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Egy brit diplomatáról olvastam, hogy ugandai küldetése során
ellátogatott egy árvaházba. Egy szobában kb. száz csecsemő
feküdt. Csodálkozva látta, hogy egyikőjük sem sírt, teljesen
csendben voltak, az egyetlen hang, ami a zsúfolt teremben
hallatszott, az a kicsik légzése volt. Nagyon furcsa volt számára,
hogy ennyi gyerek hogyan tud ilyen csendben lenni, ezért
megtudakolta a nővértől az okát. Olyan választ kapott, ami egy
életre a lelkébe égett:
Miután a gyerekek idekerülnek, folyton sírnak, azonban ez az állapot csak
egy hétig tart. Egy hét múlva mindenikük elhallgat. Hogy miért? Mert
mindenikük tudja, hogy soha senki nem fogja őket megvigasztalni –
válaszolta a nővér. A babák abbahagyják a sírást, amikor rájönnek,
hogy senki nem siet a segítségükre, hogy megvigasztalja őket. Sem most,
sem tíz perc múlva, sem egy hónap múlva. Valahogy így nőhetett fel a
királyi sarj, Mefíbóset is, Jónátán fia, Saul unokája. Daliás király
nagyapa és hős herceg apa egykoron! Amikor apja és nagyapja
meghalt a filiszteusokkal vívott harcban, menekülés közben a
dajkája elejtette és mindkét lábára lebénult. Azóta már rég
elfelejthetett sírni, mert tudta, hogy úgysem érdemes. Senki nem
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segít! Lódebárban tengette ötéves kora óta
nyomorult és nyomorék életét. A nevéből ítélve,
ami azt jelenti Legelő nélkül, félelmetes hely lehetett!
Ez Izráel Csernobilja, amire mi is csak annyit
szoktunk mondani: ahol a fű se nő. És ha ez még
nem elég tra gikus, to vább is van. Ál landó
rettegésben kellett élnie, mert az új királyok
általában (és azóta is a politikusok és egyéb
trónharcosok!) kiirtják elődjük leszármazottjait,
nehogy egyiküknek eszébe jusson trónra ülni. Ez a
testi fogyatékos fickó tehát tökéletes ábrázolása a
bukott embernek. Isten a teremtésben koronáját a
mi fejünkre helyezte. Az ördög átejtett, és annyira
belesántultunk, hogy a bűn bénultságában eszünkbe
sem jutna lépéseket tenni Isten felé. (ld. Zsolt 53, 4)
Me g a m ú g y i s h a r a g s z i k r á n k , g o n d o l j u k
megrögzötten, ezért nem üdvös eléje kerülni. De ha
mégis vágynánk, akkor sincs rá erőnk, képességünk.
És csak rettegve tengetjük nyomorult életünket a
Fűsenő nyomortanyájára szóló lakcímbejelentéssel.
Sötétség ura beleírta memóriánkba, hogy Atyánk
meghalt. Nincs, aki segítsen rajtad, és nincs menny
sem, ahol Atyád a király! Kár a könnyeket
hullatnod! Nem hallja senki! A lányom egyik
osztálytársa árvaházi leány és nevelőszülők nevelik.
A minap sírva panaszolta nevelőanyjáról, hogy
amikor hara gszik rá, azzal fenyegeti, hogy
visszaviszi az árvaházba. Nem így vagyunk ezzel
Isten gyermekeiként is? Amikor szembesülünk a
bűneink erejével, ideig-óráig elhisszük, hogy
visszakerültünk régi gazdánkhoz. Isten ígéretei
mégsem igazak! A bűn feletti győzelem egy kegyes,
de még inkább kegyetlen mese! Ugye milyen
ismerősek ezek az érzések? Hívő életünket sokszor
beborítják ezek a sötét, sokszor áthatolhatatlannak
tűnő felhők. Napokig, hetekig vagy akár hónapokig
nem látjuk a kegyelem napsugarait, és nem érezzük
melegét.
De Mefíbóset történetének nincs vége! Mert ez a
történet nemcsak a bukott emberről, hanem a
kegyelmet gyakorolni vágyó Istenről is szól. Dávid
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királynak volt egy régi ígérete, amit Jónátánnak tett
egykor, miszerint nem vonja meg szeretetét
utódaitól sem (1 Sám 20,14-15). És Dávid nem felejt!
Nem a bosszút, amire ezer oka lett volna Saul
miatt, aki nem mellesleg hatszor tört az életére,
hanem a szeretet ígéretében. Saul egykori
szolgájától megtudakolja, hogy él-e még valaki a
családból, akivel jót tehetne. Megtudja tőle, hogy él,
de az a nevét ki sem ejti, csak fogyatékosságára
hívja fel a figyelmet. Mintha ezzel is jelezné, hogy
nincs helye az eﬀéle béna szerzetnek a király előtt.
Dávid nem vág fintort, nem undorodik, és nem jön
zavarba, hanem azonnal elhozatja őt a Fűsenő
nyomor negyedéből. Képzeljük el annak az
embernek a lelkiállapotát a királyi palotába menet!
A halálsoron érezhet így az ember, tudva hogy
egyirányú ez az út. Valóban egyirányú lett, de
másképp. Amikor a király elé viszik, és az közli vele
szándékát, teljesen elképed. Nemcsak az életét
tartja meg, hanem visszaadja neki nagyapja összes
birtokát, aminek a jövedelme nem kis bevétel
lehetett. De ami még ennél is meghökkentőbb, az
Dávid ajánlata, miszerint élete végéig az asztalánál
ehet. Ekkor valóság gal kibug gyan ebből a
szerencsétlen flótásból, hogy nem több ő egy
döglött kutyánál. Pedig Izráelben az élő sem volt
valami nagy becsben, nemhogy a döglött eb! Igen,
valahogy így vagyunk mi is az Istennel. Amikor
hívat vagy egyenesen vitet maga elé, akkor azt úgy
éljük meg, mintha kivégzésre mennénk.
Gondoljunk csak az első nagy bűnvallásunkra,
életgyónásunkra. Talán úgy éreztük, hogy most vagy
belepusztulunk vagy… És igen Isten meglepően
nagyvonalú! Életben tart és ennél még többet is ad
ráadásként. Még az is meglepő lenne, ha valami kis
életjáradékot kapnánk havi egyösszegben, Fűsenő
vidék bankjában nyitott számlánkra átutalva.
Tekerjük csak vissza beszédünk felvételeit és
hallgassuk meg megfogalmazásaink mennyire
elárulják, hogy milyen keveset gondolunk Istenről:
jó lenne egy kis nyugalom, egy kis megértés, egy kis

2

XIX. évfolyam, 1. szám, 2017

öröm, egy kis szeretet stb. Bele sem gondolunk,
hogy Istennek nincs pipettája és patikamérlege,
amikor jót akar tenni velünk! Nem szőrözik, és nem
figyeli, hogy milyen sokba kerülsz. Nem számlázza
ki a havi költségeket. Ó már megint mennyi lelki
pelenkát kellett ránk pazarolnia bűneink piszkát
felfogandó! Nem, ő nem ilyen szigorú és precíz
könyvelő! Hanem a Király asztalánál foglalt helyet
nekünk egész életünkre családtagként és
asztaltársként. Elképzelem, ahogy Mefíbóset széles
mosollyal az arcán ott lehetett a karácsonyi családi
fotón, amit szétküldtek a birodalomban és az összes
lehetséges médiafelület leközölt. És a királyt nem
é r d e k l i , h o g y e g y e s e k fin to r o g n a k , m á s o k
gúnyolódnak, mondván nézd már, ott ül a
tolókocsis Mefíbóset. Mert a király döntött: az ő
asztalánál kell ülnie Mefíbósetnek! Nem a
cselédszobában, nem a melléképület valamelyik
zugában, hanem a király asztalánál. Újra a király
családjához tartozni immár nem a vérvonalon,
h a n e m a ke g y e l e m á l t a l ! Ha m é g m i n d i g
megtapasztaljuk a bűn legyőző, elbizonytalanító,
leterhelő, fájdalmakat okozó erejét, akkor ne
felejtsünk el sírni. Nyissuk meg bátran a bűnbánat
könnycsatornáinak zsilipjeit. Mert van, aki
meghallja és van, aki megvigasztaljon és
kárpótoljon! Ott lehetünk a Király asztalánál
életünk végéig és azután annál inkább. És nem
azért, mert méltók lennénk rá, hanem mert a Király
egyszerűen csak jót akar tenni velünk. De eközben
a király asztalánál ülve változunk, alakulunk,
szépülünk, tisztulunk, és egyre inkább komolyan
vesszük, hogy újra a királyi család tagjai vagyunk,
még akkor is, ha a koronázás még hátra van (ld. Jel
2,10). „Minden eddigi küzdelmünkről ki fog
derülni, hogy borító volt csupán, címlap, és végre
elkezdődhet a történet első fejezete, amit senki
nem olvasott a földön, amely örök időkig tart, s
amelyben minden fejezet jobb, mint az előző.” C.S.
Lewis
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Vezetőségi programok
Mi fán terem a DJK?
Minden úgy kezdődött, hogy azon a bizonyos
közgyűlésen hallottam a nevem. Kétszer is.
Megijedtem. Mi van? De hát én nem ismerek
senkit, nem tudok semmit erről a bizonyos DJKról! Bálint Tibi szavai csengenek még most is a
fülembe ,,Jó lesz, Kati, semmi gond, gyere, jó lesz,
ne aggódj”. Aztán jöttek a gyűlések. Káosz volt a
fejemben, nem értettem, mit keresek itt, nem
értettem, miről van szó. Az agyam mindegyre azt
kiabálta: ,,álljon meg már minden és valaki
magyarázza el, mi ez az egész!?” A vihar nem múlt
el. Erősített az, hogy jó emberek vannak itt, és
Isten tudja, mi a terve.
De mi is az a DJK? DJK= Döntéshozó Jogi
Képviselet. Tagjait a CE-tagság alapján választják,
meghatározza a CE Szövetség általános céljait és
stratégiáját, elfogadja a költségvetést, megvizsgálja a
vezető szervek beszámolóit – vagyis döntéseket
hoz, szavaz.* Körülbelül ez maradt meg az
elmondottakból.
Az ősszel megszavazott DJK februárban találkozott
először. A találkozó célja a CE Szövetség következő
három évének vizionálása volt. Mivel olyan típus
va gyok, hogy mielőtt döntenék, kétszer is
átgondolom, próbálom megérteni a társaim érveit,
továbbá szeretem tudni, honnan hova megyek, mi a
célom (vízióm, álmom) – ebből kifolyólag különös
izgatottsággal vártam a találkozót, vártam, hogy
átlássam a DJK tevékenységét, és megtaláljam saját
szerepemet benne. Sajnos a február 11-i találkozón
minderre nem volt elegendő idő. Mindannyian
utaztunk jó néhány kilométert, és ahhoz, hogy
eljussunk a konkrét vizionáláshoz, jó pár kérdésen
kellett átrágjuk magunkat, mint például: hol
szeretnénk látni a CE Szövetséget? Mit álmodunk
Istennel együtt e közösség jelenlétéről? Minek
vagyunk a részesei? A kérdések megválaszolása, az
együttgondolkozás során egyre többet tudtam meg
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a CE-ről, alapelveiről, régi és új ta gjainak
szolgálatáról, munkásságáról, lelkesedéséről és
kitartásáról. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy
tulajdonképpen minek is vagyok a tagja.
Világmozgalom a CE. Egy hatalmas nagy mozgalom
tagjaként szólíthatom meg naponként Istent.
Csodálatos dolog egy ilyen Jézus-központú
mozgalomban lenni és ehhez tartozni.
A találkozó végén megszületett az ötlet, hogy a
rendszeres közgyűléseken kívül szánjunk Istenre,
egymás megismerésére egy hétvégét
Marosvásárhelyen. Itt kezdődött el a megnyugvás, a
megismerés, hogy elkezdhessek evezni a mélybe. A
marosi találkozóra készülve félelem is volt bennem,
vajon kik ezek az emberek, akikkel együtt kell
dolgoznom? Tudom, hogy van közöttük tanár,
tiszteletes úr, gyógyszerész, informatikus, szakács,
szociális munkás, asszistens (keresünk közgazdászt
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megálltunk és hívtuk a Szentlelket, hogy jöjjön
segítségünkre. Öröm volt látni, mikor a szünetben
megölelték egymást és elhangzott a megbocsátás. A
hideg is kirázott, ritkán látni ilyen pillanatokat, ezt
csak Isten tudja előidézni bennünk. És akkor az
jutott eszembe: Uram, jó nekem itt lenni!
A vezetőség tagjait megismerve megtiszteltetés
szolgálni. Egyre több dolgot tudok meg a CE
Szövetségről, a múltról, a jelenről. Az elvárásom
teljesült. Isten ott volt köztünk. Benne volt a
nevetésben, a vacsorában, a sírásban, a
felfedezésben, a megismerésben, az új és régi
dolgokban, a serülésben, az alázatban és a
mélységben. Isten valami csodálatos kincset bízott
ránk, egymást, ezt a testületet, a közösséget, és arra
hívott el minket, hogy „békekövetek legyünk” és
„hintsük az igemagvakat”, lámpások legyünk az Ő
szent kezében, aki utat mutat magához”! Jézus Él!

és jogászokat☺)… Mindezen szerepek mögött
olyan jó volt meglátni az egyszerű, őszinte krisztusi
embert, a belefáradt szolgálót, a tudatlan fiatalt, a
harcost, akinek legnagyobb vágya Istennel és a
testvérekkel közösségben lenni. Soha nem felejtem
el azt a jelentet, amikor két tag összezörrent.
Sértettség alakult ki – oh, az ördög hamar akar bajt
csinálni! Előre megegyezett szabály alapján,
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Gyűjtő Katalin, DJK-tag személyes beszámolója
* CE-tag lehet bárki, aki Krisztusnak átadott életet él,
valamelyik körzet tagja, és szolgálatot végez, vagy
valamilyen módon hozzájár ul a CE Szövetség
tevékenységéhez.
DJK-tagok imádkoznak
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Kik vagyunk mi
valójában?
Ismerkedjünk!
Ennek a rovatnak az ismerkedés lenne a célja. A
bemutatkozás után ,,hadat üzenünk” valakinek,
azaz kihívjuk egy bemutatkozóra. Bemutatkozása
után ő is ,,párbajra hív” majd valakit, így megy a
lánc tovább.
Mi most a Váradi Granny+ Idősgondozás
csapatát hívjuk ki. Kiváncsian várjuk a
bemutatkozásukat a következő RöpCE-ben!

A marosvásárhelyi Diakónia
Moşneag Kinga vagyok,
feleség és édesanya. Három
hónapja dologozom a CE
Szövetségnél mint idős
beteggondozó. Gyönyörű
tapasztalat volt, ahogyan a
jó Isten idevezetett engem
ebbe a közösségbe. Imában
k é r t e m Is t e n t , h o g y
mutassa meg, hogyan tudnék segíteni, gondoskodni
másokról. Most, hogy naponta találkozom az
öregekkel, akik magányosak, és látom a szemükben
az örömöt és hálát, hogy van valaki, aki róluk is
gondoskodik, törődik velük, meglátogatja őket,
elbeszélget velük, igét olvas, ilyenkor érzem az
Isten vezetését. Hálás vagyok Istennek, hogy
felhasznál engem az életükben, hogy egy kicsit
szebbé és könnyebbé tegyük azt.
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Gyűjtő Katalin a nevem,
szociális munkás vagyok. A
diakónia csapatát vezetgetem,
a m e l y é r t é ke s a j á n d é k
számomra. A munkaidőm
40%-ában
a
Grannyprojektben dolgozom, 60%ban a Hannah gyerekekkel,
akik a TBC- megelőző központban élnek. Nehéz
két lovat megülni, de ez a két véglet (gyerek-idős)
sok mindenre tanít engem. Az idősek
megpuszilnak, a gyerekek hozzámszaladnak és
átkarolnak. Mi kell ennél nagyobb ajándék Istentől?
Hálás vagyok, hogy minden reggel Isten igéjét
olvashatjuk a munkatársakkal közösen, mert ez
erőt ad a mindennapok terhét hordozni, a
konfliktusokat túlélni. Csiszolódunk, hogy Isten
igazi drágakövei lehessünk, és közben WC-t
pucolok, takarítok, virágot ültetek, gyűlést vezetek,
cipekedek, jelentést írok… stb. És ez így van
rendjén.
Rácz Enikő vagyok,
f é r j e z e t t , k é t g y e r e ke s
anyuka, két éve dolgozom
szociális munkásként a CE
Szövetségnél a diakóniai
s z o l g á l a t b a n a Gr a n n y,
valamint
a
Dorcas
gyerekotthon programjaiban.
Munkakörömhöz a következő feladatok tartoznak:
az állami támogatás (szubvenció) megpályázása és
az ezzel járó feladatok (havi elszámolás)
lebonyolítása, a működési engedélyek
(akkreditáció) megszerzéséhez szükséges
dokumentációk összeállítása, gyermekvédelmi
ügyek intézése, valamint az idősek látogatása.
Mindig szívügyemnek éreztem a perifériára szorult
társadalmi rétegek segítését. Munkám során
sokszor találkozom nehéz körülmények között élő
emberekkel, súl yos szociális hel yzetekkel,
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melyeknek felkarolása örömet jelent a számomra.
Hálás vagyok Istennek ezekért a lehetőségekért, és
áldását kérem a munkámra.
Lengyel Cristina vagyok,
férjemmel bizakodó szívvel
i m á d ko z u n k , h o g y Is t e n
a j á n d é ko z z o n m e g e g y
gyerekkel. 2014 februárjától
dolgozom a CE Szövetségnél
mint
beteg gondozó.
Asszisztensként dolgoztam
egy fogorvosi rendelőben, ahol
azt éreztem, hogy Isten többre hívott. Isten
meghallgatta az imámat, és most már tudom, hogy
az idősek szolgálatában akar látni. Számomra ez
nem csak egy munkahely, hanem szolgálat is.
Nagyon sok Isten-élményem volt ebben a három
évben: láttam, ahogy a nagyik megnyitják a
szívüket, és szívják magukba az igét a klubok
keretén belül; láttam azt az átalakulást, ami
v é g b e m e g y b e n n ü k , m i ko r k i l é p n e k a z
otthonukból, és elfelejtik a veszteségeiket, a
depressziót, és kivirul az arcuk; vagy akkor léptem
be a magányosság, nincstelenség uralta szobába,
amikor éppen azért imádkoztak, hogy Isten
rendelje ki az ételt aznapra. Számomra ez az Isteni
gondviselés és vezetés.

Bemutatkozik a Dorcas Otthon
nevelője, Bicsak Mátyás
Helló! A nevem Bicsak
Mátyás, 24 éves vagyok, a
Dorcas gyerekotthonban
dolgozom nevelőként.
Az
élettörténetem
Gyergyószentmiklóson
ke z d ő d ö t t . 1 9 é v e s
koromig ott nevelkedtem.
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A középiskolában számítástechnika szakot
végeztem. Érettségi után Marosvásárhelyre
költöztem, ahol a Sapientia EMTE
Közegészségügyi szolgáltatások és szakpolitikák
szakán tanultam.
Azért váltottam reál szakról humánra, mert úgy
éreztem, hogy a to vábbiakban emberekkel
szeretnék foglalkozni. Ekkor még nem tudtam, és
nem is sejtettem, hogy később hova fogok kikötni,
de azt éreztem, hogy mindenképpen emberekkel
akarok foglalkozni.
Másodéves egyetemista voltam, amikor Gyűjtő
Katalin tartott egy előadást a Granny- és Hannah projektekről. Már az előadás alatt tudtam, hogy
nekem ide kell jönnöm önkéntesnek. Egy hét múlva
már kaptam is egy e-mailt, amelyben az állt, hogy
lesz Granny-csoport, és szívesen látnak engem is.
A mai napig jól emlékszem, milyen idegen volt
számomra minden. De hamar elszállt a
szorongásom, mert mindenki szeretettel és
nyitottság gal fogadott. Miután az ott átélt
élményekről meséltem a szaktársaimnak, még hétnyolc személy jelentkezett önkéntesnek. Így alakult
meg az Önkéntes Közeg (Közegészségügy) csoport.
Ne m s o k á r a m e g i s m e r ke d t ü n k a Ha n n a h - s
gyerekekkel is, akik a mai napig nagy hatással
vannak rám. Elszomorító látni azt a helyet és
azokat a körülményeket, ahol ők nevelkednek; de
leírhatatlan érzés látni a szemük csillogását,
mosolyukat, örömüket. Amikor egy-egy gyerek
odabújik hozzád és szorosan átölel, az csodás érzés!
Az együttlétek végén mindig szorosan körénk
gyűlnek, és átölelnek, hogy ne tudjunk elmenni.
Sokszor elég egy lágy mosoly ahhoz, hogy a
gyerekekből mély ragaszkodást váltsunk ki.
Két évet voltam aktív önkéntes a Granny- és
Hannah-csoportokban. Amint lediplomáztam, egy
évre hazaköltöztem Gyergyószentmiklósra. Ez idő
alatt nem találtam munkát a szakmámban, így több
más jellegű munkahelyen is megfordultam, de sehol
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nem éreztem igazán jól magam, folyton azon
töprengtem, hogy mit is szeretnék igazán csinálni.
Mikor már azon gondolkodtam, hogy én is
külföldön próbáljak szerencsét, kaptam egy e-mailt
egy álláshirdetéssel: nevelőt kerestek a Dorcas
gyerekotthonba. Nem is sejtve, hogy pár hét múlva
nevelő lesz belőlem, jelentkeztem az állásra, mivel
ismertem a CE Szövetséget és az itt dolgozók egy
részét. Ijesztőnek, de érdekesnek tűnt ez a
meghirdetett állás. Sokasodtak a kérdéseim: meg
fogok majd felelni? Milyenek lesznek a gyerekek?
Hogy fogok főzni ennyi emberre? Teljesen
elbizonytalanodtam, de hosszas mérlegelés után
arra a következtetésre jutottam, hogy ez a legjobb
lehetőség arra, hogy kipróbáljam magam, és hogy
fiatalokkal foglalkozzam.
Immár két éve, hogy nevelő vagyok a Dorcas-nál.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert
igazán jól érzem magam, nagyon jók a
m u n k a t á r s a i m , é s a f ő n ö ke i m i s r o p p a n t
segítőkészek. A gyerekek, akik nálunk laknak, mind
nagyon ügyesek, talpraesettek, segítőkészek és
jófejek! Büszke vagyok rájuk!
Sajnos időszűke miatt nem tudom túl gyakran
látogatni a Hannah-s gyerekeket, de nagyon sokat
gondolok rájuk, és időnként érdeklődöm felőlük.

Közösségeink életéből
Várad körzet beszámolója ,
2017. január – március időszakra
(részlet)
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elkezdtünk imádkozni és tervezni, reményeink
szerint szolgálatunkba be fog kapcsolódni egy
munkatárs, akinek az lesz a munkája, hogy a
d i a k ó n i a i - s z o c i á l i s p r o g r a m j a i n k b a n Is te n
megerősítő és életeket megváltoztató üzenetét
hirdesse. A segítség és az igei üzenet megfelelő
egyensúlyára törekszünk ezzel. Tudatosan figyelünk
a nagyváradi CE Szövetség életében arra, hogy a
segítő szolgálatok ne nélkülözzék az igei tartalmat.
Ez az egyensúly könnyen felborul.
Elkezdtük a tervezési munkálatokat a Mahanaim
táborunk továbbfejlesztésére, két új épületet
szeretnénk még ebben az évben szolgálatba állítani.
Januártól leállítottuk a konyhánk működését,
programjaink meleg étellel történő ellátását külső
szolgáltatóval fogjuk a továbbiakban megoldani. Ez
nemcsak olcsóbbá, de az egyre bonyolultabb állami
szabályozások tekintetében egyszerűbbé is teszi
munkánkat.
Köszönettel és hálával kell megemlékeznünk a
nagyváradi CE Szövetség igazgatótanácsának
munkájáról. Az 5 programigazgató egymásra figyelő,
jó csapatot alkot, az elmúlt évben elkezdett, a
vezetés legfelső szintjét érintő átszervezés jó
eredményt hozott.
Történjen mindez ad maiorem Dei gloriam –
Istennek nagyobb dicsőségére.
Szabó Sándor, ügyvezető igazgató
Visky István, lelkipásztor

Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt hónapokra.
Legnagyobb örömünk, hogy az elmúlt évben
elindult szolgálatok (Bonus Pastor szenvedélybeteg
támogató csopor t, egészségügyi gondozás,
hajléktalangondozás) áldásokban gazdagok, és
megtalálták a helyüket közösségünk életében. A
diakóniai szolgálataink lelki megerősítésére nézve
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A Szatmár-németi gyülekezet
bemutatkozója
Szatmárnémeti földrajzilag kissé távol esik a
nagysúlyú városoktól és régióktól, talán ezért is van
az, hogy csak ritkán vagy csak keveset hallani a
„szatmáriakról”.
Ha nagyon röviden akarnék hírt adni magunkról,
akár azt is mondhatnám, hogy minden közösségi
tagunk igyekszik helytállni ott, ahova az Úr Isten
állította, és a rábízott munkát (családban,
hivatásban, közösségben) lelkiismeretesen
elvégezni. A nehézségekről vagy élményekről
gyakran esik szó a heti rendszerességgel tartott
szerda délutáni „ifin”, amely jó alkalom arra, hogy
az Ige tanulmányozása közben nehézségeinket vagy
akár örömeinket megosszuk a közösség többi
tagjával is. Ezeket az alkalmakat felváltva családok
látják vendégül, a hónap első szerdáján pedig a
Szatmár-németi Egyházközség gyülekezeti terme
szolgál helyszínül, ahol Sipos Miklós lelkész lát
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vendégül bennünket (és nemcsak az Igével, hanem
még süteményekkel is). Nagyon örülünk, hogy
újabban a „kisifisekben” is megjelent a vágy, hogy ne
csak a nyári táborozások alkalmával találkozzanak,
hanem heti rendszerességgel ők is együtt
tanulmányozzák a Bibliát. Az óévet is együtt
szoktuk lezárni közös vacsorával, majd az Igére
figyelve átmegyünk az új évbe, amikor vidám
játékokra és versenyekre is sor kerül.
Május 1-jét, a munka ünnepét a szabadban szoktuk
tölteni, ami egyben az avasi tábornyitást is jelenti.
It t m á r e l ke z d ő d i k a n y á r i t á b o r o z á s o k
programjának megbeszélése és a menülista
összeállítása is. Tavaly júliusban már 3 csoportban
szerveztünk táborozást: gyerekeknek, serdülőknek
és kamaszoknak. Minden résztvevő nagy
szívfájdalommal hagyja ott a tábort, és csak az segít
a hazaindulásban, hogy jövőre is visszatérhetnek.
A tábor karbantartása önkéntes munkával történik
és a közösségi tagok anyagi támogatásával. Minden
évben sikerül valamit bővíteni, hozzáépíteni vagy
éppen javítani a meglévő házikón és konyharészen.
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A közelgő Bonus Pastor országos találkozó (április
28–30.) megszervezésében is igyekszik mindenki
b e k a p c s o l ó d n i m i n d fiz i k a i l a g , m i n d
imatámogatással. Reméljük, hogy a résztvevőknek
s i ke r ü l f e l t ö l t ő d n i ü k é s s o k é l m é n n y e l
gyarapodniuk, amint az a 2015-ben rendezett
esemény után is történt.
Május 5–7. szintén piros betűs napok a szatmári
közösség életében, hiszen a Szatmár-németi
gyülekezet látja vendégül az ifjúsági Függőleges
konferencia résztvevőit. Itt is zajlik háttérben a
csapatmunka. Aztán újra áttevődik a hangsúly a
nyári táborok szervezésére.
A jövőben is szeretnénk, hogy Isten szeretete
formáljon bennünket közösséggé az Ő dicsőségére,
hogy úgy tudjunk egymás fele szolgálni, mint akik
Neki szolgálnak.
Puskás Gabriella, Szatmárnémeti

A közösségi életforma csodája.
Tízéves az Onesimus projekt
Sokszínű. Barátságos. Interaktív. Ha három szóban
kellene összefoglalnom az Onesimus-projekt 10
éves jubileumi születésnapját, ezeket a szavakat
használnám, és bár csak egy kis része voltam ennek
a „nagy szerkezetnek” mint önkéntes, hálásan
tekintek vissza az itt töltött időre, hiszen rengeteg
örömteli élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam.
Nagyszerű dolog az önkéntesmunka, szükség is van
rá. Sőt: jóval többre lenne szükség, bár nem
m i n d e g y, h o g y m i l y e n f o r m á b a n , m i l y e n
kötelességtudattal, elvárásokkal és ideálokkal vág
bele az ember. Bevallom, hogy néhány évvel ezelőtt,
amikor megismerkedtem a projekttel, magam sem
tudtam igazán, hogy mi is vár rám. Valójában az
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vezérelt, hogy az egyetemi évek alatt hasznosan
töltsem ki a szabadidőmet, segítve másokon, ami
mindig is szívügyem volt. Az Onesimus megadta
számomra mindazt, amire szükségem volt, hiszen
egy olyan nagyszerű csapatot ismertem meg, akik a
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
szerepvállalásáról gondoskodnak, egy olyan
közösséget, ahol az a cél, hogy hasznos és értékes
emberek épüljenek be a keresztény közösségbe és
társadalomba. Ez hozzájárult ahhoz is, hogy egyre
jobban beilleszkedjem és otthon érezzem magam
e g y a k ko r m é g i d e g e n v á r o s b a n , t á v o l a
szülőhazámtól. Az Onesimus-csapat vezetőségének
közvetlensége, figyelmessége lehetővé tette, hogy
életre szóló élményeket könyvelhessek el, amit
ezúton is köszönök nekik, különösen Lenkének,
akivel közösen vezettem egy csoportot.
Bár az utóbbi időben szabadidő hiányában kevés
időm jut az önkénteskedésre – mert, ahogyan az az
ünnepélyen is elhangzott, beálltam a
„mókuskerékbe”, ami egyébként jó dolog – nagyon
jó érzés volt, amikor meghívást kaptam az
Onesimus 10 éves szülinapjára. Igazi lelki felüdülés
volt számomra látni a fiatalokat, akik lelkesen
érkeztek meg, régi jó barátként üdvözölték
egymást.
Nem mindennapi fiatalok!
Az Onesimus szülinapja során újra felcsendültek az
ismert dalok, játékok, az egyik legmeghatározóbb
pillanatot mégis az az öt fiatal okozta, akik legyőzve
minden félelmüket, kiálltak a „nagyközönség” elé,
hogy személyes élményeiken keresztül elmeséljék
azt, hogy hol tart jelenleg az életük. Az évek során
nagyszerű fiatalok voltak részesei a csoportoknak,
akik felülkerekedve a mindennapos nehézségeken,
próbálják napról napra megvalósítani álmaikat.
Arról meséltek, hogy mit tanultak meg leginkább a
3 év alatt, illetve, hogy merre tart az életük:
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„Csapatmunka, új kapcsolatok kialakítása, de
leginkább a pontosság, hiszen emlékszem, hogy
eleinte 1-2 órákat késtem. Már 4 éve
Németországban élek, ami nehéz volt, mivel nem
az a munka várt rám, mint amire számítottam. A
kérdés az volt, hogy maradok vagy kiszállok? De
nem adtam fel, nyelvet, kultúrát tanultam,
elkezdtem egy 3 éves fodrászkurzust, és bár 2 évig
havi 180 euróból éltem, de kitartottam, aminek
nagyon örülök.”
„A projekt során elvégeztem egy bébiszitterkurzust,
aminek köszönhetően 2 hónapos kora óta vigyázok
egy jelenleg 2 éves kislányra. Az Onesimus segített
abban, hogy megtanuljam, mi az, hogy felelősség,
ami esetemben nélkülözhetetlen.”
„Önbizalom, nyíltság, mivel az Onesimus előtti
énem biztosan nem ült volna ki egy csomó ember
elé ma gáról mesélni. Megtanultuk, hogyan
figyeljünk oda másokra, továbbá azt, hogy egy
problémát több szempontból is vizsgáljunk meg,
ami párkapcsolati szempontból is nagy segítség.”
„ Re n g e t e g t a p a s z t a l a t t a l g a z d a g o d t a m .
Megtanultam kifejezni magam, és hogy ne legyek
annyira szégyellős. Nagyon szerettem azt, hogy
sokat dicsérnek, ami megerősítette az önbizalmam.
A m i a c s o p o r t t e v é ke n y s é g e k s o r á n m é g
egyszerűnek tűnt – pénz- és időbeosztás – idővel
bebizonyosodott, hogy mégsem annyira könnyű.
Amíg csak tanuló voltam, adódott a baráti kör, a
szabadidő, de most, hogy dolgozom és tanulok is,
nagyon jól be kell osztanom az időmet, hogy úgy
t u d j a m é l n i a z é l e t e m , a h o g y a z t e g y ko r
elképzeltem.”
„Türelem, várakozás másokra, rendrakás, ami mind
a mai napig nehéz. A na gybetűs élettel
kapcsolatosan viszont nem tévedtem akkorát, mint
amekkorát gondoltam. Beosztjuk, amennyit be
lehet osztani!”
130 fiatal, 31 lelkes munkatárs, 37 munkatábor, 103
szakmai tanfolyamot végzett tanuló, számos
önkéntes, aminek én is részese voltam. Köszönöm a
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lehetőséget az Onesimus csapatának és a
fiataloknak, arra biztatok mindenkit, hogy egy
percig se habozzon, próbálja ki az önkéntességet,
hogy részesévé váljon a közösségi életforma
csodájának.
Timár Tímea, önkéntes
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Vezetőségválasztás
a marosvásárhelyi
CE Szövetségben
Tisztújító közgyűlést tartott a marosvásárhelyi
CE Szövetség 2017. február 18-án.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy 24 évvel ezelőtt
lehetővé tette a helyi CE Szövetség
újraalakulását, új lehetőségek között új
p r o g r a m o k i n d í t á s á t , m e g a j á n d é ko z o t t
székházzal, gyermekotthonnal, ifjúsági klubbal és
táborhellyel. Hálásak vagyunk azért a
korosztályért, akik még a kommunisták által
betiltott Szövetség tagjai voltak, és korukat
meghazudtoló lelkesedéssel kapcsolódtak be az
újraindításba. Mára már nagyrészük hazatért
m e n n y e i Ur á h o z . K ö s z ö n j ü k Is te n n e k a
l e h e t ő s é g e ke t , á l d á s o k a t , h o g y m i n d e n
gyarlóságunk és hiányosságunk ellenére gazdagon
megáldotta munkánkat.
Tekintettel az elmúlt majd negyedszázad
történéseire, frissítésre került a gyűlésen a teljes
jogú közgyűlési tagok listája. Az elmúlt 25 évben
elhunyt testvéreinket levettük a listáról (hitünk
szerint ők már az Örök Listán vannak),
úgyszintén azokat is, akik betegség, elfoglaltság
vagy egyéb okok miatt elmaradtak/kimaradtak a
szövetségből. Új közgyűlési tagokat is iktattunk:
Belényesi Gabriella, Deé-Lukács Éva, Gyűjtő
Katalin, Réman Emőke, (régeni) Szabó István és
Szabó Árpád is a közgyűlés teljes jogú tagjai
lettek.
A közgyűlés megválasztotta az új helyi vezetőséget
is: elnöknek Réman Emőkét, vezetőségi tagoknak
Csorbai Jánost, Gyűjtő Katalint, Szabó Lidiát és
Szabó Árpád testvéreinket. Isten áldása legyen
életükön, tegye gyümölcsözővé munkájukat!
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Téli tábor – gyors beszámoló
94 ember várta izgatottan a február 16-át, ugyanis
ekkor vette kezdetét a CE Országos Iroda
szervezésében a 2017-es Téli tábor, a Kolozsvártól
20 km-re fekvő Hidegszamoson. Íme néhány kép
és részletek a táborozók visszajelzéseiből:

„A lehető legjobb kávék voltak, odaadással és
kedvességgel fűszerezve.”

„Rég nem volt ilyen jó
dicsőítésben részem.”

„ Na g yo n
értékes
előadások, előadók
voltak,
akik
kommunikáltak velünk
és az igényeinkre
r e fle k t á l t a k .
Az
előadások hangulata
nagyon jó volt.”
11
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Id. Berke Sándor elmélkedése
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képes betölteni. Meg kell szakadnia, hasadnia,
különben soha sem jutnánk el a látás, a
megtapasztalható szabadság öröméig.

„Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig
kettéhasadt”. (Márk 15,38)
Három szinten történik gyökeres változás, amikor
az Igaz méltatlanul szenved, és áldozati halálra
megy a mi bűneinkért a Golgota keresztjén: a
természetben (napfogyatkozás, földrengés), a
templom kárpitja kettéhasad, és az egyes jelenlevők
életében döntő változás történik (a kivégzést
levezénylő római százados bizonyságtétele, a jobb
kéz felőli lator kérése Krisztus felé).
A kárpit a legszentebbet zárta el a szenthelytől, az
áldozati térségtől. Ha a főpap be is ment évente
egyszer, hogy a Mindenható Nevét kiejtse, a Hozzá
való bejutás illuzorikus volt a nép, Isten gyermekei
számára. Ezen változtat a kereszthalál. Isten maga
tépte szét a távolságot rögzítő textíliát. A Szentek
Szentjében levő szövetség ládája tartozékaival (a két
kő törvénytábla, Áron kivirágzott vesszeje, az
utolsó napi aranytálnyi manna) láthatóvá tették
mindenki számára az élet-támasztás/ megelevenítés,
az élet keretének és az élet fenntartásának rejtélyét.
És mindezt nem a lázadás szellemével, a kíváncsi
ember feszegetésével, a forradalom társadalmi
robbantásával, az emberi akarnokság diadalaként,
alulról felfele vágta szét valaki. „Isten majma”, a
gonosz meg se közelíthette e helyszínt, nemhogy
megrongálja a válaszfalat, a templom bármely
részét... Krisztus áldozatának, halálának ez is
áldott következménye volt számunkra. De előre
mutatott e jel a kézzel csinált remekmű, a
jeruzsálemi templom rövidesen bekövetkező
pusztulására is. A valódi, tökéletes templom, Jézus,
az Atya imádásának személyes valósága, feleslegessé
tette a Rá alig mutató épületet, intézményt. Ami
nem képes az Élet Urához bevezetni, beengedni,
besegíteni, az csupán anakronizmus,
elértéktelenedő árnyéka a valóságnak. Nem
maradhat épségben, miután a funkcióját már nem
RöpCE
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Tenkéről:

A Te n ke i Re f o r m á t u s E g y h á z k ö z s é g a C E
Szövetséggel közösen alapította az 1994. május 29én megnyílt Szeretetotthonát. Az azóta is
folyamatosan működő, a gondozottaknak teljes
ellátást nyújtó intézmény nehéz anyagi helyzetbe
került akkor, amikor az állam a minimálbérek
emelésével rendkívüli terhet nyomott erre a
szolgálatra. Ez havi sokezres mínuszt eredményez.
Imádkozzunk azért, hogy Urunk mutasson kiutat a
szorultságból, és tudjunk békességben lenni az Ő
fedezékében.
•

Váradról:

✓ Munkatársaink lelki ereje, hitbeli elmélyülése és
türelme
✓ Gondozói programjaink Isten igéjével történő
minél teljesebb megtöltekezése
✓ Az igazgatótanács munkája, bölcsessége
✓ Önkénteseink munkája és élete
✓ Terveink és fejlesztési elképzeléseink áldása
•

Marosvásárhelyi Philotea

Hálásak vagyunk Istennek, hogy 23 éve létezik a
Philothea, és hogy Ő gondunkat viseli, kirendeli
azt, amire szükségünk van. Újból és újból
megtapasztaljuk, ami a szervezetünk mottója is,
hogy: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak
azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán
felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett
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kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád
eleget.” ( Zsoltárok 127,1–2)
És hálásak vagyunk azoknak is, akiket Isten Lelke
arra indított, hogy imádságban hordozzák a
p r o g r a m o k a t , r e n d e z v é n y e ke t , v a l a m i n t
anyagiakkal támogassák azokat.
Ettől az évtől a Philothea anya gi fedezete
jelentősen megcsappan, ugyanis a CVJM Sachsen
Anhalt szer vezet, aki kezdetektől fizette a
Philothea Klub székhelyének a bérleti díját, anyagi
gondok miatt nem tudja to vább vál lalni a
támogatást. Ez egy biztos anyagi hátteret jelentett a
Philothea számára, hiszen ennek az összegnek –
ami havi 250 eurót, évi 3000 eurót jelentett – az
előteremtésével nem kellett foglalkoznunk. Mint
tudjátok, a Philothea Klub működésére, a
programok megszervezésére és kivitelezésére,
valamint az ügyvezető fizetésére szükséges összegek
fedezése adományok és pályázatok segítségével
történik. Ezen összegek megszerzése sokszor nem
könnyű, illetve a pályázatok kimenetele
bizonytalan.
Kérünk, imádkozzatok velünk, hogy Isten adjon
megoldást, kiutat ebből a szorult helyzetből is.

ESEMÉNYEK, HÍREK
•

Tenkéről:
✓ 2017. június 19 – 23. időszakában férfi
csendeshét lesz nálunk.
✓ 2017. augusztus 14 – 18. között női
csendeshétre kerül sor.
✓ 2017. augusztus 7 – 11. között házaspári
csendeshétre várjuk az érdeklődőket.
✓ 2017. szeptember 30 – október 1-jén Tenkén
lesz megtartva az Országos CE Konferencia.

RöpCE

02/05/17

• Marosvásárhelyről:
✓ A végéhez közeledik az akkreditációs eljárás a
Dorcas Otthon részére. Április végén száll ki az
akkreditációs ellenőrző bizottság, amely az
ideiglenes engedélyt hivatott véglegesíteni
(5 évre).
✓ Leadásra került az Onesimus-projekt
akkreditációs iratcsomója. Várjuk a folyamat
beindítását.
✓ Május 13-án kerül sor a civil szervezetek vásárára,
amelyen a CE Szövetség is részt vesz.
✓ Ez év február 9-én eltemették a mezőpaniti Sikó
Gizella testvérünket, majd két napra rá férjét,
Sikó Gézát. Mindketten a helyi szövetség tagjai
voltak.
✓ Március 24-én temették Sánta Lajos
testvérünket, a harasztkereki szövetség tagját.
• Marosvásárhelyi Philotea:

Házasság hete
A Philothea Klub már harmadik éve vett részt a
Házasság hete rendezvényen, melynek keretében
házaspárok találkoznak a diákokkal. Ezt a
programot a Philothea Klub indította el, és nagy
élményt jelent a diákoknak. Az alkalmak célja:
felkészülés a párkapcsolatra, a házasságra, a hit
ajándéka.
A meghívottak szabad kezet kapnak az óra
alakítására. Fontos, hogy ne elméletek hangozzanak
el, hanem személyes történetek. Vannak, akik
hoznak szemléltető anyagokat, kisfilmet, fotókat.
Arról meséltek, mil yen volt az udvarlás, a
párkapcsolat alakulása azáltal, hogy Isten jelen volt
benne, mit jelentett ez konkrétan, és milyen
változást hozott személyes és párkapcsolati
életükben. A meghívottaknak is nagy élmény volt a
diákokkal találkozni, és mindenki belátta ennek a
fontosságát, szükségességét. Voltak, akik eleinte
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izgultak, féltek a diákok beszólásaitól, kérdéseitől,
d e ke l l e m e s m e g l e p e t é s v o l t s z á m u n k r a a
nyitottság, a figyelem, az őszinte kérdések. Ebben
az évben 5 iskolában jár tunk (Református
Kollégium, Elektromaros, Gheorghe Șincai,
Sportlíceum, Unirea) ami kb. 750-800 diákot jelent.

Nyári táboraink
✓ Tini-tábor
Az idei tábor címe és témája a FókuszÁllj. Mért van
annyi pótcselekvésünk? Miért vagyunk
bizonytalanok – kapcsolatokban, értékeinkben,
képességeinkben? Mitől lehetnék valóban
elégedett? Több barát, több siker, több dicséret,
több lehetőség? Szebb test, jobb képességek? Mire
fókuszáljak?
„...sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre
van szükség, valójában csak egyre.” Lk 10, 42
FONTOS INFORMÁCIÓK
A tábor helyszíne: Bucsin
Időpont: augusztus 6–13.
Jelentkezés: tinitabor.wix.com/tinitabor oldalon,
személyesen vagy postán
Részvételi díj: 310 ron, deee!!! ha június 30-ig
bejelentkezel, akkor csak 280 ron-t kell fizetned!
A b e j e l e n t ke z é s e g y 5 0 r o n é r t é k ű e l ő l e g
befizetésével válik érvényessé, ami a részvétel
visszamondásával nem térül vissza.
Jelentkezési határidő: július 22.
Jelentkezni Belényesi Gabriellánál (Tel.0757 022
534) és Halmen Eszternél (Tel. 0741 582 900) lehet
http://tinitabor.wix.com/tinitabor
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✓ Mini-tini tábor
A tábor idei témája: Kell-e nyoma legyen a
hitemnek a világban, és ha igen, milyen formában?
Hogyan ültessem gyakorlatba a hitemet? Tettek
nélkül van-e hit?
Azért jöttem, hogy én szolgáljak, nem azért, hogy
nekem szolgáljanak – mondja Jézus. Én kinek
szolgálok?
A fenti témát egy Titkosügynök tábor keretébe
helyezzük. Az Isten ügynökei vagyunk, a jó
s z o l g á l a t á b a n á l l u n k . Tu l a j d o n k é p p e n e g y
ügynökképző lenne az együtt töltött hét. Játékosan
é s ko m o l y a n , f e l e l ő s s é g g e l , m é g i s l a z á n ,
na gyközösségben, kiscsopor tban és egyéni
feladatokon keresztül próbálunk közelebb jutni a
saját feladatainkhoz, képességeinkhez, hogy azokat
mindinkább használni tudjuk, ha majd „bevetésre”
kerül a sor.
A táborba a 7. va gy 8. osztál yt idén végző
gyerekeket várunk.
A tábor helyszíne: a CE Szövetség bucsini
táborhelye (Parajdtól 8 km-re).
Időpont: július 17-23.
Kérdezni, jelentkezni Belényesi Gabriella Philothea
Klub vezetőnél (Tel.0757 022 534) és Lukács
Emőke tábor koordinátornál (Tel. 0745 026 225)
lehet.
✓ Gyerektábor
A Bonus Pastor Alapítvány gyerektábora idén július
3 – 8. között kerül megszervezésre.
A tábor helyszíne: a CE Szövetség bucsini
táborhelye (Parajdtól 8 km-re).
8–12 év közötti gyerekeket várunk erre a prevenciós
jellegű, személyiségfejlesztő, evangelizációs táborra.
Idei témánk: a Szuperhősök.
Jelentkezni Deé Lukács Évánál lehet a következő
telefonszámokon: 0265 254 460 és 0752 246 861.
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Vezetőségi nyilatkozat
“Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok
lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

(Mt 11, 28–30)

A CE Szövetség Döntéshozó Jogi Képviseletének legutóbbi, márciusi közgyűlésén Isten
szívünkre nehezítette közösségi létünk nehézségeit:
 a múltban le nem rendezett számos sérelmet, bántást.
 anyagi és pénzügyi téren történt hanyagságainkat és visszaéléseinket.
 kapcsolataink sebzettségét és megromlását.
Hálásak vagyunk azért, hogy a CE Szövetség több mint negyedszázada történt újjáalakulása óta
áldott és odaszánt életű atyafiak szolgálták Isten dicsőségét imaéletükkel, sokféle szolgálatukkal: az
igehirdetés, lelkigondozás, diakóniai munka által. Mindezek minden bizonnyal sokak lelki megújulását,
az Egyházba való be- vagy visszatagolását munkálták, lelki és testi kenyeret tettek sokak asztalára.
Mégis, ezzel együtt sok bűn és nyomorúság is felgyűlt szervezetünk életében. Most ezek miatt a bűnök
miatt állunk meg előttetek.
Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy egyetlen bűn sem kerülhet a hátunk mögé anélkül, hogy ne
tartanánk Isten és emberek előtt bűnbánatot értük. Amíg ez nem történik meg, addig a rendezetlenség megfosztja
Isten népét az erőtől, az áldásoktól és az áldássá válás lehetőségétől. Hiába vannak tevékenységeink, programjaink,
konferenciáink, csendesnapjaink, táboraink, bűnbánat, bűnvallás és bűnrendezés nélkül képmutatássá süllyed
szövetségi létünk. A megtérésre és lelki megújulásra való törekvésünknek mindenekelőtt abban kell hitelesnek
lennie, hogy mi magunk gyakoroljuk az Igével történő naponkénti élést, s annak megjobbító erejét életünkre nézve
igénybe vesszük.
Éppen ezért most kilépünk a világosságba, és őszinte, bűnbánó szívvel, Isten könyörületére
apellálva, alázattal megvalljuk a következőket:
 a CE Szövetségnek tagjai és vezetői bűnös emberek, akik vágynak Isten szeretetére, az Istennel és
megváltott népével való közösségre, a szolgálat örömére.
 miközben mások szolgálatát előtérbe helyeztük és ezért sokszor sokféle áldozatot is hoztunk, sokszor
sokféleképpen vétkeztünk is. Nem vagyunk egy jottányival sem jobbak, különbek, előkelőbbek másoknál,
akik nem tagjai közösségeinknek, szövetségünknek. Vágyunk arra, hogy Isten dicsőségét munkáljuk, mások
és egymás szolgálatában jeleskedjünk. Mégis, mégha a lélek késznek is bizonyult, a test sokszor erőtlen volt
követni Urát.
 volt, amikor a Szeretet Istenéről és a megtérés szükségességéről szeretetlenül, hitgőggel, öntelten,
önmagunkat feljebbvalónak tekintve tettünk bizonyságot;
 egyes atyafiak között Istenhez és népéhez, az Egyház- és CE-tagsághoz nem méltó módon, harag,
elmarasztalás, egymásra mutogatás, vádaskodás, gyűlölködés gyökerezett meg;
 a CE Szövetséghez eljutó, nyugati keresztyénektől származó anyagi, pénzügyi segélyek egyenetlen
szétosztása sok kapcsolat megromlását eredményezte. Voltunk hanyagok az anyagi ügyvitelben is, vagy
össze nem hangoltak, Istenre sem igazán figyelők különféle tervek, vállalkozások, beruházások
tekintetében.
 Bűneink, mulasztásaink, vétkeink miatt bizonyára sokakat megbotránkoztattunk az Egyházban és azon
kívül egyaránt. Szégyent hoztunk Isten nevére, Egyházunkra, magyarságunkra.



az országos vezetőség az utóbbi 14-15 évben rengeteg olyan határozatot hozott, amit soha nem ültetett
gyakorlatba. Fegyelmi ügyekben, súlyos erkölcsi kérdésekben, az anyagiak miatt vagy kapcsolati szinten
kialakult konfliktusok kezelésében sokszor tehetetlennek bizonyultunk. Látjuk azt is hogy az orvoslás
akadályaként a minden szinten jelenlévő rokoni kötődések meghatározóak voltak és lehetetlenné tették a
következetes, Isten Igéjét és Lelkének vezetését alapul vevő döntések meghozatalát, vagy a döntésekhez
való következetes ragaszkodást.
Miközben vétkeink felsorolásában teljességre törekszünk, tudjuk, hogy ez csak akkor
megvalósítható, ha minden egyes közösségi tagunk, egykori és mostani vezetőink, és minden egyes
közösségünk Isten elé áll és egyénileg, közösségileg, választott vezetőivel az élen, megvallja mindazt,
amire a Szentlélek rávezeti. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Istennel és egymással való kapcsolatunk
megtisztuljon, szolgálatunk pedig hiteles maradjon.
Éppen ezért nagy szeretettel felhívjuk közösségeink tagjait és vezetőit, hogy még Isten kegyelmi
idejében elsődleges feladatuknak tekintsék saját megtérésüket, megvallva bűneinket. Így kapunk lehetőséget arra,
hogy Urunk jó illatává váljunk ebben a világban.
A CE közösség választott vezetőiként felszólítjuk tagjainkat, hogy:
 még ma rendezzék nyíltan haragos, gyűlölködő vagy éppen látszólagosan rendezett kapcsolataikat
egymással és környezetükben, tegyenek őszinte bűnvallást akár egymás felé, akár kívülállók felé.
 közösségenként vállalják fel a nyílt kommunikációt, alakítsanak közbenjáró imacsoportokat a teljes
megtisztulás érdekében, hogy Isten nevére dicsőség, a CE és az Egyház tagjaira áldás szálljon.
 kezdjék el egyéni szinten az őszinte önvizsgálatot, vegyék számba mindazt, ami a szívüket, történetüket,
közösségben való jelenlétüket terheli.
Miközben számba vesszük múltunkat, jelenünket és mindazt, amiben híjával találtatunk, megvalljuk,
hogy tele van szívünk Isten iránti hálával az Ő minden értelmet meghaladó törődéséért, irántunk való
szeretetéért, amelyet ránk, magyarokra pazarolt nemzeti létünk kezdeteitől fogva. Hálásak vagyunk, hogy az Úr
Jézus Krisztus a mi népünkért is meghalt, hogy magyarul is szól hozzánk és magyarul is megszólíthatjuk. Legyen
áldott az Ő neve, hogy megismertette magát velünk, elhívott az Ő szolgálatára és mindeddig megtartotta Egyházát.
Csodaként éljük meg a CE Szövetség egy évszázadnál is hosszabb erdélyi történetét, elődeink áldozatos szolgálatát,
és hogy Szövetségünkben emberek százai találtak közösségre, nyertek élő hitet és váltak az Anyaszentegyház
tevékeny, imádkozó, szolgáló tagjaivá.
A CE Szövetség Döntéshozó Jogi Képviselete nevében elkötelezettek vagyunk továbbra is a CE
Szövetség 4 alapelve mellett és erre hívjuk össztagságunkat is:
 Krisztus megvallása
 Krisztus szolgálata
 Krisztus Egyházához való hűség
 Krisztus népével való közösségvállalás
Elkötelezettek vagyunk ugyanakkor a szeretetteljes és határozott segítségnyújtásra is ott, ahol a
testvéri kapcsolatok annyira megromlottak, hogy külső segítség nélkül már nem képesek a megbékélésre
és továbblépésre.
Az Úr legyen segítségül nekünk mindezekben!
A Döntéshozó Jogi Képviselet nevében:
Id. Berke Sándor, elnök; Bálint Tibor, tag; Belényesi Gabriella, tag; Berei Anna, tag; ifj. Berke Sándor, tag; Boda
Szilárd, tag; Deé-Lukács Éva, tag; Erdei Gábor, tag; Gyűjtő Katalin, tag; Köteles Pál, tag; Mike Pál-Attila, tag;
Réman Emőke, tag; R. Szabó István, tag; Imecs-Magdó Eszter, ügyvezető-igazgató;

