
Egyik evés előtt olvastam három igécskét. 

Ez volt az első: „Akinek van füle a hallás-

ra: hallja.” (Mt 11,5). OK, mit halljak? Az-

tán következik ez: „Bizony, bizony, mon-

dom néktek, hogy eljő az idő, és az most 

vagyon, mikor a halottak hallják az Isten 

Fiának szavát, és akik hallják, élnek.” (Jn 

5,25) Hát ez szuper ige, s ez is, amit Jézus 

egy másik helyen mond: „Aki hisz bennem, 

még ha meghal is élni fog. Az, aki úgy él, 

hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” 

Ráadásul egyik nap Assisi Szent Ferenc 

imáját mondtuk el, amiben ez áll: „Ha meg-

halunk, azzal ébredünk örök életre...” 

 Mostanában az foglalkoztat, hogy mi 

az, ami nem hagy élni. Konkrétabban: mi 

akadályoz meg abban, hogy tényleg éljek – 

nem azt az életet, amit az én mindent-

kontrollálni akaró egóm tervez, hanem azt 

az életet, amit Isten a számomra eltervezett, 

és amit Tőle ajándékba kapok, és nemcsak 

egyszer majd, valamikor, hanem most. Ami 

nem egy „mintha-élet”, hanem Az Élet. 

Az egyik ilyen dolog, hogy erősnek aka-

rok látszani, miközben nem vagyok az. Ne-

héz meglátnom a  kegyelemre -

szorultságomat, nehéz magamhoz s mások-

hoz őszintének lennem.  

 A napokban jött elő egy régi dolog, 

aprónak tűnhet ugyan, de ha rá gondoltam, 

mindig rossz érzésem volt. Az unokatesóm 

sztáros posztereinek ollóval kiszurkáltam a 

szemeit, amikor ő nem volt otthon. Mikor 

aztán felhívott, szomorúan, hogy én voltam

-e stb., letagadtam. Nagyon rég volt, 

tizenéve, s mikor nemrég bocsánatot kér-

tem tőle, nem is emlékezett az esetre, vic-

cesnek találta. 

A lényeg, hogy a legapróbb dolgoktól 

kezdve szeretnék tudni önmagam lenni a 

nyavalyáimmal együtt, mindennel, ami va-

gyok, hisz ha annyira tökéletes vagyok, 

hiábavaló Jézus áldozata.  

Csak pár napja gondoltam bele abba, 

hogy milyen nevetséges az, ahogyan én a 

„kis” bűneimet takargatom amellett, ahogyan 

Jézus szenvedett emberként a kereszten telje-

sen lecsupaszítva, magán a világ összes bű-

nével: szégyenével, félelmével, kételkedésé-

vel.  

Jó volt olvasni a egyik tavaszi nap a Mai 

igében: „Lépj ki az árnyékból! Kész vagy 

arra, hogy „színészkedés” helyett hiteles elő-

adást nyújts, amely felfedi az igazi valódat? 

Az elutasítástól való félelem nagyon erős tud 

lenni. Bátorság kell ahhoz, hogy önmagad 

lehess. A küzdelemből és fájdalomból azon-

ban erőt tudsz meríteni, ha hajlandó vagy 

megkockáztatni, hogy kilépj az árnyékból a 

fénybe. Nézz szembe a belső kritikusoddal! 

Mindannyian halljuk azt a kis belső hangot, 

amely ezt mondogatja: „Sosem leszel elég 

okos, elég gazdag, elég csinos, vagy elég jó 

ahhoz, hogy kiállj a reflektorfénybe.” Ami-

kor azonban Isten emel fel, senki sem tud 

letaszítani. Emlékeztesd tehát belső kritiku-

sodat Isten szavára: „...menj, ahova csak kül-

delek, és hirdesd, amit csak parancso-

lok!” (Jeremiás 1,7) 

Nekem nagy öröm ezeket felfedezni, fel-

szabadító érzés meglátni, s engedni, hogy 

mások is meglássák azt, aki vagyok. 

 „Hallass örömet és vigasságot velem, 

hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket 

összetörtél.” (Zsolt 51,10) - mondja a harma-

dik, utolsó ige, ami olyan szépen kifejezi ezt 

az örömöt!  

Adj Uram bátorságot, hogy eléd vigyem 

csontjaimat, hadd örvendezhessek! 

 

Adorján Zsuzsi 
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Mindannyian izgatottan vártuk a ko-

lozsvári CE-csendesnappal egybekö-

tött harmadik munkatársi hétvégét, 

ami – akkor még úgy tudtuk – az utol-

só megbeszélésünk a Függőleges kon-

ferencia előtt. Ez az alkalom abban is 

különbözött a többitől, hogy ún. 

szimulibulit tartottunk. Ez azt jelenti, 

hogy élesben kipróbálhattuk magun-

kat a március 16-i CE-csendesnapon: 

megszerveztük, és utána kiértékeltük 

a munkánkat. Akinek volt lehetősége 

rá, azt a feladatkört töltötte be itt, amit 

majd a Függőlegesen is fog. 

 Pénteken 6 óra után toppantam be 

főhadiszállásunkra, a Koinónia-házba. 

A vacsora már a végére járt, de a lelki 

táplálékról nem maradtam le. Zsuzsi 

osztotta meg velünk a gondolatait az 

áhítaton. Miután lelkileg is felüdül-

tünk, játék következett: papírok vol-

tak leterítve a földre, és egy adott út-

vonalon el kellett jutnunk egyik pont-

ból a másikba. Az útvonalat csak a 

játékvezető ismerte, aki figyelmezte-

tett, ha rossz papírra léptünk. Ha vala-

ki elrontotta, a következő próbálkoz-

hatott. Miután sikeresen célba értünk, 

kiértékeltük a játékot; megtanultuk, 

hogy fontos a magunk és a mások 

hibáiból tanulni, hogy utunk során ne 

kövessük el kétszer ugyanazt a hibát. 

A játék után a munkakörök alapján 

csoportokba gyűltünk, és tovább dol-

goztunk. Rövid szünet után a nap leg-

izgalmasabb pontja következett: ké-

szülés a másnapi szimulibulira. A HR

-esek mindenkinek felírták egy cetlire, 

hogy mi a teendője, és 

Krisztina felvázolta a 

programot. 

Szombaton a Tóköz-

ben gyülekeztünk. Lá-

zas készülődés. Egyesek 

a konyhán készítették a 

reggelit, mások terem-

rendeztek, megint má-

sok a technikai részleg-

gel foglalatoskodtak, 

természetesen a könyv-

standot is felállítottuk, illetve a Geni 

Café is berendezkedett. Kilenc után  

elkezdtek szállingózni a résztvevők, 

de sajnos a regisztrációs csapatnak 

nem sok dolga akadt. Fél 10-től Geréb 

Dénes tordatúri lelkipásztor áhítata 

következett. Fel-

hívta a figyelmün-

ket arra, hogy leg-

inkább akkor 

esünk bűnbe, mi-

kor megveregetjük 

a vállunkat, és 

elismerően tekin-

tünk magunkra. Az elbukás által Isten 

tükröt tart elénk, hogy sose bízzuk el 

magunkat, és érezzük, hogy rászoru-

lunk a kegyelemre. Mert Isten azt sze-

retné, hogy folyamatosan árassza ránk 

kegyelmét.  

Ezt követően kiscsoportokba gyűl-

tünk, résztvevők és szervezők, fiata-

lok és idősebbek ve-

gyesen, és az elmúlt 

idők udvarlási szoká-

sairól faggatóztunk. 

Sok érdekes dolgot 

tudtunk meg tőlük, 

amiből bizony jó lenne 

tanulni. Megtudtuk 

például, hogy régebb 

nagyon fontos volt az 

udvarlás és a jegyben 

járás. Az öregek a pár-

jukat Istentől kérték el, és már megis-

merkedésük elején úgy tekintettek 

egymásra, mint jövendőbelijükre. 

Fontos volt, hogy közösségbe járja-

nak, ahol lelkigondozást kaphattak, és 

hogy azonos legyen az értékrendjük. 
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CE-csendesnap és FÜGGŐleges munkatársi hétvége „Jézus, aki 
annyira 

ragaszkodik 
hozzánk, hogy 

megmaradt 
testben, nem a 
mennyben akar 

lakni, hanem 
bennünk, és 
nekünk ezzel 
dicsekednünk 

kell.” 

 

Elhunyt Nagy Samu bácsi 

 

2013. április 17-én, 94 éves korában eltávozott közülünk Nagy Sámuel testvérünk, sokak Samu 

bácsija. Keresztyén családban született, szülei is a CE Szövetség tagjai voltak, így korán megis-

merkedett és bekapcsolódott a CE közösségébe. Részt vett a munkában egészen addig, amíg a 

kommunista hatalom betiltotta azt. A tiltás dacára tovább élt a Szövetség, a tagok családi ünne-

pek, születésnapok ürügyén házaknál találkoztak. Az 1989-es változás után Samu bácsi aktívan 

bekapcsolódott a CE Szövetség újjászervezésébe és a marosvásárhelyi Szövetség első elnöke 

volt. Évekig irányította a CE Szövetség tevékenységének a könyvelését. Később betegsége miatt 

már nem tudott eljönni az alkalmakra, de tartotta a kapcsolatot, figyelemmel kísérte a tevékeny-

séget, tanácsolt bennünket. 

          Halmen István 



Egy kapcsolat a kölcsönös tisztelet, a szabadság és a biza-

lom alappillérjein nyugodott, és akkoriban nagyobb volt 

még a felelősségvállalás is. Sokat beszélgettek, és volt ide-

jük egymásra, egymás megismerésére. Egy szép gondolat is 

elhangzott: „Én nem tudom a társamat megváltoztatni, de 

van, Aki nálam hatalmasabb.” 

Horváth Levente előadása követte a beszélgetéseket. 

Többlet Krisztusban címmel tartott előadást. Az igét a Ró-

mabeliekhez írott levél 5. részének 9-től 21-ig terjedő ver-

seiből olvasta. Három gondolatát emelném ki: 1. Jaj nekem, 

ha kevesebb vagyok, mint ami voltam. 2. Áldás nekem, ha 

kisebb vagyok, mint ami voltam. 3. Boldog vagyok, ha 

Krisztus nagyobb bennem, mint ami lettem. A többlet tehát 

maga Krisztus, és az ő kegyelme, ami sokkal nagyobb, mint 

a bennünk rejtező bűn. Jézus, aki annyira ragaszkodik hoz-

zánk, hogy megmaradt testben, nem a mennyben akar lakni, 

hanem bennünk, és nekünk ezzel dicsekednünk kell. 

Miután lelkileg már jóllaktunk, ebéd következett: a gyü-

lekezet öregotthonának jóvoltából két hatalmas fazék töltött 

káposzta várt ránk, aminek nagyon örültünk. Az ebédet a 

CE-közgyűlés követte. 

Délután – miután megint magunkra maradtunk – Sándor 

moderálásával kiértékeltük a csendesnapot. Elhangoztak 

pozitívumok, negatívumok, és ezek alapján ötleteltünk, 

hogy mi az, amit megtarthatunk, és min kell változtatnunk. 

De hogy ne fáradjunk el nagyon, a HR csapat gondoskodott 

néhány lazító játékról, hogy aztán megújult erővel lendül-

hessünk bele újra a munkába – megint munkakörönként 

csoportosulva. Olyan jó látni, hogy lassan minden elrende-

ződik, és kikerekedik az egész Függőleges! 

Vasárnap reggeli után imaközösséget tartottunk – ezek 

mindig olyan áldott alkalmak! –, majd istentiszteletre men-

tünk. Isten Igéjén keresztül arra figyelmeztetett, hogy ne 

ítéljünk. Mi nem tudunk ítélni, mert mi haraggal ítélünk. 

Jézus viszont hitelesen és szeretettel ítél; úgy ítél, hogy 

az nem tartalmazza a büntetést. Ítél, de nem kárhoztat, 

mert magára veszi a kárhozatot. És azért ítél, hogy mi 

tanuljunk belőle. Istentisztelet után, míg az ebédre vár-

tunk – amit ezúttal Zsuzsinak és Borsinak köszönhettünk 

–, összedugtuk a fejünket, és elterveztük, hogy milyen is 

legyen az imasátor, külön a lányok és külön a fiúk számá-

ra. Sok szép, érdekes ötlet született, amiket reméljük, 

meg is fogunk tudni valósítani. Utána lázas beszélgetés 

következett: próbáltuk a még belénk szorult ötleteket el-

mondani, elvégezni az utolsó simításokat. Ebéd után 

Krisztina új hírrel rukkolt elő: lesz még egy munkatársi 

hétvége, aminek célja az lesz, hogy a dekorációs kelléke-

ket készítsük elő. Erre április 19-21-e között kerül sor. 

Így szomorúan, mert el kell válnunk, de mégsem annyira, 

mintha csak a Függőlegesen találkoznánk újra, búcsút 

vettünk egymástól. 

 

Réman Krisztina 

Bogdán Gyula, aki vásárhelyi születésű 

volt és Pesten tért meg, és mint teológus 

már 1908-tól aktívan részt vett az evangé-

lium terjesztésében. 

Az 1910-es kolozsvári konferencián 

megalakult a Keresztyén Szövetség. Ve-

zetőjének Kecskeméthy Istvánt választot-

ták. Az ország minden részéről sokan 

vettek részt ezen az alkalmon. Ott volt 

Kenessey püspök is. 

1911-ben kezdődtek meg a konferen-

ciák Marosvásárhelyen. Mindig ősszel 

tartották. A templomban, a Kollégiumban 

vagy a leányiskolában gyűltek ősze. A 

fővárosból, de vidékről is sokan jöttek. A 

környékről sokan 10 km-t is gyalogoltak. 

Hajtotta őket a Lélek. 

A XIX. század utolsó évtizedében 

kezdődött el egyházunkban a lelki ébre-

dés.      Marosvásárhelyen 1907-ben kez-

dődött a munka, ebben az évben javítot-

ták a Vártemplomot. A javítás utáni ünne-

pélyre meghívták Vargha Gyulánét, dr. 

Csia Sándort, Pauer Irmát és Kolozsvárról 

dr. Radnótfáinét. Kétnapos konferenciát 

tartottak. Ezt az ünnepélyt Benkő Viktor 

szervezte meg, aki vártemplomi segédlel-

kész volt akkor, és evangéliumi érdeklő-

dését valószínű, hogy Kecskeméthy Ist-

vántól kapta a teológián. 

Az evangéliumi munkát Csia Lajos új 

segédlelkész folytatta 1908-ban. 1909-

ben Konrád György lett a segédlelkész, 

aki szintén hívő ember volt. Őt követte 

1914-ben alakult meg a marosvásár-

helyi Keresztyén Szövetség. Vezetője 

végig, 1914-től 1948-ig Herbet István 

volt. A szövetség vezetésében a választ-

mányi tagok is részt vettek. 

Erre a tisztségre Nagy Gábort, 

Halmen Erzsébetet, Bodó Ágnest, Nagy 

Juliskát, Filep Bélát, Trucza Irént, 

Szájdelné Filep Verát, később Nagy Jucit, 

Benke Rózsikát és Nagy Lajost választot-

ták. 

A belmissziói munka ekkor még gye-

rekcipőben járt, kevesen lelkesedtek érte, 

és sokan ellenezték, szektáskodásnak 

tartották. A kis csapat azonban lassan 

szaporodott, az Úr végezte a munkát. Az 

elején házaknál tartották a bibliaórákat, a 
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vasárnapi iskolát. Padokat készítettek a gyermekek  és fel-

nőttek számára, hogy legyen amire leüljenek. A maguk köré-

ből munkásokat képeztek ki. Sokan le akarták tiltani a mun-

kát. A gyermekeket az iskolából való kicsapással fenyeget-

ték, de azok kitartottak. A gyermekek még a szülőket is hív-

ták. A küzdelemnek az lett a vége, hogy néhány év múlva 

Vásárhely minden iskolájában megindult a vasárnapi iskolai 

tanítás. 

A háborús évek nagy feladatot róttak a szövetség tagjaira. 

1916-ban sok menekült érkezett a városba. Jöttek a halálhí-

rek a frontról, a sebesültek. A Szövetség tagjai látogattak, 

vigasztaltak, erejükhöz képest segítettek. A menekültek szá-

mára istentiszteletet tartottak. Karácsonyra csomagokat ké-

szítettek. 

Közben a Szövetség igyekszik a tagjait szaporítani. Az 

alkalmakat is szaporítják. Külön kezdnek foglalkozni a leá-

nyokkal, a serdülő gyermekekkel. Vasárnap délután 5 órától 

a leányiskola nagy termében tartják az összejöveteleket. 

Megjelenik az Evangéliumi munkás című folyóirat, szerkesz-

tője dr. Tompa Artúr, 1924-ben pedig Örömhír, a keresztyén 

szövetség folyóirata, dr. Kecskeméthy István szerkesztésé-

ben. 1925-ben három lelkész is megrendelte: Váradi Albert, 

Toró Gyula és Kádár Imre. 

1925. szeptember 6–8. között újabb konferencia volt 

Vásárhelyen. Reggel 9 órától dr. Tompa Artúr tartott áhítatot 

a kollégium dísztermében. Az istentiszteletre a vártemplom-

ban került sor, Kecskeméthy István szolgált. Délután 5 órától 

szeretetvendégség volt a leányiskolában. A következő napo-

kon Tárczi Géza, Kecskeméthy István, Kádár Imre, Kovács 

Benedek kollégiumi tanárok szolgáltak. A végén mindenki 

elmondhatta élményeit. A konferencián 400 személy vett 

részt Nagyváradról, Vulkánról, Zilahról, Kolozsvárról, az 

ország minden részéről. Vásárhely környékéről a legtöbben 

Csávásról jöttek, mintegy 30-an. Más falvakból 5-en, 10-en 

jöttek. Panitból egy személy vett részt. 

Vidéken a munka 1910 után kezdődött el, de a ’20-as 

években teljesedett ki jobban. Udvarfalván, Kövesden, 

Panitban, Felében, Csáváson, Szentannán, 

Nyárádszeredában, Karácsonyfalván, Ákosfalván, 

Nagykenden és a Sóvidéken talált először talajra az evangéli-

um. Az 1920-as években elkezdődtek a bibliaórák a Szabadi 

úton és Besében is, ahol buzgó közösségek alakultak. Bíró 

Mózes szentkirályi lelkész támogatta 

és szolgálataival segítette a közössé-

get. Udvarfalván Farkas Jenő lelkész 

is örömmel vette az evangélium hir-

detését. Felesége, Ravasz Piroska 

1914-től aktívan bekapcsolódik a 

munkába évtizedeken át. 

A falvakat Herbet István látogatta a 

legbuzgóbban. Ő tisztviselő volt, 

1908-ban indult el a hit útján családja 

több tagjával együtt. Nagy lelkese-

déssel és örömmel végezte a szolgá-

latokat. Sokat jártak vidékre Nagy 

Juliska, Bodó Ágnes, Filep Béla, 

Halmen Erzsébet, Pap Irén és későb-

bi generáció tagjai is. 

Az 1930-as és ’40-es években a Szö-

vetség munkája mind jobban kiteljesedett. A ’40-es évek elejére, 

közepére felnőtt egy új generáció, akik nagy 

buzgalommal szolgáltak Vásárhelyen és vi-

dékén: Nagy Jenő, Halmen József, Szőke 

László, Törők Bálint, Bakó Pali, Szabó Ár-

pád, Nagy Pista, Simon Jancsi. 

A kommunista hatalom 1948-ban betiltot-

ta a Szövetség működését. Herbet István, aki 

kezdettől vezetője volt, lemondott a tisztsé-

géről, arra hivatkozva, hogy a felső hatalmas-

ságnak engedelmeskedni kell. Bizonyára 

állami részről is kapott figyelmeztetést, fe-

nyegetést. 

A hatóság ezután még jobban figyelte az 

evangéliumi munkát. Voltak emberek, akik-

nek az volt a feladatuk, hogy jelentést tegyenek a már betiltott Szö-

vetség tagjairól. Sajnos sikerült tagokat beépíteni, vagy volt szövet-

ségeseket beszervezni. 

Még tíz évig, 1958-ig a Szövetség néhány buzgó tagja folytatta a 

munkát. Evangélizációs alkalmakat, összejöveteleket tartottak. 1958-

ban letartóztatták Nagy Jenőt, Szőke Lászlót, Bakó Palit, valamint 

Fekete János karácsonyfalvi lelkipásztort. Elítélték őket. Szigorú 

büntetést kaptak. 1964-ben amnesztiával szabadultak. 

A bebörtönzések után minden látványos munka megszűnt. Isten 

népe számára nem maradt más, mint a személyes igeolvasás és 

imádkozás, és néha az egymással való találkozás. Ezeknek is titok-

ban kellett történniük. Valaki azt mondta akkor: ha találkozom egy 

atyafival, felér egy régi konferenciával. A hatóság továbbra is na-

gyon figyelt minden találkozást. Isten azonban végezte munkáját. 

Az 1960-as évek végén, a ’70-esek elején Isten megszólított né-

hány fiatalt. A patak, amelyet a föld alá kényszerítettek, kezdett a 

felszínre törni. 

Nagy Jenőéknél gyűltek össze vasárnap délutánonként, és foglal-

koztak Isten igéjével, s sokat énekeltek, persze halkan, hogy ki ne 

hallatszódjék. Számuk növekedett, még 30-an is voltak. Néhány 

paniti fiatal is kezdett járni ezekre az alkalmakra. Több alkalommal, 

többen közülük Petekre, e félreeső székely faluba mentek el találkoz-

ni. Ott lehetett beszélgetni, énekelni, nem kellett félni. Az idők fo-

lyamán néhányan kihullottak közülük. De nagy részük megmaradt a 

hitben, s ma már mint jó középkorban levő édesapák és édesanyák 

járnak a Krisztus követésében, igyekezve gyermekeiknek is tovább-

adni drága kincsüket, a hitet. 

A szövetség 1990-ben, a rendszerváltás után alakult meg újra, 42 

év után. Új köntösben más körülmények között végzi munkáját ered-

ményesen. A cél most is az, mint régen volt: Krisztus követésére 

vezetni el az embereket az üdvösség elnyeréséért. 

Az idén 100 éve, hogy az evangélium szikrája megjelent Maros-

vásárhelyen. Isten legyen áldott mindazokért, akiket a Szentlélek 

tüze megérintett. Sok neves és névtelen embert részesült áldásaiban. 

Isten kegyelme cselekedete ezt. Övé a dicsőség, a hála, a magaszta-

lás! 

* 

A fenti visszaemlékezést Domahidi Ernő volt peteki, majd somosdi 

lelkipásztor diktálta le halálos ágyán. Fiától, Domahidi Béla 

mezőbergenyei lelkipásztortól kaptuk meg a kéziratot. 

 

 

 

4 röpCE 

„A fővárosból, 

de vidékről is 

sokan jöttek. 

A környékről 

sokan 10 km-t 

is gyalogoltak. 

Hajtotta őket 

a Lélek.” 

Források: 

Irattára nem volt a szövet-

ségnek. Ha volt is valami 
feljegyzés, megsemmisült 

a kommunizmus évtize- 

dében. Forrásaim azok az 
emberek voltak, akik 

élőszóban mondták el 

emlékeiket. Ezek közé 
tartoznak: Nagy Julianna, 

Nagy Jenő, Nagy Jenőné, 

Magyarosi István, Gál 
Eszter testvér és mások. 

Ugyancsak felhasználtam 
Filep Béla írását, amely-

ben a szövetség első 10 

évéről számol be. 
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 L’Abri    

A szó franciából szárma-

zik és „hajlékot” jelent. 

Francis és Edith 

Schaeffer adta ezt a ne-

vet annak a svájci köz-

pontnak, amelyet ők ala-

pítottak 1955-ben. A 

mozgalom úgy indult, 

hogy a Schaeffer házas-

pár megnyitotta lakását 

az Istennel való járás 

felől érdeklődő, elcsen-

desedni vágyó vagy az 

élet értelmét kereső fia-

talok előtt. Azóta három 

földrészen 11 központ 

működik. Számomra az 

a kivételes lehetőség adódott, hogy január második felé-

ben közel 10 napot tölthettem az angliai L’Abriban. 

Andrew Fellows, az angol L’Abri vezetője szerint 

„ez az a hely, ahol intézményesítettük a gyengeséget. Itt 

mindenki őszinte lehet, bevállalhatja bűneit és gyenge-

ségeit.” A L’Abri hálózat tanulmányi központként mű-

ködik, olyan embereket fogad be hosszabb-rövidebb ide-

ig, akik szeretnének elvonulni tanulni, vagy kérdéseikre 

választ kapni. A nap egyik fénypontja a közös ebéd, 

amelyet a vendégek (diákok) a központban élő és szol-

gáló személyek vagy családok egyikénél fogyasztanak 

el. Az ebéd elején az asztalközösség bármely tagja be-

hozhat egy számára érdekes témát, amit szeretne megbe-

szélni a többiekkel, és ami az asztali társalgás fő témája 

lesz. 

A napi program reggeli áhítatból, egyéni tanulmányi 

időből, munkából és egyéni csendességből áll. A tanul-

mányi időt minden diák saját kedve szerint használja ki: 

olvas, vételezett előadásokat hallgat vagy mentori be-

szélgetést folytat valamelyik munkással. Munka alatt 

pedig takarítást, főzést, mosogatást, hólapátolást, ker-

tészkedést, favágást, stb. kell érteni.  

A L’Abriban minden jelentkezőt szívesen fo-

gadnak, keresztyén hitűeket, hitetleneket és máshi-

tűeket egyaránt. Szellemiségben, hangulatban, 

földrajzi elhelyezkedésben rendkívül jó helyek 

ezek, ahol el lehet csendesedni, és lelkileg, testileg 

felfrissülni.  

Jómagam az Egerben megtartott Európai Veze-

tők Fórumának (ELF) továbbgyűrűzéseként vehet-

tem részt januárban L’Abriban egy szűkebb körű 

vezetőképzőn. 19-en voltunk Európa több országá-

ból, beleértve néhány amerikai misszionáriust is, 

akik kontinensünkön végzik missziójukat. 9-en 

voltunk a vezetőképző csoportban és 10-en voltak 

az evangélizációs csoportban. Minden nap voltak 

közös programpontjaink, és voltak 

kiscsoportokban történő programjaink is. Naponta 

volt megbeszéléssel egybekötött tematikus előadás 

is. 

Jó alkalom volt ez számomra a feltöltekezésre, 

a L’Abri jobb megismerésére, régebbi 

ismeretségek fejlesztésére, új kapcsolatok 

kiépítésére, pihenésre. Többek között kiolvastam 

egy Schaeffer-könyvet, ellátogattunk Oxfordba és 

töltöttünk egy kis időt az Oxford Center for 

Christian Apologetics székhelyén, valamint C.S. 

Lewis egykori lakásában. Több előadást 

hallgathattam élőben, amelyek közül 

legérdekesebbnek a Dr. Mark Stirling (orvos és 

teológus) által tartott előadás volt, Az internet 

hatása az emberi agyra címmel. Sok személyes 

beszélgetést is folytathattam, ezek közül 

emlékezetesek maradnak számomra a dr. John 

Ellis, skót szemsebésszel , illetve Dr. Ellis 

Potterrel való beszélgetések, aki a nemzetközi 

L’Abri egyik kiemelkedő alakja, és a világ 

különböző részein tart előadásokat keresztyénség, 

kultúra, társadalom, művészetek témákban.  



Szeretettel ajánlom figyelmetekbe az ELF-et  

(http://www.euroleadership.org/overview) és a 

L’Abrit  

(http://labri.org/).  

Ezeken a linkeken bővebb tájékoztatást lehet 

kapni.  

 

R. Szabó István, Koronka 
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Erdélyben a GeKIB! 

Ifjúsági Fórum Mezőtelkiben 

Tulajdonképpen egy hivatalos képzésre számítottam, 

amikor meghívtak a Mezőtelkiben sorra kerülő Ifjúsá-

gi Fórumra. Gondoltam, valaki ismét előadást fog tar-

tani az ifjúsági munkáról, megmondja a tuti-frankót, 

aztán mindenki boldog lesz. Ő is, mi is.  

De nem ez történt. Amiért megszerettem és öröm-

mel emlékszem vissza arra a délutánra, az éppen a for-

mális keretek leomlása miatt van. Egész egyszerűen 

mindenki megosztotta gondolatait, ifjúsági csoportjá-

nak hiányait, erősségeit. Egyik résztvevő megjegyezte: 

nem tudta volna elképzelni, hogy református lelkészek 

ennyire fel tudnak szabadulni. 

Reggel 9-re érkeztünk meg Mezőtelkibe, ahol a sü-

tizés, kávézás után áhítattal kezdtünk. Kb. 15-en vol-

tunk, legtöbben lelkészek vagy teológusok. Én nagyon 

örvendtem annak, hogy olyan ifjúsággal foglalkozó 

emberek is jelen voltak, akiket Isten  ifivezetőkként, 

ifitagokként, munkatársakként tett egy keresztyén ifjú-

sági csoport sáfáraivá. Nagyon hasznosnak találtam 

azt is, hogy nem légből kapott dolgokról beszélget-

tünk, ugyanis még az alkalom előtt e-mailben elküld-

tek egy ívet, amely az erdélyi ifjusági munka erőssé-

geivel, gyengeségeivel, lehetőségeivel és veszélyeivel 

kapcsolatosan tartalmazott kérdéseket. Ugyancsak 

hasznos és gyakorlatias program volt az ötletbörze. 

Mindenkiek hoznia kellett magával egy vagy több if-

júsági munkában használható ötletet. Ez lehetett akár 

játék, akár tipp egy biblaóra megtartásához, stb.  

Számomra sokat jelent olyan emberekkel együtt 

lenni, akik meggyőznek arról, hogy nem vagyok egye-

dül abban, amit végzek. Nem vagyok egyedül a prob-

lémákkal, a nehézségekkel, a kiégéssel, ill. az örömök-

kel, az áldásokkal, az ötletekkel. Nagy szerepét látom 

az ififórumnak abban, hogy kiépíti a csoportok közti 

kapcsolatot. Igazi áldás lehetne, ha a csoportok tudná-

nak egymásról. Véleményem szerint a Krisztusért vég-

zett munkánkban – jelen esetben a fiatalokért – egyik 

legfontosabb tényező a kapcsolatrendszer kialakítása. 

Ezt látom gyengeségnek az erdélyi református ifjúság 

életében. Fontos, hogy tudjunk egymásról! Erre kiváló 

alkalom lehet az ififórum.  

Örülök, hogy részt vehettem, feltöltődve távoztam, 

és örömmel várom a következő alkalmat. És amit az 

ember vár, annak még jobban fog tudni örülni :). 

 

Vékony Roland 

Egy kis ízelítő a GeKIB múltjáról: 
Generális Konvent – 2004-ben alakult, 9 egyházkerület vezetői alkotják (püspökök, esperesek, főgondnokok) 

A Generális Konvent mindenfajta bizottságot létesít, pl.: egyházjogi, liturgiai, énekeskönyvi stb., ahova a 

főnökök kineveznek valakit, aki képviseli az egyházukat kerületenként, országonként.  

http://www.euroleadership.org/overview
http://labri.org/
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Ugyanígy keletkezett egy Ifjúsági Bizottság is, amely egy időre megszűnt, majd alulról építkezve újra fel-

éledt. Ez lett a GeKIB J, aminek a magyarországi egyházkerületek ifjúsági referensei, az Ifjúsági Zsinat, a 

Refisz, a Krisz (Királyhágómelléki), a Krisz (Kárpátaljai), az IKE, a Firesz, a Bethánia CE, a romániai CE, a 

Genézius Társaság, az SDG stb., és most már a teológiák szeniorjai is a tagjai. 

Az idei első GeKIB 2013. február 25–27. között zajlott Erdélyben, Gyalu községben.  

Közel harmincan lehettünk ott. Bátran mondhatom, hogy mostanra már egy igazi közösségé alakult ez a 

Bizottság, ahol nem csak közös programokat és terveket szövögetünk, hanem együtt is fejlődünk különböző 

szakmai tréningeknek köszönhetően. Az idei tréning a kommunikáció jegyében telt. Rólam például kiderült, 

hogy asszertív vagyok – vagyis egy teszt szerint. 

Délután és este pedig a közös, Kárpát-medencei szintű projekteket beszéltük meg, úgymint: 

 

2013. július 23–27. – Csillagpont 

2013. október 4–5. – Kárpát-medencei imaéjjel 

2013. október 31. – Reformáció napja (online) 

 

Ezenkívül még sor került az ez évi mottónk – az Identitás – logójának és magának a GeKIB logójának a 

megszavazására.  

Nagyobb lélegzetvételű rész volt még a teológiák és ifjúsági szervezetek 

együttműködéséről szóló rész, amelynek gyümölcse, hogy az idei pápai Teoló-

gus Találkozón (2013. április 5–6.) a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek is 

teret kaptak, hogy bemutathassák magukat, munkájukat.  

Azért persze van ennek a GeKIB-nek lazulós része is – pl. kedd délután el-

mentünk megnézni Kolozsvárt, esténként meg jókat csevegtünk mindenféle fi-

nomság mellett.  

A következő GeKIB Sárospatakon lesz, 2013. november 18–20. között.  

 

Az idei GeKIB-ülésről szóló cikket, a http://www.reformatus.hu/lap/ifi/

mutat/7941/ honlapon olvashatjátok.  

 

Gyurcsis Júlia, Felvidék 
 

Magányos komolykodás 

 
Kedves röpkedő kedvű röpCE-olvasók, Kacagó szavunk 

most ismét jelentkezik, ám nem úgy amint a múltkor, hi-

szen profánka-bajtársam, Zofóniás (bocs, Károli úr) sehol. 

Azazhogy van valahol, de nem itt. Kétes eredetű foglalko-

zásokat űzvén az ómagyar hazában, faképnél hagyta elsőd-

leges kötelezettségét, az újabb Kacagó szó kitalálásában, 

beírásában, bekacagásában való részvételt. 

Hiszen, immár felfedem, egy igen fontos tényközlést 

kívántunk megejteni: Kolozsvár/Klausenburg/Kluzs határá-

ban, egy bizonyos Hója-erdő elhíresült fura para mende-

mondáiról, miszerint egyik tisztását időnként nem-földi 

lények látogatják, mindenféle nem-földi jelenségeket idéz-

ve elő ottan. Fák meggörbülnek, furcsán meredeznek, a 

füvek ide-oda hajlanak, emberek megzavarodnak... Nahát. 

Megijedtünk, mi légyen ez? Valóban veszély fenyeget min-

ket és atyánkfiait? Féljünk-e, avagy rettegjünk? Vagy csak 

kacagjunk?„Jöjj és láss” – hangzik el egy jó tanács valahol 

abban az ókori könyvben is, amit köreink gyakorta olvas-

nak (Arisztotelész, vagy Ézsaiás, vagy Habakuk, nem tu-

Kacagó Szó 

http://www.reformatus.hu/lap/ifi/mutat/7941/
http://www.reformatus.hu/lap/ifi/mutat/7941/
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dom, ki mondja e hívást). Tehát, gondoltuk megnézzük közelebbről, ne ta-

lálgassunk a levegőbe. Bele. Bakancs, kis szalonna, vöröshagyma, karéj 

kenyér (szilvapálinka, na az neeem), simléderes kalap, s máris mehetünk. A 

terepmunkáról aztán csinos riportot kívántunk írni. De, hát mondom, 

Zofóniás cserben, engem. Nem baj, én is szoktam őt, s még fogom. 

Lévén ez a helyzet, nekiláttam gondolkodni (hogy legyek) egymagam-

ban, miféle humort adhatok (ki magamból), amelynek örülne a röpkedő 

kedvű olvasó. De hát nemigen volt kedvem ezt megcsinálni. (A lakásban 

rendetlenség, napi programomban szintén. Egyik jófej professzorunk emlé-

kezetes mondata: „Tetszik tudni, az úgy van, hogy a rendet azt biza csinálni 

kell, mert az nem lesz magától. A káosz lesz magától.” S akarom-e egyálta-

lán a rendet.) Van-e értelme szaporítani a szót, van-e értelme kacagságos 

dolgokat gyártani? Mi a humor? Könnyedség, komolytalankodás, az üres-

ség kitöltése csinos semmivel? (Japán munkások például reggelente, munka 

előtt, körbeülnek, s csoportos röhögéseket tartanak, hogy jobban menjen a 

munka, jobban teljen a nap. Ez is mi az.) Aztán tunyaságomban, kedvetlen-

ségemben komolyan elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi a humor. 

Tisztelt magyarok! 

Azt hiszem, elég kevéssé hordunk humort génjeinkben. Vessünk csak 

egy pillantást az ezzel kapcsolatos szavainkra. Humor szavunk latin eredetű, 

vízzel, folyadékkal, testnedvekkel kapcsolatos szó (na, erre varrj gombot). 

Hát ez magyarul tréfa. Ám a tréfát is neolatin, olasz úriemberektől vettük 

át, truffa (móka, vicc, blöff, gúny, csalás jelentésű). 

Hát akkor legyen móka, végre. Ez biztos, hogy magyar. De kénytelen 

vagyok látni: szintén olasz, moca (‘gúny, fintor, szemfényvesztés’).  

Látható, hogy mindezen szavakban ottan van a komolytalanság, színész-

kedés, álca, üresség. 

Mást mond ám a német. Azt mondja: witz. Ez ugyan vicc, de ugyanak-

kor elmésség, ész, értelem, találékonyság jelentésű is. Miként van ez a witz 

másutt? Angolul tudók, gondoljatok a bölcs emberre, wise man, vagy az 

észre, ügyességre, találékonyságra, wits. Hollandul tudók, ik weet: ’tudok, 

ismerek’. Ráadásul e nyelvben még a törvényt is így mondják: wet. Min-

denféle szavak akadnak még biztosan mindenhol, ám gondolatébresztésnek 

most ennyit.    

Jobban tetszik az angolszász oldal e téren, és mindenképp jobb érzés a 

kebelnek arra gondolni, hogy a humor nem hiába. És hogy rokon az ésszel, 

értelemmel, rokon a komolysággal.  

Védelmezzük a humor méltóságát. Ne kacagjuk ki, vegyük komolyan. 

Üdvözlettel, 

Habakuk profánka 

Imatémák: 

 

CE Szövetség:  

Kérünk, imádkozzatok a Lélek vezetéséért a 

CE közösségek és a vezetőségi tagok számára. 

Hálásak vagyunk, hogy láthatjuk az eddigi ve-

zettetés eredményeit. 

 

Onesimus:  

Hálásak vagyunk, hogy imában hordozták az 

Onesimus-projektet. 

Kérjük az imatámogatást 

-az újonnan bekerült fiatalokért, hogy ki-

tartóak legyenek és nyitott szívűek 

-a nagyobb csoportokért, hogy  jó példával 

járjanak elől 

-a szakmai tanfolyamot elvégezni készülő 

fiatalokért, hogy képességeik és kész-

ségeik figyelembevételével döntsenek 

egy szakma mellett 

-a munkatársakért, hogy legyen elegendő 

bölcsességük a döntéshozatalban és a 

munkában 

-hogy mindehhez az anyagiak is előterem-

tődjenek 

-az önkéntestoborzásért 

Diakónia 

- a román nyelvű Granny Klub beindításá-

ért, amely terveink szerint Vándor Klub 

(bibliaóra) lesz, és célunk olyan rászorulók 

meglátogatása, akik ágyhozkötöttek 

-a Granny és Hannah intergenerációs tábor 

megszervezéséért, ahol gyerekek, fia-

talok és idősek egyaránt részt vesznek. 

Szeretnénk ha a tábor alatt egymásra 

figyelnénk, egymástól tanulnánk, és 

egymásra vigyáznánk. 

-a diakónia önkénteseiért is, hogy szívük-

ben folyamatosan növekedjen a hálá-

ból való szolgálat. 

 

Kacagó Szó: folytatás... 

röpCE Kiadja: Romániai CE Szövetség 

Szerkesztő: Deé-Lukács Éva 

Tördelő: Adorján Zsuzsi 

Korrektor: Bán Attila 

 

Beszámolókat, híreket és bármi megosztanivalót a következő e-mail címekre vá-

runk: deelukacseva@yahoo.com vagy groszimola@yahoo.com, imatémákat az 

eszterbanyai@yahoo.com-ra. 


