
tam: „Atyám, akármilyen úton

-módon, bármiféle eszközzel 

is, de térítsd Magadhoz!” Nem 

tudtam megállni, hogy ne te-

gyem hozzá: „De ha lehet, ne 

túlságosan kemény eszközök-

kel!” 

Jézus hozzánk hasonló em-

berré lett: Ő is kérte a szenve-

déstől való mentesülést, épp-

úgy mint én, viszont követke-

ző mondatában már igent 

mondott a keresztre. Ő tehet 

Illéshez hasonlóvá, hogy az 

imádságom ne pusztán a ke-

nyér, a megélhetés védelméről 

szóljon, hanem arról, hogy Is-

tené legyek, népe közösségé-

ben az Ő akaratát keressem – 

bármi áron. 
 

Adorján Kálmán 

Harangláb 

 

A minap tejért mentem üres flas-

kóval a kezemben. Egy szembe-

jövő asszony meglátott és már 

mondta is: „Na, nem lesz szeren-

csém...” Ugyanolyannak látott, 

mint minden más, üres edénnyel 

járó embert, aki szerencsétlensé-

get hoz. Amikor viccelődve rá-

kérdeztem, hogy hát szerencsét-

lenségnek tartja, hogy velem 

találkozzék, rögtön más lettem: 

„A lelkész Isten szolgája, külön-

leges ember...” – mondta. Biztat-

tam, hogy ne legyen babonás és 

ne féljen az üres edénytől, de 

abban se bízzék, hogy velem, a 

lelkésszel találkozik, hozzátéve, 

hogy az a szerencsés, aki az Úr-

ral jár. Megköszönte a mondatot, 

és vagy kétszer elismételve to-

vábbment. 

Jakab apostol biztatásképpen 

hangsúlyozza Illés hozzánk való 

hasonlóságát, jelezvén ezzel, 

hogy az imameghallgatás nem a 

különleges emberek privilégiu-

ma, hanem Isten minden gyer-

mekéé. Illés imádkozott, hogy 

ne legyen eső. Mi is szoktuk ezt 

kérni, ha azelőtt túl sok volt az 

eső. Majd három és fél év múlva 

esőért imádkozott. Mi is szoktuk 

ezt tenni, de nem olyan hosszú 

szárazság után. Illést viszont 

nem az eső sok vagy kevés volta 

indította arra, hogy előbb úgy, 

majd pedig amúgy imádkozzék, 

hanem Izráel bálványimádásba 

süllyedt állapota, valamint Isten-

nek az az akarata, hogy népe 

hozzá visszatérjen. 

Olykor így kellene imádkoz-

nunk: „A mi mindennapi szüksé-

günket – mely eszméltet, Hoz-

zád kerget, térdre kényszerít, – 

add meg nekünk ma.” Hozzám 

nagyon közel állóért imádkoz-

Kedves Testvéreim! 

Beléptünk szeptemberbe, kö-

zeledik a személyes találkozás 

lehetősége a 27–29. között meg-

tartandó nagyváradi őszi CE 

Konferencián. Lejáróban van a 

megbízatásom 15 testvéremmel 

együtt, akikkel együtt kaptuk 

tavaly szeptemberben a közgyű-

lés felhatalmazásával a vezetői 

szolgálat feladatát.  Hogy ki lesz 

az az öt atyánkfia, aki 2013. ok-

tóber elsejétől mint a CE Szö-

vetség új országos vezetősége 

átveszi tőlünk a stafétát, az a 

nagyváradi közgyűlés döntése 

lesz.  

Társaim nevében is megkö-

szönöm a bizalmat, az imákat, 

amivel egész évben támogattak 

és várjuk, hogy a konferencián 

ismertethessük a CE Szövetség 

jövőjével kapcsolatos látásun-

kat. Külön megköszönöm a 

mentoraink: Adorján Kálmán, 

Berke Krisztina Ágnes, Hor-

váth Levente és Régeni Szabó 

István értünk és az egész CE 

Szövetségért  „felemelt keze-

it”, valamint a velük folytatott 

beszélgetéseket.  

 
Folytatás a 2. oldalon 

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi...” (Jakab 5,17) 

Beszámoló vezetőségi gyűléseinkről  5. 

röpCE 
XV. évfolyam, 5. szám, 2013. szeptember 

A Romániai CE-Krisztusért és Egyházáért Szövetség hírlevele 



Köszönöm, hogy elnöki 

munkámban támogatott a 15 

választmányi tag: Bálint Ti-

bor, Deé Lukács Éva, Geréb 

Dénes, ifj. Visky István, 

Réman Emőke (aki Botos 

Csabától vette át a stafétát 

decemberben), Adorján Zsu-

zsi, Bányai Eszter, Boros 

Csilla, Bán Alpár, Szilágyi 

Ágoston, ifj. Szabó Erzsébet, 

Bántó- Tamás Szilveszter, 

Simon János, Szakács Előd,  

Madaras Zsuzsa (aki Halmen 

Balázstól vette át a stafétát 

januárban).  Kérem a testvé-

reket, hogy hordozzák to-

vábbra is imában őket, akik 

talentumaikat nem rejtegetve, 

erejüket nem sajnálva részt 

vettek a gyűléseken, és akik-

kel együtt kérhettük el a lá-

tást a CE Szövetség jövőjét 

illetően. Vágyunk és remény-

ségünk, hogy Isten kegyel-

méből a Szövetség újból el-

sősorban közösségi mozga-

lom lehessen, és ez szerveze-

ti felépítésében is tükröződ-

jön. Ezért minden körzet 3-3 

képviselőt jelölt ki augusztus 

folyamán a Körzetek Köz-

ponti Tanácsába, akik jogilag 

is képviselni fogják az állami 

szervek előtt a Szövetséget. 

A jelöltek körzetenként a kö-

vetkezők: 

Bihari körzet: id. Berke Sán-

dor (Tenke), Puskás Csaba 

(Szatmár), Boros Melinda 

(Nagyvárad),  

Szilágysági körzet: Dénes 

Ferenc (Varsolc), ifj. Szabó 

Erzsébet (Zilah), Szilágyi 

Ágoston (Zilah),  

Marosi körzet: Grosz Imola 

(Marosvásárhely), Bálint Ti-

bor (Székelyudvarhely), Deé 

Lukács Éva 

(Marosvásárhely) 

Kolozs körzet: Geréb Dénes 

(Tordatúr), Bán Attila és 

Szilágyi Sándor (Kolozsvár). 

Kérem a testvéreket, a mi 

Urunktól kérjék el személyes 

és közösségi imáikban, hogy 

a fent felsorolt atyafiak kö-

zül ki legyen az az öt, akik a 

közgyűlés szavazatai  alap-

ján az elkövetkezendő 3 év-

ben alkotni fogják az orszá-

gos CE-vezetőséget. 

A napokban  az 

1Timóteus 6,11–16-ot olvas-

tam, ami arról szól, hogy 

mint Isten gyermekei kerül-

jük a nyerészkedést, a pénz 

szerelmét, a világi elismerés 

utáni futkosást, amiről az 

apostol az előző versekben 

szól. Helyette kövessük az 

istenfélelmet, az igazságot, a 

hitet, a szeretetet, a békessé-

ges tűrést, a szelídséget, és 

harcoljuk meg a hitnek szép 

harcát a nekünk adatott he-

lyünkön, Urunk kegyelmé-

ből. Ez folyamatos munkát 

jelent, mert ha leállunk 

Urunk követésében, akkor 

berozsdásodunk, és el is 

veszhetünk. A lelki fegyelem 

nélkülözhetetlen tehát a ke-

resztyén életben, és folytonos 

Istenre figyelést feltételez, 

valamint a közösség gyakor-

lását. Oswald Chambers 

mondta: „Az emberi agy a 

legintenzívebben akkor dol-

gozik, ha folyamatosan 

igénybe veszik. Hasonlókép-

pen, minél inkább szolgálsz 

Istennek, annál többet tudsz 

cselekedni az Ő dicsőségére. 

Engedd, hogy Isten lesúrolja 

rólad a rozsdát és fényesked-

jünk kegyelméből az Ő szol-

gálatában.” Természetesen az 

erőnk és a képességeink vál-

toznak az évek során, de az 

igyekezet a mi Urunk követé-

sére ne lankadjon soha ben-

nünk, mert Ő előbb szeretett 

minket, minthogy mi elkezd-

tük volna követni és szeretni 

Őt! 

Kívánok folyamatos 

Krisztussal járást egyénileg 

és közösségileg egyaránt a 

Szövetség minden tagjának, 

és maradok imádkozó szere-

tettel a CE Konferencián való 

találkozás reményében. 

  

Szeretettel:  

 Grosz Imola elnök 
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Kedves testvéreink! 
 

Ebben az esztendőben a Magyar Református Egyház a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulóját ünnep-

li. Egy hitvallás legméltóbb megünneplése pedig nem lehet más, mint hitvalló életet élni és Urunk dicső-

ségére végezni ránk bízott szolgálatunkat. Erre tekintve készítettük elő az idei éves CE-konferenciánkat, 

amelynek alaptémája a Hit – hitvallás – hitmegélés, megrendezésének helye a Nagyvárad Rogériuszi 

Református Egyházközség temploma lesz, időpontja pedig szeptember 27–29. A hátlapon megtaláljátok 

a programot is. 

Az idei konferenciánkat némileg újszerű megközelítésben gondoltuk megszervezni. 

Mindenekelőtt a jelen meghívólevelet és a programot nem az egyes testvéreknek, hanem a Közössé-

geknek küldjük el. Isten közösségben akar látni bennünket, 

mint ahogy a hit tanulásának, megélésének és vigasztalá-

sunknak is helye a közösség. Arra kérünk tehát minden ki-

sebb-nagyobb közösséget, ahol Istennek erdélyi hívő és 

vágyakozó népe összegyűl, hogy a maguk helyén ismertes-

sék a testvérekkel ennek a drága alkalomnak a lehetőségét, 

illetve közösségenként gyűjtsék össze a konferencián részt 

vevők létszámát, majd azt jelezzék nekünk a Nagyváradi 

CE-házban Szeptember 20-ig (tel. 0359-176117 vagy e-

mail címen: ceoradea@gmail.com). 

A konferencia munkálatai már pénteken elkezdődnek és 

vasárnap délben fejeződnek be, de – amint a mellékelt 

programban is láthatjátok – az Ige és a közösség alkalmai 

kiemelten szombaton fognak megtörténni. Ezt részben az 

elmúlt évek tapasztalata, részben pedig a minél több ember 

számára való elérhetőség tette indokolttá. 

Egy további újdonság az is, hogy az idei országos CE-

konferencián nem lesz részvételi díj, hanem minden részt-

vevő szabadon, szíve és lehetősége szerint adakozhat a 

konferencia alatt az erre kijelölt perselybe.  

Arra kérünk tehát benneteket, testvérek, hogy minden 

körzet a kisebb körzetek számára, illetve mindenki a maga 

közösségében hirdesse ezt az alkalmat, illetve közösségenként írja össze és számunkra jelezze a résztve-

vők számát. A szállásigényeket név szerint és éjszakák száma szerint  szeptember 20-ig kérjük jelezni. 

Kérünk benneteket, hogy imádságban hordozzátok az Igének és a találkozásnak ezt az alkalmát. Élete-

tekre Urunk jelenlétét és gazdag áldását kérve, testvéri szeretettel,  

 

Ifj. Visky István, lelkipásztor 

Nagyvárad, 2013. augusztus 26. 
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Nagyváradi Rogeriuszi templom  

A  k o n f e r e n c i a  

r é s z l e t e s  p r o g r a m j á t  a  

h á t l a p o n  m e g t a l á l j á k .  



előadássorozattal, vorsipekkel 

(dicsőítés), szemináriumokkal, 

sporttal, városnézéssel. Ne 

feledjem: reggelikkel, ebédek-

kel, vacsorákkal megtűzdelve 

– a napnak kedves fénypontjai 

ezek. Voltak ott írek, hollan-

dok, helybéliek (németek), 

egy amerikai, s végül anyaor-

szági és erdélyi magyarok. A 

mindenféle németek után a 

hazánkbeli csoport volt a leg-

népesebb. Nem tudom nem 

kiemelni, hogy a konferencia 

9 szemináriuma közül hármat 

a miénkek tartottak (Szidi, 

Krisztina, Zsuzska), Zsuzsi 

pedig csapatjátékos kalandot 

vezetett. A két fő előadók 

egyike pedig Bacskai Bálint 

volt. Ez világuralom, kérem. 

Vagy legalábbis Európa-

uralom.  

Ez volna a keret. De a kere-

ten és terveinken túl utunkat 

végigkísérték az előre nem 

tudott dolgok.  

 

Angyal-történetek(fölösleges 

hőség, ZENdülő függőágy) 

 

15 éves CE-s Mercedeszünk, 

amely a sárga szín mindenféle 

árnyalatát magán viseli, szívó-

san és jól szelte az utat, 

motrával nem volt baj. Egyéb 

panaszai viszont voltak. Még 

határon innen felfedezték az 

elöl ülők (nem tudom, hogy 

jöttek rá), hogy a fűtőberende-

zés masszívul funkcionál, csak 

úgy ontja és ontja, megállítha-

tatlanul. Valami 70 fokra pa-

naszkodtak elöl: Dénes és 

Éva. Éva arca piros volt. He-

vesen inszisztált, hogy megol-

dást kell találni, különben Dé-

nes sofőrünk gutaütést kap, és 

odalesz a németországi út. 

Ezek a hirtelenkedő nők! Sza-

bó Sándor (– ő később jött, égi 

járattal –) beajánlott minket 

Várad mellett, Száldobágyon 

egy autószerelő jó barátjának, 

Iminek. Na, odavittük magun-

kat. Miközben kint a hozzáér-

tők kikapcsolták a fölösleges 

fűtést és a féket is móresre 

tanították, addig mi a kinti és 

mikrobuszos dögmeleg után a 

vastag falú falusi ház hűvösé-

ben enyhültünk, és az édes-

anya hűs vízzel, gyümölcslé-

vel, gyümölcsökkel kínálga-

tott.  Zsuzsi közben felfedezte: 

a kerti függőágy tartókötelei 

valóságos húrok, pengettük, s 

mint valami tibeti koboz, úgy 

szóltak, amikor belehever-

tünk, s a testet is átjárta a 

hang. Ezenkívül szedettek 

velünk egy kosár szilvát, amit 

elvittük Németországba, majd 

útravalóul ránk bíztak egy 

zsoltárból egy emlékezetes 

mondatot, hogy aszongya: te 

tanítasz engem az élet ösvé-

nyére, nálad teljes az öröm, 

jobbodon örök gyönyörűség 

van. Kiderült, a tizenhatodik 

vége. Az aznapi úti cél Prága 

lett volna, helyette vigyáztak 

ránk a száldobágyi angyalok. 

Én meg voltam elégedve vele. 

 

 

Történt, hogy folyó év július 

végén útnak indult egy mikro-

buszos karaván innen Vásár-

helyről, megállván itt-ott, hogy 

Erdélyünk különféle városaiból 

és falvaiból származó hölgye-

ket, urakat Németország nyuga-

ti szegletébe szállítsa, ugyanis 

az ott megrendezett európai 

ifjúsági CE-találkozóra vol-

tunk hivatalosak, ami augusztus 

elsejétől 4-éig üzemelt, 

Hattingen városka külvárosi CE

-s kampuszán. 

Eme összejövetel előkészíté-

sében és kitalálásában előzőleg 

közülünk többen is részt vettek, 

amint következik: Ancsúr 

(Visky Anna), Zsuzska 

(Madaras), Sándor (Szabó Sán-

dor Zsolt), Bán Attila (én). Ta-

núsítom, hogy a többiek sem 

voltak potyautasok: Szigeti Szi-

dónia, Székely Lenke, Berke 

Krisztina, Adorján Zsuzsi, Szi-

lágyi Sándor, Geréb Dénes, 

Deé Lukács Éva.  

Augusztus elsején értünk 

oda, szállás, szem-szájnak inge-

re megtörtént. A konferencia az 

európai nemzetek CE-

szövetségeiben dolgozó, tevé-

kenykedő fiatalok, ifjúsági ve-

zetők találkozója volt, velős 
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Csehföldön voltunk, Zsuzsi 

vezetett, és este volt. A mikro-

busz alól gyanús zajok, sza-

gok. A GPS legalább annyi 

bajt okozott, mint hasznot: le-

vezényelt az autópályáról. S 

akkor a sötét, kihalt országúton 

a kipufogónk egész egyszerűen 

leköltözött a földre - éjfél után, 

vihar után a cseh hegyekben. 

Prága 60 km-re, a legközelebbi 

település 15-re. Tudtunk vala-

mit arról, hogy ilyen esetben 

drót kell, s valahogy vissza 

kell kötözni az egészet. De hát 

honnan drót? A lányok valami 

masnikból, csokrokból szálaz-

tak ki arasznyi csenevész dró-

tokat (…). Nem tudtuk, mité-

vők legyünk. Némelyek kín-

jukban nevettek, mások féltek, 

vagy elnémultak. Fáradtság, 

abszurd érzések. Dénes elővet-

te az emelőt, hogy lehessen a 

kocsi aljához hozzáférni – te-

kerte felfele, de kissé lejtős, s 

kavicsos volt a föld, hát vissza-

huppant a kocsi egy jó arasz-

nyit, majdnem ránk borult. Er-

re Dénes: – Nem baj, van élet-

biztosításom, Ardaf! Nevet-

tünk, s közben kiszolgáltatott-

nak éreztük magunkat. Arra 

gondoltunk, hogy emberileg 

túl kevés a lehetősége annak, 

hogy megálljon itt valaki, aki 

ráadásul még angolul is tud, 

hogy egyáltalán értekezni is 

tudjunk. Kiszolgáltatva de va-

jon minek, kinek? Körbeáll-

tunk, s megállapítottuk, hogy 

né milyen csillagos éjjeli ég 

van, s hogy már rég nem néz-

tünk fel rá ilyen jól. Kérést, 

panaszt, de hálát is mondtunk, 

annak, Akinek kiszolgáltatva 

éreztük magunkat. S akkor meg-

állt a harmadik elhaladó autó, s 

kiszállt belőle a „küldött”: Ale-

xandra. Kocsiszerelőt próbált ke-

ríteni, taxit ajánlott, tanácsolni 

próbált. Angolul. Bár továbbállt, 

telefonon továbbra is tartottuk a 

kapcsolatot. A taxisok nem jöt-

tek, jött viszont helyettük két 

újabb küldött: két cseh rendőr. 

Előbb ők is tanácstalanok voltak: 

„try to fix it...” ( – próbáld meg-

javítani). Ekkorra került egy ko-

moly drót egy kerítésről, s én el-

tűntem a busz alatt. A cső, mint 

egy kígyó, meg volt tekeredve. 

Birkóztam vele, hogy legyen ki-

csit egyenesebb. Nekem úgy tűnt, 

sikeresen. De addigra kihívtak 

egy cseh Hűbele Balázst, aki au-

tószerelő. Az még jobban birkó-

zott, s vezethető állapotba hozta a 

járgányt, ideiglenes kötésekkel, 

húsz euróért.   

 
(Folytatás a 6. oldalon) 
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Prágában 

A (talán) kényelmes prágai 

szobáink helyett első éjsza-

kánkat Tiszaföldváron, Száz 

Zoli lelkész és családja paróki-

áján, otthonában töltöttük. Ott 

remekül elszállásoltak. S reg-

gel útnak indultunk. Itt csatla-

kozott hozzánk Krisztina és 

Szidi. S ettől kezdve vége volt 

a henye életnek, tervet, időt, 

célt szabtunk meg, ütemtervet 

készítettünk. Krisztina ráncba 

szedett minket, jól tette. 

Dénes a benzinkútnál nézte 

a felfelé pergő pénzösszeget és 

megáhította azt, hogy bárcsak 

a fizetése is így peregne felfe-

le. Később kipróbálta az oszt-

rák pedantériát: a nejlonkesz-

tyűs üzemanyagtöltést. Mi fi-

úk még a benzinkútnál is me-

zítlábasan csámpáskodtunk. A 

kocsiban aludni lehetett, ol-

vasni is, merengeni. Helyi 

koncertet is szerveztünk, a 

buszban az István, a király 

eredeti verzióját elevenítettük 

fel hangképességeinkhez mér-

ten, kiváló szövegmemóriával. 

 

(Kalandok, puffogás és csilla-

gos ég Csehföldön)  

 

Hazafelé jövet elértük Prágát, 

óhajunknak megfelelően. De 

hogyan!...  

Az utunkat imádsággal 

kezdtük, engem kértek meg, és 

én, ami a szívemen, a számon: 

kalandos, emlékezetes utazást 

kértem, mert arra vágytam, 

hogy valamitől kivételessé 

váljon. A buszban erre kitört a 

kuncogás. (Nem tudom, hogy 

lehet ilyet ima közben!)  



(Folytatás az 5. oldalról) 

Krisztina bekérezett a 

rendőrkocsiba, fázott, s félt, 

hogy nem csak ő fázik meg, 

hanem pocakjának féltve őr-

zött terhe is. 

Prágáig biztosították szá-

munkra a rendőri kíséretet, 

nagy urak voltunk. A város-

ban – talán éjjel három lehe-

tett - megtaláltuk az általunk 

korábban lefoglalt Hotel Bel-

lát. Minden passzolt: név is, 

cím is, csak éppen nem tud-

tak az előzetes bejelentkezé-

sünkről. Félreértés, még-

sem ez az? Némi egyezke-

dés után kaptunk szállást. 

Tudtuk, hogy reggel szer-

vizt kell találnunk, hogy 

hazaindulhassunk. Pont 

szemben volt egy. Minden 

a lábunk elé volt göngyölít-

ve. A műhelyben alig akar-

tak pénzt elvenni. Előbb-

utóbb mindannyiunk lélek-

jelenléte visszatért. Kriszti-

na élen járt ebben, valószí-

nűleg két lelke van… 

Prága is sorra került, 

ami késik, nem múlik, el-

kaptuk a grabancát. Volt ott 

kérem csodálnivaló. De az-

tán hazafele inkább egymást 

és élettörténeteinket csodál-

tuk, és vissza-

visszaemlékeztünk angyali 

közbelépésekkel megtűzdelt 

kedves közös közelmúl-

tunkra – elégedetten, meg-

könnyebbülve és hálálkodva 

felfelé, mert tényleg. 

 

 

Bán Attila 

hogy bár ifjúsági találkozón 

vettünk részt, ifjaknak be-

széltek ifjakról, mégis min-

den generációra egyformán 

érvényes mindaz, ami el-

hangzott. Mert az Evangéli-

um örök érvényű, élő üze-

nete átsugárzik mindenen és 

személyes kapcsolatainkban 

ölt testet. Íme pár gondolat-

morzsa az elhangzottakból. 

A hitre jutás, hovatarto-

zás és viselkedés sorrendje, 

kapcsolata volt a vezérfona-

la a Connect Europe dél-

előtti előadássorozatának. E 

három fogalom fontossági 

sorrendje  generációnként 

változik, és nagyon fontos 

ismernünk ahhoz, hogy 

megértsük azokat, akik felé 

szolgálunk – hangsúlyozta 

Karsten Hüttmann, a német-

országi CE Szövetség ifjú-

sági munkájának vezetője. 

Míg nagyszüleink idejében 

a megtérés, a hovatartozás 

és a viselkedés volt az Úrral 

járás természetes folyamata, 

a mai fiatalok esetében ez 

teljesen megváltozott: szá-

mukra a legfontosabb a va-

lahova tartozás, ezt követi a 

csoport viselkedésével való 

azonosulás, és csak ezután 

következik a megtérés. 

Ezért van az, hogy sok fia-

tal szívesen  
 

(folytatás a 7. oldalon) 

 

Bevallom, már az első nap 

legelső előadásán fellelkesül-

tem a hattingeni európai CE-

vezetők ifjúsági találkozóján. 

Igazából semmi új nem 

hangzott el, és mégis azt él-

tem meg, hogy az embernek 

van egy bizonyos tudása, 

amely ott él benne meddőn, 

aztán egyszer csak felvillan 

egy égi szikra, és mindez 

élni kezd és működni. Ilyen 

felismerés volt számomra az, 

Connect Europe 
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A különböző korok és vallá-

sok meghatározott szabályokat 

írtak elő a közösséghez tarto-

zók számára. Az ószövetségi 

zsidó hagyományban a ruházat-

nak (pl. a mezuza) is emlékez-

tetnie kellett az Úrra, és szigorú 

követelmény volt a tízparan-

csolat továbbadása apáról fiúra. 

Az írástudók rengeteg vitát is 

folytattak a törvények fontossá-

gi sorrendjéről. Jézus szeretet-

parancsa felülírta a közösségi 

törvényeket, szabályokat, elvá-

rásokat. Az egyetlen törvény 

(mondhatjuk úgyis: viselkedés-

forma), ami ma is érvényes és 

létjogosult: „Szeresd az Urat 

teljes szívedből, teljes lelked-

ből és teljes elmédből. Szeresd 

felebarátodat, mint maga-

dat.” (Mk 12, 30–31) 

Mi a hit? Meghallani a sza-

badítást és megis-

merni azt. Ezt hite-

lesen csak úgy le-

het átadni, ha az 

ismeret, az infor-

máció mellé min-

dig odatesszük a 

személyes megta-

pasztalásainkat is. 

Hiszen a szeretet fő 

ismertetője a sze-

mélyesség, s ha ez 

nincs meg, menthe-

tetlenül elveszítjük 

a keresőt.  

Adja az Úr, hogy ezek ismere-

tében, az Úr kegyelmének és 

szeretetének hálával örvendez-

ve tudjuk megszólítani egy-

mást: hívő a nem hívőt, öreg a 

fiatalt, fiatal a gyereket. Ettől 

válhat élővé újra a mi erdélyi 

CE Szövetségünk. 

 

Deé Lukács Éva 

A Romániai CE Szövet-

ség és a Függőleges képvi-

seletében egy lelkes csa-

pattal mi is részt vettünk a 

rendezvényen három önál-

ló programmal: a 

NEMkérdésekkel, a 

Genéziusz Insomnia klub 

programjával és egy reg-

geli áhítatsorozattal. 

 
 

(Folytatás 8. oldalon) 

„Legyél, aki vagy!” – 

szólított fel a július 23-27. 

között a Mezőtúron szer-

vezett Csillagpont. A ren-

dezvényt a Magyarorszá-

gi Református Egyház 

szervezi kétévenként, és a 

Kárpát-medencei ifjúsá-

got hívja meg fesztiváloz-

ni. Idén a fesztivál az 

identitás témáját járta 

körül.  

 

 

Tízéves a Csillagpont! 
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Csillagpont  

jár el a keresztény közösségbe, 

és úgy is viselkedik, ahogyan 

azt a közösség íratlan szabá-

lyai előírják, mégis nehezen 

köteleződik el Jézus Krisztus 

mellett, mert fél a felelősség-

vállalástól.  

Miért jönnek el 

a nem hívők egy 

keresztény közös-

ségbe? Természe-

tesen valamilyen 

személyes igény-

nyel. Önkifejezési 

lehetőségre, meg-

értésre, nyitottság-

ra, valami többlet-

re vágynak. És 

mert tartozni sze-

retnének valahova. 

Ha őszinték vagyunk önma-

gunkkal, elődeinket is, minket 

is ezek a vágyak vezettek el 

először közösségbe, kortól és 

történelmi helyzettől függetle-

nül. A kérdés az, hogy elég 

nyitottak és befogadók va-

gyunk-e, tudjuk-e biztosítani 

számukra ezt a többletet: az 

Úrral való személyes találko-

zás nagy lehetőségét.  



NEMkérdés 
A NEMkérdés önálló programot a Magyar-

országi Bethánia CE Szövetség, a Romániai 

CE Szövetség és a Függőleges közösen szer-

vezte. A magyarországi és a romániai fiatalok 

közösen elevenítették fel a NEMi kérdésekkel 

kapcsolatos ötleteiket. Tabuként kezelt témák 

is nyilvánosságra kerültek és ezzel valóban 

sikerült felcsigázni az érdeklődők kíváncsisá-

gát.  

A NEMkérdés munkatársai és meghívottaik 

ilyen jellegű kérdéseket boncolgattak fiúkkal 

és lányokkal (legtöbbször külön-külön, néha közösen): Hogyan legyek jó nő?, Könnyek nélkül 

- sírhatnak-e a férfiak?  Volt szó a pornó hatásairól és a romantikáról, 10 okról amiért nem 

állnak szóba egymással a fiúk/lányok, a szexről fehéren-feketén. Míg a lányok új frizurákat, 

sminkeket próbálhattak ki, a fiúk a Call of Duty számítógépes játékban tesztelhették ügyessé-

güket. A Flört-klubban a fiúk és a lányok játékosan ismerkedhettek, míg a „Cserepszerén” a 

szituációs játékok segítségével felcserélődtek a férfi és a női szerepek, sőt a karrier és/vagy 

család kérdése is felmerült. Az Apátlan nemzedéken és a Nem akarok anyám lenni! programon 

az apa-fiú, anya-lány kapcsolatok kerültek előtérbe. Közkedvelt alkalomnak bizonyult a rene-

szánsz, illetve a társasági tánc tanulása, amelyek segítségével régi korok ruháit magukra öltve, 

az érdeklődők tánclépésben nyerhettek betekintést ebbe a különleges világba. Az alkalmak 

általában interaktív beszélgetésekkel zárultak, így volt lehetőség közösen fontolgatni az üze-

netet és levonni következtetéseket. 

Programjaink népszerűségéért hálásak vagyunk elsősorban Istennek! Köszönjük azt is, 

hogy visszajáró vendégeink túlmerészkedtek a szervezés keretein és nagyszerű beszélgetések-

kel fejezték ki bizalmukat. A meghívottainknak is köszönet jár, hogy a Csillagpont mottójá-

hoz híven felvállalták önmagukat és ezáltal mindannyian gazdagodhattunk. Megemlíteném 

Csomós József, Csomós-Kovács Ágnes, Szanyi György, Horváth Mária, Bartha Éva, Lukács 

Vilmos István, Lukács Lőrincz Csilla, Győri Virág, Papp Júlia és Kiss Gyergely nevét. Kö-

szönet a NEMkérdés akciócsoportnak az imákért és odaadó munkájukért és természetesen ve-

zetőinknek, Berke Krisztina-Ágnesnek és Bogyó Andrásnak, hogy mindezt összefogták és 

irányították! 

Bízunk benne, hogy munkánk gyümölcsét megáldja az Úr, és to-

vábbra is eszközök lehetünk az Ő kezében újabb fiatalok elérésében!  

 Szigeti Szidónia, NEMkérdés-munkatárs 

 

Reggeli áhítatok és Insomnia 

 

Kora reggelenként áhítatot tartott a Berke Krisztina vezette lánycsapat, melyeken arról elmél-

kedtünk, hogy a pláza világához való viszonyunk és amit megveszünk, hogyan határozza meg 

az identitásunkat. Mindezt Isten Igéjén keresztül próbáltuk megközelíteni és minden bizony-

nyal nem eredménytelenül: minden áhítat a találkozás ideje volt Ővele itt, a felidézett plázavi-

lágban. És persze egymással is: sokféle gondolattal és tapasztalattal jöttek különböző embe-

rek, nők és férfiak (!), akiknek a jelenlétében mi is feltöltődhettünk. Sokszínűség jellemezte az 

esti Insomnia klub programját is. Minden este elgondolkodtató és szórakoztató kisfilmeket 

vetítettünk nézőinknek, melyek ugyancsak az identitás témájának egy-egy szeletét ragadták 

meg. Négy este négy különböző szeletet mutattunk be: az Én és a világ kapcsolatáról szóló  
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animációkat; a családi, baráti és egyéb meghatározó kapcsolatokat bemutató kisfilmeket; külön a férfi 

és a nő kapcsolatáról szóló kisfilmeket; végül a kreatív énről szóló, illetve humoros rövidfilmeket néz-

hettek meg a résztvevők. Minden este szavazhattak a legjobb filmekre, utolsó nap pedig a szavazóla-

pok alapján rangsorolt tíz legjobbat is megtekinthették az érdeklődők. A szünetekben alkalmunk nyílt 

elbeszélgetni a nézőkkel, és jó volt tapasztalni, hogy a filmek mennyi kérdést, gondolatot és érzést éb-

resztettek bennük. És annak is örültünk, hogy kikapcsolódást nyújthattunk egy-egy sűrű nap után. 

Igazi lelki feltöltődés volt számunkra ez a néhány nap, hiszen a saját programjainkon túl a fesztivál 

nyújtotta egyéb lehetőségeket is élvezhettük: koncerteken, beszélgetéseken és műhelyeken vehettünk 

részt. Minden napnak két fénypontja volt: Csomós József délelőtti előadása és a Horváth Levente dél-

utáni áhítata. Öröm volt tapasztalni, ahogyan Isten építi a mi identitásunkat egyen-egyenként és a kö-

zösségi identitást is. Azért is hálásak lehetünk, hogy amint az előadó által sokszor említett Gedeont, 

Dávidot és Mózest, Isten minket is úgy formál, hogy az Ő képmásai, küldetésünket megértő, elfogadó 

és betöltő szolgái lehessünk. 

 

Bözs, Insomnia-munkatárs 

Kolozsvárról jöttem, és önkéntes vagyok a 

Geni-caféban. És azért jöttem a Koinónia 

táborba, hogy hajnalban keljek, hogy mire a 

táborozók felébrednek, frissen, sminkben, 

mosolyogva kérdezhessem, hogy „hosszú 

vagy rövid legyen?”, és hogy a délutáni 

szünetben társasozás és kirándulás helyett 

inkább gofrit süssek, és hogy sose menjek be 

időben a programokra, és hogy este, zárás 

után, ha a gyerekek szeretnének még egy 

forrócsokit lefekvés előtt, újra kinyissak. Egy 

kicsit megplepődtem, hogy többen is megkérdezték tőlem, hogy tényleg ennyire odavagyok a Geni-

caféért, vagy kicsit diszkrétebben, hogy na és élvezem-e az önkénteskedést. Hát naná, hogy 

odavagyok s élvezem. Szeretem a kávéillatot, ami egész nap körülvesz, szeretem, hogy a tábor minden 

résztvevőjével szóba állok, mert aki nem kávéfüggő, az gofrit vesz, vagy pattogatott kukoricát, vagy 

teát, vagy kekszet, vagy gyümölcsöt, és azt is szeretem, hogy minden gyerek segíteni akar, bár amikor 

tényleg elkezdenek mind segíteni, elég hamar elfogy a türelmem, és elküldöm őket azzal, hogy majd, 

ha nagyok lesznek, lehetnek ők is önkéntesek. Egyszer épp Nóra segített, és amikor a harmadik 

forrócsoki ömlött ki, már nem tudtam mosolyogva azt mondani, hogy semmi gond, hanem szépen 

leültettem, hogy na most akkor te csak nézed, hogy kell elkészíteni és - ügyesen felborítottam a 

poharat én is. Az is lehet, hogy a poharakkal van a baj, nem mi vagyunk ügyetlenek, szerepel is a 

terveink között, hogy áttérünk a műanyagpohárról a papírpohárra. Vagyis inkább az álmaink között, 

mert inkáb álmodozás a Geni-café, mint tervezgetés, s álmodunk még óriáspalacsintákról, meg saját 

kávégépről, meg saját kávézóról Kolozsváron...  

(Folytatás a 10. oldalon) 

 

Geni-café a Koinónia-táborban 
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Jó volt ott lenni a Hargitán, s a buzgó önkénteskedés 

mellett azért részt vettünk a programokon is. Jó, hogy 

ilyet is lehet, egyszerre jelen lenni a kávézóban és az 

előadáson, önkéntesként és résztvevőként a táborban. 

 

Kis István  

megismerkedni egymással. 

Az évek folyamán mindig 

előjött a Bíróék neve, vala-

hányszor Brassóval vagy 

Petekkel (Géza bátyám szü-

lőhelye) kapcsolatban be-

szélgetéseink voltak. A ne-

vük elhangzásakor mindig 

valami szépet, felemelőt, 

eredeti hívőséget és szere-

tetteljes szolgálatkészséget 

sugallót érezhettem, hallhat-

tam ki. El kell mondanom, 

hogy most már személyes 

megtapasztalásból is csatla-

kozhatom a Bíróékat köze-

lebbről ismerőkhöz, és áll-

hatok be az őket tisztelők 

közé.  

Tizenévvel ezelőtt ismer-

tem meg Géza bátyámat 

egy CE-konferencián. Há-

zasságkötésemre készülve 

tudtam meg egykori meny-

asszonyomtól, hogy Géza 

bátyám neki keresztapja, 

apósomnak pedig gyerek- 

és ifjúkori jó barátja. Kora 

ifjúságában, 14 évesen szó-

lította meg őt az Úr, a kon-

firmációi felkészítő és a 

konfirmációi fogadalom 

alatt, amit szívből mondott. 

Peteken akkor Domahídi 

Ernő volt a lelkipásztor. 

Sok fiatal indult el a hit út-

ján, akik közül sokan meg-

maradtak az Úrban. A csa-

ládtagok és a falubeliek kö-

zül sokan nem értették, 

hogy egy idő után miért 

nem akar bálokba menni, 

miért csak evangéliumi 

énekeket énekel, és mit is 

csinálnak ezek a fiatalok 

gyakran késő estig a paróki-

án. Akkora volt a Megvál-

tóval való találkozás élmé-

nye, olyan mélyen meggyö-

kerezett az Ige, hogy Géza 

bátyám ma sem tud megha-

tódás és hálaadás nélkül 

beszélni azokról az időkről 

és egész életútjáról. Az el-

múlt évtizedek hívő közös-

sége valahogy sokkal 

egyértelműbb volt a hitben 

való járásban, az Igazság, 

az erkölcsösség sokkal in-

kább fehér-fekete volt.  

Monfalconéban, ebben az öt-

venezer lakosú városban talált 

második otthonra a brassói 

származású Bíró Géza atyánk-

fia immár hat éve. Hét évvel 

ezelőtt vált munkanélkülivé, 

akkor  adódott a lehetőség, 

hogy 57 évesen külföldön 

kezdjen el dolgozni. Néhány 

éve hegesztő munkás egy  ha-

jóalkatrészeket készítő kis 

cégnél. Három éve kiköltözött 

felesége is, Ilonka néném.  

Korodi Ani temetésekor 

Géza bátyám és Ilonka néném 

újra meghívtak bennünket és a 

Korodi-családot: látogassuk 

meg őket Monfalconéban, 

Olaszország északkeleti 

csücskén, és töltsünk néhány 

napot az Adriai-tenger partján. 

Isten gondviselésének köszön-

hetően lehetővé vált ez az 

egyhetes kiruccanás, a két 

család együtt utazhatott egy 

hétüléses autóval. Ez a cikk 

ottani beszélgetéseinkből nőt-

te ki magát.  

Meg kell vallanom, a Bíró 

házaspárral is úgy voltam, 

mint sok más atyafival, akivel 

egy-egy közösségi alkalmon 

összetalálkozom, esetleg kö-

szöntjük egymást, netalán egy 

rövid beszélgetés is kialakul, 

de közelebbről nem sikeredik 

A Bíró házaspár 

Geni-café a Koinónia táborban 
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újságokat (röpCE-t), irodalmat, 

a Fénysugarak legfrissebb kö-

tetét. Egyebek mellett a CE 

Szövetség országos irodája 

ajándékaként elvihettük a 

röpCE utóbbi négy számát és a 

kért áhítatoskönyvet is, amit 

örömmel fogadtak.  

A messzeségbe szakadt test-

véreink legnagyobb hiányérze-

te a közösség távolléte és a ma-

gyar nyelvű istentiszteletek hiá-

nya miatt van. Bár a 25 km-re 

fekvő Triestben (az Osztrák-

Magyar Monarchia egykori ki-

kötővárosában) van egy XII. 

században épült olasz reformá-

tus templom, és néhányszor el 

is mentek az alkalmakra, sem 

ott, sem más gyülekezetben 

nem tapasztalták meg az itthoni 

közösség befogadó szeretetét. 

Egyik gyülekezetben, bár na-

gyon szerettek volna úrvacsorá-

val élni, ők nem részesülhettek 

a szent jegyekben, mert nem 

voltak tagok. Ilyen keserű ta-

pasztalatok után a világhálón 

hallgatnak istentiszteleteket 

élőben és így csatlakoznak Is-

ten evangéliumi népéhez, noha 

a közösségi élmény mégsem 

ugyanaz. Ottlétünkkor Géza 

bátyámnak minden délelőtt 

munkába kellett mennie, azalatt 

mi kimentünk a tengerpartra és 

élveztük a tenger vizét, a sós 

levegőt. Ilonka nénénk pedig 

nem is tudott mást elképzelni, 

mint hogy otthon főzött és sü-

tött, és hazaérkeztünkkor mesé-

be illő többfogásos eledellel, 

különbnél különb ínyencségek-

kel kedveskedett nekünk. Mi 

több: augusztus 20-án este 

meglepett bennünket, ünnepi 

estebédet készített – Szabóék 

házassági évfordulóját megün-

neplendő. Három nappal ké-

sőbb ízletes torta is került va-

csora utánra, akkor meg Korodi 

Johanna 19. születésnapja szol-

gáltatta az okot az ünneplésre.  

Délutánonként Géza bá-

tyánk előszeretettel kalauzolt el 

bennünket nevezetes közeli he-

lyekre. Megnéztük az I. Világ-

háború doberdói csaták néven 

fennmaradt helyszínét, ahol 

több tízezer magyar katona har-

colt, és sok ezer elesett. Elláto-

gattunk a Foglianóban lévő 

osztrák-magyar katonai sírkert-

be, megnéztük a magyar kápol-

nát, a Mussolini által építtetett 

kolosszális katonai emlékhe-

lyet, a Sacrariót; ellátogattunk 

az I. világháborús múzeumba 

és múzeumkertbe, ahol olasz és 

osztrák-magyar vonatkozású 

harci eszközök, kitüntetések, 

felszerelések is láthatók. 

Jó volt együtt Igét olvasni, 

énekelni, beszélgetni. Utolsó 

esténken, pénteken, úrvacsorá-

val egybekötött házi alkalmunk 

volt, amikor Géza bátyánk a 

harmonikát is elővette. 

Monfalconei testvéreink gyak-

ran emlegetik az Úr előtt a CE 

Szövetséget, a CE vezetőségét 

és az atyafiakat úgy általában. 

Üzenik nekünk, erdélyi hívő 

embereknek, hogy ne lankad-

junk a hitben, maradjunk meg 

Jézus Krisztusban. Az Igét 

parafrazálva, így bátorítanak: 

„Legyetek készen, mert nem 

tudjátok mely órában jön vissza 

a ti Uratok...” Kérésük, hogy 

hordozzuk mi is őket imádsá-

gainkban.  

 

R. Szabó István, Koronka 
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Foglalkoztatja Géza bátyámat 

ez a kérdés, és sokat imádkoz-

nak feleségével a mai fiatalo-

kért és ezen belül saját gyerme-

keikért. Úgy látják, mintha a 

mai fiatalokban nem lenne any-

nyira világos a hit útjának és a 

világiasságnak az elkülönülése, 

mint ahogy azt elődeinknél lát-

hattuk. 

Elmondásuk szerint nagyon 

hálásak Istennek, hogy öt gye-

rekkel ajándékozta meg őket, 

négy lánnyal és egy fiúval. Ed-

dig négy unokájuk született, de 

Géza bátyám számít a folyta-

tásra: „Mondtam nekik, hogy 

ez nem elég...” A több évtize-

des nagycsaládos életet követő-

en, most, hogy a családtagok 

több országban élnek (– a szü-

lők Olaszországban, Mária lá-

nyuk családjával az Egyesült 

Államokban, Anna családjával 

Aradon, Márta és férje, vala-

mint Noémi Brassóban, Sámuel 

pedig szintén külföldön, Dubai-

ban –), örülni tudnak annak is, 

hogy kettesben lehetnek. A mo-

dern technikának köszönhetően 

szinte naponta kapcsolatban 

lehetnek gyerekeikkel, unoká-

ikkal. 38. éve élnek boldog há-

zasságban, mégis még mindig 

fedeznek fel újat egymásban. 

Sok mindenről beszélgetnek, és 

visszamenőleg sok mindent 

kielemeznek. 

Amikor indulásunk előtt 

Skype-beszélgetésben megkér-

deztük, hogy minek örülnének,  

egyet kértek: magyar nyelvű 



Péntek – nagyváradi CE Ház (Stefan cel Mare u. 28. szám) 

16.00 – 18.00 Érkezés  

18.00 – 19.00 Vacsora 

19.00 – 20.30 Nyitó áhítat és imaközösség: Visky István, ref. lp. (Fugyivásárhely) 

20.30 – 21.30 Vezetőségi gyűlés, közgyűlés előkészítése 

 

Szombat* – Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség (Eroul Necunoscut u. 6. sz.) 

8.30 – 9.30 Reggeli 

9.30 – 10.00 Közös éneklés 

10.00 – 10.45 Megnyitó: Nt. Kerekes József ref. lp. (Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség) 

                       Nyitó áhitat: Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke  

10.45 – 11.25 I. Előadás: „Mert nem tehetjük ...” – Nagy Albert, ref. lp. (Torda) 

11.25 – 12.00 Találkozások (kávészünetben egymás köszöntése) 

12.00 – 12.15 Közös éneklés 

12.15 – 13.00 II. Előadás: „… amiket láttunk és hallottunk ...” – Domahidi Béla, ref. lp. (Bergenye)  

13.00 – 15.00 Ebéd 

15.00 – 16.00 Közgyűlés 

16.00 – 16.15 A magyarországi CE Szövetség képviselőinek köszöntése 

16.15 – 16.45 Találkozások (kávészünetben egymás köszöntése) 

16.45 – 17.00 Közös éneklés 

17.00 – 17.45 III. Előadás: „... nem tehetjük, hogy … azokat ne szóljuk.” – Mike Pál, ref. lp. 

(Magyarkéc)  

17.45 – 18.15 Imaközösség 

18.15 – 19.00 Vacsora 

19.00 – 21.00 Koncert – Élő Kövek együttes, bizonyságtételek  

21.00 – 21.15 Záró ima – Karczagi Sándor ref. lp. (Nagyszalonta)  

 

Vasárnap 

8.00 – 8.45 Reggeli – CE Ház   

9.00 – 10.00 Istentisztelet – Kerekes József ref. lp. (helyszín: Nagyvárad Rogériuszi Református Temp-

lom) 

11.00 – 12.00 Útravaló, kiértékelés (helyszín: CE Ház) 

12.00 – 13.00 Ebéd 
 

*Gyerekfelvigyázás Szombaton a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség gyülekezeti termében 9:00-

19:00 között  

HIT – HITVALLÁS – HITMEGÉLÉS 

     450 éves a Heidelbergi Káténk 

„Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” 

        ApCsel. 4,20        
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r ö p C E  

röpCE Kiadja: Romániai CE Szövetség  

Szerkesztő: Deé Lukács Éva  

Tördelte: Boros Csilla  

Korrektúra: Bán Attila  

 

 

Beszámolókat, híreket és bármi megosztanivalót a következő 

e-mail címre várjuk: deelukacseva@yahoo.com  

Imatémákat pedig az eszterbanyai@yahoo.com címre küld-

jék!  

Köszönjük  


