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Jeruzsálem felé: az előttünk járók nyomában (Máté 20,17-28)
nek. Nekünk pedig
még inkább, mert
hisszük az Ő feltámadását.

A nevezett igeszakasz két mozzanata
Jézus és tanítványai
közös történetének.
Jézus harmadszor
beszél a fővárosba
vezető útjának és
egyben a Földre jövetelének végső
eseményeiről és
azok céljáról. Közben – mint e téma
előző két említése
alkalmával is, – kiderül: mennyire
nem értik ezeket
tanítványai és más,
Jézushoz közel álló
személyek. Első alkalommal Péter feddi meg Jézust a
szenvedés puszta
említéséért, másodszor megszomorodnak, harmadszor
pedig a két
Zebedeus-fi, Jakab
és János anyja áll
elő és jár közben
fiai fényes jövője
biztosítása érdekében. Fiai pedig nem
mondják: „Hagyjad,

„Legelső” elöljáróink példája nem éppen biztató, ámde
ebben is az Írás arra
tanít, hogy elfoguanyám!”, noha ők
latlanul kezeljük a
hallották, miről beszenteket, legyenek
szélt Jézus. A tanít- azok maguk a tanítványok Jézus szen- ványok, Jézusnak
vedéseinek gondola- későbbi századoktát hallották meg
ból való követői,
csupán, azt is háríatyáink vagy éppen
tással. A feltámadás kortársaink. Nem
előrejelzése, ami
nézhetünk rájuk
átértelmezhette vol- anélkül, hogy ne
na a szenvedés, a
néznénk az ő és
halál hírét, mintha
mindannyiunk Elölel sem hangzott vol- járójára, Jézusra, a
na.
biztatás szerint:
A tanítványok ese„Nézzünk fel Jézustében érthető ez az
ra, a hit szerzőjére
értetlenség, hiszen
és beteljesítőjénoha láttak Jézus
re.” (Zsid12,2).
hatalma nyomán
Benne és Általa lethalottakat feltámad- tek elöljáróink
ni – Jairus leányát,
mindannyian, hibáLázárt, a naini ifjút, ikkal, bűneikkel és
– nem voltak tanúi a majd a Krisztus felJézus feltámadásátámadásának bennak, ami egész új
nük ható erejével.
életük, hitük – hiBenne és Általa van
tünk alapja lett.
esélyünk nekünk is,
Hogy nem hittek
hogy a Vele szemJézus szavának? Ez behelyezkedő tervefelróható nekik,
inkből, vágyainkból
éppúgy mint nekünk és gondolatainkból
is, bármelyikünkkigyógyuljunk.

Jakab és János, anyjuk
kíséretében kéréssel áll
elő. Az anya szólal meg.
Javára írandó: Jézustól
kér (tehát imádkozik).
Hittel kér (Jézus eljövendő uralmára hivatkozik). A gyermekekről
való gondoskodás, érettük való intézkedés természetes anyai tulajdonság. Remélhetőleg apai
is. („Mit meg nem tesz
egy szülő!”) Ámde nem
mindig helyénvaló.
Imádkozni lehet és kell
valakiért, de nem helyette.
(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás az 1. oldalról
Cselekedni szintén. Főleg, ha felnőtt már. Jézus ezt
úgy igazítja ki, hogy válaszának csak első mondata
szól az anyának és fiaknak: „Nem tudjátok, mit kértek.” A továbbiakban már a fiúkkal beszél, és inkább
a kérés tartalmára irányítja a figyelmet. Ezzel aztán
rá is tér a rá váró események: szenvedése, halála és
egyben tanítványai élete céljának felfedésére.

mellé állni a tévedővel szemben, csakis a magam
tévelygésének fel és beismerésével.

Jézus ezt is meglátta, és „magához hívta
őket.” Ebben ismét az mutatkozik meg, hogy miből és hogyan lesz a Jézust követő ember. Nagyravágyóból lesz mindenkinél kisebb. Uralkodni
akaróból lesz a szolga. Megdicsőülni vágyóból
alázatra tanított. El egészen odáig, hogy „a kegyeA Zebedeus fiainak – anyjuknak – kérése így is érlem nem egyszerűen azoknak jár, akik nem értelmezhető: Jézus, szeretnénk melletted, a Te közeledben lenni. Jézus eszerint kérdezi is őket: „Ki tud- demlik meg, hanem azoknak is, akik épp az ellenjátok-e inni azt a poharat, amelyet én ki fogok inni?” kezőjét érdemlik.” (Philip Yancey: Meghökkentő
kegyelem, 170. old.) Jézusnak magához kell hívNem csap le a kérésben félreérthetetlen kívánságra,
nia, és milyen jó, hogy tévedésemből, bűnömből
amely az elsőbbségre, pozícióra, hatalomra irányul.
magához hív! Egy képzésen, miután két csapatra
(Máté, Márk és Lukács szerint Jézus második bejelentése után a tanítványok arról vitatkoztak, hogy ki osztott, a tréner azt a feladatot adta, hogy a teremben levő székekből minél nagyobb kupacot alakíta nagyobb közülük.) Az ő poharát említve mintegy
sunk. A több széket szerző csapat győz. Mindkét
azt kérdi: Közösséget tudtok-e vállalni velem a szencsapat őrültül, harcolva gyűjtött. Mint hűséges
vedésben?
csapattag, én is. Miután leállított, a tréner elmonA két tanítvány igenlő válaszát sem vitatja,
dott egy titkot: ha a két csapat nem győzni akart
noha szenvedésre való készségük még messzire áll a volna, hanem közösen gyűjteni, mindkettő győszenvedésre való képességüktől. Előbb át kellett élzött volna. Megszégyenülve hallgattam. Lelepleniük a Jézussal való együtt-virrasztásra való képteződött hatalmaskodási, uralkodási vágyam, győzlenségüket, a Gecsemáné-beli csúfos megfutamoni-akarásom. A tanítást viszont nem felejtem el. A
dást, Péter tagadását, a feltámadás hírének hitetlentanítványok is csak így tanulhattak: lelepleződés
kedő fogadását, mindazt, amit ha előre tudtak volna
után és árán.
(vagy ha józanabbul gondolkodnak? – ezt a
Legyen szolgátok, … legyen rabszolgá„szédültséget” se tudták kikerülni!), azt válaszolták
tok.” Amikor az önkéntességnek divatja van, kevolna: „Nem, Mester, nem tudjuk kiinni!” Jézus előményen hangzik ez a tanács, ugyanis Jézus itt azt
re tekint arra az időre, amikor tanítványai ténylegemondja: legyen önként, azaz tegye önmagát rabsen készek és képesek lesznek a szenvedés poharászolgává. Egyirányú út ez: önként lemondhatok
nak kiürítésére, arra, hogy Vele szenvedéseiben válszabadságomról, ami után már nincs hatalmam
laljanak közösséget. (Jakabot Heródes végeztette ki,
visszavenni azt! Kivitelezhető ez? Hiszen minJános késő öregségében száműzetésbe kényszerül.)
den tiltakozik bennem a szenvedés, a halál, a maAmi a Jézus jobb és bal oldalán való ülést illeti: az
gam feladása ellen! Ehhez a (valódi) készséghez a
az Atya dolga, még csak nem is a Jézusé. Titok, amit
Feltámadott ereje kell. A lehetetlent Jézus tette
nem kell feszegetni. Úgy is mondhatnánk: aki kiitta
meg: Neki hatalma volt letenni az Ő életét, majd
a Jézus poharát, az már nem foglalkozik ezzel a kérújra felvenni azt (Jn10,18). „Önként leve értünk
déssel. Odafenn pedig örülni fog, mert önmagánál
szolga”, énekeljük Philipp Nicolai szép karácsoméltóbbnak találja majd azt, akit azokon a helyeken
nyi énekében (MRÉ 204).
lát.
Jézus és tanítványai kiisszák ugyanazt a
„A többi tíz megharagudott a két testvérre.”
poharat, azaz szenvednek és egyaránt szolgálnak.
Nagyon is emberi reagálási mód: magamra ismerek
A szenvedések elhordozásában és a szolgálatban
a másikban (kívánságomra kívánságában, bűnömre
van hasonlóság, ámde van egy nagy különbség is.
bűnében), ámde nem alázom meg magam, hanem
Jézus magát példánknak állítja („ahogy az Emberítélkezem fölötte, haragszom rá. Így nem lehet Jézus
fia sem...”), ugyanabban a mondatban viszont
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KÖRZETI CSENDESNAP– KOLOZSVÁR
megnevezi azt, amit
csak Ő tehetett meg:
„életét adja váltságul
sokakért”.
Szolgálatunk
csak akkor hasonlíthat a Jézuséhoz, ha
először meglátjuk a
nagy különbséget. Az
Ő szolgálata, áldozata
váltság-áldozat, amit
mi sem önmagunkért,
sem másokért véghez
nem vihetünk. Az Ő
tökéletes és elégséges
megfizetése után immár nem is szükséges! A mi szolgálatunk, áldozatunk hálaáldozat, aminek Ő
csak az „illatát” kéri,
a tényleges cselekedetre – minthogy
semmi híján nem szűkölködik, (lásd Zsolt
50,8–14) – azt mondja: cselekedd felebarátoddal. Így rímel a
János 3,16-ra az
1János 3,16
(ismételve is az előbbit): „Abból ismerjük
meg a szeretetet,
hogy ő az életét adta
értünk; ezért mi is
tartozunk azzal, hogy
életünket adjuk testvéreinkért.”
Adorján Kálmán

Tavaszi csendesnap volt Kolozsváron
Egy családias, meghitt csendesnap emlékével maradt az, aki részt vett a CE Szövetség március elsején tartott tavaszi csendesnapján. Gyönyörű napsütéses tavaszi hangulatban fogadtak a Koinónia házban a kiadó és a Genéziusz Társaság
mukatársai. Kényelmesen elfértünk a kb. 40-50 férőhelyes teremben, bár a körzetek mind igyekeztek képviseltetni magukat.
Az alkalom Adorján Kálmánnak az első oldalon közölt bevezető áhítatával kezdődött, amit kis csoportokban próbáltunk az életünkre alkalmazni. Arról
beszélgettünk, hogy kik a példaképeink, mit tanultunk tőlük, ami megváltoztatta
az életünket, ill. arról, hogyan lehet konfliktust kezelni Istennek tetsző módon.
A szünetekben volt idő, lehetőség nagyokat beszélgetni rég nem látott
testvérekkel. A Koinónia Kiadó nagy árkedvezménnyel lepte meg a vendégeit,
így sok értékes könyvvel gazdagodhattunk, na meg egy olyan finom ebéddel (–
kolozsvári káposzta, amely egyenesen Tenkéről érkezett, gyümölcspürével és
tortával!), hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhattuk utána.
A délután folyamán Kecskeméthy Istvánról, a Kis Tükör és az erdélyi CE
Szövetség alapítójáról és éltetőjéről hallgattunk előadást és tanultunk tőle mély
istenhitben gyökerező elkötelezettséget, majd a magyarországi CE Szövetség
tagjainak testvéri köszöntése után Bán Attila ismételte meg a tavalyi Függőleges
Ifjúsági Konferencián tartott, vetítéssel egybekötött szemináriumát (– a következőkben olvasható) a hősök, példaképek témában.
Köszönjük a szervezőknek ezt a lehetőséget és az áldozatos munkát!
Deé Lukács Éva

Tekintélyek, nagyságok, hősök, példaképek
Először is köszöntöm a kedves ittlévőket, akik részt vesznek az országos CEcsendesnapon. Igaz, hogy most egy fiatalok számára kijelölt témát vetek fel, de
nem hiszem, hogy ne érintene bárkit is – még ha évben nem is teljesen fiatal –,
aki meg szeretné őrizni vagy fel szeretné kelteni fiatalosságát a gondolkodásban.
A gondolatébresztő áhítatot az idei Függőleges ifjúsági konferencia alaptémájához kapcsoltam, ez a pedig a hősök témája.
A hős, tekintély, nagyság, példakép kulcsszavak egyszerre jutnak eszembe, mert
valamiben nagyon közel érzem őket egymáshoz. Mindenikben kifejeződik az,
hogy kötődünk valami nálunk nagyobbhoz, igazodunk nálunk különbnek, erő
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sebbnek vélt személyekhez. Az ilyen személyek megléte, tisztelete talán
biztonságérzetet nyújt. Gondoljunk csak Batmanra, vagy Pókemberre stb.,
hogy milyen fontos igényt elégítenek ki az emberek tudatában a film nézése
alatt.
Ha megoldhatatlan veszély van, vészhelyzet, vagy katasztrófa közeleg,
akkor sem végzetes a baj, mert van valaki, aki végső soron megoldja a
helyzetet, és visszaállítja a rendet. Ezek az utóbbi évtizedek hősei, hősképzetei, de bizonyára minden korban megtalálhatók ezeknek a megfelelői.
Azt hiszem, nem mondok túl nagy általánosságot azzal, hogy „az ember”,
azaz mi alkatilag szeretünk kijelölni magunk számára olyan személyeket,
akikre felnézhetünk és akiket csodálhatunk. Gondoljunk a tudomány, a politikai élet, a művészet és a hitélet Batmanjeire és Pókembereire. Persze,
ezeknek nincsen irreális fizikai képességük, mint a szuperhősöknek, de
ahogy hozzájuk viszonyulunk, talán részben hasonló ahhoz, ahogy a fenti
két hősre is gondolunk.
Mindenki maga tudja, hogy kik az ő hősei, nagyságai, példaképei, tekintélyei. Milyen nevek hoznak lázba, töltenek el csodálattal, akár hódolattal?
A köztudat által számon tartott nagy történelmi nevek, csak így összeviszsza: Shakespeare, Martin Luther King, Einstein, Mahatma Ghandi, Dosztojevszkij, Michelangelo, Dante – milyen érzést váltanak ki? Ezek persze világviszonylatban nagyon sokszor emlegetett nevek, az úgynevezett műveltség sarokköveiként lehet őket szajkózni, de a nagyságok, példaképek megvannak a személyes életünkben is, a személyes ismerőseink között. Úgy
látom újabban, hogy valahogy így működik az emberi gondolkodás, hogy
szeretjük teletűzdelni a tudásunkat ilyen nagy nevekkel, nagy személyiségek vagy események, akár műalkotások nevével - és a hozzájuk kapcsolt
tisztelettel, akár pátosszal. Az iskola is erre tanít: „Petőfi Sándor a magyar
irodalom legnagyobb költője”. Kis kitérő: én az idén tudatosítottam március
15-én, hogy valójában milyen gyakorlati és fontos civil követelések/
célkitűzések jelentették a 48-as forradalom kiindulópontját. Sokáig az
egészben csak a pátoszt és a nosztalgiát, a csillogást és az ünnepelyességet
láttam. Volt abban tisztelet, csodálat is, persze, de az távol áll attól, hogy
megértsem, -sük a forradalom alapvető céljait, jelentőségét. Az irodalom is
hemzseg a nagyságok nevétől, egyes költőknek, íróknak valóságos kultusza
alakult ki. Sajnos a köztudatban ma is legtöbbször a Panteonra helyezik a
költők személyét és emlékezetét, és dicsfénnyel hintik be őket. Azért érzem
ezt nagyon félrevezetőnek és károsnak, mert a tisztelet ellenére mindeközben talán nem is állunk gyakorlati kapcsolatban azzal, amit ők gondoltak és
alkottak. Amikor közelebb kerültem egy-két költő verseihez, már sokkal
inkább társként, barátként tudtam rájuk gondolni, és azt láttam, hogy ők
nem a saját nagyságukat énekelték meg. Weöres Sándor Nagyság (így jelent meg kötetben: Nagyság ) című verse sokat segített ezekben a kérdésekben. „Munkámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni” – ezt is mondja
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többek közt. (Most, születésének 100 évfordulóján, máris láttam a megemlékező cikkekben, hogy így vezetik be: „a költőóriás” – megint az jön elő tehát, hogy nem vettük észre, hogy pont ez ellen küzdött leginkább.)
Úgy látom, hogy a csodálat ebben az értelemben elég könnyű és felszínes dolog. Nem kell hozzá venni a
fáradtságot, hogy megismerjek valakit/valamit, nem kell felvegyem a sarut, hogy bejárjak magam is néhányat azok közül az utak közül, amit ő bejárt – hanem elmerülök a csodálat vagy a feltétel nélküli bólogatás
kényelmében. Martin Luther King 1963-as nagyhatású buzdító beszéde, a Van egy álmom sokakat felbátorított a cselekvésre, hogy amerikai fekete bőrűekként ne érezzék kisebbnek magukat a fehéreknél, ne engedjenek többé a hátrányos megkülönböztetésnek, és ne nyugodjanak bele a jogfosztott helyzetükbe. Ha az
emberek leragadtak volna ott, hogy íme, milyen fantasztikus ez a Martin Luther King, milyen gyönyörűen
szónokol – tehát a csodálatban – akkor valószínűleg ráhagyták volna az egészet, csinálja ő egyedül, hiszen
ő a hős, ő a kiválóság. Van egy különleges zenész, Bobby McFerrin, aki nagyon sok mindenre képes a
hangjával és merészen improvizál is. (10 Grammy-díja van, vagy olyasmi.) Viszont folyton arra bátorít
mindenkit, hogy más is csinálja, tessék énekelni, zenélni. Látom viszont egyik videójához fűzött megjegyzésben az interneten, hogy valaki ezt írja róla: „Isten!” – tehát már ebben az esetben is engedett valaki a
csodálat kényelmének.
A csodálat azonban kéz a kézben jár a kisebbrendűségi érzéssel: én a nagyságnál kisebb, alávalóbb, kevesebb vagyok – s ez máris szorongást okoz. Ki az, akinek a szavára feltétel nélkül adok – de nem hitből,
hanem tekintélyelvűségből és szorongásból? A hitéletben, az Istenhez és a keresztény közösséghez tartozásban bizonyára legtöbbünknek vannak meghatározó személyei. Kiindulópontok, irányjelzők, prófétaszerű személyek. Nagyon is fontos, hogy legyenek ilyenek. De vajon milyen a hozzájuk való ragaszkodásunk
módja? A csodálat? A fejlődésemre, az utam, küldetésem bejárására most jelenleg hogyan hat a hozzájuk
fűződő viszonyom? Ha már nem él az illető, milyen az emlékezete: szabadon enged, továbbenged, vagy
megtart a bűvöletében, nosztalgiájában?
Sok egyéb kérdés is felmerül, például azt hangsúlyoznám, ami az utóbbi időben kezd körvonalazódni,
hogy a nagyságokat – jó és rossz értelemben is – sokszor maga a közösség, tehát a közösségi és személyes
igények hozzák létre, azaz kijelölünk személyeket, akikre ráruházhatjuk ezt a szerepet. És ezáltal gyakran
úgy is nagysággá, sztárrá válik valaki, hogy egyszerűen azonosul azzal, amit várnak tőle, attól függetlenül,
hogy valójában megvannak-e a képességei. Ezek is elég veszélyes dolgok, és úgy látom, hogy komolyabb
önismeret nélkül jól el lehet csúszni benne. Előjön még a vezetők, a vezetés kérdése is, hogy milyen közösségi igénynek felelnek meg, miben segítenek előbbre jutni, vagy éppen hogyan rekesztenek meg a cselekvésben, vagy vezetnek félre, ha megmaradunk a túlzott tekintélytiszteletben.
Az újszövetségi levelekben, és több ószövetségi helyen is olyan üzenetekre lettem figyelmes, amelyek
arra biztatnak, hogy ne nagyon engedjek mindenféle tekintély befolyásának vagy a megfeleléskényszer
görcsének az életemben. Előjön itt a bálvány kérdése, és ez talán nagyon kötődik a kulcsszavainkhoz. Első
helyre helyezni valamit (személyt, munkát, problémát), felnagyítani, mintha nagyobb, fontosabb volna Istennél és a benne való szabadságnál. Káros hangsúlyeltolódások, – nem beszélnék róla, ha nem ismerném.
Jó, amikor kiderül, hogy újra kell gondolni ezeket, és engedni Istennek, hogy hozzá méltó helyen legyen a
rangsorban, a prioritások között. A páli levelekből most ezek jutnak frissen eszembe, csak így egymás után
idézem fel: Krisztusban növekedjetek, legyetek fiak és nagykorúak, és szabadok.
Úgy látom, nem könnyű magunkat újragondolni – fiatalon sem –, újravizsgálni a nagyságainkat, példaképeinket, a már berögzült tudásunkat és működésünket. Nem könnyű, de megéri, és nem kell egyedül csinálni, és van lehetőség, van Új.
Bán Attila
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Rövid kezdetek és utak
(II. Genézius téli tábor, Hidegszamos, 2014. február 13-16.)
Rövid volt ez a pár nap. Csütörtökön úgy jöttem,
hogy ezennel kezdődik akkor az a bizonyos híresneves téli tábor, amit már régóta vártam, azáltal is,
hogy a megálmodásában és megtervezésében is
benne voltam. Nem nyakig. Talán derékig. Félig.

ott vannak a ritkán látottak és az újak. Ezek között az
emberkék között szeretnék úgy jelen lenni, hogy ne
csak ide-oda cikázzak. Ne hanyagoljam a régieket, s
ismerkedjek újakkal is. (De amúgy mindenki lehet
újszerű. Na, ebből megéltem valamit.

Rövid volt ez a pár nap – úgy értem, hogy történSzombaton alakult ki számomra leginkább ez a letek dolgok, de inkább csak félig.
csendesülés, a nyugodt egymásra figyelés. Vagy enSok mindenbe belevágtunk. Én is szeretem a szép nek a kezdete. Üldögéltünk, dumáltunk egyik sarokés kerek egészet sejtető célkitűzéseket. Ilyen volt ban, és volt köztünk régi-régi, régi és újabb arc is. És
például az, hogy egység, a mi egységünk megvaló- úgy láttam, mindenki szívesen teszi ezt. Vagyis elsulása. Vagy az igeolvasás sokunk számára újsze- kezdi tenni. Mindenki érdekes volt. Érdekelt. Ehhez
rű, alapos módja, ez az induktív bibliatanulmányo- elég ritkán jutok el. Pedig ezt keresem akkor is, amizás. Remek ötlet. Vagy az itthon maradás és a kül- kor nem.)
föld által nyújtott lehetőségek közötti feszültsége- Nem áradozhatok tehát kerek egész élményekről,
ink. S az általam megpiszkált kérdés is: a közössé- mint egy friss, pirospozsgás kirándulós gyermek, és
gek/világok közötti különbségek és az én/ a mi el- nem írhatok nagy dolgok beteljesüléséről. A nagy
helyezkedésünk egyikben és másikban. Örültem, szavak – mint az egység, a közösség csodája – bűvöhogy láttam a csoportokat, ahogy türelmesen és letét is el szeretném kerülni, mert úgy tapasztalom,
elgondolkodva mondikálnak, úgy láttam, legtöb- hogy látszólag könnyen el tudok telni velük, miközbünket nem hagyta hidegen ez a probléma. Bele- ben talán nem is történik semmi a valóságban.
belekezdtünk, belekóstolgattunk tehát dolgokba. Milyen sok alaposság és türelem kellett például a János 17, Jézus főpapi imája megértéséhez. De ezt is,
Vagy csak én vagyok így?
épp hogy csak elkezdtük. (Gyakran többes számot
Megígértem magamnak, hogy fegyelmezett leszek használok, viszont mások véleményét mind nem isabban, hogy időben kelek és időben ott leszek a merem, tehát csak félig-meddig indokolt így írni.)
nap eseményein. Beleértve az asztali örömöket is. Most eszembe jut az, hogy Jézus és a tanítványai eleMégis voltak időeltolódások az agyamban, és nem gendő időt szántak dolgokra, úgy rémlik, sokat bais küzdöttem nagyon ellene. Az első két nap azt rangoltak és hosszan üldögéltek is. Bennem sok a
sietség és a kapkodás. Hogy nehezen maradok meg
hiszem, a megérkezésről szólt. S maradt utána egy
egy ember vagy egy téma közelében. Ez a tábor
fél tábor.
egyik leckéje most számomra.
Elsősorban a találkozások miatt jövök. De ebben is
valamilyen rendet
szerettem
volna
tartani. Ott vannak
azok a barátok,
akikkel viszonylag
gyakran együtt vagyok év közben. És

Ha nagy szavakat emlegetnék, az talán ok nélkül elhitetné velem és másokkal, hogy megoldásokra és
megnyugvásokra jutottam. Mint ahogy egy erős kávé
pár percre elhiteti, hogy hű de remekül érzem magam. De tényleg erősödtek a tábor alatt a kapcsolataim. Vagy kezdtek erősödni. S ha elindultam, -unk az
erősebb kapcsolatok útján, vagy akár a ráérősebb bibliatanulmányozás útján, akkor jó volna tovább is
menni rajta, úton maradni.
Bán Attila
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Mit jelentett nekem az Onesimus?
Szekeres Réka
Melinda vagyok
20 éves, Marosvásárhelyen lakom a
szüleimmel és a
két testvéremmel.
Az Onesimus projektben több osztálytársammal vettem részt, ezek
között volt a két
legjobb barátnőm
is.
Nem is tudom, honnan kezdjem el leírni
nektek, hogy mit is jelent Onesimus-tagnak lenni.
Amikor csak rá gondolok, kellemes érzés tölt el,
hiszen annyi mindennel megajándékozott az elmúlt
három évben. Tudom, hogy nem véletlenül kerültem
ebbe a projektbe, hanem Isten vezetett és ajánlotta
fel nekem ezt a lehetőséget. Amikor R.Szabo István
és Lidia néni legelőször bemutatta a projektet, nem
akartam elhinni, hogy a mai világban még vannak
olyan emberek, akik ennyire odafigyelnek más idegen gyermekekre, és annyi odaadásal próbálnak
segíteni nekünk, hogy megláthassuk az igazi értékeket az életben.
Az Onesimus három éven keresztül tanított, barátokat új ismerősöket, jókedvet, szórakozást, kihívást
adott, és sok élményt, amit nem lehet elfelejteni.
Ezeket mind önzetlenül ajánlották fel; csak el kellett
fogadni és élni a lehetőséggel. Megtanított arra,
hogy soha nem vagy egyedül - ezt az áhítatokon,
konferenciákon, a csoporttalálkozásokon és minden
egyes programban elmondták és meg is élhettük. A
munkatáborokban új embereket ismerhettünk meg
és szórakozhattunk is, ugyanakkkor megtapasztaltuk, hogy milyen is a felelősségteljes munka.
Az Onesimus nemcsak szórakozást, jókedvet biztosít, hanem még a lelki gondjainkra is odafigyel:
mentoraink voltak/vannak, akik mellénk állnak
problémákban és segítenek nekünk döntést hozni.
Ez a projekt egy csodás dolog az életemben,
nagyobb önbizalmat adott, szeretetet, odafigyelést.
Csak azt tudom üzenni a jelenlegi csoportnak, hogy
örvendjenek, hogy benne lehetnek, és használjanak
ki minden lehetőséget, mert nem lehet megbánni.
Minden egyes rendezvényen csak tanulni
lehet a felnőttektől, ami csak javunkra válhat a
jövőben.

Ha tehetném, nem szállnék ki egyszer sem
az Onesimusból, újra meg újra kezdeném. Eleinte
túl soknak tűnt a három év, de már túl kevésnek találom; és mivel nem szeretnék teljesen kilépni, tovább seniorként fogok jelen lenni.
Köszönök mindent, köszönöm, hogy részese
lehettem az Onesimusnak és mindenkinek csak
ajánlani tudom.
Szekeres Réka

Újdonságok Kenyából
Sziasztok. Halmen Balázs vagyok, a Genézius
társaság Van egy téglám Kenyában külmissziós programjának a felelőse. Az elmúlt év során a sok
nehézség ellenére, hála Istennek nagyon sok mindent
meg tudtunk valósítani a kenyai Rusinga szigetén, a
helyiekkel együttműködve.
Az első és és legfontosabb hír talán, hogy három év
után sikeresen befejeztük az új iskola építését. Négy
gyönyörű osztálytermet építettünk, ahol több mint
100 gyerek tanul már. A régi és az új iskolaépületben összesen 216 gyerek tanul. Három évvel ezelőtt
még alig 100 gyerek volt összesen. Jelenleg napközitől ötödik osztályig folyik az oktatás, összesen 9
tanár tanít, két szakácsnő pedig a gyerekek étkeztetéséért felelős. Az új iskola mellett új latrinák is
épültek, ami nagyon fontos a sok betegség megelőzése végett. Az iskola hivatalos megnyitó ünnepségére 2013. október 18.-án került sor. Az iskola építése mellett folytattuk a Fogadj örökbe egy kenyai
gyereket! pr ogr amunkat is. A havi 15 eur ós támogatásokból sikerült ruhával, iskolai eszközökkel
támogatnunk a gyerekeket, de ami még fontosabb:
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Nem hagyhatom szó nélkül
Az előző röpCÉben olvastam Halmen Jóska bácsi unokáinak a gondolatait, emlékeit a múltról. Akaratom
ellenére is visszazarándokoltam gondolatban a régi időkbe.
Úgy 35 évvel ezelőtt lehetett, amikor egy nyári este át kellett adnom a Halmen családnak valamit.
Szeretettel fogadtak, Manci néni, Jóska bácsi és Márti, mert a lányok közül csak ő volt otthon. Mártival
sokáig beszélgettünk, aztán elővette a bibliáját, és igét olvasott, már nem emlékszem, mit. De mielőtt elbúcsúztunk volna, imádkozott, és meghívott vasárnap estére ifjúsági órára, amit akkor Csiha Kálmán bácsi és
Emese néni tartott. Én nem tudom, mi történt, de amikor kiléptem a kapun és hazafelé indultam, mintha
megnyílt volna fölöttem az ég, és angyalok serege kísért, amíg hazaértem a kb. két kilométerre levő meggyesfalvi albérletbe. Olyan öröm, békesség és boldogság vett körül, amit addig soha nem éreztem. Tudom,
hogy akkor talált meg az Úr, és az ő Szentlelke vezetett. Alig vártam a vasárnapot, hogy találkozhassam
Mártival a Kistemplom előtt, ahol sok lelki testvérre találtam, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
Azóta is, bármikor elmegyek a Dózsa György utca 24 szám előtt, mindig eszembe jut, hogy itt,
Jóska bácsiéknál találkoztam az Úrral, és alázat, hála, szeretet és boldogság tölt el. Istené a dicsőség!
Szomor Ibolya

Szövetség, tagság, adakozás
Kedves CE-s Testvérek!

beleértve! –, hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy
mi is teljes részesei lehetünk az illető „projektnek”,
Hiszem, de tudom is, hogy Szövetségünkben örömöt és Urunk örömét közvetíthetjük. Miért lennénk
okozott az a tagságra vonatkozó döntés, amely az ed- szomorú ábrázattal, mint az Emmaus felé
diginél rugalmasabb, befogadóbb és vállalhatóbb for- botorkáló tanítványok? Hiszen
mát jelent: aki a CE Szövetség négy alapelvét elfoJézus bejött közénk és
gadja és egy közösséghez tartozik, az tagja lehet a CE
megtörte a kenyeret. És
-nek. Hálás érte a szívünk, hogy így egy sokszor emmi visszafuthatunk Jerulített akadály hárulhat el a CE taggá válás útjából: a
zsálembe, hogy tanítSzövetség mozgalmi jellege kerülhet ezzel előtérbe.
ványtársainkat a feltámaA Szervezet mint élő organizmus, Krisztus közössédás hiteles örömhírével
gének, jelenlétének, erejének lüktetését közvetítheti
kínálgassuk! Ha a Feltámamind a többi tag, testvér felé, mind az Anyaszentegy- dottal
való élő közösségünk megvan,
ház nem CE-s része felé, mind pedig a világ felé. A
független maradhat-e Tőle a szívünk, az érzéseink,
Szervezet mint adminisztratív organizáció nem köta pénzünk, az egészségünk, az erőnk, a bánatunk, a
heti gúzsba, nem merevítheti le, nem fojthatja le az
családunk, a munkánk, a hobbink, a pihenésünk?
Élet Urának jelenlétéből származó szeretet-pulzust. A
A Szövetség szolgálatának mind a három
tagsági díj se riaszthat már senkit, hogy esetleg nem
szintje – a közösségi, a körzeti és az országos – az
teljesített kellően a láthatatlanul is számon kérő, név- adományok 1/3-ban részesül, hogy az a szolgálat
telen-testvér előtt... Mert ha nincs, akkor nem lehet,
szükségleteit biztosíthassa. Az adminisztráció a
de nem is kell senkitől se számon kérni!
szükséges minimális szinten csak akkor lehet eredHa csak ennyi lenne a szemléleti változás a Szövetsé- ményes, és az élő szervezet mozgalmi jellege akgen belül, bárki libertinus /szabados irányba való elkor lehet igazi, ha a közösség felelősségtudattal,
hajlással vádolhatna minket. Csakhogy amikor a tag- érettségről tanúskodva szolgál, adakozik, imádkoságot az említett módon felvállaló közösségek létrezik, bátorít, örvend és munkálkodik. Ha a tagdíj és
jönnek, az együttlétezés, az együttimádás, a közös
egyfajta rugalmatlanabb tagsági forma megszűnt
szolgálat a felelősséget is megerősíti, fontossá teszi.
is, a Krisztus jelenlétéből származó öröm, hála,
Nem mindegy az, hogy csak vágyakozunk a közös
szeretet, bizalom, szolgálatkészség, adakozási
szolgálat, a testvéri segítségnyújtás, az együttvágy, szentség, buzgóság, hűség, istenfélelem, hitörvendezés, a növekedés után, vagy pedig a közösség tudás, szerénység, meg kell hogy jelenjen és maminden szintű támogatásával, – az anyagiakat is
radjon a közösségeink életében.

Elnöki
üzenet
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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.
Berke Sándor,
A CE Szövetség elnöke

Újdonságok Kenyából
(folytatás a 7. oldalról)
ebből a pénzből megtudtuk oldani a gyerekek
rendszeres napi étkeztetését, sőt a tanárok fizetése
is kikerült. Az 2013-as év során átlagban havi 60
gyereket
támogattunk jelképesen, de a
60 gyerek
után befolyt adományokból
igazából az
összes gyereket segítettük. Az adopciós program keretén belül, 2013ban januártól októberig összesen 42 712 RON
(9663 EUR) pénzadományt sikerült küldenünk az
iskolának.
Idén a faluban és környékén élő özvegyeket is elkezdtük támogatni. Jelenleg az özvegy támogatói
csoportba 20 asszony jár , közülük 16 AIDS fer tőzött. 2013. októberi munkatáborunk alatt 7 alkalmas hitmélyítő alpha-kurzust sikerült velük
megszerveznünk. Jelentős ételadománnyal is sikerült őket segítenünk.

Az októberi
munkatáborunk alatt
egy Napfőzőt (solar
cooker) is
sikerült építenünk az
iskolának,
melynek az a lényege, hogy tűzifa nélkül, csupán
a Nap hőjét felhasználva vizet lehet vele forralni.
Ez nagyon hasznosnak bizonyult, lévén hogy a
szigeten rengeteg fát kivágnak tüzifának.
Az év során nehézségek is adódtak: egy 13 éves
tanuló maláriában halt meg, egy másik 13 éves
lány pedig terhesség miatt kellett hogy elhagyja
az iskolát, a szigeten uralkodó prostitúció következtében.
Szeretnénk, ha az iskola tovább bővülne, hogy 8
osztálynak és az óvodának is helyet tudjunk biztosítani. Ehhez nem kevés pénz kell, ezért továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat.
A konyhát is szeretnénk fejleszteni, hogy minél
több gyereket lehessen etetni. Mivel a tüzifa
nagyon drága és nem környezetbarát (– az egész
sziget zöldje nagyon le van élve már, szinte az
összes fát kivágták), szeretnénk, ha biogázzal
főznének az iskolában.
Egyik legfontosabb tervünk, hogy az iskolát anyagilag függetlenné tegyük tőlünk, ezért
szeretnénk elindítani a következőkben két vállalkozást: egy haltenyészetet meg egy kecskefarmot.
Hamarosan el szeretnénk indítani egy projektet, aminek keretén belül özvegyeket lehet
támogatni egy kecskével, egy tehénnel, vagy egy
varrógéppel. Ezekre mind nagy szükségük van a
családjuk eltartásához.
Még mindig lehet gyerekeket képletesen
örökbefogadni. Ez azt jelenti, hogy egy kiválasztott gyereket, minimum fél éven keresztül lehet
havi 15 euróval támogatni, ami fedezi a gyerek
iskoláztatási költségeit: étel, ruha, iskolai felszerelés, tanárok fizetése, stb. Akit érdekel az
örökbefogadás, az írjon a következő címre: balázs_halmen@yahoo.com.
Kérünk benneteket, imádkozzatok, hogy a fentebb
megemlített tervek, ötletek megvalósulhassanak.
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Nagyvárad:
Hálásak vagyunk, hogy Isten újabb szolgálati lehetőségeket nyit meg előttünk.
 Március 10–16 között a KRISZBI (Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség Bihar) és a
PKE (Partiumi Keresztény Egyetem) közös szervezésében, megrendezésre került a PKE-n az egyetemes
egyetemista imahét, melynek fő témája ez volt: Részekre szakítható-e Krisztus?


Imádkozzunk megújulásért, személyes, közösségi és gyülekezeti ébredésért.

 Imádkozzunk az „After school” program további sorsáért, a gyerekekért és munkatársakért, valamint
azért is, hogy a szülők Isten bölcsessége szerint viszonyuljanak gyermekeikhez.
 Imádkozzunk az idős-gondozásért, hogy a munkatársak Isten eszközeiként szolgálhassanak az idősek
felé.
 Imádkozzunk a gyermek- és ifjúsági misszióért, hogy Isten Szentlelke vezessen ezen a területen is.
Adjon nekünk ébredést, bölcsességet, nyitottságot a kívülállók felé.


Imádkozzunk a CE munkatársakért, hogy Isten adjon lelkesedést, türelmet, kitartást és erőt a munkatársaknak.

Köszönjük Isten kimondhatatlan gondoskodását, szeretetét és a még tartó kegyelmét.
Zilah:
 A zilahi közösség zsúfolt időszak elé néz: áprilisban fogadunk a németországi testvérgyülekezetből
egy 11 fős csoportot. Imádkozzunk, hogy vendégeink jól érezzék magukat, és testvéri közösségben lehessünk, Isten áldásával.
 Nagypéntekre ifjaink újra megszervezik a közösségi imaláncot. Tavaly gyakoroltuk már, és nagyon
sok áldást éltünk át általa. Áldja meg az Úr ezt az alkalmat.
 Imádságos szívvel hordozzuk súlyos betegségekben szenvedő közösségi tagjainkat. Isten adjon kitartást nehéz helyzetükben és oly reménységet, amely nem szégyenít meg.
 Isten szívünkre helyezte a házassággal kapcsolatos közösségi alkalom megszervezésének szükségét,
imádkozzunk, hogy nyitott szívekre és érdeklődő házaspárokra találjon a kezdeményezés.
 Isten áldását kérjük a közelgő Ünnep alkalmaira is, Ő adjon szomjúságot szívünkbe az élő víz után.
Hisszük, hogy Ő meg akar szólítani, és szólni fog minden alkalommal az Ő igéjén keresztül.
 Áprilisban a tábori tevékenységeink is elkezdődnek. Első lépésben egy tábornyitó munkatábort szervezünk. Szeretnénk, hogy szép idő legyen, és a munkánk áldásos. Hisszük, hogy Ő meg adhatja ezt is,
imádkozzunk együtt érte.
 Szilágyságban több helyen Virágvasárnap ifjaink konfirmációjára is sor kerül. Kérjük Istent, hogy ez
ne csak egy formaság legyen az életükben, hanem érintse is meg a szívüket a felmondott hitvallás.
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