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Szövetség, tagság, adakozás

A tartalomból...
Elnöki beszámoló

2014. január -február

Hiszem, de tudom is, hogy Szövetségünkben örömöt okozott az a tagságra
vonatkozó döntés, amely az eddiginél
rugalmasabb, befogadóbb és vállalhatóbb formát jelent: aki a CE Szövetség
négy alapelvét elfogadja és egy közösséghez tartozik, az tagja lehet a CEnek. Hálás érte a szívünk, hogy így egy
sokszor említett akadály hárulhat el a
CE taggá válás útjából: a Szövetség
mozgalmi jellege kerülhet ezzel előtérbe. A Szervezet mint élő organizmus,
Krisztus közösségének, jelenlétének,
erejének lüktetését közvetítheti mind a
többi tag, testvér felé, mind az Anyaszentegyház nem CE-s része felé, mind
pedig a világ felé. A Szervezet mint
adminisztratív organizáció nem kötheti
gúzsba, nem merevítheti le, nem fojthatja le az Élet Urának jelenlétéből
származó szeretet-pulzust. A tagsági díj
se riaszthat már senkit, hogy esetleg
nem teljesített kellően a láthatatlanul is
számon kérő, névtelen-testvér előtt...
Mert ha nincs, akkor nem lehet, de nem
is kell senkitől se számon kérni!
Ha csak ennyi lenne a szemléleti változás a Szövetségen belül, bárki
libertinus /szabados irányba való elhajlással vádolhatna minket. Csakhogy
amikor a tagságot az említett módon
felvállaló közösségek létrejönnek, az
együttlétezés, az együttimádás, a közös
szolgálat a felelősséget is megerősíti,

fontossá teszi. Nem mindegy az, hogy
csak vágyakozunk a közös szolgálat, a
testvéri segítségnyújtás, az együttörvendezés, a növekedés után, vagy
pedig a közösség minden szintű támogatásával, – az anyagiakat is beleértve! –, hálásak vagyunk a lehetőségért,
hogy mi is teljes részesei lehetünk az
illető „projektnek”, és Urunk örömét
közvetíthetjük. Miért lennénk szomorú ábrázattal, mint az Emmaus felé
botorkáló tanítványok? Hiszen Jézus
bejött közénk és megtörte a kenyeret.
És mi visszafuthatunk Jeruzsálembe,
hogy tanítványtársainkat a feltámadás
hiteles örömhírével kínálgassuk! Ha a
Feltámadottal való élő közösségünk
megvan, független maradhat-e Tőle a
szívünk, az érzéseink, a pénzünk, az
egészségünk, az erőnk, a bánatunk, a
családunk, a munkánk, a hobbink, a
pihenésünk?
A Szövetség szolgálatának
mind a három szintje – a közösségi, a
körzeti és az országos – az adományok 1/3-ban részesül, hogy az a szolgálat szükségleteit biztosíthassa. Az
adminisztráció a szükséges minimális
szinten csak akkor lehet eredményes,
és az élő szervezet mozgalmi jellege
akkor lehet igazi, ha a közösség felelősségtudattal, érettségről tanúskodva
szolgál, adakozik, imádkozik, bátorít,
örvend és munkálkodik. Ha a tagdíj és
egyfajta rugalmatlanabb tagsági forma
megszűnt is, a Krisztus jelenlétéből
származó öröm, hála, szeretet, biza-

lom, szolgálatkészség, adakozási
vágy, szentség, buzgóság, hűség,
istenfélelem, hittudás, szerénység,
meg kell hogy jelenjen és maradjon
a közösségeink életében.
Közösségeink számontartása, tagságuk összeírása, a tagok önkéntes (Krisztustól kapott, Vele felismert) adakozásának megajánlása,
az Úrtól kapott szolgálat felismerése, elfogadása, és végzése, a közösség vállalása, építése semmiképpen
nem lehet túlburjánzó bürokratizmus, merev keret-imádat, élettelen
erőlködés a test látszólagos életben

tartására... A közösség életjelzése
és életminősége annál inkább.

„Ébreszd fel a világot!
Kelj fel és fogj

Berke Sándor,
A CE Szövetség elnöke

hozzá!”

A koreai CE
Világtalálkozó
fő témja

A CE Szövetség országos irodájának költségvetése 2014-re
Kiadások
Fizetések (3 személy: igazgató, irodavezető, Függőleges projekt vezetője)

1 hónapra
5.800

Ebédjegyek
Autó
Iroda
PR
Gyűlések
Könyvelés
Bank
Egyéb
Összesen

400
750
120
250
250
270
40
120
8000

1 évre
69.600
4800
9000
1440
3000
3000
3240
480
1440
96000

Ehhez a havi 8000 lejhez lehet hozzájárulni adományokkal. A többi költséget külföldi támogatásokból próbáljuk fedezni, a körzetek jövedelmének 2%-ából (kül- és belföldi támogatások,
gazdasági bevételek stb.), továbbá a felajánlott fizetésadók 2%-ából stb.
Halmen István,
ügyvezető igazgató
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Ki Kor(e)án kel...
2014. július 23–26. között kerül sor a CEVilágszövetség konferenciájára, Dél-Koreában. A
konferencia helyszíne: Welli Hilli Park, a
Gangwon-do tartománybeli Hoengseong-gun-ban.
Oda eljutni Erdélyből nem egyszerű kis séta és
nem olcsó mulatság. A jegy ára Szöulig mintegy
900$, onnan még kb. 60$ az autóbusz a konferencia helyszínéig, a részvételi díj pedig 150$. (Minél
előbb rendeljük meg a repülőjegyet, annál olcsóbb
lehet!) Nyilván ilyenkor rögtön ajánlkozik az ötlet: várjuk meg, amíg valahol közelebb lesz efféle
rendezvény, és akkorra tervezzük a nagyobb számú képviseletet, most pedig csak menjen a szükséges minimális, azaz az egy vezetőségi ill. két
közgyűlési tag (országos elnök és ügyvezető igazgató).
Elszállt ötlet volt-e a 2012-es, marosvásárhelyi konferencián arra gondolni, hogy húsz erdélyi CE-tag vegyen részt a Koreai Világkonferencián? Hiszen meglehet, hogy nem húsz, de két tagja
sincs Szövetségünknek, aki csak úgy előveszi ezt
az összeget, és elutazik a világ másik felére konferenciázni! Meglehet, de bizonyára az is lesz, ha
hagyjuk elszállni. Ehelyett inkább gondoljuk meg,
hogy miért is érdemes Dél-Koreáig elszállni!

kell megélnünk keresztyénségünket – az egész világ
összefüggésébe helyez bele bennünket! Dél-Korea a
maga számunkra ismeretlen kultúrájával, erős, de
ettől a konferenciától is ébresztést, erősödést váró
református egyházával, része Isten teremtett és megváltást sóvárgó világának.
Mint minden hasonló alkalom, ez is lehetőséget nyújt arra, hogy a világ más részein élő keresztyének életéből, tapasztalatából, szolgálatuk gyakorlatából gazdagodjunk és tanuljunk. Több szem többet
lát, több szív többet szív!
A konferenciát követően, a szöuli
Sarang Community Church vendégszeretetét
élvezhetjük. Szombat délután városnézésre
visznek, majd vasárnap délelőtt istentiszteletükön vehetünk részt.

Igaz, mindezek után is marad a kérdés: De
mibül? Arra szeretném buzdítani a közösségeinket,
hogy a tavaszi közgyűlésig (február 28. – március 1.,
Kolozsvár, Tordatúr) döntsék el, hogy kiket bíznának
meg az Erdélyi CE képviseletében való részvétellel,
és találják meg a módját az útiköltség előteremtésének, amiben legyen benne a megbízott saját része, a
közösség minden lehetséges forrásból összegyűjtött
támogatása, amihez szükség esetén az Országos CE
A konferencia fő témája merész vállalkois hozzájárul a maga támogatásával.
zásra buzdít: „Ébreszd fel a világot! Kelj fel és
Történjen mindez imádságos lélekkel, céltufogj hozzá!” Isten – miközben a magunk helyén
datos rákészüléssel!

Szeretettel,
Adorján Kálmán lp.
a CE Világszövetségének elnöke

<A Welli Hilli Park
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Gondolatok testi betegségről és lelki egészségről

Geréb Attila nyugalmazott székelyudvarhelyi lelkipásztor. Valamit jól
csinált, mert három fia is lelkipásztor, két lánya pedig vallástanár.
A parókia mögötti gyülekezeti teremben élénk ifjúsági élet zajlott. Kolozsvárról hazaköltözve én is ebbe
kapcsolódtam bele. Ajtajuk nyitva
állt a kérdezőknek és a meghallgatásra vágyóknak. Az utca szegényei
udvarukról vitték a kútvizet. Gyakran a konyháról is kaptak valamit,
Éva nénitől, Attila bácsi feleségétől.
Nekem, az árva egyetemistának kijárta, hogy a presbitérium pénzsegélyt ítéljen meg. A pénz mellett lelki eledellel is feltöltötte üres tarisznyámat: Krisztusról beszélt, a Biblia
olvasására biztatott engem, az efféle
dolgokban még járatlant. Házasságkötésünket ő áldotta meg, velünk
együtt örült.
Szelíd ember, inkább szenved, minthogy más szenvedjen tőle.
Elfáradt, de nem keseredett meg,
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most is derű és figyelmesség
árad belőle.
2013 őszén kiderült,
hogy tüdőrákos. Az orvosok
néhány hetet adtak neki. A család és a testvéri közösség megrendült. Amerikában élő lánya
hazautazott kisfiaival, hogy a
nagycsalád mellette lehessen.
Én is kerestem a találkozás
alkalmát. Fél tüdővel, de egész
hitben találtam. Az orvosi
prognózis dacára Attila bácsi
nagyon is él: ír, naponta sétál
a mezőn, fájdalmakra nem panaszkodik. Kértem, hogy ossza
meg tapasztalatait, gondolatait
a Kis Tükör egykori, akarom
mondani a Röpce mostani olvasóival.

csolatos gondolataimat.
Akkor mondtam, hogy fél
tüdővel élhetek, de fél hittel semmiképpen nem élhetek egészséges életet.
Szándéka szerint, ha gondolataimat nyilvánosságra
hozom, akkor azzal másokon is segíthetek, akik hozzám hasonló rokkant állapotban vannak.
Az engem meglátogató családtagjaim, barátaim tudomásul vették,
hogy nem vagyok elkeseredve. Dr. Arros Levente
barátom első látogatása
alakalmával megjegyezte,
hogy ő jött engem vigasztalni, ahelyett én részesítettem őt lelkigondozásban.
Bálint Tibor
Megítélése szerint nem
voltam vigasztalásra szoruLegutóbbi beszélgetésünk ide- ló beteg, viszont ő maga
jén Bálint Tibi megkért, hogy szívesen hallgatta hitbeli
osszam meg a betegséggel kap- tapasztalataimat.
Ki a vigasztalásra
szoruló személy? Ezt egyik
temetés alkalmával kérdezte meg tőlem egyik gyászoló. Akkor ezt válaszoltam: az, akinek megcsonkult életét kell kiegészíteni. Hozzátettem azt is, amit
azóta nagyon sokszor
hangsúlyoztam igehirdetéseim és beszélgetéseim
alkalmával: csak Isten tud
tökéletesen megvigasztalni, mert csak Ő egészítheti
ki a megcsonkult emberi
életeket.
Kórházi kivizsgálásaim legelső állomásán
megtudtam, hogy testi éle-

tem valóban megcsonkult. Az első kivizsgálásom alkalmával Miklós Klári doktornő gépén
láttam, hogy a bal tüdőm alsó részén fekete térség van. Majd ugyanezt láttam az elkészített
felvételről: nincs a tüdőmnek folytatása. Azonnal elém tolakodott a kérdés: meddig lesz az
életemnek folytatása? Hiszen, ha elfogy a tüdőm, elfogy az életem is. Azonban néhány perc
múlva tovább gondolkoztam és azt is megállapítottam, hogy csak a testi életemről van szó. A
testi életem akkor is elfogy, ha egészben marad
a tüdőm, akkor is, ha nem marad belőle semmi
se. Ez a valóság és erről nem szabad megfeledkeznem. Senkinek se szabad megfeledkeznie az
egész élete érdekében.
Ezzel a tudattal próbáltam elaludni első
kórházi éjszakámon. Azért hangsúlyozom,
hogy próbáltam, mivel két szobában töltöttem
el az estét éjfélig. A kardiológián a vizelethajtó
hatása miatt nem tudtam elaludni. Az orromra
tették az oxigén-adagoló maszkot és a gépet
bekapcsolták. Végre elegendő oxigén jutott a
szervezetembe. Még mielőtt beteltem volna az
oxigén-adagoló által szerzett örömmel, átköltöztettek a belgyógyászatra. Ott két-három beteg hatalmas köhögési rohamai miatt nem tudtam elaludni.
Ott is volt oxigénpalack és használhattam. Ez örömmel töltött el, míg a szomszéd
ágyban tusakodó beteg köhögési rohamai elszomorítottak. Ez is maradandó tanulságul szolgált
azon az éjszakán. Önmagam lélegzésének megkönnyebbítése okán ne ragadtassam el magam
önfeledten evezve az öröm hullámain, hanem
gondoljak a szomszédom hörgő kínlódásaira is.
S ha nagyon zavarnának szomszédom köhögési
fuldoklásai, akkor gondoljak arra, hogy én
használhatom a számomra beállított oxigénpalackot. Milyen kegyelem, hogy minden panaszos helyzetben találhatunk vigasztalást okozó
valóságot. Csak fel kell hogy fedezzük, s jaj
nekünk, ha nem fedezzük azt fel, amit Isten kegyelme mellénk helyezett.
A betegtársaim köhögési szünetében az
is megfogalmazódott bennem: lám-lám, nemcsak saját gyöngeségeimet kell elhordoznom,
hanem betegtársaim rám nehezedő terheit is.
Pál apostol figyelmeztetése azonnal eszembe
jutott: „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2). El5

gondoltam azt is, hogy mennyivel könnyebb egy bőröndöt átvenni valakitől és egy bizonyos távon cipelni, mint alvás helyett két méter távolságból hallgatni
a betegtársaink köhögéseit. Közben arra is gondoltam, hogy én magam nem köhögök ilyen csúnyán,
pedig köhöghetnék a tüdőm betegsége miatt.
Másnap arra is ráeszméltem, miközben szívták le a tüdőmről a vizet, hogy szervezetemben nemcsak hiány mutatkozik, hanem azt a hiányt a szervezetem betölti vízzel, daganattal. Jelen esetben több,
mint egy liter vizet szívtak le. A másodszori kísérlet
nem sikerült, mert a tű nem ment át a daganaton.
Mennyiféle szellemi-lelki ártalmat jelentő lötty, vagy
kemény daganat állja útját az Ige minket kereső akaratának és irányának. Ezek a löttyök és keménységek
nap mint nap érzékelhetők, láthatók is a televízióban,
rádióban, sajtóban. Meg-figyelhetők a módszerek,
amelyekkel besegítnek a szerkesztők. Például a TVben mindig hangosabbak a reklámok, mint a célműsorok. Ezt a tünetet is nyugodtan sorolhatjuk a rákos
daganatok sorába.
A harmadik laborban végbevitt tisztító művelet alatt is születtek gondolataim. Ha már ilyen látványosan és hasznosan kitakarítják a légzőszerveim
egy részét, milyen nagyszerű lenne, ha efféle drótokkal némely személyekből kitakaríthatnák az ártalmas
és fertőző beszédcsirákat is. Azonban erre a gondra
sokkal pontosabb tényfeltáró meghatározást adott
Jézus: „Mert a szívnek teljességéből szól a száj. …
Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.” (Mt 12,34–37.)
Összefoglalva megállapíthatom, hogy testi
egészségem érdekében adni kellett az oxigént. De el
kellett távolítani a vizet, a sok-sok légúti szennyeződést. A lelki-szellemi egészség megőrzése érdekében
ugyanezt kell tennünk. Sok-sok ártalmas löttytől,
koromtól, portól, haragtól, irigységtől, kívánságtól,
bosszútól meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy a szív
teljeségéből hasznosat szólhasson a száj és cselekedhessen a testi élet.
Geréb Attila
2014. január 15.

Halmen József 1921. január 3-án született Marosvásárhelyen. Keresztyén családban nőtt fel, szülei, nagyszülei is részt vettek a CE
Szövetség alkalmain. 1941-ben, a marosvásárhelyi ifjúsági CE szövetség újraalakulásakor ott van az 5 alapító tag között. A CE Szövetségnek a kezdetektől fogva haláláig hűséges munkatársa volt.
Iskolái elvégzése után bőrkereskedőként dolgozott. Erdély visszacsatolása után többször részt vett az
alcsúti CE-konferencián. A háború után 3 évet töltött orosz hadifogságban. Hazatérte után a bőrkereskedését
államosították, könyvelőként és kereskedelmi szakértőként dolgozott. Keresztyén hite miatt (felső utasításra)
többször is munkahelyet kellett hogy változtasson. 1951-ben feleségül vette Lukács Malvin-Rozáliát, házasságukból 4 gyerek született. Harminc évig az evangélikus egyház felügyelője (főgondnoka) volt. 1972-ben súlyos betegségen esett át, imában kért még éveket Istentől, hogy gyerekeit felnevelhesse. Isten ezt bőven megadta neki, 10 unokáját és két dédunokáját is megláthatta (igaz, a kisebbiket már csak fényképen). 60 év házasság után eltemette feleségét, akit éveken át gondozott, ennek felelőssége erősítette, éltette. Másfél év múlva
agyvérzést kapott, amely lassan felmorzsolta szervezetét és december 22-én hazatért mennyei hazájába.

Elhunyt
id. Halmen József
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… a testvér és az atyafi:
Tizennyolc és fél év korkülönbség hosszú időn keresztül nem jelenthetett sok lelki
kapcsolatot. Kisgyerek koromból sok kedves emlékem van vele kapcsolatban. Gyakran elvitt magával az IKE-alkalomra, ahol a barátaival együtt kényeztettek
két-három évesként. És szeretetének fényes bizonyítéka volt, hogy a katonaságtól
hazajövet (a haború idején!) egy alvó hajas porcelánbabát hozott nekem. Hogy tudta
kispórolni az akkor ritkaságszámba menő baba árát, ma is csodálom.
Megindító emlékem a három és fél évi szibériai fogságból hazatartó bátyám s az elébe
futó édesanyám találkozása az utcán. Nyilván a hite tartotta meg a bátyámat és adott
erőt, hogy hazajöhetett.
Aztán más korosztályként más-más közösségbe kerültünk. Mire én lekonfirmáltam,
és csatlakoztam az ifihez, ő már a házasok bibliaóráit látogatta. Testvérek voltunk
lélekben is, de nyilván, külön problémák, külön élethelyzetek között lazább volt a
lelki kapcsolat.
Öregségünkre aztán tudtunk együtt imádkozni, és imádkoztunk is, amikor csak találkoztunk.
Szilágyi (szül. Halmen) Márta
1983 szeptemberében tértünk meg a feleségemmel együtt. Szilveszterre a közösség
az evangélikus templomban gyűlt össze. Ez volt az első közösségi szilveszterezésünk. Amint vége lett a programnak, Jóska bácsiék meghívtak bennünket magukhoz
vacsorára. Ők voltak az első házaspár, akik minket ilyen befogadó szeretettel hívtak
testi és lelki asztalközösségbe. Hálásak vagyunk értük, örömmel emlékezünk rájuk.
Csorvási Jenő

„Ne keresd a halált. A halál majd rád talál.
Azt az utat keresd, amely beteljesüléssé avatja
a halált.” Dag Hammarksjöld
Ennek az útnak volt keresője, megtalálója
Jóska bácsi. Mert maga az ÚT, a kegyelem
Ura találta meg őt, hajolt le hozzá és vette
kegyesei/kedveltjei sorába. Ezért mondhatja a
zsoltáríró és vele együtt mi is, Jóska bácsira
gondolva: „A z Úr szemei előtt drága az ő
kegyeseinek halála. Uram! Én bizonyára a te
szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te
szolgáló leányodnak fia, te oldoztad ki az én
köteleimet. Néked áldozom hálaadásnak
áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.”
(Zsolt 116,15–17)
„Kedves gyermekeim és kedves Katám –
búcsúzik Luther Márton –, nem hagyok hátra
nektek vagyont, de az én Istenem gazdag, ő az
árváknak atyja s az özvegyeknek bírája. Őt
hagyom nektek. Ő majd gondoskodik
rólatok!”
Legyen ez vigasztalásul a gyászoló családnak
is: Jóska bácsi előre ment, de az, akiben Ő
hitt, majd gondoskodik róluk. Ámen.
(Részlet R. Szabó István virrasztón elhangzott
búcsúztatójából)
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Beszámoló a FÜGGŐleges januári munkatársi hétvégéjéről és egyéb állásokról...
Köszöntünk minden kedves számítógép, laptop, táblagép és más elektronikai cucc előtt ülő fiatalt. A
Hős csapat ezúttal Kécről jelentkezik. Januárban nem
nagy a hőség, de mégis tombol itt
a hősség.
Hétvégénk első napján megpró„Legyen szülés báltunk ráhangolódni a témára,
verseny!”
melyhez az kellett, hogy rájöj„Legyen
jünk ki az igazi Hős. Most
dicsőítés
is áhítattal kezdtünk, mely
azoknak, akik mindenki számára lehetőnem csak
séget adott arra, hogy
hülyéskedni
számba vegye, mi az az
akarnak! ...Te, erő, amivel hozzájárulhat
gyöngyfűzés
ehhez a konferenciaszerlesz?”
vezéshez. A ráhangoló(FÜGGŐleges dásban még segítségünkre
mókák…)
volt egy hős Katona is, valamint
az esti film. Ezután mindenki elvonulhatott erőt gyűjteni a második napra, mert a
hősöknek is szükségük van pihenésre.
A szombat reggeli áhítat alkalmával házigazdánk, Mike Pál alaposan feladta nekünk a leckét. A
Sofóniás 3,17-et hozta elénk:
„Veled van az Úr, a te Istened, ő erős és megment.
Nagy örömmel örül neked,
megújít szeretetével, ujjongással örvendezik
neked.” Újult erővel hozzáláthattunk céljaink
megvalósításához. Első ízben ellátogattunk
Székelyhídra, az idei Függőleges konferencia
második helyszínére.
Terepszemle után elkezdődhetett az ötlet-özön. Csak
úgy csikorogtak az agykerekeink. Sorra teltek meg a
plakátok színes ötletekkel. A komoly és frappáns öt-

leteket olykor aranyköpések is színesítették, ezekből tolmácsolunk nektek néhányat:
„Legyen szülés-verseny!”
„Legyen dicsőítés azoknak, akik nem
csak hülyéskedni akarnak! ...Te,
gyöngyfűzés lesz?”
Most pedig olvassunk egy személyes
véleményt az idei témával kapcsolatban. Csapatunk egyik tagját, Bán Attilát kérdeztük:
Mi jut eszedbe a hősökről?
- Olyan emberek, akik erős küldetéstudattal
rendelkeznek, s viszonylag töretlenül optimistán állnak helyt a kritikus helyzetben is.
Ki a te hősöd?
- Néhány keresztény értelmiségi idős embert
említenék, aki megőrizte bátorságát, frissességét a mai napig is. A sok nehézség ellenére,
amin keresztülment, nincs benne frusztráltság,
keserűség. És például én ma is gyakran belőlük
meríthetek erőt.
Mit tennél, ha hős lennél?
- Ha hős lennék, akkor konkrét céljaim volnának,
és dinamikus, másoknak is irányt mutató életet
élnék naponta.

Következő alkalmaink:
január 28.
koncepciós megbeszélő Kolozsváron
március 21–23.
III. munkatársi hétvége Zutoron

Folyamatban van:
-a konferencia programszerkezetének a kialakítása
-előadók, meghívottak keresése
-a konferencia meghirdetése, reklámozása
-az első konferencia ideális helyszínének megtalálása
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Mára ennyit, nemsokára újra jelentkezünk!
2014.01.11.
Kovács Aletta és Józsa Evelyn

Kérünk, IMÁDKOZZATOK mindezekért,
ugyanakkor velünk együtt adjatok hálát a kicsi,
de lelkes csapatért, az értékes ötletekért és Isten
jelenlétének megtapasztalásáért a munkánkban!
Hálát adunk Istennek a megnyert pályázatért! A
konferencia történelmében ez az első sikeres pályázat!

20+ Konferencia: fiatal keresztény felnőttek oázisa
2007-et írtunk. Az erdélyi

Az

évek

során

előkerültek

vita, kerekasztalbeszélgetés, fórum; volt

reformátusok palettáján sokféle

olyan témák, mint: Identitás; A Világ;

konferencia sok-sok énekléssel, volt, ami-

program volt már, javában működtek a CE-

Férfi és női szerepek a 21. században;

kor

konferenciák, csendesnapok, találkozók, sőt,

Bizalom; A hívő élet mellékhatásai;

lelkigondozás lelki fröccsként a kávéház-

volt Függőleges is.

Exek; Hatások(k). Vagy úgy alakult,

ban vagy imádság alatt a zenés áhítaton és

Mi, 25 körüliek (vagy már túl

hogy valamelyikünket nagyon foglalkoz-

rengeteg alternatív program szombat dél-

azon) valamiért mégis úgy éreztük, egyik

tatta az adott téma, vagy gyakran olyan

utánonként.

még nem a mi világunk, a másik meg már

is volt, hogy egymástól függetlenül

Előadóink között a sok lelkipász-

nem. Vágytunk egy olyan rendezvényre,

ugyanarra gondoltunk. Ezek voltak a

tor mellett voltak pszichológusok, szociális

ami a mi hangunkon szól. Innen-onnan

nagy örömforrások, vezetésként éltük

munkások, mentálhigiénés szakemberek,

időnként biztattak is: csináljátok meg maga-

meg.

orvosok, gyógypedagógus. Mindannyiukat

csak

keveset

énekeltünk;

volt

toknak. Ekkor „véletlenül” úgy alakult,

Arra törekedtünk, hogy a meg-

abban a reményben kerestük meg, hogy

hogy többünkben is egyszerre érett meg az

szokott konferencia/találkozó program-

bevállalják, hogy őszintén, újszerűt mond-

elhatározás: szervezzünk 20+ konferenciát.

struktúrát felbontsuk, de úgy, hogy a

janak az adott témában. Nem akartunk köz-

(Persze, azóta lassan már 20+ tíz is lehetne

tartalom megmaradjon. Indítottunk már

helyeket hallani (azokat nélkülük is tudtuk

törekedtünk előadásokból, előadókból, ze-

közös áhítattal, kiscsoportos beszélgetés-

már). Összejött: üzenete volt mindenik elő-

néből, ételből, dekorációból. Ehhez nagyon

sel, egymás megajándékozásával, játék-

adásnak, amit majd kiscsoportban, fórumo-

sok szervezői találkozás, rengeteg „agyalás”

kal, beszélgetős vacsorával, gyümölcssa-

kon, lelkigondozói beszélgetésben, egyéni

kellett, miközben nagyon jól tudtuk, hogy

láta- készítéssel... Volt konferencia keve-

csendesség alatt tovább lehetett gondolni.

„ha az Úr nem építi a várost, hiába fáradoz-

sebb nagyelőadással vagy több kiselő-

nak az építők.” És hogy építi-e az Úr, az

adással egymás után; volt konferencia

arról (ennek számontartása soha nem is volt

mindig csak a rendezvényen derült ki. Hála

kiscsoportos beszélgetéssel, volt kiscso-

célunk), hogy a 100/120/160 résztvevő

érte, építette!

portok nélkül; volt témafeldolgozásként

közül (akik mindig nagy ajándék voltak

J.)

2007 októberében meg is szerveztük az elsőt. És azóta még hetet (2009-ben
két konferencia volt, tavaszi és őszi). Mindet nagyon megkínlódva, mert minden egyes
alkalommal olyan találkozót akartunk, ami
megszólítja a fiatal felnőtteket, ami minket
érdeklő/érintő témákat boncolgat, ami mer
megfogalmazni szokatlan kérdéseket, ahol a
résztvevők is elmondhatják csak ritkán meg-

fogalmazott tapasztalataikat.
Minden szervezéskor arra vágytunk, hogy nekünk jó legyen a konferencia,
és biztosak voltunk abban, hogy akkor a
résztvevőknek is az lesz. Mert minőségire
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Nincsenek

számszerű

adataink

nekünk, szervezőknek érdeklődésükkel, figyelmességükkel, pontosságukkal, nyitottságukkal) hányan tértek meg ezeken az alkalmakon, hányan újultak meg vagy köteleződtek el, de azt tudjuk, hogy évről évre jó visszajönni 20+ konferenciára Kolozsvárra, Bulgária
-telepre, felfelé figyelni, találkozni, átbeszélni.
Szervezőtársaim jóváhagyásával, Szabó Ágota

Imatémák
Függőleges Ifjúsági Konferencia:
Legközelebbi munkatársi hétvégéink március 21–23. és április 25–27. között lesznek. Kérlek, imádkozzatok a Függőleges munkatársi csapatáért és
a munkatársi hétvégékért: haladásért, együttműködésért, küldetéstudatért, motiváltságért és a befogadó gyülekezetekkel való jó együttműködésért.
Ugyanakkor azért, hogy Istennek jó eszközei lehessünk abban, hogy a serdülőkhöz eljusson az Evangélium.
Nagyvárad:
Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megáldotta tevékenységeinket, programjainkat, közösségeink alkalmait. Hálásak vagyunk, hogy megtapasztalhattuk az Ő kegyelmének nagyságát és szeretetét.
Köszönjük a lelkes önkéntes kis csapatot, akik az elmúlt évben sokat segítettek a programjaink megvalósulásában. Imádkozzatok, hogy
Isten Szentlelke munkálkodjon továbbra is az Ő életükben, tegye őket elszánt követőivé.
Hálásak vagyunk a beindult after school programért, a már meglévő gyerekcsoportért. Imádkozzatok, hogy ez a program is Isten vezetése
alatt legyen, hogy Ő gyarapítsa a gyerekek létszámát, a munkatársak szeretetét, türelmét és bölcsességét. Ő adjon lelkesedést, türelmet és kitartást a
gyerekeknek a tanulásban. Imádkozzatok új támogatókért, a program működéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi háttér biztosításáért.
Imádkozzatok azért, hogy Isten Szentlelke vezessen bennünket ebben az Új Esztendőben is. Imádkozzatok velünk bölcsességért, erőért,
hogy betölthessük Istentől kapott feladatainkat, Isten tegye áldottá a munkánkat, szolgálatainkat, hogy mindent az Ő dicsőségére végezhessünk.
Velünk együtt hordozzátok imában a gyermek és ifjúsági missziós tevékenység megújulását, gyarapodását, valamint imádkozzatok az idősgondozásért, hogy időseink nyitottakká váljanak az Evangélium felé.
Zilah:
Az evangélikus útmutató és a Fénysugarak napi áhítatoskönyv szerint is ennek az évnek a vezérigéje: „De nekem olyan jó Isten közelsége” (Zsolt
73,28) Isten adja meg mindnyájunknak, hogy naponta szomjazzuk ezt a „jót”, és amikor Isten kegyelméből átélhetjük, adjuk át a mellettünk élő
szomjazónak is... Ezzel a vággyal szeretnénk folytatni idén is a Granny-projektet, amelyben minden látogatás alkalmával egy-egy szomjazóval
találkozunk.
Imádkozzunk, hogy ez a szomjúság fogalmazódjon meg az alkohol kötelékében élőkben is. Működik egy utógondozó csoport Szilágy
megyében, imádkozzunk azért, hogy Isten adjon szabadulást ott, ahol egyelőre csak a társ jár ezekre a csoportalkalmakra, és azokért, akik elindultak, de nem volt elég határozott a döntésük, és azokért, akiknél még egyáltalán nincs vágy a szabadulásra.
Imádkozzunk a betegjeinkért, mert közösségünk több tagja is súlyos egészségügyi gondokkal küzd.
Imádkozzunk az Erdődi családban nevelkedő gyermekekért, erőért és bölcsességért a gyermekeket nevelő Erdődi házaspár részére a napi
küzdelemekben, és gyógyulásért a családban jelen levő sokféle egészségügyi problémára nézve.
Istennek hála az újszülött érkeztéért is: a Juhos családban november 23-án megszületett Lilla, a család ötödik gyermeke.
Istené legyen a dicsőség a december 7–8-án Zutoron tartott ifjúsági találkozóért, és kérjük Őt, hogy sok hasonló találkozó szerveződhessen az ifjúság számára.
Áldjuk Istent az Ünnepi alkalmaink igei szolgálataiért, és imádságos szívvel készülünk közelgő alkalmainkra. Az imaheti alkalmakra
februárban kerül sor (február 24.– március 2.), ezen alkalmaink meghívott lelkésze id.Victor István (Isti bácsi).
Szatmár:
Az elmúlt év végén Kovács Mihály 46 éves atyánkfiát súlyos szívbetegséggel diagnosztizálták, ami miatt sürgős sebészeti beavatkozásra lenne
szüksége. Mivel nehéz anyagi helyzetben van, közösségünk gyűjtést szervez, hogy erre a célra a szükséges összeget előteremtse. Saját erőből erre
képtelenek vagyunk, imádkozzunk, hogy az Úr Isten megnyissa az adakozók szívét és imádkozzunk a műtét sikeréért.
Imádkozzunk a többi szükségben levő testvérünkért is, hogy Isten megmutassa, hol és hogyan tudunk nekik szerinte valóan segítséget
nyújtani.
Imádkozzunk azokért az emberekért, akik valamikor a közösségünkbe jártak, de valami miatt elmaradoztak.
Imádkozzunk figyelemért a hozzánk csatlakozni vágyók iránt, hogy vegyük észre közeledésüket, bátoríthassuk őket a közösségbe járásra.
Idős és beteges atyánkfiaiért is imádkozzunk, hogy kapjanak erőt, és legyen türelmük keresztjük hordozásában.
Köszönet és hála az Úrnak azokért a testvérekért, akik a karácsonyi csomagok osztásában segédkeztek az Új Remény Egyesületnél.

röpCE Kiadja: Romániai CE Szövetség
Szerkesztő: Deé Lukács Éva
Tördelte: Adorján Zsuzsi
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Korrektúra: Bán Attila

Beszámolókat, híreket és bármi megosztanivalót ide várunk:
deelukacseva@yahoo.com

