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Valamikor a CE Szövetségnek jelszava, a két betűt értelmező szóösszetétele volt az idézett versben található
kifejezés, az „egyenest a cél felé”, Károlit szabadon idézve a „Célegyenest Előre”. Ennek a futásnak külső és
belső feltételeiről, körülményeiről ír Pál apostol a filippii
gyülekezetnek, levele 3,1-16 részében.
„Mi vagyunk a körülmetéltek.” (3.v) Korán elkezdődött
az evangélium meghamisítása, amiért Pál nem átall kemény kifejezéseket használni azokra, akik a körülmetélést vagy egyéb külsőségeket tartották elengedhetetlennek az üdvözüléshez. Kivel dicsekszem: magammal, származásommal, képzettségemmel, buzgóságommal, teljesítményekkel, emberileg végrehajtható dolgokkal,
vagy azzal, amit Isten végzett el Krisztusban? Pál az igazi körülmetélt, azaz megtisztított állapotot Krisztus váltságában és Lelke bennünket megtisztító munkája
által hiszi és éli meg, ezért mondja: „Krisztus Jézussal dicsekszünk”. Ebben a
dicsekvésben nem a megszégyenítő leleplezésé az utolsó szó, (9a.v) hanem a
felemelő, megigazító kegyelemé, (9b.v) amely részesévé tesz mindannak, amit
Krisztus szenvedésével és feltámadásával szerzett. (10-11. v) Az egyéb, emberi
erővel, indulattal teljesíthető dolgokban való bizakodás és dicsekvés „kutya”hívőség, azaz tisztátalan, ragadozó.
Futni csak szabadon lehet. Mert futni kétféleképpen lehet: kergetve és
vonzásban. Kergethet hiány, szükség, baj, kényszer, elvárás (egyéni vagy közösségi), megannyi félelem. És vonzhat Isten ígérete, késztethet szeretete, a már
megkapott kegyelem és még ezutánra ígért mennyei jutalom. Ehhez szükséges a
mögöttünk levő dolgok elfelejtésének kegyelme: szabadon „megfeledkezni” azokról, amikkel régebb dicsekedtem; a bűnbocsánat által elfelejteni mindazt, amit
Isten is elfelejtett: elkövetett vagy éppen elszenvedett bűnt, sérelmet, vétket.
Ebben a futásban egyszerre élhetjük meg tökéletlen és tökéletes voltunkat. Még nem értem el a célt, noha már Krisztussal együtt a mennyben ülök; bűnös vagyok, mégis megigazított; hibázom, miközben eltökélten haladok utamon.
Mindez Benne, a tökéletesben lehetséges, akinek szeretete, kegyelme hiánytalanul
eltökélt. Ezért írja egyszerre e két dolgot Pál: „nem mintha már elértem volna /
tökéletes volnék – Károli/..., akik tökéletesek vagyunk.”
Körülmények? A „hogy van?” kérdésre valaki szinte mindig ezt válaszolja: ahogy hagyják. Pál nem így gondolkozott. Börtönben volt, de ő futott,
mert futásának terét nem börtöne határozta meg, akárcsak a rakoncátlan kisdiákét,
akit tanítója leültetett, ám ő „fejben” továbbra is állt. R. Wurmbrandét sem, aki a
négylépéses cellában csakazértis három lépést sétált, mintegy jelezve szabadságát:
nem engedi, hogy„futását” a külső körülmények határozzák meg. E belső eltökéltségre, célegyenesbe állított lelkületre szükségünk van a külső, korlátozó-elterelő
körülmények, vagy a jó alkalmat, lehetőséget ki nem használó halogatás, vonakodás ellenében.
A kegyelem vonzásában való futáshoz szükséges a 15-16. versekben jelzett rugalmasság és határozottság: türelem, várakozásra való képesség a dolgok eltérő látása, megítélése esetében, ragaszkodás ahhoz, „amire eljutottunk”, ami Isten Lelke
által közösségi látássá, vezetéssé erősödik. Így erősödhet az egység, válik a futás
magányos-egyéniből közösségivé.
Adorján Kálmán
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Az országos CE vezetőség programjai
Szubjektív beszámoló a közelmúlt vezetőségi történéseiről
Ez év őszén
lesz 25 éve,
hogy az
1989-es
fordulat
után újraalakult a
CE Szövetség. Hamar
elrepült ez a negyedszázad, tele örömökkel, néha kudarcokkal, de mindenképpen éreztük Isten áldását. A
gazdag években Isten lehetővé tette,
hogy anyagiakban is gyarapodjon a
CE Szövetség, ekkor épültek a körzeti központok és a táborok, amelyek lehetővé tették a tevékenységek bővülését, fejlődését.
Aztán a 2008-as gazdasági
válsággal beköszöntöttek a szűk
esztendők is. Románia európai uniós taggá válásával egyre több támogató visszalépett illetve szegényebb
országba költözött. A válság érzékenyen érintette a helyi adakozókészséget is. Ezt a gazdasági helyzetet
még súlyosbította a tagság elöregedése. Sokan elköltöztek a mennyei
honba, de nem volt elég utánpótlás,
a fiatalok valahogy nem találták a
helyüket: bár szívesen részt vettek a
rendezvényeken, de kevesen köteleződtek el tagként. Az egyre szűkülő
nyugati támogatás arra összpontosult, hogy felkészítsen bennünket az
önállósodásra, ezért a szervezeti
megerősödést tanácsolta, támogatta.
Különböző stratégiák készültek az
évek folyamán. Ezek egyrészt arra
törekedtek, hogy egységes célokat,

támpontokat, irányelveket adjanak
az ország különböző régióiban működő szövetségeknek, közösségeknek. Másrészt a szervezeti infrastruktúra megléte után az emberi erőforrások (önkéntesek, alkalmazottak) képzésére tette a hangsúlyt,
hogy hatékonyabb legyen a munkánk. 2012-ben megszületett egy
„fiatalítási stratégia”, amivel kölcsönösen közelebb szerettünk volna
kerülni a fiatalokhoz, jobban felmérni igényeiket, megtalálni a közös nyelvet, illetve vonzó missziós
célokat kínálni nekik, jobban bevonni őket a munkába, felelősséget
is ruházva reájuk. Ez a célunk elég
felemásra sikerült, az éves stratégiázás után a fiatalok nagy része viszszalépett, nem vállalta a további
munkát, a stratégia életbe ültetését.
Az idősebb generáció idegenkedett,
félt átadni a kormányt a fiatalabb
generációnak, a fiatalok is visszarettentek, nem találták, nem látták a
helyüket. Bár ezek a stratégiák
olyan eszközök kívántak lenni,
amelyek megkönnyítették volna a
munkát, a közösségek mégis idegenkedtek tőlük, mintegy „kötelező
házifeladatnak” élték meg, amit
meg kell csinálni. Több közösség,
illetve közösségi tag megkérdőjelezte még a központi CE (irányítás,
iroda) szervezeti létjogosultságát is,
mintegy ellenpólusként látva a szervezetet és közösségeket, az önkénteseket és alkalmazottakat, bár ezek
mindenkor összetartoztak, és nem
egymásnak kellene feszüljenek, ha-

nem egymást kiegészítve hatékonyabbá tenni a missziói tevékenységet, közösségi életünket.
Ezeknek az egymásnak feszülő látásoknak, véleményeknek a jegyében
zajlottak az elmúlt félév-év eseményei. A tavalyi év folyamán két vezetőségi képzés volt Tenkén a magyarországi és romániai CE szövetségek vezetői, illetve ifjúsági vezetői részére. Tavaly szeptembertől
felére csökkentettük az országos
ügyvezető igazgatói állást az anyagi
nehézségek miatt (ez nem oldotta
meg a dolgokat, további lépéseket
kell fontolgatni). Az idén márciusban DJK (Döntéshozó Jogi Képviselet) ülés volt a tavaszi csendesnap
keretében, amelyet ugyanezek a
kérdések foglalkoztattak. Áprilisban
alakuló ülését tartotta a Közösségi
Képviselők Tanácsa (KKT, a CE
szövetség legfelsőbb fóruma). Célja
az informálás volt a közösségek és
projektek jelenlegi helyzetéről, valamint a mozgalmi részstratégia (a
közösségi élet szempontjából a legfontosabb részstratégia!) átbeszélése. Ez utóbbi ismét előhozta a látásbeli feszültségeket: kell-e stratégia a
misszióhoz, vagy elég a Szentlélek
vezetésére hagyatkozni. Persze a
stratégia írásához is szükségünk
volt/van a Szentlélek irányítására.
Május végén „kibeszélő-találkozó”
volt a Bucsinon, ahol a különböző
látásbeli feszültségeket szerettük
volna csökkenteni, megoldani. Bizonyos szempontból jó volt, szókimondó, nyilt beszélgetések után jó
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hangulatban váltunk el. Ezek a folyamatok változásokat is hoztak a vezetőség életében: Grosz Imola és Geréb
Dénes személyes okokra hivatkozva
kiléptek a vezetőségből, Grosz Imola
helyét Bálint Tibor vette át. Kérjük a
testvérek imáját a vezetőség munkájáért.

Mozgalom vagy szervezet a CE szövetség? – tettük fel számtalanszor a
kérdést az utóbbi időben egymásnak
és magunknak. Szervezet mindenképp. A mozgalomhoz ébredés kell,
ezt Isten Szentlelkének kiáradása ad
(hat)ja, ez egy kegyelmi helyzet. De
mi a feladatunk addig? Várjunk tétle-

nül? Vagy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, legjobb tudásunk szerint: stratégiák mentén vagy spontán
módon, a Lélek pillanatnyi vezetésére
hagyatkozva (lásd Jel. 3,2). És imádkozzunk az ébredésért.
Halmen István, ügyvezető igazgató

Közösségi Képviselők Találkozója (KKT fórum)
Április 25-én, egy szombati napon sikerült megszervezni az első KKT fórumot Kolozsváron a Koinonia
házban. Az alkalomra szép számban (42-en) összegyűltek a testvérek, közösségi képviselők és projektvezetők közösen.
A bevezető áhítatot Adorján Kálmán lelkipásztor vezette, és az Ige szavaival élve a követendő irány már
itt kiderült: „De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig,
amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha
valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.” (Fil. 3,14-16)
Az alkalomnak két fontos célkitűzése volt: egyfelől az egymás munkásságának a megismerése
és annak felismerése, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát a CE Szövetségen belül, másfelől pedig a mozgalmi stratégia területén a közös nevező kialakítása és a már alapjaiban létező mozgalmi stratégia tovább gondolása, konkretizálása volt. Amint a drága testvérek visszajelzéseiből is kiderült, a két
célkitűzés közül csak az elsőt sikerült megvalósítani, a második időhiány miatt a levegőben maradt. Az
elégé különböző vélemények, nézőpontok és az általános CE stratégiához való viszonyulás terén létező
különbségek összehangolása, letisztázása sokkal több időt vesz igénybe, mint amennyi ezen a napon rendelkezésünkre állt, viszont öröm volt látni és a visszajelzésekből is olvasni, hogy van igény a folytatásra.
A beérkezett 19 visszajelzésből 16-on adták arra a szavazatukat, hogy a KKT fórum mint különálló esemény (nem országos konferenciákhoz és csendes napokhoz kötötten) évente akár kétszer is létrejöjjön,
helye legyen a közös imának és az Igére, a Szent Lélek vezetésére való figyelésnek, valamint teret adjon a
felmerülő kérdések megvitatására kiscsoportos munkák és plénumok formájában.
A KKT fórumra készült egy füzetecske, amely próbálta összefoglalni a Romániai CE Szövetség
2015-ben működő közösségi programjait és projektjeit. Ezt a füzetet a www.ce-union.ro weboldalon lehet
lapozgatni és folyamatban van egy angol változat elkészítése is.
Nagy örömömre szolgált, hogy ennyi Krisztushoz hű és az Ő kegyelmében bízó testvérrel együtt lehettem,
és remélem, Isten gondoskodik a továbbiakban is olyan személyekről, akik törekednek az egységre, a közös pontok megtalálásra és akik által a Romániai CE Szövetség „ folyó mellé ültetett fa”; gyönyörű „Légó busz” ; „virágos, sokszínű rét”;
„örökégő menóra”; „gyümölcsben gazdag cseresznyefa
csemete”; „Isteni jelenlétet sugárzó égő csipkebokor” és
„játékos lelkületben, új kihívásokra, élményekre hívó csúszda”
lehet és maradhat.
Samaj Imola-Noémi
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Áldások, mosolyok, család - Függőleges

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek
az Úr akarata szerint, mert ez így helyes! Apák, ne
ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem az Úr
útmutatása szerint neveljétek és fegyelmezzétek őket!
(Efézus 6,1,4)
Ha május, akkor FÜGGŐleges, tavaly óta kettő is!
Idén Nagybányán szerveztük az elsőt május 1-3 között, amelyen kb. 180 fiatal fordult meg, és Székelyudvarhelyen volt a második, május 15-17 között,
ahol kb. 100-an vettünk részt. Gondolom, felkapjuk
a fejünket a kis létszámok hallatán, hiszen
többszázas Függőlegesekhez szoktunk, viszont a lecsökkentet korhatár, mely szerint csak a 14-20 évesek vehetnek részt ezeken a rendezvényeken, lényegesen befolyásolja a konferenciázók számát. Pozitív
hozadék azonban, hogy mindkét konferencia - főleg
az udvarhelyi - személyesebb, családias légkörben
zajlott, a résztvevők még több figyelmet kaptak és jó
alkalmak adódtak beszélgetésekre.
A „család” kérdéseit boncolgató témát és
programokat vittünk mindkét konferenciára. Olyan
előadásokat és műhelytémákat igyekeztünk választani, melyek a tinédzser korosztályt érdeklik és segítségükre lehet: kommunikáció, szerepek a családban,
tabuk, testvérpárbaj, nem akarok az apám/anyám
lenni stb. Amint a visszajelzőkből kiderült, a résztvevők nemcsak élvezték ezeket a tanításokat és beszélgetéseket, hanem sok jó gondolattal maradtak,
szeretnének még ezzel a témával foglalkozni, erről
többet hallani.

Szervezőként rengeteg áldást tapasztaltam
meg mindkét rendezvény alatt. Éreztük Isten jelenlétét, bátorítását nemcsak a helyi lelkészek együttműködése, a lelkes munkatársak vidám és felelősségteljes hozzáállása, a helyi gyülekezeti tagok adományai és segítsége által, hanem olyan formában is,
mint az időjárás nekünk megfelelő alalkulása. Mivel
szombaton voltak a szabadidős (- és köztük nagyon
sok szabadtéri -) programok, ezért Nagybányán sok
programot törölni kellett az eső miatt. Udvarhelyen
is esőre állt egész szombaton, a környéken esett is,
de Isten csak akkor engedte meg lehullni az első komolyabb cseppeket Szombatfalván, miután lejártak a
szabadidős tevékenységek és begyűltünk a templomba. De akkor aztán hirtelen mintha dézsából öntötték volna! Ekkor újra tudatosult bennem, hogy
Isten rajtunk tartja szemét és meg akar áldani bennünket.
Minden egyes munkatársért is Istennek vagyok hálás. Bár januárban nehezen indultak el a dolgok, és azt hittem, hogy nem leszünk elegen a konferencia megszervezéséhez, mégis nőtt a csapat és az a
sok önkéntes munka, kreativitás, lelkesedés és szeretet, amivel feladataikat végezték a munkatársak, lenyűgöző volt! Sok résztvevő köszönte is a vidámságot, mosolygós arcokat, szeretetet és jó hangulatot,
amivel mi azt reméljük, hogy Istenre tudtunk mutatni, aki a szeretet és az elfogadás Istene is.
Nagyon hálásak vagyunk mindkét otthont
adó gyülekezetnek, a Nagybánya Óvárosi Ref. Gyülekezetnek és az Székelyudvarhely II.
(Szombatfalva) Ref. Gyülekezetnek és lelkészeiknek
vendégszeretetükért, támogatásukért. Arra a 3 napra
igazi otthont teremtettek a konferenciázók családjának. Hiszen a mennyei Atya szeretete által, mindannyian egy családhoz tartozhatunk és nem számít
az, hogy mennyire romlott, gondokkal és hibákkal
tele a földi családunk, Isten gyermekeivé fogadott
bennünket és sok-sok testvérrel ajándékozott meg.
Pitó Orsolya-Emőke, projekt-koordinátor
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Így látták a résztvevők:
„Ilyen típusú eseményen legelső alkalommal voltam most, és nagyon szuper élményekkel és
tapasztalatokkal mehetek haza. Kiemelkedő és tanulságos információkat hallottam, amik nagyon
megragadtak és a „szekerembe raktam” őket: pl. a
szüleink akárhogyan is engednek ki minket a „tóra,
tengerre, majd óceánra”, úgyis visszasodródunk
hozzájuk, valamint hogy a család egy feladat, ez
pedig nagyon fontos, mivel a kapcsolatok építésétől
lesz a család „jó buli”.
„Remélhetőleg egy „új embert” viszek haza, aki sokkal türelmesebb a családjával, valamint
sok jó gondolatot: mennyire fontos a család, a
kommunkiáció a családban és hogy mennyire meghatároz minket és az életünket az a hely, ahol felnőttünk. Volt egy gondolat, ami nagyon megtetszett
és megmaradt: „Te lehetsz az az elem, ami megváltoztatja az egész rendszert”. Megmaradnak az élmények, az emberek kivirult arcai, a sok értékes
beszélgetés.”
„Lehetőség, újdonság, szeretet, nevetés…
azt hiszem ezek a szavak jutnak először eszembe ha
visszagondolok az idei év Függőlegesére. Először
vettem részt ezen a konferencián, és valljuk be,
voltak elvárásaim. Rengeteg pozitívat hallottam
már a konferenciáról, és a szívem mélyén reméltem, hogy nekem is sikerül majd egy-két értékes
gondolattal gazdagodni. Hogy mit kaptam a
Függőlegestől? Reálisabb rálátást néhány dologra,
új barátokat, sok-sok mosolyt, számtalan olyan ta-

nácsot, útmutatást, amelyek alkalmazásával
nagyobb harmóniát varázsolhatok a családomban.
Többször hallottuk a konferencián, hogy „változni
és változtatni sosem késő, legyünk mi azok, akik
mernek változtatni! Hallottunk beszélni
édesanyákat, édesapákat, testvéreket és egykéket,
elnyomottakat és békítőket, s mindenki más szerepben állta meg a helyét családon belül, de egyenegyenként mindannyiunkra ugyanakkora szükség
van a változáshoz.”
(Bakó Bea)
„A délutáni előadásból egy különleges hasonlat
tetszett a legjobban: a családból tehetünk kitérőket
a patakra, lehet a tengerre, vagy ami még súlyosabb: az óceánra, a végén mégis visszasodródunk az
árral oda, ahonnan elindultunk, mert az életünkben
a család a támaszpont, amire mindig számíthatunk.
A következő napi előadásból az a gondolat
ragadt meg a legjobban, hogy a CSALÁD EGY
FELADAT. Ami pedig rosszabb ennél, hogy ha a
család NEM feladat. A feladatunk az, hogy kommunikáljunk minél többet, hogy legyünk minél aktívabb részesei a családi életünknek, tőrödjünk
szeretteinkkel, és alkossunk minél szorosabb, bizalmasabb kapcsolatokat...
A szervezők a javaslatainkra is kíváncsiak
voltak. Én arra buzdítanám őket, hogy
szervezzenek még nagyon sok ilyen típusú
eseményt, hiszen megismertünk egy új közösséget,
megerősödött Istennel való kapcsolatunk, az Ő szeretete, gondviselése körülvett minket egész hétvégén. Azt gondolom, hogy a nagy közös istentisztelet méltó befejezése volt a konferenciának, mert
együtt, egy újonnan kialakult nagy családként
figyeltünk Bartos Károly lelkipásztor prédikációjára. A konferencia záróprogramja egy kis
vidámságot, mókát hozott felszínre, ugyanis
levetítettek egy videóban elkészített képösszeállítást az elmúlt hétvége legfontosabb, valamint
feledhetetlen pillanatairól. Jó érzés volt mindezt
felidézni, és annak a reményében búcsúztam el barátaimtól, új ismerőseimtől, hogy jövőre újra találkozunk a FÜGGŐleges konferencián.”
(Péter Emőke)
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Bonus Pastor Alapítvány - Magyarózd:
Mindig van remény a változtatásra és az újrakezdésre
Rövid távú terápiás program
Harmadéves szociális munkás hallgató vagyok, gyakorlatozóként vettem részt az idén február 9-20. között a Bonus Pastor
Alapítvány által megszervezett rövid távú terápiás programon.
Azzal a szándékkal mentem elsősorban, hogy szakmailag fejlődjem, de hogy a magánéletemben is megerősödjek.
Betekintést nyerhettem abba, hogyan működik egy
ilyen program, kik vesznek részt rajta, hogyan dolgoznak össze
a munkatársak - mindez jó tapasztalat volt számomra. Szerettem a jól felépített programot, a közös tornát, az áhítatokat, a
gyönyörű énekeket, amelyek mély érzéseket váltottak ki bennem.
Nekem az ózdi két hét egy teljesen más világot jelentett, ahol Isten végig jelen volt. Éreztem a jelenlétét minden
nap, az imádságok, az énekek, a közös beszélgetések alatt. Azt
a feltétel nélküli szeretetet, amit ott kaptam, már régen nem
éreztem. Nem számított, hogy ki honnan jött, kinek milyen
függősége van; nem az elvárások, hanem a változtatni akarás és
a szeretet kötötte össze az embereket.
Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam, mind
szakmailag, mind a személyes fejlődésemet illetően. Szakmailag megtapasztalhattam egy olyan munkatársi légkört, amely az
őszinteségen alapszik. Felemelő érzés, hogy van még olyan
munkahely, ahol a munkatársak törődnek egymás érzéseivel,
elvárásaival és segítik egymást, amiben tudják. A magánéletemben is nagy lépést tettem, amire már rég készültem, de eddig nem tudtam megtenni. Édesapám alkoholista volt, lassan öt
éve, hogy öngyilkos lett részegen. A szüleim elváltak, és én
nem tartottam a kapcsolatot apámmal, mert haragudtam, dühös
voltam rá. A halála után nagy bűntudatom volt, kavarogtak az
érzések bennem; egyszer úgy éreztem, hogy haragszom rá,
máskor pedig sajnáltam. Most eljött az idő, hogy megbocsássak
neki és engedjem el.

Ózdon írtam neki egy levelet, amelyben leírtam mindent, amit nem mondtam el, míg élt, majd elégettem. Úgy éreztem, ezt a történetet ott kell eltemetnem. Nagyon sokat segítettek ebben a résztvevők, mert tőlük tanultam azt, hogy nem szabad leragadni egy helyben, és mindig van remény a változtatásra és az újrakezdésre.
Nagyon megmaradt bennem egy énekrész, amit ott tanultunk:
„Nem ígért Ő napfényt árnyék nélkül,
Nem ígért felhőtlen éveket,
De szava lesz a sötét éjben fényül,
Bízd kezére minden terhedet.“
Ebből fogok erőt meríteni. Köszönöm a Jóistennek,
hogy részt vehettem ezen a terápián, valamint a munkatársaimnak is!
Jámbor Ingrid
Örömfoci
Élmények a volt lakók találkozójáról ( 2O15. március 22.):
Bardócz Sándor:
Szorongva lépek be az ajtón. A magyarózdi régi magtár felújított épületében rend, csend, nyugalom. Összetört önbizalmam vagy önhittségem? - pengeéles üvegszilánkjai már-már fizikai
fájdalommal sebzik lelkemet. Félek. Mitől? Az ismeretlentől
vagy önmagamtól? Vagy ismeretlen önmagamtól?
Ismerkedem a házszabállyal, a beosztással, a programokkal. Segítenek, útbaigazítanak, irányítanak. Szorongásom
oldódni látszik, beépülök az „óraműbe”, részévé válok. Kezdek
működni.
Péntek délután. Megbolydult méhkas az otthon. Akárcsak osztálytalálkozón lennék… Mosolygós arcok, nevető emberek, barátságos hátbaveregetések, sosemlátott személyek
cinkos, biztató pillantása: „ne félj
komám, sikerülni fog!”. Túl az ötödik
x-n kiskamaszként iszkolnék a szobámba, de program van. Közös vacsora, esti találkozó. Az öreg fiúkkal.
Negyvennél is többen vagyunk a kápolnában, és a terem rivaldává válik.
Szenvedélyek halmaza a „tatamin”,
sikeres gyógyulások, újrakezdések
tömkelege vonul el a szemem előtt.
Paradoxonok paradoxona: szenvedélybetegek szabadsága, testi-lelki
józansága. Zúg a fejem, de talán
idejöttöm óta először jól alszom.
Szombat reggeli torna. Néhány má6

sodpercet kések, de már alig kapok helyet.
Reggeli találkozó egymást követő vallomásokkal, meghökkentő kijelentésekkel: „Az
alkoholizmus a legcsodálatosabb betegség”,
„Látó emberré válásom igaz története”…
Reményt adó feneketlen kút elapaszthatatlan
vize. Merítsek belőle?
Kiscsoportos tevékenység. Hát ez
mi? L. vezeti. Azt mondja: úton vagyunk. Kiki vázolja tehát, honnan indult, hova jutott,
merre halad. G. akár egy vérbeli rocker, H.
szemérmesen visszafogott, Gy. nagyapásan bölcs, A. kistörpésen kedves, E. darabosan szeretetreméltó, J. másfél éves újszülött, At. empirikusan sokoldalú… É. pedig kérdez. Röviden,
velősen, rátapintósan. Csak szívom magamba a szót, a gondolatot, gyűl-gyűl a mondanivaló, áttöri a görcsösség gátját... és
beszélek. Végre beszélek. Elakad, remeg a hangom, de mondani kell, mert látom, érzem, hogy figyelnek, hallgatnak és értenek. Őszinte vagyok, mint talán még soha. Jó lenne elereszteni
a könnyeimet, de valahogy lenyelem őket. Dobogó szívű, boldog-megkönnyebbült lélekember szárnyal a magtár tetőterében.
Foci. Összevissza pattog a pöttyös, szinte képtelenség
lekezelni, nem kapom a passzt, fáj a könyököm, kihagyom a
helyzetet, idegesít G. hangoskodása, de a végén csoportkép.
Örömfoci.
Vasárnap harangzúgás, istentisztelet, áhítat. És elmennek az ezer idegen jóbarátok: „ne félj komám, sikerülni fog!”
Az Otthon újra csendes, az „óramű” békésen, pontosan ketyeg. A levegő tele reménységgel. Mélyet szippantok belőle,

kell az elkövetkezendő időszakra. Kösz. Kösz!
Csősz István:
2014. június 22-én fejeztem be a terápiámat a magyarózdi otthonban. Úgy éreztem, hogy sikeres terápia volt, és úgy is érzem most is. Hálát adok a jó Istennek, hogy jó útra tudtam
térni a barátaim és az otthon segítségével. Hat hónapot töltöttem itt, és csodálatos dolgok történtek velem, amit beköltözésemkor el sem tudtam képzelni. Most kilenc hónappal később
örömre szomjasan, sóvárogva kívántam visszajönni ide a magtárba, ahol csodák történtek velem. Vágytam arra, hogy újra
feltöltődjön a lelkem és megerősödjem. És sikerült örömben
együtt lenni azzal a sok kedves személlyel, akiket régóta szeretnék látni és megosztani velük a velem tör történteket, amire
büszke vagyok, és kíváncsian meghallgatni, hogy mi történt
velük is. Örülök, hogy itt lehettem, és bátran fogok beszélni
emberekkel az itteni napjaimról, a gyógyulásomról és a ház
értékrendjéről. Szeretet, alázat, tisztelet és öröm van bennem,
amit itt kaptam, és erre büszke vagyok.

Immánüél.....
Immánüél
Immánüél! Velünk az Isten!
Hívő szívünk miképp repes!
Közénk jöve az Úr, hogy itt lenne,
Keressük Őt, mert Ő keres!
Kik egykor bűnben tévedeztünk,
Tebenned hű Pásztorra leltünk!

Mint szenvedett a bűnösért?
Megvett Ő drága vére árán Ez lelkemért a drága bér!
Kereszten, íme Ő meghal értem,
Övé a dics, Övé az éltem!

Amíg az Úr s e Név velünk van,
Nem győzhet rajtad ellened!
S a mennyben végre félretéve
Az üdv: harcod kegyelmi bére.
Testvérek: föl hát harci dalra!
Egész föld teljen meg vele!
Saru a lábra, pajzs a karra
Jobbunkba Ige fegyvere!

Immánüél! Mily nagy dicsőség
Immánüél! Bűnünk sötétlőn
Elhívva lenni Általad!
A múltból fölmered felénk.
Csodálja hát hatalmad föld s ég,
De vére hullt - s jövőnkbe kéklőn, Míg utunk mind fönnebb halad!
Fölöttünk ott mosolyog az ég!
S majd sergünk, hogyha célhoz ér, A marosvásárhelyi CE Szövetség
megalakulásának 10-ik évforVelünk e nagy csodát mi tette?
Örömdalt zeng ott nagy Nevére!
dulójára írta Konrád György
Immánüel - az Úr keresztje!
makói református lelkész
Immánüél! Hát harcaidban
Immánüel! Az Úr, a Bárány

Ne csüggedezz, te kis sereg!
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Közösségeink életéből
Nagyvárad
Gyerekfoglalkozás

Bibliaórai közösség

A 2015-ös évet
hálaadó alakalommal
indítottuk a Vidám
Szívek Klubjában.
Hálával a szívünkben
tekintettük át a 2014.
év főbb eseményeit,
ezt követően pedig
köszönőkártyák
készítésével
foglalkoztunk, a
genemüideni gyülekezet számára. Alkalmainkon sor került
közmondások, példázatok feldolgozására, valamint animációs
mesenézésre is, melynek mondanivalóját megbeszéltük. A
tinikkel az évet egy érdekes témával indítottuk: első lépések a
változáshoz. Átbeszéltük, hogy miből kellene megváltozni, ki
képes minket változásra ösztönözni. Foglalkoztunk az „álarcok
viselése” és a „mitől vagyok vagány?” témakörökkel is.
Márciusban a csoporttal ellátogattunk a Posticumba, és részt
vettünk egy interaktív „Jézus szenvedése” című kiállításon. Az
alkalom mély hatással volt a fiatalokra.

A nagyváradi CE Szövetség minden szolgálatának az Ige körül
összegyűlő közösség az alapja. Szövetségünknek vannak szeretetszolgálati programjai is, ennek ellenére a közösség legelső
feladata az Igével és az Úrral való találkozás, valamint az Ige
továbbadása: a misszió.
A minden hétfő délután összegyűlő 30-35 testvér a
textus continua szép reformátori hagyománya alapján egy-egy
bibliai könyvet tanulmányoz, részenként haladva. Az elmúlt
hónapokban Jónás és Mikeás kispróféták könyveiből szólt az
Ige. Ezeknek az alkalmaknak az Ige magyarázása és meghallgatása mellett az imaközösség a külön gazdagsága.
A hitmélyítésnek és hiterősítésnek ezekért az alkalmaiért külön hálával tartozunk Istennek és imádságban kérjük,
hogy szeretetszolgálatainknak továbbra is közösségünk legyen
lelki alapja és háttere.

Lelkipásztori bibliaóra

A CE Szövetség életében kiemelt feladat jut az
Ifjúsági bibliaóra
Ige méltatAz elmúlt időszakban
lan bár, de
alkalmainkon a Zsoltáhivatalos
rok könyvével foglalkozszolgáira.
tunk. Többször sor keAz Evangélirült vendégelőadók
um üzenemeghívására is.
tének tiszta
Januárban küés romlatlan hirdetése az Igével való állandó foglalatosságot
lönleges témaként a
és rendszeres tanulmányozását teszi szükségessé.
Biblia fizikájával foglal- A Lelkipásztori bibliaóra havonta egy alkalommal találkozik,
koztunk, februárban a
ahol szintén a textus continua rendjén tanulmányozzák az
„mindennapjainkat
Igét. Az elmúlt hónapokban a 8-10 rendszeresen összegyűlő
meghatározó haszonta- lelkipásztor, alkalmaként tiszteletes asszonyokkal is kiegészüllan dolgok” voltak terítéken. Márciusban Visky István lelkive, a Lukács evangéliumának történeteit tanulmányozta.
pásztor a „Parzásnaság kúlturtörténetéről” tartott előadást,
A magas szakmai, exegetikai és lelki színvonalú bevezetőket
amiben kifejtette, hogy milyen veszélyekkel kerülnek szembe hozzászólások és őszinte beszélgetés követi. Az alkalmat mina mai fiatalok. A hónap végén német vendégek látogattak
dig imaközösség és közös szeretetvendégség zárja.
meg, és Uta Malhzahn tartott beszámolót indiai missziós útjáA Lelkipásztori bibliaóra külön ajándéka, hogy a lelkiról.
pásztorok Igét hallanak és kapnak. A megfáradás, lelki kiüreseKözösségünk a gyász fájdalmával is szembesült. Egyik
dés gyógyításának áldott alkalmai ezek a bibliaórák.
ifisünk anyukája meghalt, de a fájdalmak között megtapasztalhatta Isten vigasztalását és szeretetét, valamint azt, hogy Isten
igéje élő és ható. Ő összetör de be is kötöz.
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Hálaadás:

Imatémák:

Imádkozzunk a gyerekek szüleiért, hiszen sokan közülük
Hálásak vagyunk, hogy néhány gyereknél változást,
súlyos betegséggel, anyagi nehézséggel küszködnek.
fejlődést tapasztalhatunk a tanulásban. Több pozitív
Imádkozzunk a gyerekekért, hogy lelkesebbek legyenek
visszajelzést kaptunk a tanító nénik részéről.
és a kedvük is növekedjen a tanulás iránt.
Hálásak vagyunk, hogy a tini ifi új csoportja létszámban
Hordozzuk imában a gyerekfogi és tini ifi közösségének
gyarapszik, a fiatalok lelkesek és nyitottak az alkalmak
lelki és létszámbeli növekedését.
iránt.
Imádkozzunk a közösség azon tagjaiért, akiket gyász,
Hálásak vagyunk, hogy Isten formálja közösségünket,
fájdalom ért, vagy családtagjaik súlyos betegségben
egyre többször fordul elő a személyes harcok,
szenvednek, hogy a nehézségekben is megtapasztalják
problémák felvállalása, megosztása.
Isten nagyságát és szeretetét.
Örömmel tapasztaljuk, hogy Isten Szentlelke csodálatoImádkozzunk helyes látásért és bölcsességért a mindensan munkálkodik a közösség életében és változásokat
napi munkánkban, hogy tudjunk megfelelő döntéseket
eredményez.
hozni.
Hálásak vagyunk a pályázati lehetőségért, amit 10 hóImádkozzunk önkéntesekért, akik segítségünkre lehetnapra megkaptunk a román kormánytól.
nének az idősellátásban, csomagkihordásban.
Hálásak vagyunk a különféle támogatásokért, amikben
A nyári programok, táborok alakulásáért könyörögjünk,
az idősek részesülhettek az elmúlt hónapokban.
hogy Isten mind a munkatársakat, mind pedig az anyagi
Hálásak vagyunk a jó kapcsolatokért más hasonló intézforrást rendelje ki számunkra.
ményekkel, melyek egyre inkább megerősítenek a közös szolgálati területen.
„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel
Hálásak vagyunk a támogatók önzetlen adakozásáért,
nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága! Minden reggel megami nélkül a sokrétű segítségnyújtás nem valósulhatna
megújul, nagy a Te hűséged.” (J.Sir. 3, 22-23)
meg.

Szikszai Béni
Ahogy én láttam
Feljegyzések a 20. századi magyar ébredéstörténetről

Személyes sorsokról, teológiai és egyházszervezeti küzdelmekről ír sodró erejű
feljegyzés-sorozatában Szikszai Béni, a Bethánia CE Szövetség egykori főtitkára. Könyve
idén először kerül a szélesebb nyilvánosság elé. „A történet sok szálon fut: a magyar
református egyház (és protestáns egyházak) állapotának bemutatása, a hitbuzgalmi
egyesületek, közösségek felvirágzása, a mozgalommá (mozgalmakká) terebélyesedő
megújítási igyekezetek, személyes sorsok, teológiai és egyházszervezeti küzdelmek, az
ország társadalmi helyzetének elemzése és történelmi katasztrófáinak bemutatása váltogatják egymást, mind-mind közvetlen elevenségben úgy, hogy ez még a mai olvasót is
áthatja” – írja a könyvről Bogárdi Szabó István, püspök.
Amiért ajánljuk:
· a huszadik századi magyar történelem egy szeletére világít rá
· a magyar református egyház állapotát mutatja be a századfordulót követő
évtizedekben, majd a teljes régiókat átható megújulás folyamatát elemzi, írja
le
· önéletrajzi vonatkozású fejezete önálló műként is olvasható
Ár: 49 RON
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Zilah
Események, örömök
Zilah körzetében
minden
hónap első
hetében
kerülnek
megszervezésre a
csendes
napok, január kivételével,
amikor
Váradon tartottuk. Februárban Perecsenyben, márciusban
Varsolcon, áprilisban Sarmaságon, májusban Diósadon,
júniusban pedig Micepatakán gyűlhettek össze az atyafiak az Ige tanulmányozására. Ezeken az alkalmakon a
Sámuel első könyvét olvassuk sorozatban. Istennek legyen hála, minden alkalom szép számban vonzott atyafiakat főleg Szilágy megye térségéből, de nemcsak. Az
áprilisi és a júniusi alkalmakat kivéve, amikor egy-egy
helybéli atyafi családi háza adott helyet az alkalomnak, a
csendes napok az egyházi épületekben, a helybéli lelkész
bevezető szolgálatával, vagy legalábbis részvételével történtek.
Januárban megszerveztük az Özvegyek találkozóját. Ennek az alkalomnak a célközössége a Granny program özvegy segélyezettjei, de kiterjesztettük a meghívást
az egész zilahi CE közösségre, sőt Krasznáról, és
Perecsenyből is érkeztek vendégek. Mintegy 50-en gyűlhettünk össze és áldott alkalma lehetett ez az őszinte beszélgetésnek, terheink, küzdelmeink nyílt felvállalásának.
Áprilisban a zilahi ifjúság megszervezett egy találkozót mindazok részére, akik ebből a közösségből származtak el. Ennek a találkozónak Sutoron az Exodus Ala-

pítvány épülete adott helyet. A találkozás öröme, az emlékek felelevenítése Isten jelenlétében, az igei üzenet sok
áldást adott az összegyűltek számára, és egy újabb közös
emléket.
Áprilisban a zilahi közösség egy kisebb csoportja
kilátogatott Nyirsidre, ahol egy idén megözvegyült aszszonytestvérünk házában lehettünk együtt az ige körül a
nyirsidi atyafiak kicsiny vendégszerető csoportjával.
Májusban a Granny projekt kedvezményezettjeinek megszerveztük a „Mama-mozit”, ez az alkalom is
nyitott volt, a közösségben is meghirdettük. Az „Áldott
kezek” című filmet néztük meg együtt, majd egy nagyon
mély, őszinte hangvételű beszélgetés következett a film
üzenete mentén, legvégül pedig szeretetvendégség zárta a
programot. Mély hatást tett valamennyiünkre ez a közösen töltött délelőtt minden mozzanatával együtt.
Júniusban Szilágyszentkrályon gyűltek össze a
Granny program környékbeli kedvezményezettjei. A zilahi önkéntesek egy kisebb csoportjával egyik mama családi házában találkoztunk velük. Fontos alkalma volt ez a
hitben való megerősödésnek, a közösség ereje átélésének,
és a jelenlevők hálatelt szívvel áldották Istennek ily módon is megmutatkozó szeretetét.
A zilahi közösség rendszeres alkalmai a vasárnap
délutáni bibliaórák, minden hónap első keddjén az imaórák, minden második kedden a házi bibliaórák. Hétfő
esténként imaközösség van az ifjak számára, minden második hétfőn pedig „kis ifi”, szerda esténként ifi, péntek
esténként ifjabb házasok bibliaórája, és havi egy alkalommal a teljes közösség számára meghirdetett házas
bibliaóra.
Dénes Klára

Generációs találkozó Sutoron
Idén márciusban két év után Isten kegyelméből ismét átélhettük a generációs találkozó csodáját. Mit
értünk mi generációs találkozó alatt? Közösségünket, a ZIFIt (Zilahi Ifi), megalakulása óta Isten mintegy négy generáción át formálta, sok önfeláldozó és
szolgálatkész ember által. Ezen alkalmon az egykori
és jelenlegi tagok találkoztak és épültek egymás által jó hangulatban.
Mindig különleges áldásokkal halmoz el a
mi mennyei Atyánk egy ilyen találkozón. Mindene-

kelőtt találkozhatunk azokkal az emberekkel, akik
ránk hagyták a ZIFIt. Hallhatjuk a harcaikat, örömeiket és elmondhatjuk, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy harcoltak ezért a nem kis ügyért. Valóban így van, mi nagyon felnézünk rájuk, és tiszteljük őket, hiszen ők hosszú évek óta már Isten gyermekei.
A másik fantasztikus dolog látni érett felnőtteket igazán gyermeknek lenni: szívből lelkesedni,
örülni egy játéknak, egy fényképnek, egy olcsó po10

énnak. Csodálatos látni az Istennel és egymással való találkozás örömét, és az évtizedek által sem fakult
barátságok gyümölcseit.
Úgy indultunk neki a napnak, hogy felolvastuk
ezt az idézetet: „Uram, bármit is hozzon ez a nap –
legyen áldott a Te neved.”
Érkezés után nagy nehezen sikerült egy terembe „terelni” a lelkesen beszélgető embereket. Majd
énekeltünk, játszottunk – különlegesen megmaradt
egy játék, ami az összetartozásunkat szimbolizálta.
Ezután következett az áhítat; Bántó-Tamás Csilla
hozott magával néhány gondolatot a találkozásról, a
pihenésről. Ebéd után szabadidő volt, amit egyesek
beszélgetéssel töltöttek el, míg néhányan – természetesen főleg férfiak – focizni szerettek volna. Ebbe
mi, jelenlegi zifisek is beszálltunk: felejthetetlen élmény volt. A napot közös imádsággal zártuk, előtte
azonban egy kis nosztalgiázásra is sor került: megszereztünk néhány régi fotót az akkori ZIFI-ről.
Rengeteg élmény buggyant ki a résztvevőkből, feltörő kacajok: „Jujj, ez itt és ott volt!”. Mindenkit sorba
bemutattunk minden fényképen: „Tudod ki ez? Jaj,
hát ő is ott volt!”

Egy másik elhangzó idézettel zárnám le e rövid
beszámolót: „Tökéletes nap… Mert annyi jó dolog
történt. Élmények. Találkozások. Beszélgetések. Új
dolgok. És élvezem. Jól érzem magam. De mégsem
ezektől tökéletes. A nap legszebb pillanata az, amikor csoda történik. Megmagyarázhatatlan csoda.”
Azt hiszem, hogy Isten bőségesen megáldotta alkalmunkat. Legyen áldott az Ő neve!
Dobai István

Elhunyt Porcsalmi Józsefné Takács Erzsébet (1926-2015)
Dédi hazaköltözött, mondják Zilahon élő dédunokái. Mindenki csak Erzsike néninek ismerte,
akinek igen sok megpróbáltatást, szép hosszú életet, öreg napjaira sok örömöt ajándékozott
Isten.
1947-ben ment feleségül a város megbecsült órás-ékszerészéhez, Porcsalmi Józsefhez, a zilahi
Bethánia csoport igen aktív tagjához és ezáltal ő is korán bekerült a közösségbe. A családtagok korán megismerkedtek a Bethánia imaközösségi tagokkal, gyakran mentek Micére, vagy
ugyanolyan gyakran jöttek a miceiek és távolabbi atyafiak a családi hajlékba, a családfő letartóztatásáig és bebörtönzéséig. 1958-ban férjét „hazaárulásért” nyolc évi kényszermunkára és
teljes vagyonelkobzásra ítélték. A tágas lakásból ki kellett költözni, az ékszer- és órásműhelyben talált javításra behozott tárgyakat is mind elkobozták. Az órák és ékszerek tulajonosai zaklatták a családot, amíg ki nem derült, hogy a hivatalos személyek közül többen a
saját zsebükbe is raktak belőlük. A sok zaklatás hatására Erzsike néni idegösszeroppanást kapott, egyedül az utcára sem tudott kimenni. Idős édesanyja gondozta őt és gyerekeit is. Politikai fogoly feleségként sehol sem
tudott munkát találni. A család anyagi helyzete csak Júlia lánya munkába állása, majd férjhezmenetele után rendeződött, aki
tanárnőként viszonylag gondtalan időskort biztosíthatott számára unokái majd dédunokái körében.
Amíg egészsége engedte, örömmel látogatta a közösségi alkalmakat, és imádkozott családjáért és gondját viselte
súlyos idegbeteg fiának. Hosszas gyengélkedése során mindvégig megmaradt szelíden mosolygó, Isten gondviselésében bízó,
az atyafiak látogatását örömmel fogadó testvérnek.
Köszönjük Istennek, hogy ismerhettük és sokszor imádkozhattunk együtt.
Gáspár Attila
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Marosvásárhely
Csendesnap a Bucsini táborhelyen
Június 13-án megtelt élettel a bucsini táborhely! Pálcás nénik és szaladgáló kisgyerekek egész hada lepte el
a völgyet ezen a hétvégén. Az volt az érzése az embernek: leszállt az ég a földre, és az Isten népe örömmel
siet a sereggyűjtés napjára! A gyerekek szinte azonnal birtokba vették a játszóteret, a felnőttek örömteli beszélgetésbe merültek. Székelyudvarhelytől a Nyárádmentéig, Marosmentétől Kolozsvárig megszólalt a kürt
hangja, és mi mentünk. Nem is az autó, hanem a szívünk vitt már minket, mert volt már tapasztalat az előző
évekből: áldott dolog kimozdulni a mindennapok taposómalmából és egy nap erejéig megmártózni az Ige
fürdőjében.
Nekünk, akik már elég rég voltunk itt csendesnapon, öröm volt tapasztalni a rendezettséget és a kitűnő, mindenre kiterjedő gondos szervezést. Az udvaron
szépen le volt vágva a fű, a konyhában gondos, szorgos kezek sokasága készítette a finom ebédet, és a hetek
óta imádkozók már előrevetítették: nem hiába jöttünk, áldásokban lesz részünk!
Reggeli után Domahidi Béla mezőbergenyei lelkész szolgált a bizonyságtevő életről. Az élet minden
területére kiterjedő bizonyságtétel volt. Ahol Isten népe megfordul, bizonyságot tesz, ha mással nem, az
életével. Utána gyönyörű koncerten vettünk részt: a Domahidi lányok nem mindennapi zenei élményben
részesítettek minket. Majd 11 kiscsoportra oszlottunk, mert egy 170 fős tömeget csak ilyen módon lehetett
egyenként megszólítani, meghallgatni. Öröm volt látni: az egész völgy tele volt imádkozó kiscsoportokkal,
egy-egy fa árnyékában a Szentlélek valóságosan betöltött minket.
A kiscsoportos beszélgetés és imádkozás után beszámoltunk a kapott áldásokról, majd elfogyasztottuk a nagyon finom ebédet. Utána Pitó Orsi számolt be a Függőleges Ifjúsági Konferencia újabb helyszínein
megtapasztalt áldásokról. Az idei esztendőben Nagybánya és Székelyudvarhely adott helyet ennek a nem
mindennapi missziós munkának. A napot Pitó Antal mezőpaniti lelkipásztor bizonyságtétele zárta.
Sok éneklés, jóízű beszélgetések tették feledhetetlenné az együttlétet. Úgy váltunk el, hogy ha Isten
éltet: jövőre, veletek, ugyanitt! Dicsőség Istennek, köszönet a szervezőknek!
Botos Csaba, somosdi lelkész
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Töretlen hittel működik a marosvásárhelyi Gecse utcai hétfői
bibliaóra
Amikor felkérést kaptam a beszámoló megírására, elgondolkoztam
azon, hogy 20-23 évvel ezelőtt telt házzal folytak ezek az alkalmak, de
most már csak 25-30 fős állandó tagszámmal működünk. Sajnos sokan, amikor a CE bibliaóráról hallanak, azt hiszik,hogy mi valami
szekta tagjai vagyunk, mivel nem nézzük a felekezeti hovatartozást,
hisz a Krisztusban egyek vagyunk! Talán ez is az egyik ok, hogy a
részvétel lecsökkent, talán kiöregedtünk és nagyon kevés a fiatal a
résztvevők között.
A bibliaórákat meghívott lelkész testvéreink tartják, az igehelyeket Szabó Árpád lp. testvérünk jelöli ki. Nagyon nagy segítségünkre vannak a nyugdíjas lelkipásztoraink, akik főleg a nyári periódusban vállalnak szolgálatot. Megemlíteném itt dr. Bustya Dezső, valamint Bányai László nyugalmazott lelkipásztor
testvéreink kerek egy hónapos szolgálatát.
Jó volt hallani Koronkai Emma, a Gecse utcai gyülekezet tagjának bizonyságtételét: „Nagyon sokat tanulok a hozzászólásokból is, nagyon építő jellegűek, akár csak a szolgálatok.”
Egy szerető család vagyunk: ha egyikünk hiányzik, már kérdezgetjük egymást a holléte felől. Nagyon jó egymás hite által épülni, és mint a küzdő egyház tagjai, egymás bánatát-örömét hordozzuk. Minden bibliaórát közös imádsággal zárunk. Jó hittel és reménységgel gondolunk azokra, kik már elérték a célt
(öregjeinkre, akiknek a helyébe léptünk). Ők már a diadalmas egyház tagjai, akik a földi harcaikból megváltottak, megszenteltettek és megdicsőítettek: szép emlékű: id. Lőrincz János, Szőke László, Gazda Benedek, id. Adorján Kálmán , id. Halmen József, Szabó Árpád, Szabó Tibor, Nagy Pista bácsi, Nagy Sámuel ,
Kónya Géza stb. Kegyelettel emlékezünk erőt adó, áldott munkáságukra. Sokat tanultunk kitartó hithű
munkájukból.
Nekünk is az a célunk, hogy mi a földön élő küzdő egyház tagjaiként, a nemes harcot megharcolva,
a futást elvégezve élvezhessük a mennyei győzelmi koszorút, és részesüljünk Jézus Krisztus örök dicsőségében, mert velünk van minden nap, a világ végezetéig .
Simon Ferenc

Borbély Rozáliától búcsúzik a marosvásárhelyi CE közösség
96 éves korában haza ment megváltójához január 17-én Borbély Rozália, a
marosszentkirályi CE Szövetség tagja.
Mindig az volt a szokása, hogy ágya elé térdelve imádkozott este és reggel. Kedvenc éneke a 375. Halleluja ének volt: „Végig megálld a nagy tusát”.
Halálával is prédikált. Megkérte menyét, mossa meg a szép kendőjét és vasalja
meg. Azt fejébe kötötte, és ágya elé térdelve, imára kulcsolt kézzel ment haza Urához. Számunkra is legyen példa, mert az Úr Jézusunk közel van az övéihez, és az Ő
angyalai visznek hozzá haza, oda ahol nekünk is helyet készített.
A Szentkirályi CE közössége nevében, szeretettel emlékezünk rá!
Adorján Irén
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Philothea Klub
Hálásak vagyunk Istennek az ez évi munkánkért, munkatársainkért, önkénteseinkért.
Idén is számos program futott a Philotheán:
Iskolai projekt: Az új tanév kezdetével több iskola és osztályfőnök kérte a segítségünket a tematikus osztályfőnöki órák
megtartásában. Idén nemcsak a marosvásárhelyi iskolákban
voltunk jelen, hanem sikerült foglalkozásokat tartanunk
Sáromberkén és Vámosgálfalván is. Ezekben a vidéki iskolákban nagyon örültek a jelenlétünknek.
Örömhír-klub: Ezeken a foglalkozásokon I–IV. osztályos
gyerekekkel játszunk, éneklünk, bibliai történetekkel és hősökkel ismerkedünk meg.
Mini-tini klub: Kéthetente elkezdtünk találkozásokat szervezni VI–VIII. osztályosok számára. Közös játékok, vetélkedők és
a Szentírás segítségével folytatott tematikus beszélgetések várják a fiatalokat.
Tini klub: Több tini-tábor résztvevő, valamint a Dorcas és
Lídia otthon fiataljai bekapcsolódtak a tini-klubba, aminek
nagyon örülünk és hálásak vagyunk ezért Istennek. A fiatalokkal közösen döntöttük el a témákat, kérdéseket, amelyekre a
Szentírás segítségével keressük a választ.
Filmklub: A filmklubok célja a tartalmas együttlét. Főként
keresztény témájú filmeket szoktunk nézni. A hangulat családias, közvetlen. Filmnézés után pedig lehetőség van beszélgetni,
teázni.
Bibliaóra: A kedd esti alkalmakon Istenről, az Igéről, a személyes hitéletünkről, harcainkról beszélgetünk. Ez az imaközösség hordozza kezdetektől a Philothea Klub gondjait, kérdéseit, döntéseit és munkatársait.
A nyárra is számos táborral és vakációs programmal készülünk:
Tini-tábor
Helyszín: Bucsin
Időpont: július 25. – augusztus 1.
Téma: Családi kötelék
Korosztály: IX-XII osztály
Jelentkezés és információk: Marosvásárhely - Belényesi Gabriella, 0757-022534
Gyerektábor
Helyszín: Magyarózd
Időpont: július 20-25.
Korosztály: 8-12 év
Jelentkezés és információk: Marosvásárhely - Kedei Dalma,
0265-254460
Kérjük, imádkozzanak munkánkért és a nyári programjainkon
résztvevő fiatalokért, gyerekekért.
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„Apró dolgokkal próbáljuk szebbé tenni az életüket”
Hannah projekt az önkéntes szemével
„A nevem Selma, Németországból jöttem. 2014 nyarán
érkeztem a CE Szövetséghez és 2015. szeptemberig
önkénteskedem Marosvásárhelyen. Elsődleges feladatom a
Philotea Klubnál német nyelvoktatás tartása és a Dorcas
gyerekotthonban való szolgálat. Emelett hetente két
alkalommal besegítek a HANNAH projektbe a TBC
Megelőző Központban, ahol igyekszem magamból a
legtöbbet adni, hogy a gyerekek helyzetén segítsek:
játékokkal készülök, kirándulásokat tervezek, támogatokat
keresek (www. betterplace.org/HANNAH). Nagyon hálás
vagyok, hogy van lehetőségem ezt a munkát végezni, mert
látom, hogy van értelme! Minden egyes alkalommal, mikor
meglátogatom őket, látom a változást. Kezdetben nagyon
nehéz volt egy bizalmi kapcsolatot kialakítani velük, viszont
sikerült és igyekszem ezt szorosabbá tenni minden egyes
alkalommal. Mivel van, aki tolmácsoljon, sikerült sok
információt megtudni róluk és jobban megismerni őket.
Annak ellenére, hogy nem tudok románul, megértem a
gyerekeket, az érzéseiket és azt is, hogy mi nyomja a
lelküket. Lehetőségem volt Katival együtt meglátogatni
egyesek otthonát és megismerkedtem néhány szülővel, ez
számomra új tapasztalat volt.
Szerencsés vagyok, hogy Németországban nőttem fel
egy biztonságos, szeretetteljes környezetben. Ezt az érzést
probálom közvetíteni a gyerekeknek is. Apró dolgokkal
probáljuk, Katival együtt, lehetőség szerint szebbé tenni az

életüket.
Én is sokat tanulok tőlük. Elcsodálkozom az ő kicsi
közösségükön, és azon, hogy mennyire ragaszkodnak
egymáshoz.
Nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben a
szolgálatban, mert itt lehetőségem van megvalósítani az
ötleteimet és ezáltal boldogabbá tudom tenni ezeknek a
gyerekeknek az életét.”

Mit jelent számomra a Granny projekt?
Egy nagymama vallomásai…
1958 őszén születtem, 5 gyermek édesanyja vagyok, ebből egy lányt eltemettem. A kórházban
megfertőzték HIV vírussal. 7 éves korában jöttünk rá, amikor már elhullt a haja. 14 éves koráig
ápoltam és jártuk vele a klinikákat, amikor a Mennyei Atya magához szólította. A hét év hosszú
volt és nehéz. Legyengültem. Szív- és érrendszeri problémáim lettek, az idegeim tönkrementek. 38
évesen 40 kg voltam. Beutaltak a pszihiátriára, ott töltöttem 4 hónapot, amíg helyrejöttem. A férjem sokat ivott, nem dolgozott, és számtalanszor a gyerekekkel együtt menekülni kellett. Hol a
szomszédoknál, hol az utcán aludtunk. Elhatároztam, elválok. A gyerekek, főleg a fiúk elkaptak
otthonról, és minden rosszba belementek. Menekültek, úgy gondolom most visszatekintve. 18 évesen mindkét fiú megházasodott, nem tudtam fékezni őket. Most az ő gyerekeiket nevelem (egy fiú
és két lány), mivel ők 10 éve börtönben vannak. A másik két lányom elvégezte az iskolát, és dolgoznak. Ritkán beszélünk, mindig a szememre hányják, hogy miért vállaltam ezeket a gyerekeket a
nyakamra, miért kötöttem le magamat. De hát mit csináljak? Ők az én véreim. Nem dobhatom utcára vagy otthonba. Valaki a szívemre helyezte őket. Akkor még nem tudtam, de ma már tudom, hogy Isten volt az. 400 lejes nyugdíjból nem
könnyű három gyereket nevelni és iskoláztatni, mert az fontos. Sokszor a gyerekek bátorítanak, mikor elszomorodom és
panaszkodom: „Kicsi a hited mama, legyél bátor, mert Jézus szeret minket és az árvákat mama, és a szomorúakat!”.
Én úgy érzem, Isten mindenkit szeret. De minket a legjobban. Beteg vagyok, de hálát adok Neki, mert terve van
velem és az unokáim szívét is ő formálja. Szeretem, ha tisztaság van a házamban, a szegénység nem tart a
mucskossághoz. Azért adta Isten a vizet, hogy használjuk, nem baj, ha rongyos a ruha, csak tiszta legyen. Hozta Attila
bácsi a csapot, Krisztina a WC tetőt. Attila bácsi felszerelte, nagyon jól jött a férfisegítség. Kézzel mosok. Imádkozunk
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minden este Istenhez, és hálát adunk a napi eledelért. Nagy segítség a folytonos élelmiszercsomag: a liszt, olaj, cukor…és
a gyerekek örülnek a kis édességnek is. De a legjobb a vigasztalás, a meghallgatás.
Mobil Klubon is részt vettem. Megértettem és átéltem, mit jelent. Imádkozunk másokért, énekelünk. Láttam, milyen nehéz, mikor egyedül van valaki. Eszembe jutottak az unokák, hogy milyen jó, hogy vannak nekem. Azzal, hogy örömet okozhattam másnak, én is feltöltődtem.
A Granny Club a legjobb dolog. Örvendek, és már alig várom, hogy elteljen a két hét. Itt lelkileg felszabadulok,
bátorítást kapok. Minden tanítás, amit elmondanak, úgy érzem, nekem szól. Pl. a Szentlélekkel való megismerkedés. Megnyugszom. Sok granny támogat. Hoznak a falusiak salátát, spenótot, dzsemet vagy tojást. Isten megindítja a szívüket. Isten áldja meg őket, hogy a kicsit is megosztják. Bár cigány vagyok, nem érzem a különbséget, érzem, hogy jól fogadnak,
mert ahol Jézus jelen van, ott nekem is van hely.
Hálás a szívem minden segítségért. A kilakoltatás ideje alatt jött segítségért is. Nem tudom, kik segítettek, de
minden nap imádkozom értük, mert a jó Isten tudja. Köszönöm, hogy gondolnak rám és a családomra.
Gondos Lenke

A CE Világszövetség hírei
Jó szokássá vált a Világszövetségben, hogy imával
kezdjük az évet. Az imahetünk, amely mindig a CE
születésnapjának hetén, azaz február 2 körül történik, ezúttal csupán imanap lett. Közös együttlétre
hívtunk minden CE-st február 1-e 19 órára. Az időzónák eltolódása miatt ez tulajdonképpen imalánccá
alakult, hiszen továbbadtuk egymásnak a stafétát az
idő múlásával. Az imatémákat előzőleg interneten
lehetett jelezni.
Február 10–11-én Bangaloreban, Indiában találkozott a Világszövetség adminisztratív tanácsa. A
gyűlésen jelen lévő vezetők új irány keresését tűzték
ki célul. Abban állapodtak meg, hogy nagyobb
hangsúlyt fektetnek az országos CE vezetőinek támogatására és képzésére. Folyamatban van egy
ütemterv kialakítása és egy online kurzus megszerkesztése. Az elöljárók véleménye szerint a CE konferenciákon, találkozókon gyakrabban kellene tartani a szervezet értékeire vonatkozó szemináriumokat
is. Az imára, imádkozásra is nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az adminisztratív tanács, a Világszövetség ezért egy minden hónap elején esedékes imahírlevelet indított. Bármelyik közösség bátran beküldheti az imatémáit az
assistant.wceu@gmail.com címre.
Az adminisztratív tanács a főtitkári munkakör utánpótlását is kilátásba helyezte a 2017-ben leköszönő
Andreas A. Rudolph helyett.

A Nepálban végbemenő földrengések sokkolták az
egész világot. A Világszövetség felhívást intézett az
országos irodákhoz, hogy támogassák az ottani CEseket. 1300 euró körüli összeget azonnal átutalt a
szervezet. Még mindig lehet az ottani testvéreket
segíteni, ugyanis az ázsiai országban hatalmas költséget jelent az infrastruktúra helyreállítása.
Szeptember 22-27-én sor kerül a Világszövetség vezetőségi tanácsának gyűlésére Németországban,
Neukirchenben.
További híreket a negyedévente megjelenő világszövetségi hírlevélben olvashattok, amelyet spanyol,
angol és német nyelvre is lefordítanak.
(http://www.worldsceunion.org/ vagy
https://www.facebook.com/worldsceunion)
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Id. Visky Ferencre emlékezünk
„Mire valók ezek a kövek?”
Gyermekek kérdezik ezt a szülőktől a Józsué könyve szerint (4,21), de a válasz nem a kövekre, hanem a szabadító Istenre irányul. A múltbéli események felidézése a népe-egyháza életében valóságosan cselekvő, élő Istent
szólítják meg: hol vagy Istenünk, jöjj közénk Megváltónk, téged várunk...!
Tíz évvel Visky Ferenc és felesége Júlia halála után, 2015 júniusában
fölkerekedtek a leszármazottak – gyermekek, unokák, dédunokák; csaknem
hetvenen – , hogy felkeressék azokat a helyeket, ahol Isten különösképpen
megjelent Krisztus üldözött egyháza életében: Nagyvárad, Kügy puszta,
Nyüved, Székelyhíd, Kéc, Hegyközpályi, Biharpüspöki. Nem a múltba révedő emlékezés, hanem az a kérdés foglalkoztatott bennünket, hogy milyen
sáfárai vagyunk annak a szellemi örökségnek, amelyet az előttünk járó
boldog hűségesek hagytak reánk. A hit ugyanis nemcsak a múltra irányul, hanem a jelenvaló Istenre, aki megszólító és
megszólítható. Ők ugyan egyre inkább távolodnak túlünk az időben, mi viszont egyre jobban rászorulunk tanításaikra és
tanúságtevéseikre, arra a szelíd bátorságra, ahogyan megszólították a világot és hirdették a szabadítás evangéliumát.
Vajon érthető-e mások számára is az, amit hirdetünk – ha egyáltalán hirdetjük –, vagy csak egyre szűkülő körökben
ismételgetjük ugyanazt? Az előttünk járók történeteit felidézve ismerhetjük fel igazán, hogy szavaink jelentései az
életünkből fakadnak: a kettő – élet és beszéd – elválaszthatatlan egymástól. Mert ebből lesz az „életnek beszéde”, amire
mindannyian – hívők és hietetlenek – olyannyira vágyunk. A nagy mélységből kiáltunk hozzád, Uram!
Visky András

Visky Ferenc emlékest Nagyváradon
Május 26.-án román nyelvű emlékestet tartottak a váradi CE központban. A rendhagyó és
a maga nemében egyedi rendezvény újra figyelmeztette Istennek erdélyi magyar hívő népét: megszentelt értékeink fontosak!
Februárban pár lelkes román baptista fiatal megkereste a váradi CE Szövetséget,
hogy Visky Ferencről szeretnének egy emlékestet tartani, ahol az életéről, ránk hagyott
bizonyságtételéről lehetne beszélgetni. A váratlan felkérés előbb csodálkozásra, majd
önvizsgálatra késztetett bennünket: lehet, hogy elődeink hitvalló élete és megszentelt
értékei sokkal mélyebben jelen kellene legyenek közösségi életünkben és
emlékezetünkebn? Mások, íme, vágyva vágyják az emlékezést és a feltöltődést, és erre
hívnak bennünket is, akiknek megadatott, hogy Visky Ferencet személyesen is ismerhettük.
Lelkes szervezés után kellett szembesülnünk azzal, hogy a 15-20 fősre tervezett
estére már 120 fölött jelentkeztek be, román és magyar testvérek, Aradtól és Temesvártól Szalontán át Nagyváradig. Az est a zsúfolásig megtelt nagyteremben zajlott, ahol
csodák sorozata és Isten Lelke jelenlétének nyilvánvaló jelei követték egymást. Nyelvi
és teológiai, felekezeti és társadalmi választóvonalakon felemelkedve élhettük meg az egy Úr, egy Megváltó, egy nép valóságát.
A filmvetítést, megemlékezéseket, könyvbemutatót és bizonyságtevéseket gazdagon felsorakoztató est mély nyomot hagyott a jelenlévőkbe: szégyent, mindarra gondolva, hogy mennyi mindent elveszítettünk abból, amit az előttünk
járók ránk bízta, és hálát, hogy Isten újra megszólította a szolgálathoz olyan nehezen felnövő közösséget.
Visky István lelkipásztor
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ESEMÉNYNAPTÁR / 2015. JÚLIUS-SZEPTEMBER
Kedves hűséges olvasói a RÖPCÉNEK!
ISTEN kegyelméből a 2015-ös nyár és ősz is programoktól hemzseg. Kérjük hordozzatok imában egy-egy
alkalmat, programot, hogy annak megtartása ne legyen „hiábavaló” az Úr szerint, és minél több személy
szívében eljusson az IGE öröme és annak életet átformáló ereje.
Időpont

Program neve

Helyszín

Szervező

Július 4.

Tóti körzeti csendes nap

Tót

Bihari CE közösség

Július 6-13.

Gyerektábor

Peniel

Zilahi közösségBerke Eszter táborvezető

Július 12-18.

Mini-tini tábor (12-15 évesek)

Bucsin

Bonus Pastor, Philothea

Július 20-25.

Gyerektábor (8-12 évesek)

Ózd

Bonus Pastor, Philothea

Július 25. – Aug 1.

Tini tábor (16+ évesek)

Bucsin

Philothea

Július 20-27.

Tini tábor

Peniel

Zilahi közösségBéczi Csilla táborvezető

Július 27.- Aug 3.

Gyerektábor, Érszőlős

Peniel

Augusztus 1.

Tenkei körzeti csendes nap

Tenke

Bihari CE közösség

Augusztus 1-8.

Angol tábor

Bucsin

Bálint Tibor táborvezető

Augusztus 3-10.

Gyerektábor

Mahanaim

Bihari CE közösség

Augusztus 10-19.

Ifjúsági tábor

Peniel

Zilahi közösségSzabó Erzsébet táborvezető

Augusztus 3-10.

Családos-házas tábor

Peniel

Zilahi közösségDénes Ferenc és Klára

Augusztus 19-26.

Zene-művész tábor

Peniel

Zilahi közösségSzilvia Mkl

Augusztus 15-22.

Utógondozó tábor

Bucsin

Bonus Pastor

Augusztus 24-31.

Gyerektábor

Mahanaim

Bihari CE közösség

Szeptember 20.

Támogatók Napja – 10 éves a
Rehab

Ózd

Szeptember 25-27.

Országos CE Konferencia

Kolozsvár

OCE vezetőség és helyi gyülekezet
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