
velünk vagy, az nekem 

megnyugtató, és jöhet bármi. 

És erre Isten így szól: 

„Megteszem ezt is”. (17. 

vers) 

 Néha szoktam 

ajánlani a gyülekezetben a 

„kérjetek és adatik”-igét. 

Merünk-e kérni? Mózes kér 

egy hatalmasat: „Mutasd 

meg nekem a Te 

dicsőségedet!” Mi úgy 

foglamaznánk: adj egy jelt, 

erősíts meg! Neki még 

veszélyes is volt, mert meg 

van írva, hogy élő ember 

nem láthatja Istent. De 

kiegyeznek. Isten azt mondja 

neki, hogy hátulról 

megtekintheti. Merünk-e 

merészet, nagyot kérni 

Istentől? Ha merünk, 

könnyen lehet, hogy 

megadatik! És ezek után már 

tovább lehet indulni. 

 

Bántó Tamás Szilveszter lp. 

 

*Elhangzott a CE vezetőség 

rozsnyói találkozóján 

áhítat  

röpCE 

A továbblépés titka* 
 

Az Úr így felelt: Megnyugtat 

téged, ha az orcám megy 

veletek? Mózes azt mondta: 

Ha nem jön velünk a te or-

cád, akkor ne is vigyél to-

vább bennünket! (2 Móz 

33,14–15) 

 

Kicsit átfogóbban szeretnék 

írni erről a két versről, 

megvizsgálva az 

eseményeket is, amelyek 

körülölelik.  

 Egy kudarc, bukás 

története ez, amelyből 

viszont tovább lehet indulni. 

Nem biztos, hogy a Mózes 

helyzete a mi helyzetünk is, 

viszont az, hogy tovább lehet 

menni, ránk is érvényes. 

 Mózes Isten 

válaszottja. Ennek ellenére, 

amikor a két kőtáblával jön 

le a hegyről, s meglátja a 

népet az aranyborjú körül, 

elkeseredik, és a kőtáblákat 

kettétöri. Ekkor ő maga is 

kettétörik. Úgy fohászkodik 

Istenhez, hogy „törölj ki 

engem a te könyvedből”. De 

Isten azt parancsolja neki, 

hogy induljon tovább a 

néppel. A következő részben 

már azt olvassuk, hogy korán 

reggel felment a Sínai 

hegyre, és kezében vitte a két 

kőtáblát. Bár emberileg úgy 

tűnik, hogy ez egy hatalmas 

kudarc, mégis tovább lehet 

indulni! 

 A bukás és 

elindulás között  azonban 

történik valami: egy 

beszélgetés Isten és Mózes 

között, ennek a része a fenti 

két vers. Az Úr színről színre 

beszél Mózessel. A héber 

eredeti szerint: arcból arcba. 

Mennyire kifejező ez! 

Mintha semmi egyéb nem 

látszana az arcon kívül: 

szemtől szembe, egybesimul 

a két arc. Hogyan történhet 

meg ez az egybeolvadás? 

Megtörténhet, amikor 

imádkozom – egy ima a 

maga formájában. 

 Mózes őszinte 

bizalommal azt kéri, hogy 

„mutass utat, Uram!”. A 

nagy, a tuti vezető azt 

mondja, hogy „Most nem 

tudom, hova menjek! Jó, jó, 

Uram, hogy eddig velem 

voltál, szuperek voltak a 

trükkjeid, jó élmények voltak 

nekem, de mi most ez a 

megrekedés? Kérlek, mutass 

utat!” 

 És nem szégyen ez! 

Csak ez segíthet át a 

kudarcainkon. Nem szégyen 

az út keresése, a bevallása 

annak, hogy most nem 

tudom, hogyan tovább. A 

zsoltáros is gyakran énekli: 

„Utaid, Uram, mutasd meg!” 

 A következő dolog, 

amit Mózes megfogalmaz: 

„ha te nem jössz velünk, mi 

sem akarunk továbbmenni”. 

Isten visszakérdez, hogy 

megnyugtatja-e őket az, ha 

érzik az Ő jelenlétét. Mózes 

számára nem az a döntő, 

hogy merre menjenek, 

hanem az, hogy Vele 

menjenek. Most nem látom, 

merre visz az út, nem látom, 

merre menjünk, de ha Te 

A  román ia i  CE  – Kr i sz tus ér t  és  Egyhház áér t –  

Sz övets ég  h í r l eve l e  

XV. Évfolyam, 

4. szám 

A tartalomból: 

A továbblépés titka 1 

Elnöki beszámoló 2 

CE: közösség vagy szer-

vezet? 
4 

Szegénység vagy gaz-

dagság, adósság vagy 

sáfárság? 

5 

Beszámolók 6 

Megemlékezés 10 

Imatémák 11 



Kedves Testvéreim! 

 

Bár régóta nem jelentkeztem, ez nem jelenti azt, hogy 

nem szerettem volna írni vagy hogy végleg elmarad-

nak az országos CE vezetőség munkájáról szóló tájé-

koztatóim.  

 Az elmúlt két hónapban több kérdést sikerült 

megbeszélni, és az is körvonalazódott, hogy mi az, 

amire részletesebben oda kellene figyelnünk a közel-

gő július eleji négynapos vezetőségi találkozónkon. 

Nagy öröm számomra, hogy érkeztek személyes 

visszajelzések és bátorítások eddigi munkánkra néz-

ve, amiket ezúton is köszönök! Isten ajándékának 

érzem, hogy május 24-én Zilahon és május 25-én Vá-

radon találkozhattunk több idősebb atyánkfiával, akik 

feltették kérdéseiket, és jelezték mire lenne jó még 

odafigyelnünk.  

 Az alábbiakban igyekszem összefoglalni, 

meddig jutott a gyűlések rendjén az országos vezető-

ség. 

 Szeretnénk, ha azon munkálkodna a CE Szö-

vetség, hogy a világ, amiben élünk, egyre inkább 

Krisztus-központú, sokszínű közösségek családjává 

váljon.  Ehhez azonban meg kellett fogalmaznunk 

azt, hogy mi a konkrét küldetése, missziója a CE 

Szövetségnek. A küldetésünk meghatározásához be-

szélnünk kellett arról, hogy: 

Mi legyen a jövőben a CE Szövetség alaptevé-

kenysége, szolgálata? 

Mi a célja a CE Szövetségnek a 

végzendő szolgálatával? 

Milyen társadalmi rétegre szeret-

nénk jobban odafigyelni a szolgála-

tunkkal? 

Hogyan szeretnénk megszólítani 

a ránk bízottakat? 

Földrajzilag milyen keretek között kívánunk szol-

gálni? 

 Hosszas beszélgetések és imádkozás után a 

következőkre jutottunk: 

A CE Szövetség alaptevékenysége Jézus Krisz-

tushoz vezetni embereket, Krisztusi közösséget építe-

ni, és szolgáló életvitelre nevelni a Krisztusban meg-

gyökerezetteket. 

Végzendő szolgálatunk fő célja nem más, mint 

Isten országát építeni. 

Szeretnénk jobban odafordulni 

a fiatalok és gyermekek felé, mert 

úgy érezzük, hogy ez egy veszé-

lyeztetett korcsoport. Mivel nagyon 

nyitott még az új befogadására, 

nem mindegy, hogy már zsenge 

korban kit, mit kezd el követni. 

Szeretnénk, ha a szolgálatunk során minél több 

személyes kapcsolat, rendezvény (konferenciák, 

táborok) valamint a média (pl. könyvek) eszközül 

szolgálna a bizonyságtevésre, a hiteles Krisztus-

követés mások elé való élésére.  

Földrajzi tekintetben elsősorban Erdélyben illet-

ve Romániában szeretnénk szolgálni. 

 Számunkra az volt a legnagyobb kérdés, 

hogy megtaláljuk, hogy a CE Szövetség milyen te-

rületen legyen életképesebb, mert kívánjuk, hogy 

minél több CE tag magáénak érezze a jövőben is a 

Szövetségben folyó szolgálati lehetőségeket. Látha-

tó, hogy az eddigiekhez képest, amikor a Romániai 

CE Szövetség életében sokféle szolgálati terület 

együtt létezett, ezek inkább szociális jellegűek vol-

tak. Most szeretnénk, ha a CE Szövetség Isten ke-

gyelméből újból elsősorban missziós mun-

kát végezne. Hogy mit jelent ez a gyakor-

latban, hogy a szociális munkák hogyan 

fognak átalakulni, ezek még nyitott kérdé-

sek. 

 Az is kérdés, milyen jellegű legyen 

a fiatalok felé való szolgálatunk, mitől 

speciálisan CE-s, hiszen az egyházakban 

és a társadalomban is már több szervezet 

foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Az is tény, 

hogy a CE Világszövetség a honlapján önmagát 

mint fiatalok felé szolgáló szervezetet határozza 

meg. A Romániai CE Szövetségnek azonban jelen-

leg több generációt megszólító tevékenységei van-

nak, és ezt a jellegzetességet nem szeretnénk elve-

szíteni, mert hisszük, hogy egy test tagjai vagyunk, 

idősek és fiatalok egyaránt. Hisszük és valljuk, 

hogy a Krisztus szolgálatában nincsen öreg vagy 

fiatal, zsidó vagy görög, csak Ura iránti hűségre és 

szeretetre törekvő, de kegyelemre szoruló gyerme-

Elnöki beszámoló  

Oldal 2 röpCE 



kei a mi Istenünknek! 

 Továbbra is kérdés tárgya, hogy milyen ve-

zetősége legyen a CE Szövetségnek a jövőben. Ben-

nünk annyi dőlt el, hogy figyelembe véve a 2012-es 

őszi CE konferencia Közgyűlésén is felmerült meg-

jegyzéseket, miszerint átgondolandó, hogy 2013 

őszétől csak junior (azaz 35 év alatti CE tagokból 

álló) vezetőség legyen, javasoljuk, hogy az eljö-

vendő vezetőség 5 tagú legyen, benne 2 szenior és 

3 junior taggal. Ennek az új vezetőségnek azonban 

meg kell határoznunk a feladatkörét is: miért felel-

jen országos szinten, hogyan tartsa a kapcsolatot a 

helyi közösségekkel, és legyen-e beleszólása a helyi 

közösségek életébe, szolgálatába. 

 Július 2-5 között Magyarózdon* szeretnénk 

részletesebben elmélyülni a következő 7 témakör-

ben, ahol már határidők beírása is esedékes. A jelen-

legi helyzetből kiindulva igyekszünk konkrétan 

megfogalmazni, hogyan lehet a fenti elgondolásokat 

a gyakorlatba átültetni. Ezek az úgynevezett rész-

stratégiák: 

HUMÁN ERŐFORRÁS: kik azok, akik a célja-

ink elérése érdekében szolgálni tudnának, 

hányan vállalnának önkéntes munkát, és 

hány fizetett alkalmazottra volna szükség. 

ANYAGI FORRÁSOK: honnan kerül ki az 

anyagi háttér a szolgálati területekhez, mi 

lesz a jelenlegi gazdasági ágazatokkal, mi-

lyen fejlesztések szükségesek a leendő ingat-

lanokat tekintve, hogy tere legyen a szolgá-

latoknak. 

KOMMUNIKÁCIÓ: hogyan javítsuk a párbe-

szédet a vezetőség és CE tagság között, mit 

kommunikáljunk az egyházunk felé, hogyan 

fogalmazzuk meg a világ felé, hogy kik va-

gyunk és mi a célunk, illetve hogyan fej-

leszthető a kisközösségek közötti párbeszéd. 

A MOZGALMI JELLEG FEJLESZTÉSE: ho-

gyan építsük a kisközösségeket, hogyan mé-

lyíthető el mindannyiunkban a CE értékek 

üzenete, hogyan mozdulhatunk el abba az 

irányba, hogy minél több buzgón szolgáló 

CE tagunk legyen. 

GYEREKMISSZIÓ: milyen új tevékenységeket 

szükséges létrehozni, hogyan fejleszthetőek 

a már meglévők, milyen munkatársakra van 

szükség. 

IFJÚSÁGI MISSZIÓ: az eddig működő szolgá-

latok kiértékelése és újabb programok megál-

modása, újabb munkatársak bevonása és kép-

zése, kapcsolattartás más ifjúsági missziós 

szervezetekkel. 

SZERVEZETI STRUKTÚRA: a jelenlegi szer-

vezeti felépítés kiértékelése illetve módosítá-

sa, a vezetőségen belüli hatáskörök és felada-

tok letisztázása alkalmazottak esetén, vala-

mint a jelenlegi programok átgondolása, 

hogy melyik milyen formában működjön to-

vább.  

 

Mi a véleményük minderről, kedves testvéreim? Én 

nagyon fontosnak és szükségesnek érzem testvéreim 

reagálását, meglátását továbbra is, mert úgy tartom: 

tervezhet a vezetőség amennyit akar, de a látás tisz-

taságáért nem vállalhatunk egyedül felelősséget, ha 

egy közösség képviselői vagyunk. Szeretném tudni a 

vezetőség többi tagjával együtt: mivel ért egyet a 

fentiek közül a CE tagokból álló közösségek család-

ja? Magáénak tudja-e érezni, hogy jobban nyissunk a 

fiatalok felé? A misszió mellett milyen közösségi 

alkalmakra vágyik a tagságunk? Mi az, ami még 

mindig elkerülte a figyelmünket?  

 Kívánom a Szentlélek vezetését mindenki 

számára egyen-egyenként és közösségileg egyaránt. 

Előre is köszönöm azokat a leveleket, amelyeket a 

közeljövőben írnak majd nekünk, és várom a beszél-

getéseket élő szóban is, hiszen egyet szeretnénk 

mindannyian: szeretni a mi drága Urunkat, és hálá-

ból Neki szolgálni! 

  

  

 Szeretettel:  

  Grosz Imola  

    

 

*A magyarózdi találkozó sikeresen megtörtént, erről 

a következő lapszámban olvasható majd részletes 

beszámoló. (szerk..megj.) 
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hogy jogilag is tagok legyenek. 

Ugyanakkor az is bonyolítja a dolgot, 

hogy míg eddig elég egyszerűen lehe-

tett módosítani az alapszabályt vagy a 

vezetőséget – elég volt, ha a szövetség 

képviselője írt alá a közjegyző vagy 

ügyvéd előtt –, most már minden jogi 

tag jelenléte szükséges, hogy aláírja a 

gyűlés jegyzőkönyvét az illetékes köz-

jegyző vagy ügyvéd előtt.  

Ezért szükséges, hogy egy operatív 

(számbelileg nem túl nagy, de moz-

gatható és elkötelezett) csapat legyen 

a CE Szövetség jogi képviselete, akik 

tudatosan felvállalják ezt. Aki jogilag 

tag, de ezt nem tudja felvállalni, az 

ennek tudatában mondjon le a jogi 

képviseletről, hogy ne lehetetlenítse el 

a Szövetség munkáját. 

 Ennek a két szervezeti szint-

nek a feszültségét nehéz feloldani. 

Sokakat bánt, frusztrál, hogy nem sza-

vazhatnak, de ugyanakkor nem vállal-

ják a szavazással járó jogi „herce-

hurcát”. 

Egyik lehetséges megoldás az volna, 

hogy a közösségi kérdéseket elválaszt-

juk a szervezeti-jogi kérdésektől és 

így két szinten (közösségi illetve jogi-

szervezeti szinten) történne a szava-

zás. 

A fontos az, hogy a tágabb közösség 

bizalmat szavazzon, és magáénak vall-

ja azt a kis operatív csapatot, amely a 

törvényeknek eleget téve képviseli azt 

a látást és munkát, amelyet a CE Szö-

vetség végez. Ugyanakkor az operatív 

csapat is vállalja a felelősséget Isten 

népének közössége előtt. 

 A jelen körülmények között a 

jogi szervezet mindenképpen szüksé-

ges. A szervezeti formára tekintsünk 

úgy, mint ami arra hivatott, hogy a 

Szövetség munkáját megkönnyítse. 

Az azt működtetőket támogassuk, és 

kérjünk Istentől bölcsességet, hogy 

Neki tetsző módon végezhessék mun-

kájukat a tágabb közösség épülésére. 

 

Halmen István, 

ügyvezető igazgató 

Ez a kérdés ilyen vagy olyan formá-

ban egyre gyakrabban hangzott el az 

utóbbi időben. 

Kategorikus választ adni rá nem lehet, 

és helytelen a két fogalmat kijátszani 

egymás ellen.  

 Már egy akármilyen spontán 

kialakult közösségnek is van egy mi-

nimális önszerveződő jellege. Amikor 

a CE Szövetség megalakult illetve 

újraalakult, akkor ez a szervezeti jel-

leg illetve szándék még hangsúlyosab-

bá vált. Ahogy bővült és egyre sokré-

tűbbé vált a tevékenysége, szükség-

szerűen a szervezeti jelleg is erősö-

dött. A közösségi alkalmakon és kon-

ferenciákon kívül új programok indul-

tak mind a misszió területén (ifjúsági 

táborok, klubok, stb.), mind a diakónia 

területén (gyerekotthonok, öregek, 

nagycsaládosok megsegítése, stb.). 

Mindannyian örültünk nekik, hiszen a 

mi gyerekeink, időseink és mi magunk 

is részesültünk az áldásaiból. De ezek 

a programok szükségessé tették egy 

infrastruktúra (épületek, táborhelyek) 

kialakítását és szakképzett személyzet 

alkalmazását. Mindez megnövelte a 

Szövetség költségvetését, tehát a tá-

mogatások mellett más pénzforrások-

ról is kellett gondoskodni, pl. gazdasá-

gi tevékenységet beindítani. Ezek 

mind a szervezettségi fok növekedésé-

hez vezettek. A vezetőségnek már 

nemcsak a közösségben felmerült kér-

désekre, hanem a sokrétű tevékenység 

átlátására és irányítására is figyelnie 

kellett, ami sok helyzetben már szak-

értelmet is követelt. Ezek a változások 

tükröződnek az elmúlt évek folyamán 

történt alapszabály-módosításokban is. 

Először 2000-ben hozott létre a CE 

szövetség vezetősége egy bizottságot, 

amelynek az volt a feladata, hogy ki-

dolgozzon az Országos CE szövetség-

re nézve egy működő, valóságra ala-

puló, megvalósítható szervezeti struk-

túrát. A bizottság munkája nyomán 

jött létre az újabb vezetőség, amely-

ben a területi képviselet mellett a 

szakterületek (misszió, ifjúsági mun-

ka, diakónia, iratmisszió, diakónia, 

gazdasági munka) képviselői is jelen 

voltak. Ez a vezetőség túl nagy volt, 

nehézkesen működött, nehezen gyűlt 

össze. Ezért 2007-ben egy kisebb, az 

elnökből és négy körzeti képviselő-

ből álló vezetőségi csapat alakult, 

melynek ugyanaz volt a feladata: 

hogy egy működőképes struktúrát 

hozzon létre. Az egyik holland szer-

vezet egy szakembert is biztosított 

ehhez a munkához. Bár már az előző 

bizottságok munkája során is felme-

rült, de most kristályosodott ki az 

ifjúsági munka kiemelt fontossága 

(annak is köszönhetően, hogy a tag-

ság elöregedése egyre aggasztóbb 

jelenség), valamint a tagság aktivizá-

lása. Így jött létre tavaly ősszel a 

megfiatalított vezetés, hogy kidol-

gozza ennek a stratégiáját.  

 Sajnos a szervezeti formá-

nak ez a bonyolódása sokakban el-

lenérzést szült, így merült fel egyre 

gyakrabban a címben megfogalma-

zott, időszerű, de hibásan megfogal-

mazott kérdés. 

A kérdésre választ keresve a CE szö-

vetséget két szinten fogalmazhatjuk 

meg: 

1. A CE Szövetség egy lelki közös-

ség, amely nehezen határolható kö-

rül. Visky Feri bácsi szavaival élve: 

sokszor az, aki papíron tag, lélekben 

nem az, és fordítva. Egy közösség, 

amelyet az ébredés, a lelki megúju-

lás hagyománya és értékrendje hatá-

roz meg. A közösség egyik része 

„papírral” is elkötelezte magát a tag-

ság mellett, mások ezt nem tartották 

fontosnak, csak a lelki elkötelező-

dést. 

2. A CE Szövetség mint jogilag be-

jegyzett egyesület (Asociatia Pro 

Christo et Ecclesia néven) pontosan 

körülhatárolható, hiszen a bejegyzés-

kor és az utólagos módosítások al-

kalmával nevek szerepelnek a bíró-

sági iratokban, akik az egyesületnek 

jogilag tagjai. 

Ez a két forma sohasem fog egybe-

esni, hiszen, ha akarnánk is, szinte 

lehetetlen annyi embert mozgósítani, 

CE Szövetség – közösség vagy szervezet? 
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A marosi körzet CE tagjai minden évben alig várják, hogy végre a Bucsinra kimenjünk, mert itt idős és fiatal egy-

aránt részesülhet a mennyei paradicsom előízéből. Elég sokszor az is, ha csak megállunk a táborhelyen és hálát 

adunk azért a teremtett világért, amelybe mi is belehelyeztettünk. De hálára indul a szívünk minden évben azért is, 

hogy a táborhely területéhez szükséges összeget csodaképpen rendelte ki 1997-ben az Úr. Kegyelemből az idén is 

megtapasztaltuk, hogy nemcsak a fentiekért adhatunk hálát, hiszen az idén is vehettünk az élet fájáról: a mi Urunk 

szavából, életet adó és felfrissülést nyújtó lelki eledelt. 

 Első hallásra egyáltalán nem tűnt lelkinek a felvázolt téma: szegénység, kölcsönkérés illetve takarékosság 

meg sáfárkodás Istennek kedves módon. Délelőtt Labancz Gyula lelkipásztor azt a kérdést boncolta, hogy mennyire 

élünk úgy, hogy a mennyei paradicsom részeseinek érezzük magunkat már e földi életben. Be kell hogy lássuk, leg-

többször szegénynek érezzük magunkat, pedig ez egy viszonylagos fogalom – csak annyi biztos, hogy szegény az, 

aki hiányoktól szenved. Lehet a szegénységet anyagi, lelki vagy éppen kulturális értelemben vizsgálni, és szenvedhet 

ettől hitetlen és hívő egyaránt, ám Isten gyermekei számára mindezek ellenére van egy ígérete a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak: „azért jöttem, hogy bővölködjenek és életük legyen” (Jn 10, 9-10).  Hisszük-e, hogy a mi Urunkkal 

járva tudunk bővölködni a földi értelemben vett szegénység 

ellenére is? Számba vesszük-e naponta a kincseinket, és hálás-

e a szívünk vagy pedig az elégedetlenség ördöge marcangol? 

Az is a mindennapi élethez tartozik, hogy igyekszünk-e 

józanul beosztani az anyagiakat, addig nyújtózkodva, amíg a 

takarónk ér, és nem irigykedve figyelni, mi mindene van a 

másiknak? Feltárjuk-e hittel a Urunknak a szegénységünket, 

gondjainkat is, vagy az anyagiak terén csak a magunk eszére 

hallgatunk? Van-e fülünk meghallani azokat a bizonyságté-

teleket, amelyek jelzik, hogy a mi Atyánk gondviselő még a 

lehetetlen helyzetekben is és meg tudja szaporítani az utolsó 

csepp olajat meg a marék lisztet, mint Elizeus idején tette. A 

kölcsönkérés kérdésére nincs szigorú útmutatás a Bibliában, 

de szem előtt tarthatjuk, amit Ch. H. Spurgeon mondott 

annak idején: „Három dolgot nem szeretnék: adós lenni, 

piszkos lakásban élni és helyet adni házamban meg 

szívemben az ördögnek.” A testvéri közösségen belül 

viszont a felebaráti szeretet, a másik szorult helyzete 

indíthat adakozásra, mert az Úrnak ad kölcsön, aki így cse-

lekszik. 

 Délután Régeni Szabó István lelkipásztor egy szá-

momra ismeretlen részt olvasott a II Királyok 4. fejezeté-

ből, ahol egy özvegyasszonyról olvasunk, akinek a két fiát 

kéri a hitelező, ha nem tudja az adósságát törleszteni. Miért 

lett adós ez az özvegyasszony? Mert a férje, aki próféta 

volt, rejtegette és etette azokat az igaz prófétákat, akiket 

Jézabel, a gonosz királyné üldözött a hitükért. Ezek után nem is olyan egyszerű a választ megtalálni arra a kérdésre, 

hogy bűn-e eladósodni. Lehet eladósodott szegénynek lenni az Úr ügyéért, vagy azért mert túlságosan fényűző életre 

törekszem. Az Úr ügyéért eladósodni olyan, mint pénzt adni valaki gyógyulására, nem várva, hogy visszaadják, akár 

az irgalmas samaritánus. Bár nem jár anyagi haszonnal, mégis egy befektetés. Van-e nekünk ilyen befektetésünk, 

vagy inkább csak szóval szeretünk? Hogy is mondja az Ige? „Mással ne tartozzatok egymásnak csak azzal, hogy egy-

mást szeressétek!” (1Pt 1, 22)  

 A News Week folyóiratban jelent meg az alábbi megállapítás: „Az olcsó hitel mohóságot szül!” Békeidőben 

sokszor átalakul az értékrendünk, prioritássá válhat az anyagiak hajszolása és bekövetkezhet az a fajta vakság, amely 

már nem tudja meglátni a nyomorultat, a rászorulót. Pedig mink van, amit ne kaptunk volna! Ezzel szemben hány-

szor megkísért a gondolat: „mi az, amid nincs, de kijárna neked”! Milyen jó e kísértés idején is a Lélek vezetését kér-

ni, és mértékletességért kiáltani, ami megerősíti szívünket a kísértővel szemben.  

 Az is megfontolandó, hogy mit tanítunk a gyermekeinknek az anyagiak kezelését illetően. Sok amerikai ke-

Szegénység vagy gazdagság, adósság vagy sáfárság? 
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resztyén-szülő ma már nem arra törekszik, hogy vagyont 

gyűjtsön a gyermekeinek, hogy legyen mivel elindulniuk 

az életben, hanem igyekszik inkább megtanítani őket arra, 

hogy Istent kérdezzék afelől, hogy valójában mire van 

szükségük. Átadjuk-e hitelesen utódainknak az Istennel 

járás titkát, és beszélünk-e ennek felmérhetetlen gazdag-

ságáról? Él-e a szívünkben ténylegesen 

az igei üzenet: „mert ahol a ti kincse-

tek, ott van a ti szívetek is!”(Lk 12, 34) 

 Végül a tizedről esett még szó, 

és ezt sem lehet pusztán anyagi kérdés-

nek tekinteni. Mit adunk az Úrnak? 

Van, aki odaadja a tizedet és van, aki 

megtartja a tizedet, de odaadja a többi 

90 százalékot. Nem matematikáról van 

itt szó, hanem arról, hogy hol van az én szívem kincse. 

Valaki úgy mondta: bibliailag a tized törvény, erkölcsileg 

tartozás, gazdaságilag egy beruházás, lelkileg pedig áldás. 

Te mit hiszel erről kedves testvérem?  

 A napunk vége felé ismertető hangzott el az or-

szágos CE vezetőség eddigi munkájáról (– erről a testvé-

rek is olvashatnak az elnöki levélben –), és megtörtént a 

jelenlevő közösségeknek: kincseinknek a számbavétele. 

Eljöttek a testvérek Parajdról, Udvarhelyről, Kibédről, 

Backamadarasról, Havadtőről, Mezőbergenyéből, 

Panitból, Marosszentgyörgyről, Szentbenedekről, 

Egrestőről, Mezőmadarasról, Csittszentiványról, Kará-

csonyfalváról, Ákosfalváról, Koronkáról, Mezőfeléből, 

Udvarfalváról és Marosvásárhelyről. A resztvevőknek kb. 

negyede volt CE tag (Parajd, Udvarhely, Backamadaras, 

Koronka, Marosvásárhely: 32 tag), a többiek CE szimpa-

tizánsok, közösségi tagok, így 

összesen kb.130-an 

lehettünk együtt. A 

legtöbb helyi kiskö-

zösség legalább ha-

vonta egyszer össze-

gyűl az Ige mellett – 

van, ahol 3-an, van, 

ahol 30-an. A követ-

kező imakérések 

hangzottak el: az ébredésért és a testvéri szeretetért, vala-

mint, hogy a férfiak is gyorsak legyenek az Ige meghallá-

sára, nemcsak a nők.  

 Remélem, sikerült átadnom pár morzsát a mi 

Urunk gazdag asztaláról, amiben most kegyelemből ré-

szesülhettünk, és kívánom, hogy a RöpCE továbbra is 

eszköz lehessen abban, hogy a jövőben is egymás hite 

által épülhessen a CE Szövetség apraja-nagyja! 

  

Grosz Imola 

„Valaki úgy mondta: bibliailag 

a tized törvény, erkölcsileg 

tartozás, gazdaságilag egy 

beruházás, lelkileg pedig áldás. 

Te mit hiszel erről kedves 

testvérem?”  
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 Ebben az évben a férfi és női identitás kérdéseit jártuk körbe május 3–5 

között Tordán a Függőlegesen. A terep ideális volt: helyszínek közel egymás-

hoz, házigaz-

dák ismét ked-

vesek és segí-

tőkészek, és 

sok helyi adott-

ság, melyet 

nem röstelltünk 

kiaknázni, mint például a tordatúri hasa-

dék és a bánya becserkészése. A témát 

igyekeztünk kreatívan, ugyanakkor az 

evangélium mélységével megközelíteni. Nemcsak előadók beszéltek a megadott témákról (mint például mit 

hozok a családból lányként, fiúként magammal, milyen Isten királylánya és Isten harcosa, stb.), hanem 

szombat délelőtt különböző-színes élettörténetekkel érkező fiatalok bizonyságtételét hallgathattuk. Hisszük 

és reméljük, hogy Isten azóta is munkálkodik a szívekben, hogy felelősséget vállaló, szabad és örömteli 

férfiakká és nőkké csiszolódjunk a Mester műhelyében. 

(Érdemes meghallgatni youtube csatornánkon a Függőleges előadásait itt:  

http://www.youtube.com/user/FUGGOLEGESkonf/videos) 

Férfivé és nővé… 
Függőleges ifjúsági keresztény konferencia 

http://www.youtube.com/user/FUGGOLEGESkonf/videos


Kenya-nap kétszer 

válogathattunk, ahol alkalmunk volt 

több jelenlegi keresztény szakkönyv 

szerzőjével is megismerkedni. A 

szervezés rendjén az az egyik alapelv, 

hogy olyan embereket hívnak meg 

előadónak és műhelyvezetőknek, akik 

szívesen beszélgetnek a 

résztvevőkkel, velük egy asztalhoz 

ülve nyitottak a résztvevők kérdései 

felé. Vacsora után ismét 

összegyűltünk egy-egy előadás 

meghallgatására (Glynn Harrison, Os 

Guiness, stb. voltak a meghívottak) és 

közös éneklésre.  

 A sűrű program annyira iz-

galmas és színvonalas volt, hogy nem 

igazán jutott az eszünkbe kihagyni 

egy-egy alkalmat pihenés céljából, 

hacsak nem alakult ki valamelyik 

szünet, vagy étkezés alatt egy nagyon 

jó beszélgetés. Az angol nyelven zaj-

ló fórumról sok új impulzussal, kér-

déssel, munkámat felülvizsgáló gon-

dolattal, bátorító mentori és más jó 

asztali beszélgetések hangulatával 

jöttem haza. Isten kiváló ajándéka 

volt ez a néhány nap arra, hogy mun-

kánkban megerősítsen. 

 

Berke Krisztina-Ágnes 

Május végén egy nemzetközi csapat-

tal hagytuk el Romániát, hogy hosz-

szú autóutunk végén egy európai 

keresztény vezetőknek, lelkészeknek 

és ifjúsági munkásoknak szervezett 

lengyelországi konferenciára érkez-

zünk. Már az autóút is sok izgalmas 

beszélgetést tartogatott számunkra. 

Velünk tartott Zágoni Balázs, 

Régeni Szabó István, Horváth Le-

vente, Roxana Stanciu (a kolozsvári 

Pro Vita keresztény klinika igazgató-

nője), Steve Michmerhuizen 

(Marosvásárhelyen élő amerikai 

misszionárius). 

 A fórumot egy amerikai lel-

kes önkéntes csapat szervezi: 20-70 

év közötti elkötelezett keresztények, 

akik azért fizetik részvételüket és 

útjukat, mert Istentől kapott 

szolgálatukként élik meg, hogy 

segíthetnek az itteni vezetőknek 

újból visszahódítani Európát Isten 

számára. Azért 

szervezik ezt az 

alkalmat, hogy a helyi 

keresztény vezetők Isten világszerte 

megnyilvánuló gazdag 

forrásanyagaihoz hozzájuthassanak, 

úgy mint kitűnő előadók, anyagok, 

könyvek. Lelkességük, komoly 

munkájuk alázatban tartó, hálára 

nevelő. 

 A találkozó programját ko-

moly munkaként építették fel. Minden 

nap már 6.30-kor kezdtünk reggelivel. 

Az étkezések alatt is igénybe lehetett 

venni mentori beszélgetéseket. A 

reggeli után a 750 résztvevő együtt 

tanulmányozta az Igét és dicsőítette 

Istent, majd szétváltunk kisebb 

csoportokra, ahol ebédig az egész 

hétre választott témáddal 

foglalkozhattál. Az én csoportomban 

a tanítványság kérdését jártuk körbe 

az Efézusbeliekhez írt levél alapján. 

Sok konkrét példán keresztül 

beszélgettünk a tanítvánnyá tétel 

lehetőségeiről, missziói feladatáról. 

Az Úr Jézus követőit elsősorban nem 

programokon, hanem személyeken 

keresztül hívja magához. Volt aki a 

lelkigondozás, vagy a 

szervezetvezetés, gyülekezetplántálás, 

média, stb. témákat választotta. Egy 

rövid ebéd után máris 

műhelysorozatok gazdag tárházából 

A tavalyi Kenyai vasárnap sikerén felbátorodva az idén két alkalom-

mal is megszerveztük a Kenya napot: június 9-én Kolozsváron a tó-

közi református gyülekezetben, és június 15-én Nagyváradon a CE-

házban. Mindkét alkalmon az istentiszteletet, illetve áhítatot követő-

en támogatóktól kapott tárgyakat, ruhákat, tortákat, sütiket bocsátot-

tunk áruba. Lehetett még 

kenyai étkeket és miccset is vásárolni, valamint Rusinga szigeti gyermeke-

ket örökbe fogadni, és Wilfred, kenyai egyetemista tanulmányait segíteni. 

Istennek hála a két rendezvény alatt összesen kb. négyezer lej adomány 

gyűlt össze, melyet a Viktória tó partján épülő iskola befejezésére fordítha-

tunk. Szeretnénk ősz elején megnyitni az iskola kapuit Kenyában. A vidám 

Kenya-napokért Istennek adunk hálát! 

Isten mérhetetlen forrásai 
European Leadership Forum – Lengyelország, Wisla 
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Megismétlődött az életvezetés tábor Ózdon 

Az erdélyi református ifimunka elkötelezett vezetői 

megint összegyűltek találkozni június 12-én, ezúttal 

Kécen, Mike Pál vendégszerető gyülekezetében. A 

18 lelkész és ifjúsági munkás a korábbi ififórum er-

délyi ifjúsági munkát áttekintő SWOT analízise alap-

ján haladt tovább a megbeszélésben. Az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket felmérő 

vizsgálat folyamán a legtöbbet a tanítványság kérdése 

és az elköteleződés hiánya foglalkoztatta a résztvevő-

ket, ezért is döntöttünk úgy, hogy ezzel a témával 

folytatjuk a mostani találkozást. A bibliai alapozást 

Fazakas Ferenc Sándor, mezőtelki lelkipásztor áhítata 

nyújtotta a témához. „Tegyetek tanítvánnyá minden 

népeket…” – hangzik a nagy missziós parancs, de 

már az áhítatot is több vitára sarkalló kérdés szakítot-

ta meg. Mit jelent ma ez a felszólítás? Ki nevezhető 

tanítványnak? És van-e bennem bármi is, ami hasz-

nálható ahhoz, hogy Krisztus tanítványaivá tegyek 

embereket? A nehéz kérdések még nehezebb beszél-

getéseket szültek. Mi az akadály és mi lehet segítség 

abban, hogy személyes kapcsolatot építsünk ki a 

körülöttünk lévőkkel, hogy életünkbe, asztalunkhoz 

engedjük őket, hogy nehézségeinkbe és örömeinkbe 

osztozhassanak, hogy ne csak egy programon ke-

resztül ismerjenek meg bennünket, futó beszélgeté-

sek, röpke lelkigondozások kapcsán, hanem mint 

Krisztus testének élő, lélegző, mindennap harcoló, 

nagyon is emberi és hiteles követői jelenjük meg 

mellettük. Reméljük, mindezek a kérdések formál-

nak bennünket és nem hagynak nyugodni a fiatalok-

kal való foglalkozásaink rendjén. Vendégünk volt 

még Jim Brown is, az Exodus Europe misszió igaz-

gatója, aki helyi munkatársával közösen több tíz 

missziós csoportot hoz évről évre Romániába, Ma-

gyarországra. Ő is szívesen megosztotta a tanítvány-

nyá tétellel kapcsolatos tapasztalatait, gyakorlatait. 

A januári tábor olyan áldásos volt, hogy áprilisban ismét 

sok jelentkezővel rendezhettük meg  a Jó Pásztor életve-

zetés tábort. A résztvevők őszinte bekapcsolódásáról, 

meghitt élményeiről tanúskodnak a következő visszajelzé-

sek: 

 „...rendkívül jó volt a lakók életét megfigyelni és 

látni, hogyan munkálkodik bennük a Lélek, és milyen 

változásokon mennek keresztül. A tábori hely és a kör-

nyezet tökéletes erre a képzésre, lehetőség van csendes-

ségre, egyedüllétre, közösségre, épülésre stb.” 

 „Csodálatosak voltak az előadások és az áhíta-

tok. Nagyon jók voltak az imapartnerrel való beszélgeté-

sek. Nagyon tetszett a mentorommal való beszélgetés. Jó 

volt a közösség, a lakókkal való beszélgetés.” 

 „Olyan dolgok hangzottak el, amire éppen szük-

ségem volt – önsajnálat, megfelelési 

kényszer, elfogadás.” 

 „Tudatosult bennem, hogy NE-

KEM kell változnom, nem másvalaki-

nek.” 

 „Fiúként vagyok elfogadva.” 

 „Nagyon sokat jelentettek a tanítások és a kérdé-

sek. A közösség (imapár, kiscsoport, mentor, lakók) is 

sokat segített.” 

 „Kiüresedve jöttem, és feltöltődve megyek haza.” 

 

A munkatársakat ugyanilyen mélyen érintette a szűk egy-

hetes együttlét: 

Bartha Éva: 

 „A hétköznapi találkozások és beszélgetések 

Forrongó fórum Kécen 

Oldal 8 röpCE 



Mentő missziós táborok 

kapcsán egyre nyilvánvalóbb számomra, hogy szükség van 

az életvezetéssel kapcsolatos rendezvényekre, legyen az 

konferencia vagy tábor, rövidebb vagy hosszabb program. 

Idén ez a második alkalom volt, számomra viszont az első. 

Nemcsak a résztvevők, hanem én is kíváncsian és 

izgalommal vártam, hogy milyen is lesz. 

 Érdekelt a téma régi-újszerű megközelítése, és hogy 

hogyan hat majd rám, meg a résztvevőkre. Az örömhír 

újrafogalmazása, átélése és átadása és ennek gyakorlati 

vonatkozásai voltak a kulcsszavak számomra. Nem sok időm 

jutott azzal foglalkozni, hogy én személyesen hogy állok 

ezekkel, mert a mentorozás és a sűrű program lekötött. De 

Isten humora hamarosan megmutatkozott, ugyanis nem 

hagyott kimaradni abból, ami a résztvevők számára is feladat 

volt: add át valakinek az evangéliumot az ő nyelvén és úgy, 

hogy hiteles legyen. Egy közeli rokonom lakodalmán odajött 

hozzám egy 25 éves, keresésben levő unokatestvérem, hogy 

kérdezhet-e, felteheti-e a kérdéseit. Aztán beszélgettünk, 

kezdve a reinkarnációtól a Krisztus testté lételéig, üdvösség, 

örökélet, a bűn kérdése, az utolsó idők jelei a mai 

társadalomban, a szentek imádása, a parancsolatok, mit 

jelent a szeretet, mi van a bennem levő gyűlölettel, 

Kierkegaard, Bonhoeffer… Öröm volt számomra az egész 

beszélgetés… Mondtam, hogy áldott állapot az a sötétség, 

amely becsületes keresésre ösztönzi. Rájöttem, hogy még 

nem ért véget számomra ez a tábor, hála Istennek.  

 A résztvevők lelkesedése és nyitottsága, 

becsületesen feltett kérdései és megosztott dolgai mindig 

alázatra indítanak. Ez nekem most elég is.”  

 

Adorján Éva: 

„Néhány hét távlatából egészen másként látom, mint 

akkor, ott. Már az év elején megfogalmazódott 

bennem a vágy, hogy egy ilyen táborban 

munkatársként részt vegyek, részben azért, mert sokat 

hallottam a mások által megélt áldásokról, részben, 

mert hálámat így szerettem volna kifejezni Isten iránt. 

Most már azt is tudom, hogy Isten így készített fel egy 

olyan próbára, amit az ott kapott megerősítés nélkül 

nehezen éltem volna meg. 

 Én is kíváncsian vártam a tábor kezdetét, a 

csoportos és személyes ismerkedést a résztvevőkkel. 

Az örömhír mintha teljesen újszerű lett volna szá-

momra: Isten nagyon elevenné tette bennem, teljesen 

átjárt, betöltött, felszabadított, megújított. Áldom ezért 

azóta is Őt! 

 A napirend sűrű és fárasztó volt. Talán azért 

is, mert Isten Igéje bennem is mélyre szántott. A na-

ponta folytatott egyéni beszélgetések, lelkigondozói 

alkalmak, a csoportban feltett kérdések, a közös vá-

laszkeresés egyre közelebb hoztak bennünket egymás-

hoz és Istenhez. Valószínű, hogy a résztvevők is ha-

sonló érzésekkel, gondolatokkal jöttek mint én: kíván-

csian, vágyakozva, kérdésekkel. Egyik-másik résztve-

vő bátorsága, nyitottsága sokakat megnyitott, bátorí-

tott, lelkesített. Jó volt nekünk itt lennünk!” 

 

 Az eddigi együttlétek kegyelmi 

megtapasztalásai alapján hálát adunk, és örömmel 

nézünk elébe a nyári alkalmaknak, a szeptemberi (11–

15.) táborral bezárólag. Az életvezetés táborok 

második tömbjére októbertől kezdve kerül sor. 

Mindenkit szeretettel hívunk, várunk a közös 

táborozásra! 

Elérhetőség: jopasztorlelkivezetes@gmail.com 

  

Boros Csilla 

 

Az Utógondozó Tábor az idén is a Bucsinon lesz 

megszervezve augusztus 17-25. között. 

A gyerekeknek és fiataloknak is szervezünk táborokat, mind 

Ózdon, mind a Bucsinon. Kérünk, amennyiben tehetitek, 

szóljatok olyanoknak családi és baráti köreitekből, akik 

elengednék gyermekeiket táborainkba! 

Még nyitott rájuk a jelentkezés! 

Részletesebb információkat a www.bonuspastor.ro 

weboldalon lehet találni, valamint beszámolókat is a múlt 

évi táborokról. 

Kellemes és hasznos nyaralást kívánunk! 
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„Mert nincsen  itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” (Zsid 13-

,14) 

A Korodi család már az év legelején útravalóul kapta ezt az igeverset. Mint minden 

hitben élő ember, Csaba és Ani személyreszóló üzenetet keresett az Igében. Ani fel 

is tette a kérdést: mit jelentsen ez, vajon hazahív az Úr az idén? Még előtte állt egy 

nagy műtét. A negyedik az elmúlt három év alatt. És egyben az utolsó.  

 Tőszomszédokként sok időt tölthettünk együtt. Néha rögtönzött asztalkö-

zösségben volt részünk, mikor a Korodi családnál, mikor nálunk. Fiaink nagyon 

otthonosak voltak a Korodi-portán. Érezhették és tapasztalhatták, hogy szeretik 

őket. Ani mondta is egyik nőtestvérnek a közelmúltban: amikor Kristófot és Mátét 

hallom beszélgetni és nevetgélni, az kész terápia nekem. Ani hazaköltözése napjától kezdve a fiúk beiktattak az esti 

liturgiába egy újabb programpontot: beszélgessünk Anikó néniről! Bár másnap óvodába kellett menni, ez így ment 

napokon át, sőt még mindig tart. Máté arra emlékszik, hogy Anikó néni nagyon finom leveseket főzött, és ízletes éte-

lekkel kínálta. Cukorkát is adott. Kristóf felheveredhetett az ágyra, és Anikó néni rajzfilmet tett be neki, ha azt kérte.  

 Az utóbbi hónapok a testi leépüléssel, fogyással, elfogyással jártak. Ani elköltözése előtt néhány nappal a 

feleségem elmondhatta neki: „nagyon jó szomszéd vagy, és nagyon fogsz hiányozni!” Szomszédként, testvérként 

egyaránt nagyon hiányzik nekünk. 

 A Korodi családon belül minden bizonnyal életreszóló emlék marad az utóbbi hónapok megannyi beszélge-

tése, férj és feleség, szülők és gyerekek együtt-tusakodása. Az elválásra való felkészülés könnyek közötti imádsággal 

és beszélgetéssel történt, majd Ani nélkül folytatódott, de el egészen a temetésre vonatkozó részletek (ki hirdesse az 

Igét, mi legyen az alap Ige, stb.) megbeszéléséig. Ani édesanyja, amikor világossá vált, hogy emberileg elkezdődött a 

visszaszámolás, valahányszor az Úr imájával könyörgött, ismételten kihagyta a „legyen meg a Te akaratod” sort. Ért-

hető egy anya részéről, hogy minden sejtje tiltakozik gyermeke várható halála ellen. Aztán benne is elvégezte a Lé-

lek, hogy felkészüljön lánya elengedésére, és rábízza őt Arra, Aki azt mondta: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” 

 Sokan látogatták az utóbbi hónapokban, és mindenkit szívesen fogadott, bár sokszor láthatóan gyenge volt, 

és rosszullétek gyötörték.    

 Ani szeretett volna még ideát maradni és együtt lenni azokkal, akiket szeretett és örömmel szolgált. 

Rigmányi Arnold koronkai lelkipásztor virrasztói szolgálatában, Lőrincz János esperes-lelkipásztor pedig temetési 

igehirdetésében utalt is Pál apostol tusájára, amely Aniban is megvolt: menni vagy maradni? Isten hatalmas szeretete 

és kegyelme mindazonáltal elvégezte benne, hogy kész legyen engedni a hazahívó szónak.  

 Nem maradt benne aggodalom gyermekei és férje miatt sem. Johannának, kisebbik lányuknak, ballagására 

már nem tudott elmenni. Amikor ezeket a sorokat írom, Johanna éppen érettségizik. Eszter lányuk kérvényezte a 

nagyváradi egyetemen, hogy az utóbbi hetekben itthon lehessen édesanyja közelében, éjjel-nappal. Dániel is többször 

hazajött a nyíregyházi egyetemről. Ani elmondta: „el tudom engedni a gyerekeimet, mert tudom, hogy úgysem tart-

hatom meg őket, ha közöttük maradnék is. Nekik is az Úrra van szükségük, Rá bízom őket is!” Békessége teljes volt, 

mert a Békesség Fejedelmével élő közösségben élt, és élő hittel készült a mennyei honba.  

 Láttuk földi élete befejező részét is. Nem volt könnyű az elköltözés folyamata. Ezt leginkább szerettei tud-

ják, akik odaadással, szeretettel ápolták az utolsó pillanatig. Mégis, csak így érdemes elmenni: békességgel, vágyva a 

mennyei haza után és izgalommal várva a Megváltóval való találkozást, közben teljes megnyugvással lenni az 

ittmaradók felől.  

Úgy május közepe táján, amikor utoljára felsétált Csabával és a teraszunkon beszélgettünk,  az foglalkoztatta, hogy 

vajon milyen lesz a megérkezés odaát, a Mennyek Országába?  Ő maga így képzelte el: „talán olyan lesz, mint a 

gyermek születése, akit megérkezéskor valaki vár és átölel”. 

 Ani hazaköltözött. Hiányzik a feleség, három gyerekük számára az édesanya, szüleinek hiányzik az elsőszü-

lött gyermek, húgának pedig a nővér. A rokonoknak, a baráti körnek, a keresztyén közösségnek pedig szintén hiány-

zik a szelíd szavú, mosolygós, kedves Ani. Sokaknak hiányzik a „tiszteletes asszony”, a kántor, az egészségügyi nő-

vér. De a hiányérzettel egyidőben ott van Isten népében a bizonyosság is: viszontlátjuk egymást! 

Már a virrasztó alkalmával, amikor többen is szolgáltak, férje megköszönte a „megkülönböztetett szeretetet, támoga-

tást, jó szót, a látogatásokat, a meleg ételt”, amiben az Ani betegsége alatt a család oly sokszor és sokak által része-

sült. Az ő kérésére közlöm ezt a köszönetet írásban is.  

 Hordozzuk imádságainkban a Korodi családot, valamint Ani szüleit, húgát és az ő családját!  

 

R. Szabó István, Koronka 

Hazaköltözött Korodi (szül. Adorján) Anna-Mária  
(1966. aug. 11. – 2013. jún. 17.) 



Imatémák 
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Udvarhely: 

 

 

-Hálásak vagyunk, mert májusban megszületett Marosfői Zsuzsánna, Levente és Kati második kislánya.  

-Kórusszolgálattal egybekötött keresztelője volt Telegdi Hanna-Hajnalkának, Sándor és Évi elsőszülött kis-

lányának.  

-Két közösségi tag esküvőjére készülünk az idén: Bán Alpáréra június 27-én, Tánczos Eszterére szeptem-

ber 21-én.  

-A Tini a szokásos iskolaévzáró partira készül. Évzáró vizsgáikért imádkozunk. 

-Imádkozunk betegjeinkért. Kerekes Márta jól felépült a műtét után, utókezelésen vesz részt. Hálát adunk, 

hogy egy enyhébb fokú rákról van szó. 

-A nyolctagú CE közösség soron következő találkozójára Hodgyán került sor, Sándor Árpád családjában.  

  

 

Nagyvárad:  

 

 

Imádkozzunk:  

-az előttünk álló nyári időszakért: táborokért, táborozókért és az őszi konferenciáért 

-a CE házban zajló munkálatokért, a különböző projektekért, a vezetőségért és a munkatársakért, valamint 

azért, hogy Isten vezessen bennünket a terveink és elképzeléseink alakításában 

-a Júlia Otthonért, a házban élő és kikerült gyerekekért 

-hogy Isten árassza ki ránk áldását, a közösségeinkre, alkalmainkra, és a missziós tevékenységekre 

-hogy úgy éljünk, hogy munkánkkal, életünkkel Istent tükrözzük. Hálaadással és örömmel tudjuk végezni a 

munkánkat!  

 

Marosvásárhely: 

 

 

Onesimus:   

Imádkozunk azokért, akik érettségiznek és azokért akik felvételi vizsgára készülnek. Kérünk, hordozzátok 

imáitokban nyári programjainkat, a munkatáborokat és az ehhez szükséges előkészületeket, munkát.  

 

CE Szövetség:  

Hálát adunk Urunknak a kitartó támogatásokért, a lelkes önkéntesekért és mindazon testvérekért, akik 

imákban hordozzák a CE szövetség munkáját és alkalmazottait. Megköszönjuk Istennek kimondhatatlan 

gondoskodását, szeretetét és a még tartó kegyelmét.  

Az Ő áldását kérjük a CE szövetség megujulására, az új vezetőség szolgálatára és lelkesedésére, a CE szö-

vetség támogatóira és minden egyes nyári táborra.  

   

Dorcas otthon:  

Kérjük, hordozzák imában a Dorcas otthon gyerekeit, főleg azokat, akik vizsga előtt állnak (VIII és XII 

osztályosokat). A Szentlélek töltse be őket, hogy minden szót szeretettel tanuljanak meg, és a vakációban 

hasznosan kihasználják a felkínált nyári programokat. Imádkozzunk a Dorkas otthon munkatársaiért, hogy 

legyen sok türelmük a gyerekekhez, és kitartóak legyenek minden helyzetben.  

Isten áldását, gondviselését, vigasztalását kérjük azokra a gyerekekre, akik kikerülnek az otthonból és a be-

teg munkatársakra.  

 



 

Philotea Klub:  
Kérjük, hordozzák imában  

a Philotea Klub jövőjét. Mutassa meg a mi Mennyei atyánk, hogy kik azok a fiatalok, akikkel foglalkoz-

nunk kell, és adjon nekünk bölcsességet, hogyan szolítsuk meg őket. 

a kuratóriumot és a Philotea Klub vezetőségét, hogy bölcsen végezzék szolgálatukat.  

az alakuló önkéntesprogramot, és kérjük az Urat, hogy küldje el számunkra a megfelelő önkénteseket. 

a Philotea Klub jelenlegi és jövőbeli lelki és anyagi támogatóit.  

   

Diakónia:  
Hálásak vagyunk Istennek minden egyes ajándékért amit számunkra kirendelt. Köszönjük az Ő lelki béké-

jét, szeretetét, gondviselését amivel elkísért a kirándulásra, és hogy a HANNAH projekt gyerekei egy-egy 

nagyszülőt találtak a Granny projekt időseiben.  

Isten áldását kerjük az előttünk álló nyári időszakra, a gyerekek és idősek testi és lelki egészségére, a ro-

mán nyelvű csoport fejlődésére, a Granny Klubokra. 

 

Kolozsvár: 

 

 

Függőleges:  
Örömmel és hálával tekintünk vissza a május eleji konferenciára az előadások, bizonyságtételek, találkozá-

sok, az odaadó munkatársak miatt. Ugyanakkor kérjük, imádkozzatok velünk együtt továbbra is azokért a 

fiatalokért, akik részt vettek a Függőlegesen, hogy életükben munkálkodjon az evangélium.  

Nagyon sokan a Függőleges munkatársi csapatból most érettségiznek-felvételiznek, kisérettségiznek vagy 

államvizsga-, mesteri dolgozat megírásán fáradoznak. Vigyétek őket is imában az Atya elé. Szükségük van 

türelemre, jó időbeosztásra, bölcsességre, kitartásra!  

Imádkozzunk más missziós ifjúsági szervezetekért, akik ugyancsak Erdélyben-Partiumban tevékenykednek 

(pl: IKE? FIKE, KRISZ). Hála Istennek sok a munka, és az is öröm, hogy egyre gyakrabban közösen is be-

szélgetünk erről!  

 

Genézius Társaság:  
Imádkozzatok a Genézius nyári programjaiért: a júniusi fiútúráért, a Csillagpontra készített programjain-

kért, a Genézius táborért, a bucsini munkatáborért! Hálát adunk a munkatársainkért, és azokért az egyete-

mistákért, akik sok táborban vesznek aktívan részt, mint önkéntes segítők!  
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Beszámolókat, híreket és bármi megosztanivalót a következő e-mail cí-

mekre várunk: deelukacseva@yahoo.com vagy groszimola@yahoo.com, 

imatémákat az eszterbanyai@yahoo.com-ra. 


