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„Azon az új és élő úton, amelyet ő 
nyitott meg előttünk a kárpit, 
vagyis az ő teste által.”  

Zsidók 10:20 

Adorján Kálmán,
Országos CE vezetőség

35  éves  volt  a  CE,  amikor  alapítója,  Francis  E.  Clark  a 
következőket írta le: „A sokat vitatott fogadalom lényege, hogy a 
fiatal  Krisztus-követők  kényelmesen  érezzék  magukat  egy 
imaközösségben, táplálkozhassanak Isten szavából, használhassák 
képességeiket  Krisztus  szolgálatára  és  egyre  inkább  készek 
legyenek  gyümölcsöt  teremni…”  Most,  egy  évszázaddal  később 
sem találok megfelelőbb szavakat arra, hogy mit is jelent a CE és 
hogyan tudnak keresztyének olyan életet élni,  amely Krisztusra 
mutat,  imával  teli  kapcsolatban,  amelyből  emberek  meríteni 
tudnak.

Most,  hogy  a  CE  135.  születésnapját  ünnepeljük  fontos,  hogy 
megragadjuk a lehetőséget és odajáruljunk a Mennyei Atyánkhoz 
azon az úton keresztül, amelyet Jézus nyitott meg nekünk (Zsidók 
10:20).  Imában  vallhatjuk  meg,  hogy  ki  is  számunkra  Ő; 
megalázkodhatunk  azért,  akik  vagyunk;  elfogadhatjuk  Isten 

RöpCE �1

Tartalom 

RÖPCE 
 A romániai CE szövetség hírlevele

röpCE  

Kiadja a romániai CE 
Szövetség 

Szerkesztés: Deé Lukács Éva 
Tördelés: Visky Anna

Beszámolókat, híreket, 
imatémákat az 
oceoffice@yahoo.com címre 
várunk 

Bevezető áhítat …………………..1

Közösségi Képviselői Tanács: 
átalakul az Országos CE Iroda

………………………………………….2

A CE Szövetség XXIV. 
Országos Konferenciája ………4

Rövid beszámoló a bucsini 
táborszezonról ……………………8

Ír-angol tábor: szánj rá egy 
hetet az életedből ……………….9

Adventi látogatás a TBC 
preventóriumba …………………11

Genéziusz diákközösség …….11

Granny projekt ………………….12



XIII. évfolyam, 1. szám, 2016 2/11/16

megváltoztató tervét;  dicsőíthetjük az Ő  nevét,  hálát  adhatunk 
Neki  egymásért  és  segíthetjük  egymást  abban,  hogy  kéréseket 
vigyünk  Ő  elé,  aki  a  leginkább  tudja,  hogy  nekünk  mire  van 
szükségünk. Olvasd el és imádkozz az Efézus 3:14-21 alapján.

Vezetőségi programok 
Közösségi Képviselői Tanács: átalakul az 
Országos CE Iroda 

A 2015. december 5-én, Kolozsvárott, a CE Koinónia székházában 
tartott tanácskozáson a CE Szövetség közösségeinek és különféle 
szolgálatainak  harmincöt  képviselője  vett  részt.  A tanácskozás 
egyetlen  napirendi  pontja  a  Szövetség  országos  ügyvezető 
igazgatói  tisztségének,  ill.  magának  az  országos  irodának  a 
további  sorsa  volt.  Okot  az  adott  erre,  hogy  Halmen  István 
testvérünk nem vállalta  az  év  végén túl  az  ügyvezető  igazgatói 
tisztséget,  hiányolva a közösségek részéről  a  központi irodának 
nyújtott támogatást. A kellő és elegendő támogatás hiánya okának 
viszont azt tartja, hogy nincs igazán igény a központi vezetésre, 
közös  működési  terv,  stratégia  kidolgozására.  Emellett 
feszültségforrás az a tény, hogy sokan szembeállítják a mozgalmi 
és szervezeti jelleget, vagy az alkalmazottként, ill. önkéntesként 
végzett  szolgálatot.  Ugyanakkor gyakorlati  javaslatokat is  tárt  a 
tanácskozó testület elé arra nézve, hogy miként működjön tovább 
a  CE  Szövetség  országos  irodája  minimális  szinten,  bizonyos 
adminisztratív teendők további végzése,  valamint a közös látás, 

képzés ,  közös  arculat , 
stratégia, közös képviselet 
munkálása és működtetése 
é rdekében .  Ezen 
minimális  teendőkön  túli 
tenn iva lókat  (Kenya -
projekt,  i(úsági  misszió, 
p r o g r a m s z e r v e z é s , 
vezető ség i  gyű l é sek 
lebonyolítása,  képviselet, 
kapcsolattartás,  pénzügyi, 
jogi  ügyintézés)  vegyék át 
a  körzetek,  ill.  végezzék 
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Események 

Február 18-21. - Téli tábor, 
Hidegszamos, Kolozs megye 
Április 2 - Országos CE 
csendesnap, Kolozsvár 
Április 22-24 - Függőleges 
konferencia, Tóközi templom, 
Kolozsvár 
Imatémák 

• bizalom Istenben és 
egymásban 

• a közösség megerősödése, új 
emberek megszólítása, az 
envagélium terjedése, 
szolgálatvállalás 

• időseink egészsége, aktív 
élete 

• vezetőink lelki egészsége, 
teherbírása 

• a Húsvéti elcsendesedésért 
könyörögjünk 

• a Függőleges konferencia 
szervezéséért 

• a nagyváradi CE ház 
közösségi alkalmaiért, 
munkatársaiért, az új 
gyermekpszichológia 
irodáért, amit megnyitottak 

• a Mahanaim tábor 
felújításáért 

• a zilahi evangelizációs 
napokért (március 3-6) 

• április 18-20-i zilahi ifjúsági 
evangélizációért 

• a 130 idôs látogatása, 
gondozgatása - erre a célra 
munkatárs képzés indul 

• Sipos András lp. és családja 
Szilágyszegrôl Aradra 
költözött, a mentőmisszió a 
Szilágyságban véget ért. 
Könyörgünk az új helyzetért. 
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önkéntesek, megbízott személyek. 
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Amit Halmen István személyes kudarcként élt és 
jelölt meg, tudniillik, hogy nem tudta gyakorlatba 
ültetni  a  vezetőség  által  kidolgozott  stratégiákat, 
tulajdonképpen a közösség kudarca. Problémaként 
fogalmazódott  meg  többek  között,  hogy  a 
szociális-diakóniai  jellegű  tevékenység,  mely 
többnyire  külső  indíttatásra  történt,  túlnőtt  a 
missziói  tevékenységen,  ez  utóbbi  rovására. 
További  gondot  okoz,  hogy  a  CE-nek  nincs  egy 
markáns  önmeghatározása,  ami  nehézzé  teszi  a 
csatlakozást, elköteleződést.

Javaslat  történt  arra  nézve  is,  hogy  teljességgel 
szüneteljen  az  országos  iroda  tevékenysége  egy 
évig.  Ezt  az  évet  használjuk  önvizsgálatra, 
könyörgésre és böjtölésre, kérve Isten útmutatását, 
hiszen a további,  vagy az újraépítkezést meg kell 
előznie  a  törések  számbavételének,  akárcsak 
Nehémiás idejében, Jeruzsálem romjainál. A teljes 
szüneteltetéssel szemben hangzott el az ellenvetés, 
miszerint amit szüneteltetünk, az megszűnik (lásd 
Kis Tükör folyóirat).  A teljes leállás ellen szólt  a 
fentebb  említett ,  hosszabb  kifutási  idejű 
adminisztratív teendők végzésének kötelezettsége 
is.

A Közösségi Képviselők Tanácsa végül a következő 
határozati  javaslatokat  fogalmazza  meg  a 
Döntéshozó  Jogi  Képviselet  (a  DJK  a  CE 
Szövetség  törvényileg  bejegyzett  tagsága  ill. 
hivatalos közgyűlése) számára:

• Elfogadja  Halmen  István  lemondását,  és 
felmenti   ügyvezető  igazgatói  tisztségéből, 
2016.  Január  1-vel  kezdődően.  Ugyanakkor 
megköszöni  eddigi  odaadó  és  elkötelezett 
szolgálatát.

• Az CE Szövetség Országos irodáját továbbra is 
fenn  kell  tartani.  (Szavazatok:  29  mellette,  1 
ellene, 4 tartózkodás)

• 1  fizetett  alkalmazott  végezze  az  ügyvezető 
igazgatói  tennivalókat,  fél  munkaidőben. 
(Sza vazatok :  2 1  me l l e t te ,  4  e l l ene ,  5 
tartózkodás)

• Alkalmazott  munkakörének  és  fizetésének 
pontos  meghatározását,  Halmen  István 
javaslatainak  szem  előtt  tartásával,  KKT a 
DJK-ra bízza.

• Körzetek,  közösségek  tegyenek  pénzbeli 
megajánlást  a  betöltendő  állás  fenntartására, 
országos iroda működtetésére.

• A Marosi  körzet  mentesüljön  2016-ban  az 
i roda - fenntar táshoz  va ló  hozzá jár u lás 
kötelezettsége  alól,  mivel  az  eddigiekben  az 
iroda költségeinek több mint felét fedezte.

• A könyörgést,  Isten  útmutatásának  elkérését 
pedig ne testületi határozat, hanem Isten Lelke 
tegye  közülünk  kinek-kinek  fontos  dolgává. 
Vigyázzunk  arra  is,  hogy  ne  takarja  el  Isten 
eddigi  áldásait  sem  szemünk  elől  semmiféle 
nehézség, vagy bennünk levő nehézkesség!

Adorján Kálmán, Országos CE vezetőség

Fejlemények  (szerkesztői  kiegészítés):  Február  1-jétől  a 

DJK  jóváhagyásával  alkalmazták  Visky  Annát  fél 

munkaidőben az országos CE iroda ügyvezetői á%ására. 
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A CE Szövetség XXIV. Országos 
Konferenciája 

Idén  a  Kolozsvár-Tóközi  Református  Gyülekezet 
adott  helyet  a  XXIV.  CE  Szövetség  Országos 
Konferenciájának, 2015. szeptember 25-27 között a 
Va%od?  Szolgálod?  Örömteli  bizonyságtétel,  egészséges 

szolgálat témában.

Az előadások sok gondolatot feszegettek: öröm és 
szolgálat,  üdvösség  és  boldogság,  hitharcok  és 
hitarcok,  engedelmesség  minden  téren  az 
életünkben.  Az  alábbiakban  foszlányokként 
olvasható egy pár gondolat. 

Vallomás Krisztushoz (Zsolt 73,21-28) 

Berke  Eszter  tenkei  lelkész pénteki  esti 
áhítatában  az  a  szerelem kapott  hangsúlyt,  mely 
nem  érzéseken,  rajzolt  szívecskéken  alapszik, 
hanem ami  több,  mint  a  szavaink:  „Isten  szerelme 

k i t ö l t e t e t t  a  S z e n t l é l e k  á l t a l ,  a m i  a d a t o t t 

nekünk.”  (Róma  5,5)  A hívő  élet  szerelmes, 
gyönyörködő  élet,  ami  nem  önmagába,  nem 
hitébe,  nem  megtérésébe  szerelmes,  ami  nem 
szenvedély vagy indulat,  hanem a Szentlélek által 
töltetik ki a szívünkbe. A hívő  ember a szerelem 
betege,  szerelme  Jézus.  Ebbő l  nem  szabad 
kigyógyulni, csak elkapni. 

Krisztus  nem  dogma,  nem  ismeret,  nem  egy 
templom, hanem élő kapcsolat. Amikor Krisztussal 
találkozom,  szerelmes  leszek  belé,  az  életemben 
levő rendezetlen vagy rendezettnek vélt dolgaim a 
helyére  kerülnek,  kérdéseimre  választ  kapok,  és 
tudom, kihez tartozom. A szerelem egy hatalmas 
IGEN a másik felé  és  hatalmas NEM mindenki 
más  felé.  Amikor  ebből  az  állapotból  kilépek, 
akkor  a  h i tem  tör vényeskedni  kezd ,  az 
érdemszerzés  válságába  kerül.  Eltaszító,  lenéző, 
görcsös megfelelési  kényszerré válik, és a félelem 
fogja vezérelni az életem, már nem fogom érezni, 
hogy szeretve vagyok. Fontos, hogy szerelmünk ne 
süllyedjen  üzleti  szintre,  adok-kapok kapcsolatra, 
haszonlesésre,  érdekekre,  csupán  templomba 
járásra.

Az  előadó  kiemelte,  hogy  Krisztus  tanácsa, 
vezetése  nem  egyen lő  a  jó tanácsokka l . 
„Tanácsoddal  vezetsz  engem”.  Az  Ő  tanácsa 
dicsőségbe,  Isten  szentségébe,  gyönyörűségébe 
vezet  engem.  Az  őszinte  szerelem  az,  amikor 
tudatosan kijelentem, hogy rajtad kívül senki nem 
kell, amikor eljutok oda, hogy már nem keresgélek: 
„ja,  valaki  jobb  nem  jöhetne?”.  Ki  tudom-e 
mondani  Istennek,  hogy  Ő  elég  számomra?  Ha 
Krisztus  nem elég nekünk,  semmi nem lesz  elég 
sem a munkából, sem másból/ a másikból. 

Vallástétel  (tétellel  bíró  vallomás)  Krisztus 
színe előtt (Róm 10,6-13) 

Lőrincz István marosvásárhelyi lelkipásztor 
bevezetőjében elhangzott, hogy a rómaiakhoz írott 
levél a hit legalapvetőbb igazságait fogalmazza meg 
számunkra.  E  levél  egyetlen  központi  témája: 
miképpen tartatunk meg, ki által  üdvözülhetünk, 
mit  je lent  számunka  az  üdvösség,  hogyan 
üdvözölhet a zsidó, a pogány, a világ - én és te.

A mai  embert  legfőképp  a  boldogság  kérdése 
foglalkoztatja,  ami  önmagában  nem  rossz,  de 
igazán  boldogok  lenni  nem  tudunk  a  minket 



XIII. évfolyam, 1. szám, 2016 2/11/16

RöpCE �5

üdvözítő  Krisztus  nélkül.  Az  üdvösségben benne 
van a boldogság, de egy boldog ember nem biztos, 
hogy  üdvözül.  Az  üdvösségnek vannak akadályai. 
Azt  hisszük,  hogy  az  üdvösség  útjában  egy  vagy 
több  bűn  á l l ,  de  sokszor  az  Úrér t  va ló 
(túl)buzgóság az akadály. De az ember önmagától, 
á l l andó  j e l l eg ge l  nem  tud  töké le tesen 
engede lmeskedni  Isten  tör vényének.  Pá l 
hangsúlyozza,  hogy  saját  erőnkből  lehetetlen 
üdvözülnünk.  Ahhoz,  hogy  üdvözüljünk,  Jézus 
Krisztusra  van  szükségünk,  amit  az  ember  nem 
akar elfogadni. Elfogadjuk a jót, a törvényt, de az 
Igazgyöngyöt, a Megváltót nem. Megelégszünk az 
árnyékkal és a valóság nem kell.  Krisztushoz kell 
tehát  megérkezni  és  Őt  hit  által  megragadni.  Az 
Igében minden megvan számunkra:  a bűnbánatra 
való  felszólítás,  a  bűnös  ember  vigasztalása, 
helyreállítása,  az  óember  megöldöklése  és  az  új 
ember  megelevenítése,  és  az,  hogy  mit  kell 
tennünk  üdvözü l tekként .  Fontos ,  hogy 
megigazuljunk  és  megszentelődjünk  Krisztusban, 
Aki megvált a haláltól.

Amikor Jézus Krisztus ura az én életemnek, akkor 
én  már  teljesen  és  egészében az  Ő  oltalma alatt 
vagyok,  Ő  vigyáz  rám.  De  azt  is  jelenti,  hogy 
ezután  engedelmességgel  tartozom neki:  „Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?”Amikor Krisztus az 
életünk értelme, már nem kell félnünk az élettől és 
a haláltól, mert hisszük, hogy semmi sem történhet 
Isten  akarata  nélkül.  Isten  rendelkezik  az 
életünkkel,  testünnkel,  pénzünkkel,  terveinkkel. 
Az evangélium az élet illata. 

Az  előadás  után  egy  bizonyságtétel  hangzott  el 
Simon Mária személyében, majd közös énekléssel 
dicsőítettük az  Urat.  Szép volt  énekelni  Neki  és 
tudni,  hogy  Őbenne  egyek  vagyunk,  fiatalok  és 
idősek,  akár  ismerősök,  akár  ismeretlenek.  Nem 
maradtak  el  a  szünetek  közötti  kávézási/teázási 
lehetőségek, beszélgetések, örömteli találkozások, 
üdvözlések.  Könyvvásárlási  lehetőség  is  volt,  a 

Koinónia  kiadó  és  az  Evangél iumi  Kiadó 
képviseltette  magát  és  kínálta  széleskörű 
választékát.

A  tanúskodás,  mint   szolgálat  (ApCsel 
5,29-42) 

Sikó  Piroska  kolozsi  lelkésznő  nagyon 
fontosnak  tartotta,  hogy  a  Krisztusnak  szóló 
bizonyságomat meg kell előznie a Krisztusról szóló 
b izonyságom.  A  bib l ia i  Igét  boncolgatva 
elhangzott,  hogy  amikor  Péter  és  társai  bátran 
szólni  merték  az  Igét,  akkor  nagy  dolgokat 
cselekedtek,  mert  e  beszéddel  egyszerre  szóltak 
úgy a  Nagytanácshoz,  mint  a  hallgató tömeghez, 
akik pár nappal előtte „feszísd meg”-et kiáltottak, 
és szóltak azokhoz is, akik hittek a hallottakban. 
Az apostolok feladata az volt, hogy lelkek és életek 
gyógyuljanak meg, és ez nekünk is a küldetésünk. 
Péter és társai azért állhattak a Nagytanács előtt, 
mert ez a megújuló kegyelem rájuk áradt. Ilyenek a 
konferenciák  is,  érezhetjük  Isten  kegyelmének 
megújulását,  mely  naponta  vár:  formál,  táplál 
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bennünket, megtartja a világot. Tudnunk kell, hogy 
Isten a Küldő,  Aki adja a parancsot a szolgálatra: 
az idők és az alkalmak az Atya hatalmában vannak. 
A napi  feladatokat is  Ő  szabja  meg,  nem szabad 
saját  elképzeléseink  szerint  magánakciókba 
kezdenünk  az  Úr  nevében.  A küldöttek  mi 
vagyunk, és oda kell mennünk, ahová Ő küld. A mi 
feladatunk  felismerni  Urunk  akaratát  szokatlan 
helyzetekben is, legyen az akár a börtön. Amikor 
nem olyan egyértelmű  a küldetés, akkor meg kell 
tanulnunk  ráhangolódni  az  Úrra,  figyelni  az  Ő 

akaratát, hogy életünkkel és cselekedetünkkel ott 
lehessünk, akkor és úgy, ahogyan Ő akarja. 

A farizeusok nagy valószínűséggel egyetértettek az 
apostolokkal,  miszerint  „Istennek  kell  inkább 
engedelmeskedni, mint embereknek”, de számukra 
ez  csak  kívülálló  igazság  maradt,  nem  cselekvő 
i gazság ,  me l y  megtar t .  Aho l  az  Igazság 
befogadtatik, ott kiárad a kegyelem. Gyakran meg 
kell vizsgálnom, hogy az én életemben hol van az a 
pont,  ahol  nem  engedelmeskedem  az  Istennek, 
hanem saját  indulataim,  akaratom vezérelnek,  és 
javítanom  kell  ezen.  A gyű lölet  nem  tudja 

befogadni  az  Igazságot.  Gamáliel  törvénytisztelő 
é s  d ip lomat ikus  vo l t ,  de  ez  nem  e lég  az 
üdvösséghez. Az örömteli bizonyságtétel nem egy 
megszokott ,  te rmészetes  do log :  amikor 
igazságtalanul vádolnak, bántalmaznak, gyaláznak, 
akkor  is  örömmel  tudom  fogadni?  John  Scott 
mondta:  „a  szenvedés  nem  pusztítja  el  Isten 
egyházát,  csak  megtisztítja”  és  „csak  a  vérző 
egyházból  fakad  áldás.”  Az  öröm egészen  az  Úr 
találmánya, a Szentlélek gyümölcse. Jézus Krisztus 
mindenben  fel ismerte  az  Atya  akaratát:  a 

szolgálatban,  a  szenvedésben,  a 
kereszt gyötrelmében, akkor, ott és 
azt mondta, amit az Atya rábízott, 
és az öröme mindvégig megmaradt. 
Isten  népe  tanúságtevő  nép  úgy, 
ahogyan  a  Báránytól  láttuk.  Neki 
szóljon  vallomásunk,  Róla  szóljon 
cselekedetünk,  így  a  világ  rajtunk 
keresztül, általunk jobban meglátja 
Ő t .  Az  e lőadást  egy  na gyon 
megható  bizonyságtétel  követte 
Köteles  Pál  és  Anikó  házaspár 
részérő l ,  akik  egy  személyes 
életszakaszt:  hitharcot,  mély 
f á jda lmakat ,  könnyeket  é s 
örömöket  osztot tak  meg  a 
jelenlevőkkel.  A szombat  esti 
programot  kerekasztal-beszélgetés 

zárta ,  mely  az  ébredési  örökségrő l  szólt . 
Kezdetként  kép-  és  hanganyag  formájában 
megemlékeztünk börtönviselt  elődeinkről:  Fekete 
János,  id.Püsök  Miklós,  Boda  Sámuel,  Dézsi 
Zoltán, id.Szilágyi Sándor. Olyan jó volt újra látni a 
nagyon  kedves  és  ismert  arcok  ragyogását,  és 
feleleveníteni  példaértékű  életüket,  hitben  és 
szeretetben  meg  nem  lankadó  kitartásukat, 
Krisztus -központúságukat.  A  kerekasztal-
beszélgetés  témája  Szikszai  Béni  Ahogy  én  láttam 
című  könyvének  bemutatása,  illetve  a  benne 
leírtak  megvitatása  volt.  Az  est  kiemelt  vendége 
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Szikszai Klára, Szikszai Béni lánya volt.

Egészséges szolgálat (Lk 24,45-51) 

A vasárnapi  istentiszteleten  Somogyi  László 
székesfehérvári lelkész már az elején felvázolta, 
majd  később  kifejtette  az  egészséges  szolgálat 
három alappillérét, mely csak együtt érvényes; ha 
bármelyik is  hiányzik,  már erőtlenné,  ingadozóvá 
válik  a  szolgálat.  Ez  a  hármas  kapcsolat  az  a 
szeretetkapcsolat, mely áldást eredményez:

• kapcsolat a Megbízóval: Szentek legyünk mert 
Ő szent; legyen élő és személyes kapcsolatunk 
az Úr Jézussal.

• kapcsolat a megbízatással: Isten gyermekeként 
legyen  személyes  és  örömteli  kapcsolatunk  a 
megbízottakkal,  akkor  is,  ha  a  bűnről  és  a 
megbocsájtó kegyelemről kell beszélnünk.

• kapcsolat  a  rámbízotakkal:  Szeressük  őket, 
mert  tudjuk,  hogy  mi  is  onnan  indultunk, 
ahonnan  ők,  és  mi  is  ugyanolyan  elveszettek 
voltunk, amíg Krisztus meg nem talált.

Hangsúlyozta,  hogy  a  szolgálatban élet  kell  hogy 
legyen,  nemcsak  sürgés-forgás.  Nem  elég,  hogy 
kapcsolatunk van az Úrral, át kell vennünk a tőle 
kapott  és  ránkbízott  feladatokat.  Nem  attól 
vagyok  hívő  ember,  hogy  valamely  egyház  tagja 
vagyok, hanem attól, hogy Isten lehajolt hozzám. 
Ne  az  egyházunkban ,  a  múl tunkban ,  a 
felmenőkben  bízzunk.  A keresztyén  élet  az 
örömteli  szolgálat  alfája,  az  a  feladatunk,  hogy 
magasztaljuk  Isten  dicsőséges  kegyelmét.  Az 
ébredés az értelem megnyitásával kezdődik, és ez 
nem  emberi  dolog.  Krisztus  nyitja  meg  az 
értelmünket, hogy értsük az Írásokat. Mindig így 
kezdődik: Isten megelőlegezett szeretettel gondol 
ránk  és  személyesen  keres  és  szólít  meg.  A 
Szent lé leknek  nem  lehet  parancsolni ,  de 
könyörögni  lehet  Hozzá,  hogy  élő  kapcsolatunk 

legyen vele. Bölcsen és józanul, szeretettel töltsük 
be küldetésünket  és  engedjük,  hogy az  Úr Lelke 
elevenítsen  meg.  Milyen  tanú  az,  aki  pénzért 
tanúskodik?  Ne  egy  jó  előmenetelért,  áldásért, 
gondv i se lé sér t  tegyünk  b izonyságot ,  ne 
nyereségvágyból  tegyük,  hanem  Krisztus  iránti 
szeretetből.  Ne piacképes,  hanem megtérésképes 
legyen  a  bizonyságunk,  mely  a  megtérésről  és  a 
bűnbocsánat ró l  szó l jon .  Amikor 
öntörvényeskedünk, nem jut célba az Ige. Az öröm 
meghal  a  szívünkben,  amikor  elfelejtjük,  honnan 
jöttünk.  Ilyenkor  emlékezzünk  vissza,  hogyan 
ta l á lkoztunk  e lő ször  a  Kr i sz tussa l ,  az 
evangéliummal. A misszió halála, ha a pásztor nem 
szereti  a  nyájat  (vagy  fordítva).  Szeretet  nélkül 
pásztorkodás,  a  bizonyságtevés  nem  megy.  A 
tanítványok,  mint  legtöbbször  mi  is,  mennyit 
csetlettek-botlottak, és Jézus mégis rájuk bízta az 
egyházat, az újszülött közösséget. Ne szeressem a 
mellettem egy padban ülőt, mert még nem Jézusé a 
szíve?  A  megtérés  evangéliuma  a  szeretet 
evangéliuma. Ne egymás kritikusai legyünk, hanem 
szántóföldeknek és épületnek részei, mert egy a mi 
mesterünk, a Krisztus, és mi mindnyájan testvérek 
vagyunk.

A konferencia  záró  részét  Berke  Sándor  tenkei 
lelkipásztor tartotta. Majd a még jelenlevő sereggel 
elénekeltük a CE himnuszt és fogadalmat tettünk, 
hogy továbbra is Krisztus követésére kötelezzük el 
magunkat.  Amint  a  megérkezéskor  kapott 
könyv je l zőn  i s  í r va  vo l t ,  f ennhangon 
megismételtük, hogy hétszeresen ügyelni fogunk a 
nyelvünkre,  szemeinkre,  füleinkre,  kezeinkre, 
lábainkra, gondolatainkra és a szívünkre.

Minden előadás,  bizonyságtétel  meghallgatható  a 
következő  weboldalon:  http://ce-union.ro/ce/
index.php/hu/archivum/konferenciak.

Mátyás Sarolta, konferencia résztvevő 
Nagybányáról

http://ce-union.ro/ce/index.php/hu/archivum/konferenciak
http://ce-union.ro/ce/index.php/hu/archivum/konferenciak
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Közösségeink 
életéből  
Rövid beszámoló a bucsini 
táborszezonról 

A bucsini  táborhelyen  15  eseményt  szerveztek  a 
nyár folyamán.

Június  közepén  körzeti  csendesnap  volt  mintegy 
170  résztvevővel,  amiről  beszámoltunk  a  röpCE 
előző  számában.  Ugyancsak  júniusban  két 
gyü lekezet i  rendezvény  i s  za j lo t t ,  két 
marosvásárhelyi  református  gyülekezet  szervezett 
programot  gyermekeknek  illetve  felnőtteknek. 
Helyet adtunk egy hétvégi osztálykirándulásnak, és 
a  marosvásárhelyi  Lidia  gyerekotthon  egyhetes 
táborának.

Júliusban  a  kolozsvári  Tóközi  gyülekezet  fiatal-
felnőttjeinek csoportja töltött 5 napot a táborban. 
Ezt követően egy Európai Unió által finanszírozott 
tábort szerveztünk szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok  részére.  Az  Onesimus  program  fiataljai 
mellett  a  Nagyvázsonyi  (Magyarország)  Fekete 
Sereg  Egyesület  rroma  fiataljainak  csoportja  vett 
részt  az  öt  napos  programon:  a  kézműves 
tevékenységeken,  kulturális  programokon, 
kirándulásokon,  sporttevékenységeken  és 
természetesen  a  napi  áhítatokon.  Tábort 
szerveztünk  a  mini-tini  (10-14  éves  gyerekek), 
valamint a tini (15-18 évesek)  kategória rézsére is, 
amelyek  56,  illetve  45  résztvevővel  zajlottak,  a 
táborvezetők elmondása szerint jó hangulatban és 
hasznos beszélgetésekkel. 

Szintén  júliusban  volt  egy  kétnapos  kirándulás  a 
Dorcas  otthon,  a  Lidia  otthon  és  a  Hannah 
projektben  résztvevő  TBC  preventóriumbeli 
gyerekek  részére.  Az  áhítaton  a  Szavak  nélkül 
beszélő  könyvet,  avagy  a  Színek  Bibliáját 
szólaltattuk meg. Rendkívüli esemény volt, főleg a 

TBC kórházi gyerekek számára, hiszen legtöbbjük 
soha  nem  volt  kirándulni ,  vagy  táborban. 
Fantasztikusan  élvezték  a  tiroli  drótkötélpálya 
használatát,  a játékokat és a számukra szervezett 
kincskeresést,  amelyen  a  Színek  Bibliájának 
megfelelő színű gyöngyöket kellett összegyűjtsék a 
különböző  csoportfoglalkozások  során.  Este  a 
marosvásárhelyi  kövesdombi  gyülekezet  zenészei 
koncertet tartottak a gyerekeknek, őket is bevonva 
a  mutogatásba,  éneklésbe.  A tábort  amerikai 
szponzorok támogatták, akik szintén részt vettek a 
tevékenységeken.  A szállítást  a  marosvásárhelyi 
tanács bíztosította a 46 résztvevő számára.

Augusztus  elején  zajlott  az  angol-tábor  észak-ír 
önkéntesek  segítségével.  Ez  a  tábor  már  25  éves 
múltra  tekint  vissza,  amióta  a  nagy-britanniai 
önkéntes  tanárok  közreműködésével,  már  több 
generáció fiatalnak bíztosított lehetőséget az angol 
nyelv  elsajátítására,  gyakorlására  a  különböző 
te vékenységek  fo l yamán  (bib l i aórák , 
csoportbeszélgetések  különböző  témákról, 
sporttevékenységek,  kirándulások,  vetélkedők, 
tábortűzi  programok) .  A  60  résztvevő  egy 
különleges és hasznos hetet tölthetett együtt.

Ezt  a  t ábor t  a  Bonus  Pa s tor  A lap í tvány 
utógondozói  tábora  követte,  amelyen  a  (alkohol, 
drog,  játék)  függőségeiktől  szabadult  mintegy  60 
személy  vett  részt.  A tábori  szezon  két  hétvégi 
eseménnyel zárult: az egyiken egy marosvásárhelyi 
református  gyülekezet  presbiterei,  a  másikon  a 
Philothea  klub  fiataljai,  fiatal  családosai  vettek 
részt (45 résztvevő).

Fejlesztés  is  történt  a  táborhelyen.  A tusolók 
számára  készített  napkollektorok,  több  év 
kisérletezés  után,  végre  jól  működtek.  Ezt 
megtoldottuk  egy  fáskályhával,  hogy  borús-esős 
időben is tudjunk vízet melegíteni. A konyha mellé 
is  felál l ítottunk  egy  kísérleti  vízmelegítőt 
napkollektorral és egy rakett-kályhával.
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Jövőre  szeretnénk  megoldani,  hogy  a  konyha 
részére is bíztosítsunk meleg vízet a mosogatáshoz. 
Hamar  eltelt  a  nyár,  de  reméljük,  hogy  nem 
nyomtalanul,  azok számára akik ezen a nyáron is 
élvezhették a táborhely áldásait.

Halmen István, a Bucsini táborhely 
adminisztrátora

Ír-angol tábor: szánj rá egy hetet 
az életedből 

Emlékszem,  egy  nyári  napon  édesanyám azzal  a 
hírrel  jött  haza,  hogy  beíratott  egy  keresztyén 
angol  táborba.  Eléggé  ledöbbentem.  Nagyon 
tartottam a tábortól, elsősorban, mert egy barátom 
sem tartott velem, másodsorban a helyszín messze 
volt. A Lesi-tó környékén, körülbelül 250-300 km-
re innen. Ahogy felültem az autóbuszra, rájöttem, 
hogy a félelmeim alaptalanok voltak, hiszen az utat 
kibírtam  és  extrovertált  személyiségemnek 
köszönhetően  hamar  összebarátkoztam  az 
emberekkel. 



XIII. évfolyam, 1. szám, 2016 2/11/16

RöpCE �10

Ebben  a  táborban  jöttem  rá,  hogy  milyen  sok 
formája  és  módja  lehet  az  Isten  dicsőítésének,  a 
közösségnek,  az  imádságnak  és  az  Istenhez  vagy 
Istenről  szóló  énekeknek,  és  hogy  ezeknek  a 
cselekvéseknek  nemcsak  a  templomi,  kötött 
formája létezik, hanem egy szabadabb formája is.
Ha már szóba hoztam a templomot, megemlítenék 
egy  érdekes  beszélgetést.  A táborok  során  sokat 
játszadoztam  azza l ,  hogy  ná lam  idősebb, 
tapasztaltabb  embereknek  tettem  fel  csavaros 
kérdéseket.  Így  történt  az,  amikor  egy  este 
feltettem az íreknek azt a kérdést, hogy szerintük 
mi  a  templom.  Az  egyikük  rögtön  válaszolt:  „A 
templom  az  a  he l y,  aho vá  az  emberek 
összegyűlnek,  imádkoznak  és  Istenről  beszélnek. 
Tulajdonképpen  mi  itt  most  egy  templomban 
vagyunk.”       
Szintén  a  táborban  tanultam,  hallottam  és 
énekeltem  az  első  olyan  dicsőítő  énekeket, 
amelyeknek minden szavát értettem és éreztem. A 
hét  végére  annyira  feltöltődtem,  hogy  sírva 
távoztam.  Ez  aztán  a  szokásommá  vált.  A 
következő évben és az azt követő években sosem 
volt  kétségem affelől,  hogy  újra  és  újra  el  fogok 
menni a táborba.
A Lesi-tó  után  a  Szelterszre,  majd  a  Bucsinra 
költöztették  a  táborhelyszínt.  Minden  évnek 
megvan a maga témája és hangulata. Minden évben 
megrendezés re  kerü l  a  spor tnap ,  az 
elmaradhatatlan  volley  bajnokság,  a  kirándulós 
nap,  az  ír  est  és  a  koncertest.  Minden  évben  ír 
vezetők  erősítik  az  itthoni  vezetők  csapatát. 
Angolórákat  és  előadásokat  tartanak.  Egyes 
vezetők  többször  visszatérnek,  mert  ők  is 
ugyanúgy  kialakítják  a  baráti  kapcsolataikat, 
beleértve a komolyabb barátságokat is.  
Rengeteget  mesélhetnék  még  a  tábor  nyújtotta 
lehetőségekről,  az  élményekről,  a  tanultakról  és 
persze  a  táborozókról  és  a  vezetőkről,  akiknek 
köszönhetem a rengeteg szép emlékemet. Ez  a hét 
nemcsak fizikailag nyújt sokat, hanem szellemileg 

is. Egyszer az egyik kedves vezető előadást tartott 
arról,  hogy  két  féle  ember  létezik.  Az egyik,  aki 
ugyan  gyakorolja  a  vallást  de  nem válik  eggyé  a 
hitével,  és a másik, aki gyakorolja is a vallását és 
eggyé  is  válik  a  hitével.  Amikor  elkezdtem  a 
keresztyén-angol táborba járni, az első kategóriába 
tartoztam.  Ma  már  úgy  érzem,  hogy  a  második 
csoportba  tartozom.  Ez  a  változás  nagyrészben 
annak  köszönhető ,  hogy  hét  évvel  ezelőtt 
édesanyám  beíratott.  Akkor  még  nem  tudtam, 
hogy mennyit fog jelenteni számomra egy hét az 
évemből, de tudom, hogy ha nem így történt volna, 
akkor nem itt tartana az életem.
Mindenkinek  szívből  kívánom,  hogy  tudjon  az 
évéből  egy hetet arra szánni, hogy részt vegyen a 
táborban vagy keressen egy olyan közösséget, ahol 
imádkozik,  közel  tud  kerülni  Istenhez  és  közel 
tudja engedni Őt magához.
 „God  bless  you!  ”   -  (ahogy  az  angolok 
mondanák�)

Zsombori Bíborka, résztvevő
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„Mikor jönnek a Dorkászosok?     
3-án? Hány órakor?” - adventi 
látogatás a TBC preventóriumba 

Ezzel  a  fontos  kérdéssel  nyaggattak  a  TBC 
Megelőző  Központban  lakó,  HANNAH projekt 
gyerekei.  Türelmetlenül  várták  az  újratalálkozást. 
Érezték,  hogy  ezek  a  fiatalok  nem ajándékokat, 
hanem  a  szívüket,  idejüket,  önmagukat  hozták 
ajándékba.  Együtt  készítettek  csodálatos  kis 
fenyőket,  aranyozott  csillagokkal  feldíszítve. 
Minden kisgyerek mellé jutott egy segítő, simogató 
kéz, dicsérő, bátorító szó, ami örömöt varázsolt a 
gyerekek arcára. A közös munka értékesebb volt, 
mint  bármilyen  édesség,  olcsó  keksz  vagy 
csokoládé. Egy órára  fontosnak érezték magukat, 
amiben  a  szürke  hétköznapokban  nemigen  van 
részük.  Majd jött  a  meglepetés.  Egy ismerős  arc, 
hang  -  és  nagyon  sok  szép  emlék  a  bucsini 
táborból. Póra Zoli és csapata érkezett, mosollyal 
az arcukon,  hangszerrel  a  kezükben és azzal  a  jó 
hírrel,  hogy  Isten  mennyire  jó  és  szeret  minket. 
Mindezeket  da lba  fog la l va ,  e lmutogatva 
szórakoztunk, énekeltünk. A történetet, amit Hugi 
néni mesélt, jól a szívünkbe véstük, és valahányszor 
a szívre tekintettünk (amit ajandékba kaptunk), azt 
kívántuk,  hogy  bárcsak  mi  is  úgy  villágíthatnák, 
mint  az  a  csillag  a  barlangban.  A HANNAH 
gyerekei  névre  szóló  szív  alakú  mézeskalácsokat 
készítettek  nekünk,  amit  az  együttlét  után 
szeretettel  átadtak  a  vendégeknek.  „Az  ilyen 
napokat  nem  tudjuk  elfelejteni!”  -  mondták  a 
gyerekek. „Köszönjük Dorkász, Köszönjük Zoli!”

Gyűjtő Katalin, Hannah projektvezető

Genéziusz diákközösség – 
Kolozsvár 

A Genéziusz  diákközösség  ebben  az  egyetemi 
évben is elkezdte tevékenységét, lendületesen és új 
tagokkal  bővülve.  Magyarországról  is  érkeztek, 
akik úgy tűnik, hogy köztünk lelik meg leginkább a 
helyüket.  A csoportból  többen  is  felelősséget 
vállalnak az alkalmakért, együtt döntjük el a témát 
és a találkozók menetét. Jelenleg a Timóteushoz írt 
leveleket  tanulmányozzuk,  ebből  szeretnénk 
megerősítő üzenetet nyerni és személyes életünkre 
alkalmazni, hiszen afféle egyetemistához írta Pál e 
leveleit,  mint  mi:  fiatal,  képzés  alatt  ál ló, 
keresztyén  szolgálatában  irányításra  szoruló 
fiatalemberhez.

Otthonról  hozott,  batyus  vacsorával  indulnak  az 
ifik,  lazulunk,  dumálgatunk.  Fontosnak  tartjuk, 
hogy  mindenki  személyesen  szóhoz  jusson, 
megmutatkozzunk,  bizalmas  légkörben  épüljünk. 
Az  igére  figyelés  újabb  és  újabb  felfedezéseket 
eredményez  –  igyekszünk  tanulni  vágyók  és  ige 
által taníthatók, alakíthatók maradni. Mindezekkel 
megalapozva szeretnénk viszonyulást kialakítani a 
kör nyezethez  és  a  v i l ágszer te  j e len  lévő 
megpróbáló  eseményekhez.  A környezetünkben 
Isten által szeretett és irányított emberekként, jó 
útjelzőkként szeretnénk jelen lenni.  Az idén arra 
jutottunk,  hogy  kapcsolatot  kezdeményeznénk 
azzal  a  generációval,  akik  a  kilencvenes  években 
elindították ennek az ifinek az ősét – nekünk is és 
az  előttünk  járóknak  is  nagyon  jól  fog,  hogy 
i smerked jünk ,  egymást  meg lá toga ssuk , 
megosszunk dolgokat egymással. Az imatémáink a 
fent iekhez  kapcsolódnak:  erősödhessünk 
bizalomban,  hitben,  tudásban  és  ez  által  váljunk 
egyre  inkább  hiteles  jellé  a  környezetünkben. 
Imáinkban is így gondolunk közelebbi és távolabbi 
testvéreinkre, és hasonló növekedést kívánunk.

Bán Attila, DJK tag
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Példaértékű a marosvásárhelyi 
Granny projekt 

A  ho l l and ia i  Dorca s  Aid  Inter nat iona l 
végiglátogatta  és  leel lenőrizte  a  szer vezet 
támogatásával  működő  szociális  tevékenységeket 
Romániában  és  szerte  a  világban.  Az  ellenőrzés 
eredményeinek  összesítéséből  ollóztuk  ki  ezt  a 
számunkra  fontos  és  munkánkat  méltató 
megállapítást. Nemcsak méltatták a tevékenységet, 
de  követendő  példának  javasolják  az  összes 
Európában  és  Afrikában  működő  idősekkel 
foglalkozó projektjeik számára.  
„Romániában  találtunk  egy  követésre  méltó, 
kitűnő tevékenységet: Romániai Diakóniai Klub: A 
szociális  munkás  felkért  néhány aktív,  egészséges 
idős személyt, hogy a diakóniai klub keretein belül 
alakítsanak  egy  munkacsoportot.  Egyik  fontos 
tevékenységük,  hogy  meglátogatják  azokat  az 
ágyban-fekvő időseket, akik nem tudnak eljárni az 
összejövetelekre.  A szociális  munkások  szerint  a 
klub  nagyon  összekovácsolta  az  időseket,  céljuk 
van és fontos tevékenységeket szerveznek. Együtt 
dolgoznak a projekttel, új tevékenységi ötletekkel 
jönnek ,  ami  j a v í t j a  az  önér téke lésüket , 
nyitottabbak  lesznek,  és  jó  kapcsolatokat 
alakítanak ki  a  többi  idős  személlyel.  Az ágyhoz 
kötöt t  idő sek  részére  i s  k i tűnő  ez  a 
kezdeményezés: jó érzés számukra, hogy mások is 
figyelnek rájuk, gondjukat viselik.”

(3112 Granny Projekt, Marosvásárhely, Románia)

A Dorcas Aid International holland szervezet 
kiadványából fordította Halmen István.

Májusban gyűjtést hirdettünk a NEPÁLI 
földrengéskárosultak megsegítésére. Az 

összegyűlt 2840 lejt átutaltuk a nepáli CE 
Szövetségnek. A támogatás a következő 

helyekről gyűlt össze: 

Nagyvárad: 1500 lej 
Tenke: 400 lej 

Oláhdellői Református Gyülekezet: 520 lej 
Marosvásárhely: 320 lej 

Kolozsvár: 100 lej 
KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT!

Elhunyt Nagy Ferenc 

1928. november 28-án született Panitban. 1952. július 
1-én  házasságot  kötött  Bodó  Polixénával,  melyet 
Isten két gyermekkel áldott meg, négy unokával és 
nyolc dédunokával. Feleségével hitben éltek, melyet 
a  komunizmus  sem  rendített  meg.  Élete  nagy 
részében  gépkocsisofőrként  dolgozott.  Amint 
tehette,  mindig  segített  az  egyházon,  a  templom 
körül,  egyházfiúi  szolgálatot  is  betöltött  a 
Mezőpaniti Egyházközségben. 1990-91-ben ott van 
az újraalakuló CE szövetség alapítói között, az első 
években Panitot képviselte a CE vezetőségben.

2015. december. 6-án tért örök nyugalomra, 87 éves 
korában.  Egy hónapra rá követte felesége, akivel 63 
évet éltek boldog házasságban. 


