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Hogyan vált az Isten emberré és hogyan válhatunk mi magunk is
hiteles emberekké?
I Mózes 18:1-15

Adventi
prédikáció

1

interjúsorozat

3

közgyűlés

15

nagyvárad

17

granny

19

Vezetőképző
Tenke

20

Hírek és
Imatémák

22

Mi az advent? A Vendég várása.
Ábrahám 99 évig várt arra, hogy Isten
teljesítse a neki tett ígéretet, aztán
megkapta a parancsot, hogy pecsételje
meg a szövetséget a körülmetéléssel.
Az ígéret beteljesülésére majd száz
évet vár, de egy napot se vár a
körülmetéléssel, azonnal
engedelmeskedik. Ezért Ábrahám itt,
ebben az igerészben, seblázban
szenved, mivel pedig kint nagy hıség
volt, a sátor bejáratánál ülve keresett
hősülést. Fürkészte a látóhatárt, mert
nem érdekelte az sem, hogy sebláza
van, csak az, hogy kit láthat vendégül.
Mert Ábrahámnak a Vendégvárás az
adventje!
Amikor felfedezi, hogy három férfi
közeledik, elönti az öröm, hogy
behívhatja és vendégül láthatja a
vándorokat. Megfigyelték a rabbik,
hogy amikor Ábrahám felemelte a
szemét, három férfit látott, akik
különben inkognitóban angyalok.
Ugyanez a három férfi bejelenti
késıbb, hogy Sodomát jöttek
elpusztítani. Ezután Sodomába érkezve,
Lót angyaloknak látja ıket és behívja
ıket, de csak egy kis kovásztalan
kenyeret ad nekik enni. Ábrahám ezzel
szemben nagy lakomát rendez, pedig
csak férfiaknak látta ıket. Ez a

különbség: Ábrahám nem tudta,
hogy angyalok érkeztek, de
angyalokhoz méltó vendéglátással
fogadta ıket, Lót angyaloknak látja
ıket, de csak vándoroknak kijáró
vacsorát adott.
Ábrahám vendégszeretete ihlette a
lengyelek közmondását: „vendég
jött, Isten jött”. Miért lett testté az
Ige? Mert Isten arra vágyott, hogy
vendégül lássuk. Eljött erre a földre,
lehetıvé tette, hogy befogadhassuk
és vendégül láthassuk İt. Ahhoz,
hogy vendégül érkezzen a földre,
emberré kellett legyen. Csakhogy a
bölcs rabbiknak van egy mondása:
„Ha Isten leköltözne a földre,
betörnénk az ablakát”. Az ember
tehát veszélyes az Istenre. Miért?
Mert az emberben, ha nálánál jobbat
lát, ha a másik nemesebb lelkő,
mint ı, akkor fellép egy pusztító
valami benne, amit
féltékenységnek, dühnek nevezünk.
Miért ölt Káin? Azért, mert Ábel
cselekedetei tükröt mutattak neki. A
tükörbe nézéskor csak kétféle
viszonyulási lehetıség van: a
Dzsingisz káné, aki már meglett
férfi volt, amikor elıször belenézve
a tükörbe elsírta magát, vagy a
Káiné, aki megölte Ábelt, tehát
összetörte a tükröt. Az Isten tudja
ezt és mégsem lehet İt visszatartani
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attól, hogy emberré legyen, hogy vendégszeretetre vágyjon, hogy meglátogassa a
földet, amit İ alkotott!
A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében az
apostol szerint a legfontosabb keresztyén
erény a vendégszeretet, a befogadás:
”fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is
befogadott titeket”. Példának Ábrahámra utal,
mert azt írja: „a vendégszeretetrıl meg ne
feledkezzetek, mert így egyesek tudtukon
kívül angyalokat látnak vendégül”. Ezért a
vendégszeretet egy olyan esély, amit kár
lenne elszalasztani! De az a bájos a vendégszeretetben, hogy nem tudsz róla, kivel és
milyen jót teszel. A cselekvı keresztyén
életnek az a hamvassága, hogy alázat
nyilvánul meg benne, és az ember önfeledten
cselekszik.
Mondhatjuk, hogy: Lótnak
egyszerő volt,
mert angyalokat
és ıket
“To catch the látott,
könnyő vendégül
reader's attention, látni, de hozzánk
nem angyalok
place an jönnek! De kit
interesting várt a világ az
elsı Adventben?
sentence or quote A Messiást. Az egész Izrael,
from the story mindenki várta
Betlehemben, még a
here.” vendégfogadós is. Ha a
vendégfogadós tudta volna,
hogy az a fiatalasszony pont
a Messiással várandós, ha
tudta volna, hogy Józseffel a Messiás
közeledik felé, akkor is kiutasítja ıket az
istállóba? Tényleg telt ház volt? Egy ágy
mégiscsak rendelkezésére állhatott volna
Máriának, még ha tele is volt a vendégfogadó,
éspedig a vendégfogadós saját ágya.
Csakhogy a vendégfogadós nem tudta, hogy
magát az Istent láthatta volna vendégül!
Arra, hogy egymást befogadjuk, annyi ellenérvünk van, hogy ki sem fogyunk belılük. De
biztosítlak, hogy az utolsó ítéletkor majd
kifogyunk az érvelésbıl! Éppen az a hitünk
próbája, hogy Istent, mint a legelesettebb
embert fogadjuk be. Aki angyali természető,
azt szeretjük, szívesen befogadjuk.
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De
Istennek van egy szenvedélye:
szeret inkognitóban járni. Ám ki olyan ırült,
hogy angyaloknak kijáró tiszteletet adjon egy
unszimpatikus embernek? Pedig pont ez az
adventi titok! Aki csak angyalokat szeret
befogadni, az végül embereket se képes
befogadni. Ahogy Pascal mondta: „Ha valaki
nagyon angyal akar lenni, az bestia lesz.”
Majd az utolsó ítéletkor a Messiás bal keze felıl
kecskék és jobb keze felıl bárányok lesznek. A
jobb keze felıl állók áldottak, mert Isten
megáldotta ıket irritáló emberekkel és
befogadták azokat, megáldotta éhezıkkel, akiket
nem volt kedvük etetni, és mégis enni adtak
nekik. Jézus nekik mondja: „jertek, örököljétek a
Földet, mert éheztem és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok.”És a bárányok
kérdik: „mikor láttuk volna, hogy éheztél volna,
és enned adtunk volna, vagy jövevény voltál és
befogadtunk volna?” Erre Jézus azt
mondja: „Ha ezek közül a leghitványabbal
megtettétek, velem cselekedtétek meg.” A
hitvány, az átkozott, az a kibírhatatlan ürge,
aki mindig az idegeinkre megy, pont az,
akiben Jézus van. Aki ezt a Jézust nem tudja
befogadni, az ne verje a száját, hogy Jézusé!
Mi, protestánsok, nagyon fontosnak tartjuk,
hogy hitvallás és komoly egészséges tanítás
szerint értsük az igét. Ez fontos, de sehol nem
mondja Jézus, hogy az igazi közösség csak azok
között jön létre, ahol precízen ugyanazt vallják.
Az egy közösségben való lét azt jelenti, hogy
egymást befogadjuk. Azt mondja Jézus, hogy
„aki titeket befogad, engem fogadott be, és aki
engem befogadott, az Atyát fogadta be.” Jézus
sehova nem érkezik egyedül, jönnek vele a
tanítványok is. Ha tehát szívedbe zárod Jézust,
akkor minden tökkelütött tanítványt és
felebarátot is be kell fogadj.
Ide tartozik az is, hogy Pál szerint „a jókedvő
adakozót szereti és megáldja az Isten.” Soha nem
áldja meg az adakozót, csak ha jókedvő. Vagy
adakozol jókedvvel és cselekszel, vagy ne csinálj
semmit, mert különben nagyon rossz reklám
vagy a Jézus-követésnek. A vendégszeretet vagy
vendégszeretet, vagy az, ami a Példabeszéd 23:67-ben van megírva. Ha buzgóság van, akkor
legyen olyan, mint az Ábrahámé, hogy még
seblázasan is eléjük teszi a vacsorát, figyel, hogy
minden ott legyen. Így Ábrahám, anélkül, hogy
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tudta volna, az angyalokban Istent és Istenben a
megígért Messiást látta vendégül, akiben
megáldatnak a föld minden népei.
Ez a világ tele van gúnnyal, szembeköpte Jézust is és
a keresztre küldte. Ez a világ a hamisaké, a
könyöklıké, akik kinevetik azt, aki meg akar
maradni egyenességben, igazságban és szentségben.
Ez a világ tesztje lesz annak, hogy hiteles emberré
váljunk. Mert Jézus azt mondta: „ha valaki szégyell
engem az emberek elıtt, én is szégyellni fogom azt
az én mennyei Atyám elıtt.” Nem lehetsz kiforrott
isteni jellem, nem lehetsz Isten embere, ha nem lettél
legalább egyszer a nevetség tárgya. A legszebb és
legjobb jellemformáló erı, ha mindenki röhög rajtad
a Krisztusért. Isten ide rejtette a hiteles ember
létrejöttének titkát: „Ha gúnyol titeket ez a világ és
üldöz, boldogok vagytok, ha gonosz dolgot
mondanak Érettem rólatok.” Ha feléd kerül a világ,
az annak a jele, hogy nem haladsz az árral, nem vagy
a vesztébe rohanó világgal azonos mederben, hanem
a keskeny úton.
Túl sok keresztyén van, aki csak félig az, azaz félig

igaz! Istennek egy teljesen átadott élet többet ér,
mint száz fél-keresztyén élet, mert İ nem a
mennyiségre megy. Számold föl hát a Krisztuskövetés költségét teljesen és akkor felszabadul a
szíved a jókedvő befogadásra, a szád megtelik
nevetéssel, betölt az öröm. Ebben az örömben
benne van az is, hogy Ábrahám Ura az én atyám
is, kiválasztott lettem, azok közé tartozhatom,
akiket gúnyolhat a világ, de mégsem lehet meg
nélküle. Az a keresztyén ember kiváltsága, hogy
szembe mehet az árral és megmentheti a
felebarátját, a világot. Fogadd be hát Jézust, hogy
hiteles emberré lehess!
Horváth Levente

M o z g a l o m é s / v a g y s z e r v e z e t ?
M e r r e t o v á b b c e - s z ö v e t s é g ?

Hódmezıvásárhelyrıl került ide,
és templomépítı lett: 1904/05-ben
építette a mostani nagy
református templomot, budapesti
mőépítészek tervei alapján. 1903.
október 31-én tartotta az elsı CEAz alábbi
összejövetelt a Wesselényi
interjúsorozatot
Kollégium sporttermében, és azt
a Románia CE- Elsıként Gáspár Attila,
mondják: olyan sokan voltak a
zenetanárt kérdeztem.
Szövetség
résztvevık, hogy a szolgálattal
Országos
Diósadon vagyunk az országos készülı énekkar már nem is fért
Konferenciáján készítettem,
be. Kádár Gézáról még azt kell
Diósadon, 2014. szeptember 26–28konferencián, melynek
tudni, hogy énekszerzı is volt, és
fıszervezıje a zilahi CEán, a RöpCE szerkesztıje, Grosz
jó orgonista. Ma is énekeljük a
Imola felkérésére. A beszélgetések
Szövetség. Milyen ez a
szerzeményeit a református
közösség?
során a megkérdezettekkel arra
énekeskönyvbıl, ezek között
próbáltunk választ találni, hogy a
Élı közösség. Az 1991–92-es például a Te vagy napvilágom
több mint 100 éves múltra
években alakult újra, de tudni címőt, Kecskeméthy István
visszatekintı CE-Szövetségnek
kell, hogy az egyik legrégebbi szövegére. Kádár Géza tehát
változott-e a feladata a
közösség, amelyet Kádár Géza többféle minıségben is szolgált a
társadalomban az alapítás óta, és
zilah-belvárosi református
CE-közösségben 1940-ig, amikor
hogy miközben a XXI. századi
lelkipásztor alapított,
meghívták a kolozsvári hochstadti
keresztyén missziók egyre inkább
Kecskeméthy István
templomba – akkor még úgy
intézményesülnek, szervezeti
munkatársa. İ
hívták a Magyar utcai kétágú
struktúrákba rendezıdnek, a CEPéldák a zilahi
CE-Szövetség
mindennapjaiból

Szövetség megmaradhat-e
csupán mozgalomnak, vagy
intézményi kereteit is
erısítenie kell. Esetleg
mindkettıként egyszerre lehet
létjogosultsága?
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második házas alkalom, a harmadik
zsoltármagyarázatos bibliaóra, amelyet Püsök
Miklós bácsi idejében kezdtünk el, és ma is az ı
Tehát már a Kádár Géza idejében is
beszélhetünk CE-közösségrıl itt Zilahon – így otthonában, Katica néninél tartunk, a negyedik pedig
vándor bibliaóra, azaz valakinek a házában
hívták?
találkozunk vagy vidékre látogatunk: Diósadra,
Szilágyszentkirályra, Varsolcra, Krasznára, stb. A
Igen, és nagyon erıteljes is volt a közösség
mőködése a két világháború között. Felépítették vasárnapi és keddi alkalmak mellett említésre méltó
a fiatal házasok péntek este tartott vándor házi
többek között a Református Kultúrházat, a
Kálvineumot, a mai mővelıdési otthont, amelyet bibliaórája, ahova fiatal szülık járnak gyerekeikkel.
1947-ben államosítottak.
A mostani konferencia szervezésében tetemes részt
A mai közösséghez visszatérve: kik látogatják, vállalt a felnıtt közösség.
milyen alkalmak, tevékenységek vannak?
Igen, itt a beszerzést és étkeztetést, a szállítást és az
A mostani közösség tulajdonképpen az egykori elszállásolást biztosítjuk, de feladatunk volt az
elıadók meghívása is, és általában a szervezés nagy
közösségi tagok leszármazottaiból áll, az ı
gyermekeikbıl és unokáikból, akik ide költöztek részének a bonyolítása. A közösség ezeket saját
költségén vállalta.
késıbb, illetve a környékbeli falvakból
beköltözöttekbıl – Micepataka, Diósad, a
tövisháti falvak. De van még egy fontos mag,
Beszélgessünk a táborokról, amelyeknek szintén
azok, akik a 70-es években
szervezıje a felnıtt közösség.
voltak fiatalok, és az Adorján
Évek óta rendszeresen részt veszünk a Lesi
Kálmán bácsi gyülekezetében
táborokban. Ilyen például a Dénes Klári
lettek hívı emberekké. İk
által szervezett házas tábor, a Szabó Simi
nagyon sok szolgálatban részt
által szervezett ifjúsági tábor, ahol 8–10
vettek, bekapcsolódtak a
meghívott lelkipásztor szolgál minden
környékbeli közösségekbe, a
évben, a Béczi Csilla által szervezett,
Lesi táborokba, szolgáltak
évtizedek óta mőködı gyerektábor, illetve a
Visky Feri bácsi
gyülekezetében, és Papp Anti bácsi falujában is. Berke Sándor tenkei lelkipásztor szervezte német
nyelvtábor, amely az utóbbi években zenetáborral is
Ez a közösség tehát a mostani felnıtt közösség kiegészült. Itt magam is oktattam gitárt, citerát,
furulyát.
Zilahon. Milyen szolgálatok, rendszeres
alkalmak vannak?
Erıs, összetartó közösségnek ismertem meg a zilahi
Vasárnap este 6 órától mindig a környékrıl vagy közösséget, akik egymásnak is segítségére sietnek,
távolabbról – Kolozsvárról, Marosvásárhelyrıl és a rászorulókat nem hagyják magukra. Szervezett
stb. – meghívott lelkipásztor szolgál a rendszeres tevékenységként is mőködik itt diakónia,
alkalmunkon a CE-házban. Ez közös alkalom a beteglátogatás, szegények megsegítése?
fiatalokkal. De havonta egyszer tematikus
Dénes Klári és csapata a Dorcas keretén belül
ifjúsági istentiszteletre is sor kerül, ahol fiatal
meghívott lelkipásztorok, teológusok szolgálnak, folyamatosan végez ilyen szolgálatot. Az itt segítı
asszonyok rendszeresen imádkoznak együtt, és
a választott téma szerint prédikációval,
látogatnak idıseket a városban vagy vidéken.
elıadással vagy bizonyságtétellel.
Csomagot visznek, vagy kisebb összegeket juttatnak
A keddi találkozásokról beszélgessünk, milyen el segélyként a rászorulóknak, illetve segítenek a
háztartásban, takarításban. Ezek mellett a
alkalmak ezek?
munkatársak havonta egyszer meghívják és elhozzák
A hónap elsı keddjén mindig imaórát tartunk, a az idıseket a CE-házba egy közös imanapra,
templomot a teológia mellett.
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szombaton. De Szilágyszentkirályon is volt ilyen,
és házaknál is találkoztunk, legutóbb pedig az
ottani református templomban.

iroda feladata?
mozgalom hitbıl, és anyagiak tekintetében önerıbıl
mőködik, míg a szervezet csak úgy tud fennmaradni,
ha van anyagi háttere. Az anyagi hátteret mi csak
adományokból tudjuk elıteremteni, mivel szilágysági
A sokféle CE-szolgálat mögött tehát mindig ott
van a felnıtt és az ifjúsági közösség. Ugyanakkor tagságunk jórészt nyugdíjasokból áll. Nem tartjuk
mindenki a saját gyülekezetébe jár istentiszteletre, létfontosságúnak egy központi iroda
mőködtetését, inkább a Szövetség
és ott is vállal feladatokat. Így van ez?
mozgalmi jellegét pártoljuk.
Persze. Ez feltétele a CE-tagságnak. Hogy a
gyülekezetének senki ne fordítson hátat, az
Önöknél is vannak fedezendı költségek.
istentiszteleteket látogassa, és a saját
egyházközségében szolgálatot vállaljon. Ebben
Igen, persze, adók, főtés, az egyes programok
élen jár a diósadi közösség.
költségei, a táborok, stb.
Milyen a fiatalokkal való kapcsolatuk?

Ezeket adományokból biztosítják, Önök mégsem
szervezet. Miért kell a szervezeti struktúra? Hogy
összehangolja a nagyobb közösségeket: Zilah,
Vásárhely, Várad, Kolozsvár? Önök találkoznak
rendszeresen más nagyobb közösségekkel?

A vasárnapi alkalmak mindig üdítık számomra,
mert a fiatalok másképp látják a valóságot,
másképpen tudnak bekapcsolódni az Istennel való
közösségbe. Ahogyan nekik tanulniuk kell az
idısebbek tapasztalatából, úgy az idısebbeknek is Átgondolva a központi iroda kérdését, úgy találjuk,
jó meglátniuk, hogy nemcsak egy lehetıség van
hogy nincs szükség rá, mert a távolabbi atyafiakkal
arra, hogy megéljük az Istennel való helyes
csak konferenciákon
kapcsolatunkat, hogy más is lehet helyes. Minden
találkozhatunk, amelyeket minden
embernek más szemszöge van, és ha ezt a
közösség önerıbıl meg tud
„Azokból
szemszöget Jézus Krisztustól nyerte, akkor helyes,
szervezni, amint ez most is
ha nem, akkor felülbírálandó. Ezért kell tehát
lesz a nyáj, bebizonyosodott. Arra figyelünk,
kiegészítenünk egymást a közösségben, hogy
hogy itt tudjuk ápolni a jó
meg-- kapcsolatokat. Szilágy megye ma
vissza tudjuk téríteni egymást a helyes útra, mert akik meg
egy út van: Jézus Krisztus.
nem úgy néz ki, mint a történelmi
tanuljuk
Szilágy megye: ide tartozik néhány
olyan község is, ahol vannak CEA zilahi CE-közösség nem szervezeti struktúrában egymást
tagok, de közigazgatásilag
mőködik, fizetett alkalmazottakkal. Itt inkább a
szeretni.”
Máramaros megyéhez tartoznak.
mozgalomban hisznek az emberek, ehhez érzik
Tartjuk a kapcsolatot, ık elutaznak
közel magukat. Jól látom? Lehet különbség CEhozzánk, vagy megyünk látogatóba.
szervezet és CE-mozgalom között, van különbség?
Legutóbb a megye legnyugatibb részében,
Jó-e, ha a mozgalom szervezet is?
Völcsökön tartottunk bibliaórát.
Utóbbi kérdésre válaszolva: ha a kettı kiegészíti
egymást úgy, hogy az embereket Isten közelségébe Ezeket azért is kérdezem, mert tudott, hogy a Marosi
vezesse, akkor jó. De ha valamelyik ennek a kárára CE-ben volt fizetett utazó titkár, míg itt Önök ezt a
van, elidegeníti a botladozókat, a hitben
feladatkört önkéntes alapon látták el.
gyengéket, akkor nem jó, és meg kell vizsgálnunk, Elkerülhetetlenül adódik ismét a kérdés tehát: Van-e
hogy mi az, ami nem tetszik a kívülállóknak.
szükség fizetett alkalmazottra, irodára? S ha igen,
Nemcsak az én vagy a másik látása lehet helyes,
miért?
hanem a sokféle látásból meg kell találnunk azt,
amelyet a Megváltóval való kapcsolatból
A fentiek mellett – konferencia, országos napok
nyerhetünk csak. Ebben mind a szervezetnek, mind szervezése, kapcsolattartás – az esetleges gazdasági
a mozgalomnak ki kell egészítenie egymást.
tevékenységek irányítása jut eszembe. De a gazdasági
tevékenység célja csak az lehet, hogy kipótolja az
idısek, betegek, rászorulók megsegélyezésére szánt
Mostanában a CE-ben sokat beszélgetnek az
országos iroda létjogosultságáról. Mi lehetne az összegeket.
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Végül visszatérve a konferencia témájához – a
látható, a láthatatlan és a látszat – kérdezem,
hogy mi az, ami a CE-Szövetségben ma még
csak látszat, nem valóság?

Sok fiatal van a konferencián, aki szolgálatot vállalt
itt, de nem CE-tag. Magam is sok mindenben részt
veszek, de nem vagyok CE-tag. Miért lenne ma valaki
CE-tag? Egyáltalán fontos ez?

Vannak olyan bevett kifejezések, amelyeket
használunk, és nem kellene, mert sokaknál
kicsapja a biztosítékot, ilyen például a „nem
megtért református”. Volt néhány ehhez
hasonló a most elhangzott elıadásokban is.
Kemény fejek vannak a Szilágyságban, mint
mindenhol. Vannak helyes igei látással
rendelkezı atyafiak, akik tudják magukról,
hogy látnak, és szeretnék átadni azt a lelkületet,
amelyet Elizeus is a szolgájának: „Ó, Uram!
Nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy
lásson!” (2Kir 6,17 – a szerk. megj.) Viszont
sokan nem tudják, hogy van ilyen mennyei
látás, ezért számukra ez a közelítés
önigazultságot bizonyít, és elborzadnak attól,
hogy valaki ıket kioktatni, irányítani,
akaratukat befolyásolni akarja. Gyakran úgy
érzékelik, hogy többre tartjuk magunkat, mint
ıket. Pedig a különbség csak annyi, hogy mi
hisszük, hogy Isten akárkin, akármikor
könyörülhet és megnyithatja a szemét,
függetlenül attól, hogy az illetı kéri-e vagy
sem. Ez elrendeltség kérdése. És nyitottság,
befogadókészség kérdése, hogy akarom-e
elfogadni azt, aki kínálkozik.

Nem, nem fontos. Aki az Úré, az CE-tag. Aki nem az
Úré, az ... az iratkozhat, de úgyis mindegy. Aki az Úré,
az velünk van.

A látszat tehát az, hogy befogadónak tőnık,
de valójában nem vagyok az?
Igen. Berke Sándor tiszteletes úr mondta
korábban a kiscsoportban, hogy „Út, Igazság,
Élet – vagy elmélet?” Élet vagy elmélet. A
magyar nyelv a gyakorlatra is használja az élet
szót. Ami nem élet, az nem gyakorlat, az csak
elmélet. Az elmélet tehát ellentmond az
életnek.

Miért imádkozzunk a zilahi CE-közösséggel
kapcsolatosan?
Azért, hogy megtisztuljunk minden olyan sallangtól,
amely elriasztaná azokat, akik még tapogatóznak. A
megtérés borotvaélen való haladás, elég egy
milliméter, hogy kegyelemben legyek, és elég egy
milliméter, hogy elvesszek. Ennyi.
Van-e olyan nagyon fontos dolog, amire nem
kérdeztem rá, de Ön elmondaná?
Ti csak énekeljetek, szeretteim! (Utalás Tompa
Mihály: A madár, fiaihoz címő versére – a szerk.
megj.) Ne csak az énekes csapat énekeljen, hanem az
egész gyülekezet! Minél többet énekelni! Olyan
szépek az énekszövegeink, az ısreformátorokéi,
amelyek sokszor az egész evangéliumot
megmagyarázzák! A kilenc szakasz lényege nem az,
hogy hosszú legyen az énektartam, hanem hogy a
ritmuson át elvezessen a hitetlenség állapotából a mély
hit állapotáig. Hogy rá tudjunk hangolódni arra az
útra, amelyen Isten akar minket vezetni.
Szabó Erzsébet Simivel a konferencia második
napján beszélgettem az ebédlıben. Körülöttünk a
munkatársak – idıs és fiatal hölgyek, fiúk és férfiak
– takarítják el az ebéd romjait. Jó hangulat van,
sokan beszélgetnek, nevetnek, és én is jól érzem
magam itt. Leülünk Simivel egy hosszú pad végére,
közben mi is nevetünk, és belekezdek:

Vezetı vagy, akkor is, ha nem szeretnéd ezt leírva
Tehát: nehogy látszattá legyen az élet, hanem látni, tagadhatatlan. Mit jelent ez számodra, mit
jelent a zilahi felnıtt CE-közösségbe tartoznod?
igaz legyen?
Igen, gyakorlat legyen az élet: Jézus kezébe
bizton tegyem le én. (Utalás a MRÉ 466.
énekére – a szerk. megj.)

Az életemhez tartozik, minden szinten. Megtérésem
után fiatalként bekapcsolódtam a nagy közösségbe. A
változás (1989) után megalakult az országos CESzövetség önálló jogi személyként, s ennek fiókjaiként
jegyeztük be a zilahi közösséget a váradihoz

1 6 .

é v f o l y a m ,

hasonlóan.

5 .

s z á m

7

, hogy „szenvedjétek el egymást szeretetben”. A
szeretet mindig szenvedéssel jár, és örömmel. Az
Az elsı országos konferenciát 1992-ben Zilahon hamis szeretet, amelyben nincs szenvedés, az elszáll
szerveztük, közösen az egyházzal, akkor Adorján seperc alatt. Azokból lesz a nyáj, akik megtanuljuk
Kálmán volt az egyik lelkész. Akkor sem, és
egymást szeretni.
azóta sem tevıdik fel a kérdés, hogy esetleg
otthagyjuk az egyházat.
A tavaly ott voltam a táborodban, közel kétszázan
voltunk munkatársakkal együtt, és az idén is
Nekem a közösségben könnyő dolgom van, mert ennyien vettek részt. Szinte felfoghatatlan
aki semmihez nem ért, az mindenbe belefog.
számomra, hogy mőködni tudott tíz napon át, és
Mindig azt csinálom, amire éppen szükség van. zavartalanul, és sıt... Mikor volt az elsı Lesi
táborod? És miért csinálod ezt évrıl évre?
A fiatalok nagyon közel állnak hozzád, ık a
Több mint húsz éve, azt hiszem. Mindig úgy
szívügyed.
alkuszom Istennel, hogy ha egy megtér, akkor
A fiatalok életében sok minden változik, például megéri. Egyet kérek mindig. A tavaly – emlékszel –
mentoraik vannak, velük beszélgetnek, de
bizonyságot tett egy désházai kislány. Az idén az
számomra az égetı, nagy kérdés ugyanaz marad: elsı tizenöt jelentkezınk désházai volt. Érted?
egy-egy ilyen találkozás csupán egy jó
beszélgetés – ami nyilván nagyon kell –, vagy
A CE-ben is van utánpótlás, de számomra az a
eljuttatja ıket a megtérés kérdéséhez, amikor a
fontos, hogy a fiatalok Krisztuséi legyenek. Ha
bőnt nevén nevezik? Kellenek a baráti körök és a közben vállalják, hogy CE-tagok legyenek, rendben,
közösségek, de a megmaradáshoz
de én azért könyörgök folyamatosan, hogy
elengedhetetlen a megtérés. És ebben erısítjük
Krisztuséi legyenek.
egymást a közösségben.
A fiatalok itt a konferencián komoly munkatársak
A napokban gondolkodtam azon, hogy az ige
a felnıttek mellett, és láttam valami érdekeset is: itt
arról beszél, hogy „legeltesd az én juhaimat”.
mindig mindenki ott ugrik be, ahol éppen gond
Elvész egy bárány, de legeltetni a juhokat kell,
van, ahol kéznél van.
nem egy bárányt. Mindig egy-egy elkallódik. Az
összest kell legeltetni, s ez a nyáj – hát ebben
Persze. Mindenkinek megvan a felelıssége, itt pl. a
minden van. S ha Isten úgy döntött, hogy egy
kávéház, a zenészek, a felszolgálók, a rendcsinálás.
bogáncsos, egy tövises nyáj mellett kell
De nem vagyunk odakötve egy-egy feladatkörhöz,
végigmenetelnünk, akkor amellett kell
így ha valaki kiesik, nem gond abban az értelemben,
végigmenetelni. Nem én fogom megválogatni
hogy rögtön átveszi valaki más a feladatát.
ıket. A sok változás – az egyszer itt, egyszer ott
– sem jó. Megtapasztaltam az évek során, hogy a A konferencia témájáról kérdezlek, a látható – a
megmaradás Isten ajándéka, emberileg nagyon
láthatatlan – a látszat összefüggésérıl, mi az a CEnehéz megmaradni. Elindulni a nyájjal könnyő, ben, ami még csak látszat? Mi az, amibıl még ki
de amikor kiderül, hogy mire képes a nyáj, és
kell gyógyulni, mert nem valóság, csak annak
benne én is, akkor kezdıdnek a gondok. És akkor tőnik?
az ember elvágyódik, és lesz elkallódott bárány,
és az a kérdés marad, hogy ilyenkor egymásra
Szerintem a hiteles szolgálat az, ha az érem mindkét
találunk-e újra, meg újra. Olyan szerencsétlen
felét felmutatom. Az egyik oldalon az isteni érték, a
nép vagyunk, és közösség, hogy mi nem
másik oldalon az emberi, az esendı. Ha Isten
egymásért szenvedünk, hanem egymástól.
dicsıségére szolgál az életünk mindkét fele, akkor
rendben van, de ha csak az egyik fele van az Úr
dicsıségére, akkor nincs rendben, orcánk pirulása.
Az egymásról való gondviselésre gondolsz?
Ezt közösségben lehet megélni. Nem mondhatom,
Arra, hogy öröm, ha gondodat viselem, és te
hogy én megélem, te pedig nem, hát mehetsz... Nem
gondomat viseled?
mehetsz, mert ha te mész, az azt jelenti, hogy én is
Igen, és Pál tudta mirıl beszél, amikor azt
megyek... Alázatosnak kell lennünk. A közösséghez
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háromféleképpen lehet szerintem viszonyulni.
Az elsı az, hogy elfogadod, beállsz és dolgozol.
Aztán kapsz kritikát, kapsz mindent, de beállsz
és dolgozol. Másodszor lehet ott lenni és élvezni:
eszem-iszom, köszönöm, jól érzem magam
köztetek. És van a harmadik lehetıség, amikor
piszkálod azt, aki dolgozik. De lehet, hogy nem
jól gondolom.
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Tehát nem a bérezés és az adminisztráció?

Nem, szerintem nem. Minket itt, Zilahon
Isten egyszer padlóra küldött a pénzügyek
miatt, de megkegyelmezett, és felállított.
Ha valamitıl borzadok, irtózok, az az anyagiak
rosszul kezelése. Ne legyen anyagi megkötöttség!
Ha valaki szabad szívvel ad, rendben van, ha nem
ad, az is rendben van. Jézus azt mondja: „Mint
ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki
A zilahi CE-közösség hogyan épül be a nagy
szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon...” (Mt. 20,28
közösségbe? Az országos konferenciákon
– a szerk. megj.) Tehát mindig az fizet, aki szolgál,
nyilván együtt vagytok, együtt dolgoztok a
nem fordítva. Aki szolgál, az fizet. Mi akkor miért
Dorcas-projektben is, de van más alkalom is,
csinálnánk másként? Egy lelkész mondta egyszer,
amikor csak úgy beszélgettek, együtt
hogy elhozhatja Isten azt az idıt, amikor csak azok a
kirándultok? A marosi, váradi közösségekre
lelkészek maradnak a pályán, akik fizetnek azért,
gondolok.
hogy szolgálhassanak. Nem arról van szó, hogy
nincs szükség anyagiakra, hanem hogy azok ne
Nem, nem szoktunk olyan messzire menni.
Persze az atyafiakkal tartjuk a kapcsolatot, ahogy határozzák meg a szolgálatot.
például veled is. Mindig közösségben
gondolkodom, de most, hogy így beszélgetünk, Hogy látod a CE-Szövetség jövıjét Zilah
benned sem például a marosi CE-t látom. Nem
városában, a társadalomban?
így szemlélem a dolgokat, embereket.
A Szövetség emberekbıl áll. Minden ember élje
meg a hitét ott, ahol van! Látod, aki itt, mellettünk
Az országos irodának mi lenne a célja? Hogy
éppen sepreget az ebédlıben, mérnök. A helyén van.
Marost, Zilahot és Váradot összehozza?
İszintén szólva ezen nem gondolkodtam sokat. Erdei Gábor és Béczi Csilla a konferencia
De jó volna imádkoznunk azért, hogy legyen egy recepcióján vállaltak önkéntes szolgálatot. Gábort
olyan utazótitkárunk, akinek ez az élete.
régóta ismerem a kéci HEVAT- és a Lesi táborból,
Csilláról eddig csak hallottam, és örülök, hogy
végre személyesen találkozhatunk. A zilahi ifjúsági
Lelkész legyen?
programokról kérdeztem ıket, a diósadi templom
Nem, nem feltétlenül. Az legyen, akit Isten lelke ajtajában, egy kispadnál.
erre elhív.
Gábor, gyógyszerészként dolgozol, de régóta
önkéntes vagy ifjúsági misszióban Zilahon.
Az is mindegy, hogy nı, férfi?
Hogyan, mikor kezdıdött?
Mindegy. A kérdés, hogy fontos-e számára Isten
2005-tıl dolgozom Zilahon, 2006-ban egy
népe.
munkatársam hívott el a közösségbe. Gyerekként
jártam otthon, Völcsökön vallásórára, ifire az
Nálatok nincsenek fizetett alkalmazottak.
Minek kellene a CE-nek lennie: mozgalomnak egyházközségbe, s késıbb egyetemistaként
Kolozsváron, a Genéziusz-bibliaórákra.
vagy szervezetnek?
Egyet tudok, és egyet hiszek, mivel hosszú évek Mesélj a mostani ifjúsági misszióról Zilahon, a
során ez bizonyult valóságnak,
programokról.
mőködıképesnek: az Isten igéjét mindig az
Rendszeres alkalmaink vannak. Szerda este 7-tıl
önkéntesség és az adomány vitte elıre.
ifjúsági bibliaórát tartunk, vasárnap 6-tól pedig a
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felnıtt közösséggel van közös alkalmunk.
Kéthetente hétfın kisifit
“Semmi sem
szervezünk, 6-tól az
önmagában mőködik,
ifiteremben, utána pedig
önmagunkban arra
maradunk ifjúsági
vagyunk képesek,
imaközösségre, illetve a
hogy elszakadjunk
következı héten ugyancsak
egymástól, mert ez a
találkozunk imaközösségre, de bőn természete:
szétszakít. Nem
akkor házaknál, egymásnál.
Csilla, kik járnak a kisifibe,
milyen korosztály?

könnyő, és nem
magától értetıdı azt
mondani valakinek:
igazad van.”

Csilla: A konfirmálás elıtt álló
gyerekek látogatják, ötödik osztályos kortól. Úgy
indultunk, hogy Erdıdi Julika kérte, hogy legyen egy
alkalom, ahova a gyerekei eljárhatnak. Az akkori
ifivezetıvel, Fazakas Dáviddal megbeszéltük,
megszerveztük az alkalmat, és nagyon örültek neki a
közösségi tagok, fıként azok, akiknek a kisebb
gyerekei még nem jártak az ifire. A kezdettıl nagyon
népszerő volt a kisifi.
Gábor: Felnıtt ifisek vezetik a kisifit, munkatársak,
s mindig megbeszéljük, hogy éppen ki tudja vállalni
a következı alkalmon a szolgálatokat, például a
gitározást, a játékszervezést, stb.
Tehát nem csak egy ember felel az alkalmakért?
Milyen a látogatottság?
Csilla: Nem. Van vezetınk, de sok munkatárssal
dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk a jó
kommunikációt, ezen alapszik az
együttmőködésünk, és mindenki önkéntesen
kapcsolódik be. A korábban elhangzottak mellett a
fiatal felnıtt munkatársak még sok más szolgálatot is
vállalnak.
Gábor: Ilyen például a volt ifiseink látogatása, akik
a környezı falvakban laknak vagy távolabb. Így
látogattunk el Kécre, Völcsökbe és Érszentkirályra.
İk készítik elı a találkozást, a saját
egyházközségüknél fogadnak, s így csillagszerően
másokhoz is eljut az igei köszöntı és ének. De a
városban is találkozunk rendszeresen, a CE-Házban,
ahova nemcsak a vidéki gyülekezetekbıl, de a három
városi gyülekezetbıl is eljönnek a fiatalok. İk
persze a saját gyülekezetükben is vállalnak
szolgálatot. Minden ısszel, november közepén,
pedig evangélizációt szervezünk fiataloknak, a
nagytemplomban, a lelkészekkel együtt.

A ifik bevezetését pedig mindig más-más munkatárs
vállalja. Közösen szervezünk és közösen vezetünk le
mindent. A látogatottságról pedig: az ifjúsági
alkalmakat 15 évtıl látogatják a fiatalok, a
legidısebbek 30 fölöttiek, és az átlag látogatottság
25–30 személy. Többen vannak közöttünk a tinik,
akik a nyári táborok után kapcsolódnak be
rendszerint.
A régi ifisek találkozója hogyan alakult, és milyen
más programokban vesztek részt?
Gábor: Mivel többen elkerültek közülünk más
városokba, falvakra dolgozni, ezért megpróbáljuk
évente egyszer megszervezni a régi ifisek
találkozóját, hogy együtt lehessünk. A rendszeres
programjaink közül pedig megemlíteném még a
csütörtöki közösségformáló játékestet, illetve a
havonta egyszer szervezett fiúkört és lánykört, ahol
együtt keressük Isten akaratát arról, hogy milyen az
igazi férfi, milyen nınek lenni, milyen a szolgáló
élet, és beszélgetünk a gondjainkról, örömeinkrıl.
Fontosak a minden hónap második vasárnapján
szervezett ifjúsági istentiszteletek, ahova elıadókat
hívunk, és szeretetvendégséget tartunk. De ezen
kívül segítünk kétkezi munkával is a közösségben,
ha éppen arra van szükség, feljavításokban,
konyhacsempézésben, padlólerakásban az
imateremben stb., mert ez is adomány, ugyanúgy,
mint az anyagi. Tiszta szívvel, szeretetbıl.
Meséljetek a táborokról.
Gábor: Minden nyáron szervezünk tinitábort a
Penielben V–VIII. osztályosoknak, amelyet Béczi
Csilla vezet már több mint 20 éve. Besegítünk az
ifjúsági tárborban is, amelyet középiskolások és
fiatal felnıttek számára szervez Szabó Simi és Mike
Pali. A családos táborban, amelyet Dénes Klári
szervez, a gyerekmunkát vállaltuk, együtt a kéci és
margittai munkatársakkal.
Gyerekfoglalkoztatót biztosítotok minden
rendszeres közösségi alkalmon?
Gábor: Igen, vasárnaponként például, hogy a szülık
részt vehessenek a bibliaórán. Énekeket tanulunk a
gyerekekkel, történeteket mesélünk, beszélgetünk,
együtt játszunk és kézimunkázunk. Ezeket az
alkalmakat is felváltva vezetik a munkatársak.
Nagyszerő, hogy ennyire rugalmasan kapcsolódtok
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be segítıként, munkatársként ott, ahol erre éppen Csilla, te vallástanár vagy, a zilahi Mihai Eminescu
szükség van! Hogyan találok ilyen munkatársakra,
általános iskola aligazgatója is, a magyar és német
és hányan vagytok?
tagozatú oktatásért felelsz. Te hogy látod a
Gábor: Mindig meghirdetjük a tervezett
keresztyén közösség feladatát a valóság és látszat
programokat, alkalmakat, és megkérdezzük, hogy ki összefüggéseiben?
miben tudna, szeretne részt venni. Öt-tíz állandó
munkatárs dolgozunk együtt folyamatosan. Vannak Csilla: Nekem az jutott eszembe a konferencia
témája kapcsán, hogy volt idı, amikor nagyon sokat
természetesen megbeszéléseink, amelyeket
ugyancsak meghirdetünk – ilyen például a mostani foglalkoztam a látszattal, azzal, hogy elfogadjanak,
hogy úgy tegyek mindent, hogy az mindenkinek
konferencia ifjúsági estjének a megbeszélése –, és
megfeleljen. Ez azóta megváltozott: most csak az a
aki teheti, eljön. Ilyenkor közösen ötletelünk, és
kérjük Isten vezetését a szervezésben. Aki eljön, az fontos, hogy Isten akaratát cselekedjem a
máris munkatárs, és mindenkinek jut feladat. Tehát hétköznapokban, abban az élethelyzetben, abban a
nemcsak állandó munkatársakkal dolgozunk, hanem munkában, ahova İ állított. Egyetlen kérdésem van:
folyamatosan hirdetünk szolgálati lehetıségeket, és ott, ahol feladatot kaptam, mennyire látszik meg
Isten akarata, mennyire ábrázolódik ki Krisztus az
egyeztetünk idıpontokat a facebook-oldalunkon,
életemben. Csak ez a fontos. Ha az egész életem
illetve a „zifi” yahoo group-ban. Szívesen
azzal telik, hogy a látszattal foglalkozom, a
találkozunk ilyenkor családoknál, ahol együtt
szolgálatokban úgyis mindig kiderül, hogy mi van a
teázunk, sütizünk.
szívemben. Ha Krisztus él benne, akkor általa
tekintek az emberekre.
Itt a CE-Konferencián az ifiesten kívől milyen
feladatokat vállaltatok még?
Számodra tehát Isten akarata a valóság?
Gábor: A gyerekprogramokat, a regisztrációt, a
zenélést, a hangosítást és a kávéházat. Most itt 25– Csilla: Igen, nekem kizárólag csak az İ akarata
fontos, s ebben a reggeli csendességem meghatározó.
30 munkatársunk dolgozik, itthon vannak az
Fontos, hogy mindig érezzem, hogy élı
egyetemista barátaink is. A zilahiakon kívül
kapcsolatban vagyok Vele, és hogy ez a kapcsolat
besegítenek máshonnak is munkatársak, pl.
valóságos. Naponta egy órával korábban kelek, igét
Monóból, Ardóról, Varsolcról, Krasznáról,
Szilágysámsonról, Ákosról és más közösségekbıl is. olvasni, hogy legyen idım meghallani Isten hangját,
odafigyelni. Van, amikor zaj van bennem, zaklatott
vagyok, ilyenkor több idıre van szükségem, s kell
Ezek szerint van utánpótlás a zilahi közösségben.
hogy legyen idım Istennel beszélgetni. De van,
amikor betölt az İ Lelke, és rövidebb idıre van
Gábor: Igen. Próbálunk minél színesebb
programokkal elérni fiatalokat, szeretettel hívunk és szükségem, ilyenkor olvasok is. Vannak olyan
várunk mindenkit, hogy megszerettessük velük a mi könyveim, amelyeket csak reggel olvasok.
Urunkat.
Isten a csendben szól hozzád?
Hogyan látjátok a CE Szövetség jövıjét, fiatalok és
Csilla: Igen, de nemcsak. A csodákon át is.
felnıttek keresztyén közösségének mi lehet a
Folyamatosan rácsodálkozok arra, ahogyan vezet,
szerepe Zilahon, a városban? Miért imádkozzunk
ahogyan kinyilvánítja számomra az akaratát, a
az ifjúsági misszió ügyében?
munkámban például, a hivatásomban. Iskolában
dolgozom, és számomra nagyon fontos az, hogy a
Gábor: A mindinkább Krisztusra mutatás a
közösség, akiket a magyar és német szakon vezetek,
feladatunk, az İ megszerettetése az emberekkel, a
nyitottság. Imatémaként pedig azt mondanám, hogy milyen lelkülettel jönnek iskolába. Fontos, hogy
beszélgessünk. Egyenként is találkozom a
azokért imádkozzunk, akik most kerültek be a
közösségbe, a fiatalokért, akik a városban kezdték az tanítónıkkel, tanárokkal, s mert tudják, hogy
mentálhigiénét is végeztem, el is mondják: „a
iskolát, hogy ezeken az alkalmakon megláthassák
szakmádhoz tartozik, hogy meghallgass”. Lehet
Istent, és megtapasztalják az İ szeretetét.
tehát nálam lyukasórán teázni és beszélgetni. Nekem
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az is nagyon fontos ilyenkor, hogy akivel beszélgetek,
milyen kapcsolatban van Istennel. A kollegáim között
vannak hívı emberek, és ha komoly gond adódik az
iskolában, mindig kérem ıket, hogy külön
imádkozzanak értünk. Jó ilyen imaháttérrel dolgozni.
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ajándékozás feladata. Az engedelmességre is
Istennek kell indítania engem, ahogy
Bonhoeffer mondja: senki fele ne közeledjünk,
csak Jézuson keresztül, s akkor nincs gond.

Visszatérve a CE-Szövetségre, az eddigi
beszélgetések során azt tapasztalom, hogy az
Szilágyi Ágica családanyával, vállalkozó férjével,
egyes helyi közösségek nagyon jól mőködnek,
Sanyóval, és Samaj Imolával, az országos CESzövetség irodavezetıjével a konferencia kávézójában de nincs kapcsolattartás a közösségek között,
illetve a nagyobb közösségekkel, mint a
teáztunk együtt, és beszélgettünk a látható-látszat
kérdésérıl és a kapcsolattartásról a CE-Szövetségben. marosi, váradi. Az országos iroda tudna
ebben segíteni?
Ágica, mi jut eszedbe
Nem, ebben az állapotában nem. Apró
a konferencia
jelzésekbıl folyamatosan látjuk ezt, és azt is,
témájáról?
hogy történnie kellene valaminek, és talán nem
nagy dolgoknak, hanem találkozásoknak,
Lehet látszat a
bocsánatkéréseknek, beszélgetéseknek, hogy
„megy ez nekem” és
tudjuk, ki miben van. Nem feltétlenül ebben a
a „nem megy ez
sorrendben, de mindenképpen ıszintén
nekem”. Sok
önmagunkhoz és egymáshoz képest. Nagyon
mindenben csak a
nehéz dolog, de ez hoz gyógyulást a saját és
látszatát tartom fenn annak, hogy tudom, mit kell
tennem, miközben nem, és lehet gıg az is, ha nagyon mindannyiunk, a közösség életében: most
hogyan van rám szükség, miben?
tudom, hogy mit kell tennem.
A CE-Szövetségrıl kérdezel, de magamból indulok ki.
Amikor tehetjük, elmegyünk a családommal a
Hogyan lenne ez lehetséges, megoldható?
közösségi alkalmakra, és egyre közelebb érzem
Évek óta mondjuk, hogy látogatnunk kell
magunkat a közösség más tagjaihoz. Egyre inkább
egymást. Régen meghívtuk egymást ebédre,
szükségünk van egymásra, mind lelkiekben, mind a
csak úgy, találkoztunk, beszélgettünk, nem
munka terén. Mert sok program zajlik, amelyek csak
feltétlenül szervezetten, mint mostanában.
úgy mőködhetnek, ha imádkozunk értük, s tesszük a
dolgunk. Baráti közösség is vagyunk, munkahelyen is Mert találkozunk szervezetten is, de valahogy
együtt dolgozunk, s a keddi bibliaóra, amelyet 17–18- nem arról beszélünk, amirıl kellene, vagy ha
beszélgetünk is, attól nem oldódnak meg
an látogatunk talán számomra személyesebb, a mi
dolgok. Lehet, hogy kegyelembıl megadatna,
generációnké.
A konferencia témája kapcsán: folyton azt szeretném, hogy konkrétabban beszéljünk, de
elıfordulhat, hogy ez sem mőködik az emberi
ha látható lenne, hogy keresztyén vagyok, hogy
gyarlóságunk miatt, olyankor például, amikor
haladok, legtöbbször azt választom, hogy „majd én
igére alapozva szeretnénk a másikat jobb
megoldom”, „majd én megjavítom azt, amit kell” –
ahogyan az elıadásban hallottuk ma. Igyekszem, és ez belátásra bírni, bebizonyítani, hogy téved,
meggyızni a saját igazunkról. Azt kívánom
szükséges, de ha azt mondanám, hogy én vagyok az,
magunknak, hogy ne legyen kényelmes
aki sokra megyek, az farizeusság lenne, amibıl
hosszasan a látszatokban élnünk, hogy azok
gyógyulnom kellene. Az én feladatatom itt a
megszokássá váljanak.
konferencián az elıadóknak átadni az ajándékot,
kiállni mindenki elé, és ez számomra nehéz. Kértem is
Marcit (Fekete Márton marosvásárhelyi lelkész, a
konferencia egyik elıadója – a szerk. megj.), hogy
Milyen formában kellene hát az országos
erısítsen meg abban, hogy az is csak egy látszat, hogy irodának mőködnie?
könnyő felmenni az elıadói dobogóra. De elvállaltam, Ismerjük egymást, hallottunk
szeretetnyelvekrıl, és mégis: ha például
engedelmességbıl a szervezık iránt: nekem jutott az
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nemcsak hallomásból ismerné az országos iroda az
Erdıdi családot, hanem meglátogatnák ıket, az más
lenne. Mert ez az ı szeretetnyelvük. Kilépni a
megszokott gyakorlatból, belépni hozzájuk, ez
konkrét dolog. A látogatásban oldódna a fájdalom,
és vannak dolgok, amelyeket meg lehetne oldani, ha
nem is mindent. Ez az utazótitkár dolga, legyen egy
olyan ember erre a feladatra, aki elhívott.

r ö p C E

vélekednek a fiatalítás kérdésében, itt, zilahon is
hagyományosabban gondolkodnak, és nagyon jó
látni itt, a konferencián, hogy a generációk
együttmőködnek. Ezt az irányt képviselem én is,
és ebbıl lehetne tanulni a vásárhelyieknek és a
kolozsváriaknak.
Sanyó, te hogyan vélekedsz errıl?

Az anyagiakban is sokszor azt tartjuk fontosnak,
hogy állásunk legyen, fizetésünk. De nem nekünk
kell ezekhez ragaszkodnunk, engedjük el. A
félnormás állásról ha kiderült, hogy megfogyatkozott
a munka, az intéznivaló, akkor ez van. Ad az Úr
majd mást helyette.

Az is lehet egy látszat, hogy valamit meg kell
csinálni. Vannak belsı késztetéseink, egy ilyen
késztetés viszont önmagában még nem garancia
semmire, de ha találkozik az igével, megmér. És
a közösség is megmér, megkerülhetetlenül.
Tükör, szembesít.

Imola, te körülbelül 8 hónapja dolgozol
A CE-Szövetség mozgalom vagy szervezet?
irodavezetıként az országos irodában. Nagy
tapasztalattal jöttél ide a közösségi, a csapatmunka
Elsısorban mozgalom. Nálunk sok a tiltakozás a
területén. Hogy látod?
szervezetiség ellen, és én is távolságot tartok
attól, ami túlságosan szervezeti. Az mőködhet
Amit én látok az, hogy nincs elég kommunikáció:
nem kérdezünk, nincs visszajelzés. Az okokat nem csak, ami közvetlen, ami embertıl emberig tartó,
ismerem, de ezt érzékelem. Látszat-kommunikáció ami arról szól, hogy nekem közöm van hozzád,
hogy a kapcsolatunknak természetes része a
van, nem igazi.
mozdulok, és te is mozdulsz.
Mi segítene?
És az országos irodának mi lenne a funkciója?
Vannak olyan dolgok, amelyeket talán nem lehet
Hiszek abban, hogy van szolgálata köztünk, mert
erıltetni, mert idıvel oldódnak meg. Kell ezeken
nem mőködhetünk magunkban közösségként.
dolgozni, de nem látom benne az országos iroda
szerepét. Az iroda szerepe most az adminisztráció, és Nem vagyunk elegek magunknak. Egy távolabbi
közösség is én vagyok. A zártságban csak
az, hogy tudjunk egymásról, ebben segít például a
RöpCE. Szervezhetnénk több találkozást, kirándulást bizonyos mechanizmusok mőködnek, amelyekre
már nem vagyunk érzékenyek. Elemi
együtt, de ezt sem lehet erıltetni. Az országos
csendesnapon, amelyet nemrég szerveztünk, engem szükségünk, hogy kapcsolatunk legyen másokkal
is, ahhoz, hogy ne legyünk egy klikkesedı, csak
például meglepett, hogy Zilahról nem is nagyon
önmagának élı közösség. Az, hogy ezt hogyan
jöttek el tagok. Pedig ez az egyetlen lehetıség a
lehet megvalósítani, nehezebb, nagyon is nehéz.
konferencián kívül, hogy közeledjünk egymáshoz.
Kimozdulni a kényelmembıl, egy másfajta
Talán nem jó a keret, újra kell gondolni, vagy más
odafigyeléssel – nem mindig megy könnyen.
lehetıségekben gondolkodni.
Ebben nagy szerepe lehet egy utazó
szolgálatnak, amelyben nagyon tudatosan
Ilyen az országos vezetıképzés?
építenénk a kapcsolatokat, s ahol az utazótitkár
dolga az lenne, hogy folyton jelen legyen egyik,
I
másik, harmadik, stb. közösségben. Hogy
Igen, a fiatal vezetıket szeretnénk összehozni az
meghallgassa az embereket, beszélgessen velük,
országos vezetıkkel és egymással. Talán abban is
vannak véleménykülönbségek a CE-Szövetségben, elvigye hozzájuk a történéseket, hogy úgy
érezzék, ami máshol történt, az velük is történik.
hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat.
Most nagyon töredékesen érzékeljük az
Konszenzusra kellene jutni. Váradon másként
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eseményeket. A drága öregeink nagyon jól végezték
ezt a szolgálatot. Emberközelbe kerülni, szóba állni
mindenkivel, minden közösséggel. Semmi sem
önmagában mőködik, önmagunkban arra vagyunk
képesek, hogy elszakadjunk egymástól, mert ez a
bőn természete: szétszakít. Nem könnyő, és nem
magától értetıdı azt mondani valakinek: igazad van.
A konferencia ideje alatt többeket is kérdeztem a
látható, láthatatlan és látszat összefüggéseirıl,
illetve arról, hogy mi az, ami a CE-Szövetségben
ma (még) csak látszat, nem valóság. Következzen
három hozzászólás.
Dénes Klára, a Granny-projekt koordinátora
Zilahon
A szolgálat is lehet látszat. Vétkeznék, ha azt
mondanám, hogy nincs szolgálat a közösségünkben,
mégis fogyasztói közösség is vagyunk: eljárunk a
vasárnapi vagy keddi alkalmakra (Zilahon – a szerk.
megj.), hizlaljuk a lelkünket, jó ott lenni, jó együtt
lenni, de nem mindig tesszük meg a következı
lépést. Van egyfajta megrekedés: egyesek szívvellélekkel részt vesznek benne, mások passzívak. Az is
szolgálat, ha a közösségi alkalmakon részt veszek,
idıt szánok rá, ilyenkor félreteszem a magánjellegő
terveimet, de lehet látszat is, ahogyan vasárnap
eljövök az alkalomra: csak megjelenek. Ézsaiás
próféta mondja: „Ha eljöttök, hogy színem elıtt
megjelenjetek, (...) ne hozzatok többé hazug
ételáldozatot.” (Ézs 1,12–13 – a szerk. megj.) A
„hazug ételáldozat” látszat-istentisztelet, amikor
rutinból, megszokásból, kíváncsiságból és még ki
tudja hányféle motivációból megyek el a közösségi
alkalmakra. Hazugság mindaz, ami nem olthatatlan
belsı szomjúságomból fakad ... De akkor ki az, aki
nem hazudik? Nagy kegyelem, és érthetetlen, hogy
Isten mégsem marad ilyenkor távol.
Az országos CE-Szövetségben a kapcsolat a látszat,
mert nem élı a kapcsolattartás a nagyobb
közösségek között. Ilyenkor, országos konferencián
találkozunk, nagyon jó együtt, de utána mindez
megszőnik egy újabb évre.
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tetné a kapcsolatokat. A keddi bibliaórás
közösségünkkel havi egy alkalommal vidékre
megyünk, így sorra meglátogatjuk a vidéki
geket, ápoljuk a kapcsolatokat. Országos szinten ez
nehezebb. Nekünk is kérdésünk, hogy kell-e
országos iroda. A mostani konferenciát itt, Diósadon
például mi, helyiek tudtuk jól megszervezni, távolról
ezt nem lehet. Ismertük a lehetıségeket, a
körülményeket, az embereket, ezt távolról nem
láthatja át az országos iroda. Kérdés marad tehát
számomra hogy szükséges-e, és a közösségünk
számára is. Beszélgetünk róla. Egy projekt, például a
Granny, szempontjából fontos az országos irányítás,
hogy van egy közös látás, koncepció, összefogása a
munkának.
Berei Csongor fizikatanár, Nagyvárad
Van az a parancsolat, hogy „Ne használd hiába az
Úr, a te Istened nevét...” (2Móz 20,7 – a szerk.
megj.) Ezt én elsısorban nem a
káromkodásra értem, hanem arra,
hogy van, amikor könnyedén
beszélek az igérıl vagy Isten
nevérıl. Ilyenkor nem az a baj,
hogy nem igaz, amit mondok,
hanem az, hogy nem biztos, hogy
akkor, úgy és éppen olyan
könnyelmően kell róla beszélnem.
Tegyem nagyobb tisztelettel,
inkább ritkábban. „Mint az
aranyalma ezüsttányéron, olyan a
helyén mondott ige.” (Péld 25,11 – a szerk. megj.)
Ha nem helyén mondom, hiába mondom. Jézust is
kísértette az ördög igével. Az, hogy én egy igét
mondok, még nem garancia arra, hogy jót teszek. Ne
érts félre, nem arról beszélek, hogy nem kell igét
hirdetni, hanem arról, hogy egy-egy helyen már
igemérgezést kap az ember, és immunis lesz, míg
máshol, ahol meg kellene szólalnom, ott
visszahúzódok, és nem mondok semmit.
Mikor van az aranyalma ezüsttányéron?

Ebben a kapcsolattartásban az országos iroda
tudna segíteni?

Mostanában gyakran emlegetjük Szikszai Béni
bácsit, aki olyan szépen oldotta ezt meg. A távolság
a közösségek között nyilván valóságos, ezért nagy
segítség lenne, ha egy utazótitkár szívvel-lélekkel

Isten készít, elıkészít helyzeteket, amelyeket észre
kell vennem, ha Rá vagyok hangolódva. Nekem
naponta kell igét olvasnom, hogy felkészüljek,
fogékonnyá váljak Isten lelkére, hogy ilyenkor meg
tudjak nyilvánulni. Nem biztos, hogy éppen egy igét
kell mondanom. Jézusnál az tetszik, hogy İ sokszor
csak egy lépést mondd el, nem a megtérés minden
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lépését egyszerre. Annyit például, hogy „Kövess
engem!” (Lk 5,27 – a szerk. megj.) vagy „Íme,
egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság.” (Jn
1,47 – a szerk. megj.) Pedig ez teológiailag
helytelen, mert nincs ilyen, hogy „igazi”, „akiben
nincs hamisság”. S mégis van. Fontos, hogy ne
mondjak többet, mint amennyit kell, mert az
ugyanolyan hiba, mintha nem mondanék semmit.
Az is baj, ha olyankor mondok dolgokat, amikor
nem kellene, túl könnyedén beszélek:
hívısködök, ez is egy látszat. Ez elsısorban
számomra probléma, mert amikor tényleg
Istenbe kellene kapaszkodnom, tényleg
szükségem lenne lelki támaszra, akkor már én
sem hiszek Benne, mert olyan könnyedén
beszéltem Róla. Sajnos sokszor ilyenek vagyunk,
összezavarjuk a vizet. Képzeljünk el egy tiszta
patakot, ahova egyszer csak lezúdul a juhnyáj,
belemásznak. Aki utánuk jön inni, annak már
csak a felzavart, sáros vízbıl jut. Ha így állok
Isten igéjéhez, akkor az, ami másnak jut belıle
körülöttem, már nem az Isten igéje, eltakartam
İt. A tömegben is nagy a tülekedés, de csak egy
asszony érinti meg Jézust, egy találkozik vele. Ez
is egy látszat: jövök a templomba vagy a
templomból. Ennyi. Saját magam is becsapom,
és a többiektıl is elrejtem az Isten hamvasságát –
ahogy Visky Feri bácsi mondta.
Visky Péter lelkész, Kolozsvár
A látszat számomra egy negatív fogalom.
Mélységesen kapcsolódik ahhoz, hogy én,
személy szerint, mennyit „láttam” a
Láthatatlanból. A teremtmény, egyénileg és
közösségileg, környezetében a Láthatatlant
reprezentálja. Az mindig a csoda kategóriájába
tartozik, ha ez hiteles módon folyamatosan
történik. Szerintem a látszat nyelvi probléma (is).
Egy már jól bejáratott vallásos nyelv
fedezékében könnyen megbújok, látszattá válok.
Hiába tudom a szöveget, ha azt az életem nem
artikulálja. A testet öltés azért csoda, mert Isten
örökérvényő kijelentése, az ige, formát öltött, s
ettıl kezdve nem elvontan van jelen ebben
világban.
Isten gyermeke megküzd azért, hogy az ajkára
vett szóban ı maga teljesen benne legyen, s
minél inkább benne vagyok, annál „korszerőbbé”
válik Krisztus-követı életem.
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Azzal a céllal készítettem ezt az interjúsorozatot,
hogy átfogó képet kaphassak, s nyújthassak a
Zilhai CE-Szövetségrıl és a hozzá tartozó
kisebb közösségekrıl, a mindennapi
szolgálatról és az önkéntes munkatársakról,
akik közül többen régi ismerısök, másokkal
pedig 2013-ban ismerkedtem meg. Beszélgettem
idısekkel és fiatalokkal, házasokkal és
egyedülállókkal, férfiakkal és nıkkel, akik
egyetlen, erıs, nagylelkő és eleven családba
szervezıdnek: közösségbe.
És volt egy indító kérdésem is, hogy a XXI.
századi keresztyén missziók között a Romániai
CE-Szövetség elkerülheti-e az intézményesülést,
vagy megmaradhat, meg kellene maradnia
mozgalomnak. Kiderült azonban, hogy a
találkozások után még több kérdéssel
maradtam, maradtunk, s ez azért történhetett
így, mert talán mégsem egy vagy-vagy
következtetés elıtt állunk. Persze egyszerőbb
lenne. De valóságos is? Talán mindkét forma
szó szerint csupán forma, se nem jobb, se nem
rosszabb. Más-más. Vagy egyformán jó. És
nem zárja ki egymást, sıt...
Takács Tünde E., Marosvásárhely
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Az alábbiakban olvasható teljes
terjedelmében a 2O14. szeptember
27-én elhangzott nyilvános
párbeszéd, amelynek résztvevıi
fıtisztelető Csőry István püspök
valamint a romániai CE Szövetség
elnöke, id. Berke Sándor voltak.
Szeretnénk megosztani
mindazokkal, akik személyesen
nem hallhatták, hogy minden CE
tag még nagyobb reménységgel
imádkozhasson a Szövetség és a
református Egyház együttes
szolgálati lehetıségeiért.
Szeretettel köszönthetjük körünkben
Diósadon fıtisztelető Csőry Istvánt,
a Királyhágómelléki Egyházkerület
püspökét, aki eljött a CE Szövetség
XXIII. országos konferenciájára.
Azért is külön örülünk ennek, mert
ez egy sajátos korszaknyitás lehet a
CE Szövetség és a Református
Egyházzal való kapcsolatban,
amiért mindnyájan hálásak
lehetünk.
Kedves testvéreim, valóban nagy
szeretettel és ıszinte szívvel
köszöntök mindenkit! Ez nem a
hivatalosság, nem az udvariasság,
hanem a testvér szava. Én is hiszem
azt, amit Berke Sándor testvérbarátom, hogy egy új fejezetet
nyithatunk a Református Egyház és
a CE Szövetség kapcsolatában.
Szükség van azonban arra, hogy
nagyon világosan érzékeljük: mi a
feladata annak a református magyar
keresztyén embernek, aki egy olyan
világban szolgálja az embert, amit
Isten teremtett. Hinnünk kell, hogy
az İ nevében tényleg elérjük ezt a
nemes célt, ha hívı emberként teljes
komolysággal akarjuk véghezvinni
a ránk bízottat.
Júdás apostol levelének a 20-23.
verseiben csodálatos gondolatok
fogalmazódnak meg, amelyek a
gyakorlati világban tájékozódásul
vannak nekünk, illetve kontroll alatt
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tudnak tartani. Egyrészt
végezhetjük feladatunkat mint
gyülekezeti tag, presbiter vagy
lelkész, közben pedig ne feledjük:
Istenünk felettünk tartja áldó
kezét, de ugyanakkor
figyelmeztetı kezét is. Ez
hatalmas felelısséget jelent,
amivel nem szabad visszaélni.
Másrészt olyan világban élünk,
ami rendkívül sok
kényszerhelyzetet hoz, amiben
sok látszat zajlik. Annyi kísértés
van, hogy a látásunkat is
megzavarja, sıt nagyon sok
minden meg is vakít. Azonban
van orvosság, hogyha hisszük és
valljuk minden szinten: mi nem
engedhetjük meg magunknak azt
a luxust, hogy ne tartsunk össze.
A református anyaszentegyháznak
sincs esélye, ha a múltból cipelt
klikkekbe szorulunk bele, ha nem
akarjuk ugyanazt együtt, hogy
Isten áldására készek legyünk.
A múltban voltak problémák, de
nekünk egy teljesen új pászma
kezdıdik, ami nem más, mint
amit Júdás apostol ajánl: az
épülés. Mit jelent ez? Látjuk
magunk elıtt a falat, de nem azt,
ami ember és ember közé akar
állni, hanem amit együtt építünk.
Mert ha nem közös az építkezés,
akkor a Krisztust követı embert
akár üldözni is fogják és azok az
ördögi erık lesznek úrrá, amik a
nemzetünket szétdobálják.
Világos ezért minden józan ember
és kimondottan a hívı ember
számára, hogy el kell dobjuk
magunktól a kísértéseket. Isten
azt akarja, hogy integrált
közösség legyünk, akár
nemzetben, akár felekezetiségben
gondolkozunk.
Amikor itt az igében tanácsot kap
a gyülekezet arra, hogy miként
építsen, azt mondja az apostol,
hogy dobjuk el még a ruhát is, de

ne az embert! Az ember még az
elkoszolódott ruhában is Isten
gyermeke, de fehérbe kell öltözni,
hogy a Jelenések könyvét nagyon
komolyan vegyük. Amikor azon
gondolkozunk, hogyan tovább,
akkor nem lehet más feladatunk,
akármelyik gyülekezethez
tartozzunk, akármelyik lelkiség
képviseletében éljünk, mint annak
a krisztusi gyermeknek lenni, aki
küzd azért, hogy ez a ruhacsere
megtörténjen, hogy megépítsük a
jót, hogy boldogabbak legyünk.
Ha komolyan gondoljuk, hogy
Isten gyermekei vagyunk, és
nemcsak hallatjuk ezt a szót,
hanem tényleg abban élünk, hogy
ez a gyermekség a mienk, akkor
nekünk nagyon kell gondolnunk a
gyermekeinkre, unokáinkra is.
Isten talán pont most állít meg
bennünket, 2014 szeptemberének
végén, hogy ebben az
összefogásban, amikor a célra
nézünk és halljuk a Szentlélek
munkára meghatalmazó szavát,
határozzuk el: mindent meg
fogunk tenni, hogy Isten akaratát
betöltsük. Imádkozzunk ezért az
integrációért, a CE közösségért,
hogy a Jézus Krisztus szolgálatát
töretlen erıvel folytassa,
valamint, hogy az
anyaszentegyház is ugyanerrıl a
szolgálatról szóljon.
Hogyan menne végbe a
gyakorlatban az integráció? Mi
módon lehetne a CE Szövetségnek
szolgálata az Egyházban?
Hogyan lehet most az együvé
tartozást gyakorolni?
A magyar ember itt Erdélyben
különleges helyzetben van, és fel
kell már mérni, hogy 25 év alatt
szinte egymillió embert
veszítettünk el. Ki kell józanodni
és meglátni, hogy már csak 1,2
milliónyian vagyunk, de éppen ez
az a réteg, aki fel tud ébredni itt a
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szülıföldön. Ezért nagyon
sajnálatosnak tartom, hogy éppen a
CE, amely a maga lelkületével
külön szellemiséget jelent az
egyházban, egy ellenséges dolognak
látszott nemcsak a kommunista
világ üldözésekor, hanem késıbb a
belsı egyházi erıvonalak
keresésekor is. Nekünk most 2014ben már nem gondolkodni kell és
törni a fejünket az integráció felıl,
hanem engedni a másik ember felé
elküldı Urunknak. Be kell ülni az
autóba és megkeresni azokat az
embereket, akikkel eddig talán nem
egyformán gondolkoztunk, meg kell
tanulni a másik embert megismerni,
egymás stratégiáját kell támogatni.
Az integráció azt jelenti, hogy
mindenki a maga lakhelyén találja
meg a szolgálati helyét. Egyrészt a
templomajtó senki elıtt nincs
bezárva. Ezért én minden
református lelkészt annak alapján
értékelek, hogy meg tudja –e nyitni
a templomajtót az emberek elıtt. De
másrészt ott vannak a laikusok, a
presbiteri tagok az új Kánon szerint,
akik között megtaláljuk azokat,
akiket be lehet állítani az
igehirdetés szolgálatába. Le kell
koptatni azt a lelkipásztori gıgöt,
hogy csak mi szóljuk hitelesen az
igét. A lelkipásztori közösség
hitelét kéne visszaszerezni azzal,
hogy komolyan vesszük: minden
tettünk igehirdetés legyen. Ahol
imádkozó közösség van, ott egyre
erıteljesebben lehetünk azok, akik
tényleg az Anyaszentegyház
szolgálatában tudunk élni.
Gyülekezeti integráció kell,
amelyben mindenkinek helye van,
amelyben mindenki felfele néz az
épülı falakra.
Ez a mi Szövetségünk úgy jön létre,
hogy emberek találkoznak az élı
Istennel, aki megszólítja ıket és
leleplezıdik ez a piszkos ruha.
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Ennek a levetkızése és egy új
felvétele elengedhetetlen. De ez az
egyházi köztudatban nem ennyire
nyilvánvaló, ez a prófétai szolgálat
többek szemében kedélyrontó és
emiatt súrlódások is voltak. Van-e
ma reális igény az Egyházban a
megújulásra felhívó hangra?
Befogadó-e a mi Egyházunk e
közösség tagjai felé, akik ezt a
prófétai szolgálatot végzik?
A Református egyház még nem érte
el azt az ideális állapotot, hogy
annyira kívánja az Istennel való
közösséget. Az én
gyülekezetemben, ami átlagos,
sokféle ember van: olyan is, aki
csak a szülık tanácsára jön, de
olyan is, aki érzékeli, hogy
imádkozóként Isten vezeti az
életünket. Közben a CE a megtérés
ajándékát hangsúlyozza, egy kicsit
erılteti is ezt, és a hivatalos egyház
megreked abban az állapotban, ami
inkább csak papírforma. Egy
közösségben tehát vannak
prófétaibb és vannak papibb tagok,
de mindkettıre egyformán szükség
van.
A református Egyház egésze
felismerte, hogy az egyetemes
papság egy gyönyörő jog, de
amikor a kötelességrıl van szó, a
gyakorlatban bajok vannak. A napi
problémák szintjén viszont prófétai
lelkülettel jobban lehet hatni az
emberekre, és itt a CE-nek óriási
szerepe van: felerısíteni, hogy
nemcsak az egyetemes papság joga
mőködik, hanem az egyetemes
papság kötelessége is. Jó lenne
kovásznak lenni, nem megállni ott,
hogy hála Istennek én megtért
vagyok. Sokkal több empátiával a
másik ember megtérésén kellene
munkálkodni.
Akkor tudnánk a legtöbbet tenni,
ha össze tudna fogni a papi és
prófétai ember, a megtért és az úton

levı. De meg kell célozni a
hitetlen embert is, nem szabad
arról sem lemondani. A
lelkipásztor valamint a
gyülekezeti munkát komolyan
felvállaló és végzı ember
összefogásában nagy
lehetıséget látok. Ha valaki a
gyülekezetben a Szentlélek
indíttatására mond valamit,
azt meg kell szívlelni, illetve a
Júdás levelében levı
tanácsokat kellene
megfogadni és véghezvinni.
Ekkor lesz meg az egyensúly
a prófétai és a papi szolgálat
között, különben pusztulásba
jutunk, amit Isten viszont nem
akar.
Köszönjük ezt a meglátást: az
Isten országának legnagyobb
akadályai a papi gıg illetve a
hívı gıg, és csak az
egyetemes papság komolyan
vételében létezik az
együttmunkálkodás
lehetısége. De jó lenne
ugyanakkor tovább vinni
hírként az Erdélyi
Egyházkerületbe is, hogy az
integratív készség faktum
szeretne lenni a Krisztusban,
és ezért imádkozzunk is!
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A Júlia Otthonban maradt fiatalokról:
Dénes betegsége ellenére sikeresen befejezte
az
elsı
egyetemi
tanévet.
Augusztusban
önkéntesként részt vett a CE házi gyerektáborban,
majd egy hónapot dolgozott rakodómunkásként.
İsztıl folytatja az egyetemet s igyekszik befejezni
az elkezdett sofıriskolát is.

Laci nyáron sokat volt szakmai gyakorlaton.
Itthon besegített a takarításba, rakodásba, amikor
szükséges volt. Szeptemberben a szakiskolában
elkezdte az utolsó tanévet.
Codi az egész nyári vakációt Angliában
töltötte, ahol önkéntesként dolgozott. Szeptember
elején elkezdte a 12. osztályt, közben zenél és
elıszeretettel
vesz részt a házban zajló
tevékenységekben.
Az After School mindennapos tevékenysége
szünetelt július folyamán, de a munkatársak napi
szinten
tárgyaltak
a
környékbeli
iskolák
pedagógusaival.
Segítségükkel
felvették
a
kapcsolatot az általuk említett olyan családokkal,
ahol az after-school jövı tanévben folytatandó
tevékenységére javasolt gyerekek élnek.
A hónap utolsó hetében több gyerek részt
vett a holland genemuideni csoport által szervezett
bibliahéten. Az augusztus a tábori elıkészületek
jegyében telt. Tíz after-schoolba járó gyerek és
egyikük testvére vett részt. Közülük kilencen eddig
soha nem voltak táborban és az anyagi problémák
miatt nem tudtak iskolai kirándulásokon sem részt
venni. Egy kisfiú nagyon vágyott, de a fél esztendeje
egyre halogatott mandulamőtét miatt nem mehetett.
Azóta is bánkódik, ha hallja a többiek tábori
élményeit.
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Szeptemberben több szülı és pedagógus
meglátogatott bennünket. Mindenki nagyra értékelte
az általunk kínált lehetıséget. Újabb termet
alakítottunk át tanulószobává és igyekeztünk
mindent otthonosan, de a tanulási feltételeknek
megfelelıen elrendezni. Jelenleg húsz gyerekkel
dolgozunk, de a létszám folyamatosan emelkedik.
A csoport régi tagjai lelkesen mutatták az újonnan
érkezıknek az ismerıs zugokat, mondták a
szabályokat és az élményeket. Minden gyerek
nagyon hamar beilleszkedett. A nehézségek ellenére
minden gyermek életére nézve reménykedünk a
zsoltárossal:
“Te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a
Te kezedet és megelégítesz minden élıt ingyen.”
Zsolt. 145,15-16
Daróczi Tünde
Az Erzsébét kör alkalmaira járók közül többen
családjuknál töltötték a nyarat, vagy kezelésen vettek
részt. Ennek ellenére mindig voltunk átlag
negyvenen. İsz óta újra többen vagyunk, Istennek
hála. Újdonság, hogy lehetıségünk volt ajándékba
kiosztani
egyházkerületünk
lapjából,
a
Harangszóból. Beteg, idıs tagjaink is örömmel
olvasták a hozzájuk eljuttatott, lelket gazdagító
újságot.
Többször külföldrıl jött vendégek, fiatalok
csoportja
tisztelt
meg
Németországból,
Hollandiából, Kanadából. Ezek mindig örömtelei
pillanatok.
Nagy
élmény,
hogy
a
más
nyelvterületeken
ismert
énekeinket
együtt
énekelhettük, összetartozásunkat, hitünket erısítve.
Az Erzsébet kör indulása idején az igei
bevezetıket idıs Visky Ferenc lelkipásztor tartotta.
Halála után, lassan 9 éve, Bottyán Gyula nyugdíjas
lelkész vette át az igei szolgálatot. Most, hogy 87.
évét betöltötte, lassan ı is visszavonulna.
Meghívtunk fiatal váradi és Várad környéki
lelkészeket,
akik
betekinthetnek
közösségi
életünkbe. Szívesen jönnek közénk. Kölcsönösen
örülünk egymásnak Isten Igéje mellett.
Az utóbbi idıszak tanulsága számunkra:
mindenki élete annyit ér, amennyi örömöt szerez
másnak.
Visky Magdolna
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Nagyon sok hálával a szívünkben gondolunk mindazokra, akik a
nyár folyamán közöttünk jártak, akikkel az utaink keresztezıdtek, ha
csak néhány napra is. Júliusban három önkéntes csoport
kapcsolódott be az idısgondozás munkájába. Hálásak vagyunk
minden önkéntesért, akik hozzájárultak valamiképpen munkánkhoz
az idısgondozás területén. Már az önkéntesek jelenléte is egyfajta
felüdülést hozott az idısek életébe. Az idısek örömmel fogadják, ha
nem csak mi, a munkatársak, de mások is meglátogatják ıket.
Néhány idıs személynél sikerült kifesteni és valamiképpen rendbe
tenni egy-egy helyiséget, ami el volt hanyagolva. Júliusban a
genemudeni gyülekezet önkéntesei három idıs személynél olyan
jellegő munkát végeztek, amit az idısek saját erıbıl nem lettek
volna képesek elvégezni. Kifestettek, illetve felújítottak lakrészeket
az idısek nagy örömére.
Alig mentek el holland testvéreink, egy skót ifjúsági csoport
tagjai, akik Fugyivásárhelyen végeztek missziói munkát,
jelentkeztek azzal a kéréssel, hogy szívesen segítenének kifesteni
egy idıs személy lakását. Ez az idıs személy azóta is nagyon hálás a
rendkívüli segítségért.
A holland Samaritan munkacsoport fiatal önkéntesei szintén
bekapcsolódtak a Granny-programba. A városban és vidéken
látogattuk meg az idıseket, akik nagy örömmel fogadták a
vendégeket. Ilyenkor mindenkinek élmény a látogatás, annak is, aki
látogat és annak is, akit látogatnak.
A nyár folyamán lehetıségünk volt fejleszteni a Granny-programot,
amit a Holland Dorcas segélyszervezet támogatott. Idıseink nagyon
hálásak a kapott segítségért a gondozás területén. Jó látni, hogy kis
segítséggel is fontos változást vihetünk az idısek életébe.
Kondor Erzsébet
Hálaadás:
• Hálásak vagyunk Istennek minden nyári programért.
• Hálásak vagyunk a vendégeink, támogatóink, önkénteseink szeretetéért, hőségéért.
• Hálásak vagyunk minden imatámogatásért.
• Hálásak vagyunk a különbözı közösségi alkalmakért.
Imatémák:
• Imádkozzunk a CE-Házban levı minden programért, munkatársért, önkéntesekért.
• Isten kegyelmes, áldó jelenlétéért minden munkánkban és alkalmainkon.
• Imádkozzunk a karácsonyi evangelizációs alkalom megszervezéséért.
A karácsonyi evangelizációs alkalom idén december 17-én lesz 11 órától a CE-Házban. Ilyenkor
meghívott vendég lelkész szolgál közöttünk. Magányosoknak, idıseknek szervezzük ezt az alkalmat.
Általában 200-250 résztvevı van jelen. Igehírdetés, éneklés, versmondás után meleg ebédet biztosítunk
minden megjelentnek, kis csomagot is, ha sikerül.
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N öv e k e d i k l é t s z á m b a n é s h i t b e n
g r a n n y p r o j e c t !
Dicsıség az Úrnak, október 1-jétıl a marosi CE
Szövetség Diakóniai részlege 11 rászoruló
idıssel növekedett. Jelenleg kereken 100
személyt látogatunk havonta. Két nagyobb
eseményt is szeretnék kiemelni, az egyik az
Idısek Világnapja és a másik a Mobil Klub
megalakulása. De a rendszeres Granny Klubban
is érnek meglepetések!
Október 1-jén három kisbusznyi, azaz 47 idıs
személlyel elindultunk örömet szerezni
Búzásbesenyıbe a Gondviselés Házba az ottani
öregekhez. Kiruccanásunk alkalmából
meglátogattuk a református templomot, ahol
megtudtuk, hogy a templom padjai DélAmerikából származnak és mahagóni fából
készültek. Csengett a templom az éneklésünktıl,
imáinkban az egész faluért könyörögtünk.
Meleg fogadtatásban részesültünk a Gondviselés
Házban, majd áhítat után lehetıségünk volt
betekintést nyerni az otthon falai mögé. Sok
Granny szíve szerint már másnap beköltözött
volna ide, viszont zsebüket tekintve nem
engedhetik meg maguknak azt a luxust, ami itt
van. Az áldott szép nap egy közös ebéddel
fejezıdött be. Igazi szolgálat volt látogatásunk,
hiszen feledhetetlen élmény a bentlakóknak
szerzett boldogság, amit jelenlétünkkel
szereztünk.
A Mobil Klub azt jelenti, hogy a hagyományos,
havi két alkalommal szervezett Granny Klub
mellett idıseinkkel együtt ágyhoz kötött
öregeket látogatunk meg. Kéthetente
miniklubot tartunk az idısek otthonában,
akiknek így megváltozik a világ egy pár órára.
Azok pedig, akik csatlakoznak a
látogatócsoporthoz, hasznosnak érzik magukat,
hogy részt vehetnek egy ilyen szolgálatban. E

a

szolgálókra igaz az ige: „Beteg voltam és
meglátogattatok, éhes voltam és ennem adtatok”.
(Máté 25.35)
A Granny Klub mindeközben igazi családdá és
közösséggé forrt. Ezt az is bizonyítja, hogy
idıseink készek odaadni azt a "két fillért" is, ami a
zsebükben van. November 21-én csatlakozott egy
új Granny a közösségünkhöz. İ kis nyugdíjából
(350 Ron) három árva unokáját neveli, és szociális
lakásban élnek. Az új személyek mindig
bemutatkoznak, és ennek során ez a Granny nem
panaszkodott, de elmondta, hogy hiszi: az Úr
gondját viseli. Meg sem említette, hogy mivel nem
tudta fizetni a villanyt, levágták és közel 400 Ront
kell fizetnie, hogy újból visszakössék azt. Azt is
tudni kell, hogy mivel szociális lakásban lakik, ha
elmarad valamilyen számla fizetése, kilakoltatják a
családot. A felszólítás meg is érkezett, november
25-ére. Engedélyét kérve, én megosztottam
nehézségeit a többiekkel. A történet hallatára
mocorogni kezdtek idıseink és elıkerültek a
"fillérek", anélkül, hogy valaki kérte volna ıket. A
32 Grannytıl 137 Ron győlt össze. Dicsıség érte az
Úrnak!
Ilyen örömszerzı cselekedetek és az idısek
mosolyai adnak erıt mindennapi munkánkhoz.
Kívánunk az olvasóknak is szolgálatból fakadó
örömöt és erıt!
Győjtı Katalin
Programkoordinátor
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I fj ú s á g i
v e z e t ı k é p z ı t e n k é n
Fantasztikusan jól éreztem magam veletek, és nagyon
hálás vagyok az én Uramnak értetek és a hétvége
ajándékaiért! Nagyon vártam, hogy végre eljöjjön a
péntek, és elindulhasson Magyarországról kis csapatunk
lelkesen és sokat remélın. A többórás út végén némi
késéssel érkeztünk meg, s ahogy beléptünk az ajtón, már
a köszöntés örömteli és közvetlen volt, pedig senkit sem
ismertem még.
A szombatot nagyon finom reggelivel és áhítattal
kezdtük, majd egy-két igen jó csapatépítı játékkal
hangolódtunk a még ennél is izgalmasabb kirándulásra.
Az este megismert vezetıi stílusokat egy háromórás
gyakorlati blokkban vihettük át a gyakorlatba, melyek
nagyon szórakoztatóak voltak, mégis mindnyájan
rengeteget tanulhattunk belıle; hogy milyen vezetınek
és csoporttagnak lenni, milyen kívülrıl látni a másik
csapatot, a sikeres vagy éppen sikertelen megoldást.
Hazafelé egy lendületes „himnuszt” is írtunk, melyet a
konyhás nénik és a házigazdáink is meghallgattak. Ebéd
után kiértékeltük a gyakorlatokat, aminek a módszere
számomra újdonság volt, de nagyon tetszett. Elıször az
önként jelentkezett
vezetı mondhatta el,
hogyan érezte magát,
majd a csoportjának
tagjai adtak
visszajelzést neki
írásban is, a végén
pedig erre
reflektálhatott. Az
összes vezetı, aki a
gyakorlatban részt
vett, sok-sok értékes
tapasztalattal
gazdagodott, s
egymást is
biztathattuk,
bátoríthattuk, olyan
oldalakra is
rámutatva, melyeket e visszajelzések nélkül nem is
vehetnénk észre magunkban.
A következı gyakorlatra is kellett egy-egy önként
jelentkezı csoportvezetı, és nagyon örülök, hogy
elvállaltam, mert olyasmit tapasztalhattam meg, amit
eddig szinte soha. Egy katapultot kellett építenünk
megadott anyagokból úgy, hogy ki lehessen lıni egy
labdát vele. Három fiatalemberrel együtt oldottuk meg a
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feladatot, és
számomra
rendkívül jó
élményt
jelentett,
hogy
sikerült az
idıkeret
lejárta elıtt,
mőködıképesre elkészítenünk a szerkezetet.
Úgy gondolom, nagyon sokáig a szívemben
ırzöm még azt a pár percet, amit a
kiértékelésnél éltem át, mert ez volt
számomra a legeslegnagyobb ajándék Istentıl
ezen az alkalmon. A csoportom tagjai olyan
mértékő szeretettel átitatott, építı kritikával
világítottak rá a feladat során - és általában az
életemben is - megnyilvánuló vezetıi
hibáimra és hiányosságaimra, hogy azóta is
csak hálát tudok adni ezért a kegyelemért és a
nagyszerő fiatalemberekért. A másik csoport
kiértékelése is hasonló ıszinteséggel zajlott,
ami egymás és önmagunk megismerésében is
fontos lépés. Egyedül
Krisztus az, aki által ez
a testvéri közösség
ilyen jól mőködhetett,
İ volt ott közöttünk és
töltötte be szívünket,
hogy
megtapasztalhassam
mindezt.
A hangulatos vacsora
után újabb nagyszerő
elıadást hallhattunk,
melybıl a legnagyobb
biztatás számomra az,
hogy Istennel együtt
vagyok alkalmas a
vezetésre. Nem a saját
ügyességem,
kreativitásom vagy lelkesedésem miatt,
hanem mert İ elhívott, és éppen ezért
mindent megad ahhoz, hogy képes legyek
arra, amire nélküle, emberileg képtelen
lennék. Elgondolkodtató üzenet még az is,
hogy milyen gyümölcsöket terem az életem
és a szolgálatom.
Ezután gyertyafényes, meghitt környezetben
hangzott el egy történet Mózesrıl, akit új
megvilágításban ismerhettem meg, mint jó
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vezetıi példaképet: a legfontosabb, hogy szoros
kapcsolatban legyek Istennel, hogy beszélgessek vele, s
akkor tudom úgy vezetni a rám bízottakat, ahogyan kell.
A vasárnap délelıtti istentisztelet és az ízletes ebéd után egy
rendhagyó imaközösséggel zártuk a hétvégénket, melynek a
személyes jellege a különlegessége, s melyet az ifiseimmel
is szeretnék kipróbálni! Egy „imahálót szıttünk” magunk
köré, melyben minden egyes személyért imádkozott valaki, s
a végén meg is tartott minket - hiszem, nem csak jelképesen.
Jávorszki Tímea, Magyarország, CE Betánia
Amint megláttam a CE szövetség vezetıi képzésre invitáló plakátját a „Légy bátor, és
vezess!”mottóval, rögtön éreztem az elhívást: nekem ott kell lennem! Szolgálatom azon szakaszába
érkeztem ugyanis, amikor már egyre több feladatot vállalhattam el, egyre több tapasztalatot szerezhettem és
szerettem volna megerısítést kapni abban, hogy alkalmas vagyok a vezetésre, látni, miben kell még
fejlıdnöm, szóval szerettem volna bátorságot meríteni.
Két kedves testvéremmel utaztunk el Tenkére, egyúttal életemben elıször sikerült eljutnom Erdélybe is,
ami csodálatos érzés volt!
Kedves, nyitott emberek vártak minket péntek este a Berke házaspár szívet melengetı otthonában. Mike
Pál „Hogyan lesz a vezetıbıl vezetı” címmel egy nagyszerő, inspiráló, elgondolkodtató elıadással kezdett.
Nagyon tetszett az egész hétvége alatt, hogy az elméleti elıadások mellett számos gyakorlati feladat volt,
amelyek igazi csapattá érleltek minket. Sıt, vasárnapra úgy éreztem, mintha évek óta barátok lennénk!
Megtapasztalhattuk, hogy Krisztusban valóságosan egyek lehetünk felekezettıl, lakhelytıl, foglalkozástól,
személyiségtıl, családi állapottól, kortól, nemtıl függetlenül.
A zárókörben egy mondatban kellett összefoglalnunk, mit viszünk haza. Az én mondatomat Bogyó András
elıadása ihlette, amelyben azt fogalmazta meg: „Alkalmatlan vagyok, de Isten alkalmassá tesz, mert İ
hívott el engem.”
A legmeghatóbb pillanatok egyike számomra a vasárnap délutáni, utolsó közös “programunk” volt: amikor
egymásért imádkoztunk, mindenki egyvalakiért, és így született meg az "imaháló".
Köszönöm ezt a hétvégét a szervezıknek! Dicsıség Istennek, hogy ismét megtapasztalhattam szeretetét
általatok! Imádkozom, hogy mihamarabb újra találkozhassunk, drága barátaim!
Szeli Noémi, Magyarország, CE Betánia
Személy szerint magamra és munkámra nézve, talán megkésve, de még nem túl késın hallottam ilyen
típusú elıadásokat. A nyitott és tiszta hangvételő, értelmes elıadások mellett kitőnı gyakorlati jellegő
játékokat játszottunk: ezek egyfelıl közösséggé formáltak, másfelıl tükörként felmértek, hogy különbözı
helyzetekben hogyan reagálunk.
A résztvevık nem voltak túl sokan, de mindnyájan lelkesek, elkötelezettek és egymást befogadóak.
Bizonyítottuk: úgy szeretnénk vezetni, hogy elıbb mi is vezetettekké váljunk. Ez nem a gyengeség jele,
hanem az Elhívó iránti tiszteleté, szereteté, valamint a szolgálat iránti hőségé. Megértettem, mi a különbség
a vezetı és az irányító között. A vezetı a holnapról álmodik és a jelenben lép. Az irányító a vele
szembejövı problémákkal foglalkozik és keresi azokra a megoldásokat. Fontossá vált számomra az is,
hogyan is lehetek jó vezetı, egyáltalán milyen a jó vezetı. Mindannyiunk legnagyobb kihívása, hogy a
különféle vezetıi típusok, stílusok, helyzetek, feladatok, valamint a munkatársak sokfélesége közepette
megtaláljuk a legmegfelelıbb utat és megoldást.
Hálásak vagyunk Urunknak, hogy nem csak elhív, hanem fel is készít, ugyanakkor köszönjük a
munkatársak szolgálatát, lelkesedését és példaértékő, személyes tapasztalataik átadását.
Berke Katalin
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November 3-5 között zajlott Berekfürdön a Gekib Konferencia. Elıször is köszönettel tartozom, hogy
a CE vezetıség engem jelölt arra a tisztségre, hogy képviseljem a Függıleges- és Genézius-projekteket,
valamint a Philothea Klubot, melyek a CE ifjúsági misszióját testesítik meg. A Gekib Konferencia célja
az ifjúsági vezetık képzése, illetve az ifjúsági szervezetek, rendezvények közötti kapcsolatok kiépítése,
közös programok, projektek elısegítése. A konferencia ideje alatt sok jó gyakorlatban, elıadásban,
beszélgetésben és nem utolsó sorban imaközösségben volt részünk. Egy pár gondolatot szeretnék
megosztani, amit ott hallottam és a munkánkra nézve jó:
•

Köszönjük meg Istennek, hogy embereket vezethetünk, ránk bízza ıket, és imádkozzunk értük.
Jézus a leghangsúlyosabban a képmutatástól óvta a tanítványait, egyik bőnnel sem foglalkozik
ennyit, mert gyilkolja a közösséget, az egymással és az Istennel való kapcsolatot. A legtöbb
keresztény intézetben és szervezetben elterjedt a képmutatás. Ez ellen felvenni a harcot már
önmagában evangélizáció.

•

A keresztény vezetı ereje a sebezhetısége, akkor hatékony. A mérce mindig ez: mit kér Isten
tılem? Lehet, hogy széttöri azt a mércét, amit én vagy a közösség állított fel, mert hamis! Az a
legfontosabb, hogy Isten elıtt tudjak megállni, vele beszélgetni és meghallani, amit ı mond.

•

Fontos hír, hogy újból lesz 2015-ben Csillagpont ifjúsági találkozó Tatán,
július 21-25 között, melynek témája: Bízom benned. Vannak plakátok már,
lehet hirdetni gyülekezetekben, ifjúsági szervezetekben. Lehet jelentkezni
önkéntes munkatársnak is, és akkor kedvezményes a részvételi díj.

A következı Gekib
Konferencia 2015 február
16-18
között
lesz
Erdélyben. Használjuk ki a
lehetıséget, és szóljunk az
ifivezetıknek, hogy minél
többen jelen lehessünk!
Belényesi Gabi, a Philothea
Klub vezetıje

Ezúton szeretnénk közölni a testvérekkel, hogy 2014. szeptember 12-én, Szigeti Julianna
diósadi közösségi testvérünket hazahívta az Úr. Kívánjuk a mi Urunk vigasztalását
szeretteinek, tudva azt, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, mert ık Megváltójuknál
vannak immár a szentek közösségében!

November végén Kolozsvár belvárosában
megnyílt a Koffer kávézó és könyvesbolt!
Ebben ifj. Berke Sándor (lelkipásztor,
diákmisszió és táborok szervezıje) és Zágoni
Balázs (a Koinónia Kiadó igazgatója) egyesítette
elképzelését: hangulatos belvárosi helyiségben,
minıségi alapanyagú és elkészítéső kávéval,
valamint sokféle értékes könyv széles
választékával fogadják a vendégeket. A cél nem
csupán a kávé és könyvek üzleti értékesítése,
hanem olyan tér kíván lenni a Koffer, amely
befogadó, családias jellegével az emberek
otthonra találását, megnyílását, egymáshoz és
Istenhez való közeledését kívánja elısegíteni.
A Genéziusz diákifi szerda esténként találkozik
a Hajnal negyedbeli Koinónia ház Genéziustermében. Közös vacsora, megosztás,
beszélgetés, tervezés és imádkozás alkotja az
alkalmat. A református bibliaolvasó kalauz
alapján haladunk az igeolvasással, minden héten
egy önkéntesen felkészülı személy vállalja a
beszélgetés beindítását. A feladatok és szerepek
megoszlanak, van, aki a szervezésben jobb,
mások az étel elıkészítésében, megint mások a
város eseményeire hívogatják a többnyire
tízegynéhány fıs csapatot. Fontosnak tartjuk,
hogy meghitt légkörben, ıszintén foglalkozzunk
kérdéseinkkel. A közös imádság meghatározó
pont az alkalomban, és kialakult, hogy erre
hétközben is van igény: kedd este imaközösségi
alkalom is van.
Fontosnak tartjuk annak kialakítását és
gyakorlását, hogy hogyan tükrözzük a krisztusi
élet különlegességét mások felé a
hétköznapokban, konkrétan ebben a csoportban
egymás felé és a bekapcsolódó újak számára.
az ifi nevében: Bán Attila

A zilahi ifjak kérik a CE közösség tagjait, hogy imádkozzanak a Step out – Step in projektért.
Nagyon lelkesek az önkéntesek, de nagy szükség van az imaháttérre, hogy valóban
gyümölcstermı legyen ez a szolgálat azok az életében, akik elmennek ezekre az alkalmakra.
Köszönettel az önkéntesek nevében: Szilágyi Ágoston
Bármilyen olvasói megjegyzést, választ a felmerült kérdésekre várunk az OCE iroda e-mailcímére:
oceoffice@yahoo.com vagy Grosz Imola szerkeszı e-mailcímére: groszimola@yahoo.com.
Postai címünk: Str. Hegyi Lajos, nr. 9., 540181, Tg. Mures

