.com 

jan 2-6. Bibliaolvasó „koncentráló” hét Lesi-tó berkesanyi@yahoo.com 

jan 12. Romániai CE-vezetőségi ülés Nagyvárad oceoffice@yahoo.com 

jan 20-27. Egyetemes imahét Kolozsvár, Tóköz viskypeter@yahoo.com 

jan 27. - feb 
2. CE Világszövetség IMAHÉT Bárhol fuggoprojekt@gmail.com 

F
E
B
R
U
Á
R 

feb 2. Romániai CE vezetőségi ülés Marosvásárhely oceoffice@yahoo.com 

feb 7-10. 
Téli tábor egyetemistáknak 
(MEKDSZ) 

Eger - Magyaror-
szág mekdsziroda@gmail.com 

feb 15-17. Genézius téli tabor Hidegszamos berkesanyi@yahoo.com 

feb 22-24. Függőleges munkatársi hétvége Kolozsvár fuggoprojekt@gmail.com 

feb 25-27. GEKIB, Kárpátmedencei ififórum Gyalu fuggoprojekt@gmail.com 

M
Á
R
C
I
U
S 

már 2. SDG Bibliaismereti verseny Magyarország info@sdg.org.hu 

már 8-10. Romániai CE-vezetőségi ülés Rozsnyó oceoffice@yahoo.com 

már 8-10. 
Kárpátmedencei egyetemi 
gyülekezetek találkozója Marosvásárhely   

már 8-10. 20+ hétvége (Krisz) Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

már 4-11. Pro Christ evangelizáció Kolozsvár, Tóköz viskypeter@yahoo.com 

már 4-11. 
Pro Christ evangelizáció            
(CE Bethánia) 

Budapest - Mag-
yarország bogyo.andras@ce-union.hu 

már 13-16. I.Tini hétvége (Firesz-DM) Jóka - Szlovákia dunamente.kapcsolat@firesz.sk 

már 15-17. Függőleges munkatársi hétvége Kolozsvár fuggoprojekt@gmail.com 

már 16. CE Országos Csendesnap Kolozsvár oceoffice@yahoo.com 

már 20-24. 
Jó Pásztor hitmélyítő-
lelkivezetés program I, ifisek Magyarózd 

jopasztorlel-
kivezetes@gmail.com 

már 22-24. 
SDG (Soli Deo Gloria) Virágvasár-
nap, konferencia 

Pápa - Mag-
yarország info@sdg.org.hu 

már 22-24. Újraélesztés (Krisz) Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

már 31. HÚSVÉT     

Á
P
R
I
L
I
S 

ápr 5-7. X. IKE Sportnapok Kézdivásárhely martonka2003@yahoo.com 

ápr 6. Romániai CE-vezetőségi ülés Kolozsvár oceoffice@yahoo.com 

ápr 12-14. Biharmegyei tavaszi ifinap Bihar megye fazakasf@gmail.com 

ápr 12-14. Szeniorhétvége, MEKDSZ   mekdsziroda@gmail.com 

ápr 17-21. 
Jó Pásztor hitmélyitő- lel-
kivezetés program I, bárkinek Magyarózd 

jopasztrolel-
kivezetes@gmail.com 

ápr 19-21. Tavaszi MérCE (Bethánia) Magyarország bogyo.andras@ce-union.hu 

ápr 19-21. CCI - Tábori munkatársképző Románia oceoffice@yahoo.com 

ápr 26-28. Újraélesztés (Krisz) Rát - Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

M
Á
J
U
S 

máj 3-5. II. Tini hétvége (Firesz-DM) Szlovákia dunamente.kapcsolat@firesz.sk 

máj 3-5. Timóteus konferencia (Krisz pont) Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

máj 3-5. 
15. Függőleges keresztény 
ifjúsági konferencia Torda fuggoprojekt@gmail.com 

máj 11. Romániai CE-vezetőségi ülés Marosvásárhely oceoffice@yahoo.com 

máj 18. PÜNKÖSD     

máj 24-25. SZERETETHÍD   vad.lilla@jobbadni.hu 

máj 25-30. ELF European Leadership Forum Lengyelország http://www.euroleadership.org/ 

J
Ú
N
I
U
S 

jún 8. Romániai CE-vezetőségi ülés Zilah oceoffice@yahoo.com 

jún 8-9. Lendület (Krisz) Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

jún 8-9. Házasok hétvégéje (Krisz) Kárpátalja szanyigyorgy@citromail.hu 

jún 9. Kenya-nap Kolozsvár balazs_halmen@yahoo.com 

jún 22. 
II. ifitalálkozó, műhelymunka 
(Firesz-Duna Mente) Szlovákia dunamente.kapcsolat@firesz.sk 

jún 23-29. 
Jó Pásztor hitmélyítő-
lelkivezetés program I, teológus Magyarózd 

jopasztorlel-
kivezetes@gmail.com 

jún 30. - júl 
6. Romániai CE-vezetőségi tábor Magyarózd oceoffice@yahoo.com 

mailto:berkesanyi@yahoo.com
mailto:mekdsziroda@gmail.com
mailto:fuggoprojekt@gmail.com
mailto:fuggoprojekt@gmail.com
mailto:fuggoprojekt@gmail.com
mailto:oceoffice@yahoo.com
mailto:oceoffice@yahoo.com
mailto:oceoffice@yahoo.com
mailto:oceoffice@yahoo.com
mailto:szanyigyorgy@citromail.hu
mailto:szanyigyorgy@citromail.hu
mailto:balazs_halmen@yahoo.com
mailto:oceoffice@yahoo.com
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Kolozsvár 

 

Genézius Társaság – Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt évben beindult diák-imakör minden kedd reggel 

találkozik. Hálát adunk az eddig begyűlt adományokért is! Imádkozunk azért, hogy a Genézius Társaság az 

erdélyi diákság megújulásában szerepet kapjon és vállaljon. Ugyanakkor szeretnénk, hogy anyagilag fenn-

tartható legyen és új támogatókat szerezzen. Imádkozunk a diákokért, akik vizsgaszesszióban vannak, hogy 

erőt kapjanak ebben a stresszes időszakban.  

Függőleges Ifjúsági Konferencia – Hálát adunk, hogy megtaláltuk a következő Függőleges helyszínét: 

Tordán tartjuk május 3–5. között a 15. konferenciát. Kérünk, imádkozzatok a gyülekezetért, a házigazda 

lelkipásztorért és családjáért és együttműködésünkért is! Könyörögjetek azért, hogy a téma (férfi és női 

identitás) kidolgozásában Istentől kapjunk bölcsességet. Imádkozzatok azért is, hogy ő mutassa meg, kiket 

hívjunk meg előadóknak, hogyan építsük fel a hétvége programját! Imádkozzatok azért, hogy minden mun-

katerületre megtaláljuk a megfelelő munkatársakat! Köszönjük az eddigi imatámogatásokat is! 

 

Marosvásárhely  

 

A marosvásárhelyi CE Szövetség decemberben új vezetőséget választott (elnök: Réman Emőke, tagok: 

Csorbai János, Madaras Zsuzska, Szabó Árpád és Szabó Lídia). Imádkozzatok bölcsességért, erőért, hogy 

betölthessék feladatukat. Kérünk, imádkozzatok velünk a Dorcas otthon gyerekeiért, személyzetéért, az 

otthon működésének támogatásáért! Hordozzátok imáitokban az Onesimus projektben szereplő fiatalokat, 

hogy elérje őket Isten igéje, és a velük foglalkozó szakembereket, hogy erőt és bölcsességet nyerjenek, 

ugyanakkor a projekt anyagi hátterének biztosítását is. Imádkozzatok elkötelezett munkatársakért a misz-

szióhoz, hogy minél több embert elérjünk az Örömüzenettel. Ugyanakkor kérünk, imádkozzatok elkötele-

zett önkéntesekért a szociális projektekhez is, új támogatókért a működéshez és fejlesztéshez szükséges 

anyagi háttér biztosításáért. Kérünk, hordozzátok imáitokban a bucsini tábort is, annak fejlesztését, áram-

ellátását! 

Jó Pásztor Egyesület: Hálát adunk azokért az emberekért, akik rendszeresen támogatják munkánkat, 

ugyanakkor azokért is, akik értünk imádkoznak. Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyéves jogi létrejöttünk 

óta, munkatársak hiányában is, megáldotta munkánkat, és ilyen gazdag évet fejezhettünk be. Hálásak va-

gyunk a januárban megrendezett táborért, résztvevőkért, munkatársakért, a DTO lakóiért, akik együttmű-

ködtek a táborozókkal. Kérünk, imádkozzatok velünk azért, hogy az elkezdett hitmélyítő alkalmakat to-

vábbra is meg tudjuk tartani, legyenek érdeklődők, és rendeljen az Úr nekünk munkatársakat és önkéntese-

ket táboraink és programjaink szervezésében! 

 

Nagyvárad  

 

Kérünk, imádkozzatok a gyerekotthon további sorsáért, a kikerültek életéért, jövőéért! Könyörögjetek ve-

lünk együtt az idősgondozásért, hogy idős gondozottjaink nyitottak legyenek az evangéliumra, és hogy a 

munkatársakat tudja Isten felhasználni ebben a munkában. Hordozzátok imáitokban a munkatársakat, hogy 

a maguk helyén, jókedvvel, szívesen végezzék feladataikat. Imádkozzatok a gyermek- és ifjúsági misszió-

ért és a közösségi alkalmakért, hogy tudjunk nyitottak lenni mások fele is! Imádkozzatok azért is, hogy jö-

vőbeli látást nyerjünk munkánk folytatását illetően! 
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Udvarhely  

 

Nagyon hálásak vagyunk, hogy Karácsonykor az 

újraalakult kórussal eljuthattunk Köpecbányára és 

Erdőfülébe, ahol családokat látogattunk meg! 

 

Zilah  

 

Istennek legyen hála minden alkalomért, amikor az 

Ő igéje körül együtt lehettünk, legyenek azok 

csendesnapok, idősek számára szervezett alkal-

mak, vagy bibliaórák, vidéken vagy a megszokott 

menetrendben. Hálásak vagyunk, mert az év folya-

mán 20 nehézséggel, szegénységgel és betegséggel 

küszködő nagymamával növekedett a Dorcas által 

támogatottak száma. Áldott legyen Isten, hogy a 

mezőgazdasági programban megáldotta a családok 

keze munkáját a fóliasátrak bő termésében, vagy 

az állatok nevelésében. És azért is hálásak va-

gyunk, hogy a munka folyamán a programban 

részt vevő családokkal kiépülhetett egy kapcsolat, 

Isten beszélgetéseket ajándékozott nekünk, ame-

lyekben  továbbíthattuk az Ő Igéje vigasztaló, 

megerősítő voltát. Hálásak vagyunk a múlt évben 

megrendezett táborokért, amelyek során mindig 

átéltük kegyelmének kiáradását. Hálásak vagyunk, 

hogy Isten munkálja az önkéntes munkát, a szolgá-

latot és az adakozást a szívekben. 

Kérjük Istent, munkálja ki közösségünkben az 

egységet, hogy igazzá lehessen, amit Jézus a főpa-

pi imájában kért: hogy egyek lehessünk az Ő Lelke 

által, legyen szó akár két közösségi tagról, akár a 

generációk köz-

ti egységről. 

Kérjük Istent, 

Ő készítse el 

idén is mind 

munkatábora-

ink, mind nyári 

táboraink alkal-

mait. 

Szíriai üdvözlet  

Kedves testvéreim! 

 

Köszöntelek benneteket a békesség Urának nevé-

ben a szíriai Aleppóból.  

Több mint egy éve, hogy országunk helyzete 

megváltozott. Augusztus óta azonban Aleppó éle-

te is gyökeresen megváltozott.  

Azon töprengek, hogy ugyanabban a városban 

élek-e, 

amelyet két 

évvel ez-

előtt, ami-

kor még 

nem ismer-

tük az 

„arab ta-

vasz” fo-

galmát,  

elárasztott a turisták tömege? Az aranyidőkben 

mindenki akadálymentesen és félelem nélkül 

utazhatott. A családok fűtött, kivilágított, telefon-

nal, internettel ellátott lakásokban éltek, volt élel-

mük, vizük, gyógyszerük, és a legszegényebbek is 

boldogultak valahogy.  A kivilágított éjszakai vá-

rosban bárki félelem nélkül sétálgathatott, és min-

denki békességben élt. A gyülekezetünkben zaj-

lott az élet. A vasárnapi istentiszteleten 200-220-

an vettek részt. A vasárnapi iskolában 95-100 

gyerek dicsőítette az Urat. Az ifin, hetente két-

szer, 35-40 fiatal találkozott dicsőítő és bibliata-

nulmányozó alkalmakon. A nőszövetség, 65-75 

hölgy, hetenként 

találkozott. A fia-

tal házasok alkal-

main 34-38 házas-

pár vett részt ha-

vonta. (folytatás a 

8. oldalon) 
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A Szövetség ezt 

főleg diakóniai 

szolgálat által teszi 

valamint evangeli-

zációk, csendes-

napok, konferenci-

ák szervezésével. 

Mindemellett to-

vábbra is konkrét 

kérdése marad min-

den egyes CE-

tagnak, hogy ő sze-

mély szerint hol és hogyan állhat be a mi Urunk 

missziójába. Az is kérdés, hogy a Szövetség ma is 

telve van-e még az örömhírrel, illetve mit osztunk 

meg a ránk bízottakkal. Egy biztos: a misszióhoz 

mindig szükséges egy kiküldő, aki a mi Urunk 

Jézus Krisztus, valamint egy kiküldött, akinek 

személyre szabott megbízatása van. Sokszor 

azonban úgy végezzük a missziót, mint önjelöltek 

vagy mint akiknek örökösen ugyanazt a szolgála-

tot kell végeznie. Ezért a CE Szövetségnek szük-

séges feltennie magának a kérdést: ma mi a speci-

fikus küldetésünk? Véleményem szerint a válasz-

hoz kitartó imára valamint őszinte beszélgetések-

re van szükség arról is, hogy miben szükséges 

visszatérni a gyökerekhez, az első szeretet forrá-

sához, illetve milyen új formák hordozhatják a 

krisztusi lelkiséget. 

Január 12-i gyűlésünket Nagyváradon tartot-

tuk. Ezen a találkozón egyrészt tovább kerestük, 

milyen látást ad nekünk a mi Urunk, másrészt 

személyesen megismertük a bihari körzet szolgá-

latait, és tervezni kezdtük az őszi CE Konferenci-

át, amely Váradon lesz szeptember 27–29. között. 

Egyelőre addig jutottunk, hogy közösen megfo-

galmaztuk azt a vágyunkat, hogy szeretnénk úgy 

szolgálni, hogy a társadalmunk „Krisztus-

központú, sokszínű közösségek családjává” ala-

kulhasson.  Merész álom, talán a valóságtól elru-

gaszkodott, de mindenképpen azt jelzi, hogy sze-

retnénk, ha a Szövetség az Egyházon kívül is 

Urunk eszközévé lehetne.  Hogy mi módon és 

milyen eszközökkel, ezt február 8-án Marosvásár-

helyen próbáljuk majd megtudni.  

Beszámoló vezetőségi gyűléseinkről 2.  

(folytatás a 4. oldalról) 

Megerősítő volt hallani, mennyi szolgálati lehe-

tőséggel ajándékozta meg Urunk a bihari körzetet. 

Ezeket most nem részletezem, hiszen az előző 

röpCE-ben sokról olvashattunk beszámolót, de ki-

emelném, hogy az itt szolgálók mind lelkesek vol-

tak, hálásak a rájuk bízott szolgálatokért, és láttam 

rajtuk ragyogni a hirdetett evangélium örömét. Sőt 

arról is hallhattunk, hogyan lehet az egyházunk felé 

nyitottan szolgálni, állandóan keresve a lehetőséget 

az együttműködésre, a párbeszédre.  

Engem nagyon elgondolkoztatott az a hitelesség, 

amivel a váradiak kimondták, hogy minden munká-

ért egyedül Urunké minden dicsőség, és hogy szün-

telenül van miért hálát adni. Kívánom, hogy rajtunk, 

vezetőkön is ez a krisztusi öröm ragyoghasson, hogy 

legyen hitünk hálásnak lenni a kicsi lépésekért és 

alázatunk ahhoz, hogy mindig csodálatosnak tartsuk, 

hogy gyarlóságaink ellenére is használni kíván a mi 

Urunk! 

Áldás és békesség: 

Grosz Imola      

Szíriai üdvözlet 
(folytatás a 7. oldalról) 

Akkor még sehol sem volt az ún. „arab tavasz”. 

Két évvel ezelőtt sújtott le az országra, hat hónap-

pal később pedig a városunkat is elérte. Most 

Aleppóban nincs fűtőanyag melegíteni és főzni, 

nincs víz, nincs villany, nincsenek orvosok, sem 

gyógyszerek, nincs élelem, és a mindennapi megél-

hetésünkhöz szükséges dolgok ötször többe kerül-

nek. Délután 4 órától az utcákon egy lélek sem jár, 

minden kihalt.  

Ez lenne az „arab tavasz”? Vagy inkább a 

„fagyos arab tél”? 

Néhány napja felhívott telefonon egy nyolcvan-

éves öregúr, és könyörgött, adjak neki tíz liter mo-

torinát, hogy kifűthesse a szobájukat. Betevő falat-

juk sem volt, a felesége pedig ágyban fekszik, lebé-

nultan. „Tiszteletes úr, segítsen rajtunk és könyö-

rögjön értünk, meghalunk”, mondta.  

Egy 66 éves férfi az irodámba jött segítséget 

kérni: „Elvesztettem a feleségemet, mert nem tud-

tam neki gyógyszert szerezni. Most eladogatom a  
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házamból a tárgyakat, hogy valahogy élni tudjak. 

Keressen nekem egy helyet, ahol legalább egyszer 

meleg ételhez juthatok. Hívja fel valamelyik nagy-

követséget és kérjen számomra vízumot, hogy el-

mehessek ebből a pokolból. Önt biztos, hogy meg-

hallgatják.” 

Egy fiatal édesanya, aki nemrégen szült, tejet és 

palackozott vizet kért. A stressz miatt elapadt a te-

je. Nincs pénze tejet vásárolni, de nem is volna, hol 

megmelegítse. 

Egy hetvenéves öregember arra kért, hogy fi-

zessük ki a házbérét, nehogy az utcára tegyék őket, 

és némi élelmet kért, hogy enni adhasson családjá-

nak. Több hónapja már, hogy nincs munkája.  

Ma reggel egy édesapa azt kérdezte tőlem: 

„Tiszteletes úr, ezt érdemeljük? Nincs víz, hogy 

megmossam az arcomat. Nincs élelmünk, villa-

nyunk, fázunk. Emberhez méltó élet ez? Ez is egy-

fajta tömeggyilkosság? Jobb, ha nem is élünk.”  

Az Úr parancsa mégis ez: „Szeresd felebaráto-

dat, mint magadat.” (Mt 22, 39)  

Akik jártak már nálunk, tudják, hogy Aleppó 

külvárosában élünk, ahol a legközelebbi szomszé-

dunk a mecset. Egyszer egy kétségbeesett muzul-

mán férfi kért tőlünk egy darab kenyeret, hogy le-

gyen ereje valami élelmet szerezni a feleségének és 

hat éhező kisgyerekének, akik a parkban laktak.  

Az 1915-ös örmény genocídium idején a nagy-

szüleim Isten csodatételének és az arab nép segítsé-

gének köszönhetően maradtak életben. Gyermek-

koromban sok történetet meséltek nekünk erről. 

Most, kényszerű házifogságomban én is továbbme-

sélem a két kisfiamnak a dédszüleik Isten kegyel-

méről és csodáiról szóló szabadulástörténeteit.  

Hiszem, hogy türelemmel és Isten kegyelmében 

bízva, mi is túléljük majd, és szebb napokat is 

megélünk még.  

Köszönjük meg Urunknak még az éltető leve-

gőt is. Mert minden szörnyűség ellenére az Úr a mi 

oltalmunk és menedékünk. Bár nehézségeink kü-

lönbözőek, Ő a reménységünk. Hálát adok Neki, 

hogy minden vasárnap 75-85 személy is eljön, 

többségük gyalog, kockára téve életüket, hogy kér-

je a Békesség Urát, változtassa meg az emberek 

szívét és lelkét, hogy békességben éljenek Istennel 

és egymással. Sajnos az istentiszteleten kívül min-

den más gyülekezeti tevékenységünket betiltották.  

Karácsony idején a hívők megemlékeznek Isten 

eljöveteléről, Immánuelről, és teljesítik egymás 

kívánságát, imádkoznak egymásért. Bár a túlélésért 

küzdünk, mi  is örvendezünk Isten csodálatos je-

lenlétének és rátok gondolunk, távoli testvérek.  

Családom és gyülekezetem nevében köszönöm 

mindenfajta támogatásotokat, különösen az értünk 

mondott imádságaitokat. Az Úr békessége töltse be 

szíveiteket, mindennapjaitokat és adjon nektek örö-

möt, reménységet, szeretetet és megáldott életet. 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 

békesség minden jóakaratú embernek.”(Lk 2,14) 

Áldott karácsonyi ünnepeket és megszentelt új 

évet kívánunk! 

Testvéri szeretettel, 

Serop Megerditchian lelkipásztor 

Hirdetés 

Megérkezett a Fénysugarak 2013

-as kiadása. Megvásárolható Ma-

rosvásárhelyen, Zilahon, Kolozs-

váron és Nagyváradon a CE Szö-

vetség központjaiban. Ára 8 lej.   



 10 

A teremtett világ Isten szerinti gon-

dozása 

2. rész 

A környezettel szembeni felelősség az egész vilá-

gon nagyon aktuális téma. Mint minden ember, a 

keresztyének is szembesülnek a világban tapasz-

talható környezeti gondokkal: városok megavá-

rosokká válnak, kimerülnek az állati eredetű ener-

giaforrások (pl. a kőolaj), az éghajlati változások 

következményeként erdők tűnnek el, egyre na-

gyobb az elsivatagosodás, a talajerózió, tengeri és 

szárazföldi állatfajok pusztulnak ki.  

Ennek ellenére a keresztyén egyház általában  

nem igazán vesz részt ebben a vitában. Egyes ke-

resztyének azt gondolják, hogy ezek a kérdések 

nem annyira lelkiek, mások azt gyanítják, hogy a 

környezetvédelmi mozgalom mögött a New Age 

hitvilága húzódik meg. Az Egyháznak azonban 

nem kellene feladnia Istentől kapott azt az elhívá-

sát, hogy törődjön a környezettel. Isteni rendelet 

bízott meg bennünket a Földről való gondosko-

dással. 

A teremtés könyvének első két fejezetében (1Móz 

1,2) a világ kialakulásáról és az ember teremtésé-

ről olvashatunk. Isten a maga dicsőségére terem-

tette a világot és mindent, ami abban van. „Az 

egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek mun-

káját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond be-

szédet; éj éjnek ad jelentést.” (Zsolt 19) 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy bár Is-

ten hozta létre a teremtett világot, Ő maga nem 

egyenlő azzal. „És látta Isten, hogy minden, amit 

alkotott, igen jó”. (1Móz 1,31) Ez azt is jelenti, 

hogy Ő nem volt része a teremtett világnak, ami-

kor szem-

lélte azt. A 

teremtett 

világ szent, 

mivel az Ő 

keze mun-

kája; gyö-

nyörködni 

lehet a táj-

ban és a 

csillagokban, de ők nem Isten. Nem kell tehát istení-

tenünk a természetet. 

Ami a teremtett világban elfoglalt helyünket ille-

ti, Isten nem tulajdonosként említ bennünket. A 

Szentírás tisztán fogalmaz: „íme az Úréi, a te Istene-

déi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a 

mi rajta van!” (5Móz 10,14) A világot mindenkép-

pen maga Isten irányítja, és sok ígéretünk van arra 

nézve, hogy az engedelmesség áldást hoz a földre: 

„Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az 

én parancsolataimnak, (…) úgy hogy az Urat, a ti 

Isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok, teljes szíve-

tekből és teljes lelketekből: esőt adok a ti földetekre 

alkalmatos időben: (…) hogy betakaríthasd a te ga-

bonádat, borodat és olajodat; füvet is adok a te me-

ződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelég-

szel.” (5Móz 11,13–15) 

Ezek a „parancsolatok” világossá teszik szá-

munkra, hogy gondoskodnunk kell arról a Földről, 

amely ugyan nem a mienk, de Igéje által maga Isten 

bízott meg bennünket azzal, hogy sáfárai legyünk. 

„És megáldá Isten őket, és monda nékik Is-

ten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsé-

tek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; 

és uralkodjatok a tenger halain, az ég mada-

rain, és a földön csúszó-mászó mindenféle 

állatokon.” (1Móz 1,26-28) 

A hajtsátok birodalmatok alá kifejezést a héber a 

kabash igével fejezi ki. A kabash a végességet érzé-

kelteti: jelentheti a rombolást vagy – mint ebben az 

Igében is – a hasznos építést. Ugyanazon foglalko-

zást, vegyük például a halgazdálkodást, űzhetjük 

pusztító módon, úgy hogy a gyors haszon érdekében 

tönkretesszük az egész tó halállományát, vagy fele-

lősen, arra összpontosítva, hogy a halállományunk 

egészségesen tovább gyarapodjon. Az uralkodjatok 

ige mindezt hangsúlyosabbá teszi: a héber radah igé-

ből származik, és a jóságos és igazságos uralkodásra 

utal, amely gyarapodást, megújulást és felvirágzást 

hoz.  

Megéri elgondolkoznunk azon, hogy a sáfárkodás 

Isten elhívására adott válaszunk, amely visszatükrö-

ződik életvitelünkben és mindennapi döntéseinkben. 

Calvin De Witt,  a wisconsini egyetem tanára azt ál-

lítja, hogy a bibliai sáfárkodás „nem válság-

menedzsment, hanem életvitel.  Az Istentől jövő 

megbízás hivatásunk, mely szerint szolgálnunk és 
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gondoznunk kell a kertet, attól függetlenül, hogy a zöldségesker-

tünkről van szó vagy a Teremtés egészéről, és attól is eltekintve, 

hogy leromlott, ugyanaz maradt vagy fejlődőben van.” 

A fenti idézet értelmében Isten titeket, romániai keresztyéneket 

is arra hív, hogy szolgáljátok és megóvjátok a teremtett világot, 

függetlenül attól, hogy egy jól karbantartott erdei útról van szó a 

Kárpátokban, amelyen esetleg sosem fogunk járni, vagy saját gyü-

mölcsöskertünkről, amelyet naponta látunk vagy éppen egy városi 

ligetről, ahová gyakran ellátogatunk családunkkal és barátainkkal. 

A ti problémátok is a számos megmunkált földterület eróziója, a 

régi gyárakból származó, rosszul tárolt mérgező hulladékhegyek, a Duna mérgező anyagok miatt veszé-

lyeztetett halállománya vagy az ellenőrizetlen levegőszennyezés. Minden egyes helyzetben – egy kis kert-

től egy országos problémáig – Isten teremtett világának sáfárjai vagyunk.  

Steve Michmerhuizen 

Kacagó Szó 
„Kacagó szó vagyok a pusztában!” (Jn 1,23) 

Köszöntő 

 

Jó napot és jó papot kívánok mindenkinek: gyülekezeteknek, híveknek, keresztényeknek és tévelygőknek 

egyaránt. Habakuk és Zofóniás vagyunk. Foglalkozásomra nézve fülig ér a szám, emellett pedig Habakuk 

testvéremmel az Úr profánkái vagyunk, mellékfoglalkozásként pedig tényközlők. Mi vagyunk a tényközlő 

fiúk!!! Leginkább keresztényközléssel foglalkozunk, de nem restellünk világi tényekről is számot adni! 

Ezért ez a rovat. Van itt kérem kultúra, ami állítólag hasznos, és érintünk olyan szép és nagy témákat is, 

mint az élet, vallás, világ, lélek, szerelem, halál. Eresszük el magunkat. Legyünk pusztában kacagó szó.  

Ha-ha-ha!  

Mindenképp üdvözülök, 

Zofoniás 

 

Vallási kifejezések szótára – Kunkordincia 

 

Apologéta – rövidített forma, a román történelemszemlélet egyik fő irányvonalának védelmezőit jelöli, 

azokét, akik a dákó-román folytonosságra esküsznek. A teljes forma: apologéta-dákok. 

Breviárium – a szent bátorságra buzdító vallási szöveg. 

Dogma – ma született kiskutya 

Eszkatológia – Sz. Katalin írónő munkásságát, életpályáját és műveit kutató irodalomtörténeti ágazat 

Eukarisztia – Az Európai Unió Karizmatikus Gyülekezeteinek Szövetsége 

Farizeus – az emberi fart bármilyen módon zavaró rendellenesség valamely ülőhelyen.  

Pontifikátus – ifiken, alkalmakon véletlenszerűen és spontán kiválasztott szolgáló, rögtönzött áhítatot tartó 

atyafi. 

Pontifikál – ifiken, alkalmakon véletlenszerűen, spontán kiválaszt egy szolgálót, akinek rögtönöznie kell 

egy áhítatot. 
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Kacagó Szó 
„Kacagó szó vagyok a pusztában!” (Jn 1,23) 

Igaz történet 

 

Pénzt keresni és megtakarítani 

(Történt 2012 júniusában) 

 
„Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: aki korán kel, aranyat lel”. (apokrif irat) 

 

Mi legyen akkor, ha két veterán kolozsvári egyetemistának elfogy a pénze és nemigen van, ahonnan 

szerezzen, hisz nem akar gyakori kölcsönkérővé zülleni, nem akar kisfiúsan örökké a szülőkre támaszkod-

ni, és nincs ötlete (kedve) alkalmi munkára? Hogy tehet szert legalább egy kevés pénzre? 

A pénzt bizony keresni kell. Nyitott szemmel kell járni. 

Ki ne vágyott volna titkon arra, hogy összeszedje a temérdek szerencsepénzt, kívánságpénzt, amelyet 

turisták, látogatók dobálnak kutak mélyére, rácsok mögé, elérhetetlen helyekre? Ha valahogy fel lehetne 

feszíteni azt a rácsot… Ha ki lehetne halászni abból a kutacskából… Ilyet azonban nem lehet és nem illik. 

A lángosos-palacsintás bódék a bevásárlóközpontok mellett nagy népszerűségnek örvendenek. Mint 

minden boltocskában, üzletben, az emberek fizetnek, visszajárót kapnak, az aprópénzt néha el-elejtik; ki-

csit szégyenkeznek, bosszankodnak ezen, majd felveszik-visszaejtik-felveszik. 

Egy bizonyos lángosárus bódé előtt olyan fa padozaton történik ez a huzavona, amelynek a deszkái kö-

zé beesnek az aprók és utána nem lehet kivenni. 

Nem nagy ügy, mit számít 10-20-50 bani… Hosszú 

hónapok során viszont a szitty-szotty banik megso-

kasodnak, felgyülemlenek, és kívánatosan villan-

nak meg a deszkák rései között. De ki ne szégyell-

né és kinek volna mersze ahhoz, hogy koszos pén-

zek után kapirgáljon? 

Hát két pénztelen, furfangos egyetemistának, aki 

korán felkel, hogy megelőzze bármely üzlet nyitási 

idejét és elkerülje az emberáradatot. 

Sajnos a biztonsági őr már idejekorán ott strá-

zsál a helyszínen, meg kell szólítani illedelmesen, 

román nyelven, hogy „tegnap beejtettünk pár aprót, 

ugye kivehetjük”. A deszkaalkotmány félrehúzása 

után következik a lényeg: a konkrét pénzkeresés, 

pénzgyűjtés. Érdemes a nagy, sárga „50” jelzésű érmékre koncentrálni és a gyorsaságra. Gondosan vissza-

tolni a padlót, úgy ahogy volt, a teli markot zsebre vágni, a visszavonulás közben minél kevésbé hahotázni. 

A hadiszállás az egyik tettes diáklakása, itt az éppen ébredező lakótársaknak mutatjuk be a három ma-

rék koszos-rozsdás zsákmányt, mondván, hogy: „pénzt kerestünk, és meg is takarítjuk”.(Pénzmosásra vi-

szont már nem gondoltunk.) 
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