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„… az ő sebei árán gyógyultunk meg” (Ézs 

53,5) 

A kis 7 hónapos Lucast az orvosok nem tudták meg-
menteni. Édesanyja egyedüli gyereke volt. Amint gye-
reke utolsót lélegzett, szívét, két veséjét és máját súlyos 
szervi rendellenességekkel rendelkező és átültetésre 

váró gyerekek kapták meg. Lucas szíve egy olyan 18 hónapos kislány 
mellkasába került, akit szülei több alkalommal majdhogynem elveszítettek 
a sok egészségügyi gond miatt, amivel ennek a kis teremtésnek fel kellett 
vennie a harcot. A szívültetés után a kis Jordan élete gyökeresen átfordult, 
olyannyira, hogy senki nem mondta volna meg, hogy a halál torkából jött 
vissza. Amikor a kislány négy éves lett, Lucas édesanyja meglátogatta Jor-
dant és családját. Megható élmény volt mindannyiuk számára, amikor Lu-
cas édesanyja megölelhette a számára idegen kislányt, de akiben kisfia szí-
ve dobogott. Egy sztetoszkóp segítségével a kislány szívét is meghallgat-
hatta.  
 
Kedves testvérem, micsoda eseménysor, mennyi dráma, tragédia, sorsfor-
dulat, öröm. Élet és halál egymással vívott játszmája. Szélesebb közösség-
ben is van eset rá, hogy amikor testvérünk mindkét veséje felmondta a 
szolgálatot és földi élete forgott kockán, akkor vér szerinti testvére feküdt 
műtőasztalra és mondott le egyik veséjéről testvére érdekében.  
 
2013-ban, amikor 3 éves kisfiúk kiesett az ablakon és meghalt, egy izraeli 
zsidó házaspár úgy döntött, hogy kisfiúk szerveit felajánlják szenvedő gye-
rekek számára. Így beleegyezésüket adták, hogy egy palesztin kisfiú is 
kapjon egy vesét. 
 
Mi mindenre képes az ember! A sok gonoszság és rosszindulat, gyilkos 
lihegés és népek, nemzetek közötti nyilvánvaló vagy lappangó gyűlölet 
mellett és annak ellenére, sok jó és nemes megnyilvánulás is van a világ-
ban. Vannak emberek, akikben „nyomokban” még fellelhető némi ember-
ség vagy, akiket családjukon belül történt tragédia megpuhít és készséggel 
teszik, amit csak tehetnek: emberi életeket mentenek elhunyt szeretteik 
szerveinek felajánlása által.  
 
A fenti példák jól szemléltetik, hogy olyan gyerekek, akik belátható időn 
belül meghaltak volna új szervek nélkül, azok az átültetések következtében 
életet nyernek, új erőre kapnak. Más a történet a várakozó listákon lévő 
családok oldalán és más a történet a szerveket felajánlók esetében. Egyik 
oldalon az előrelátható tragédia az elsorvadt, életképtelen, rendeltetésüket 
betölteni nem tudó szervek miatt, a másik oldalon az előre nem tervezett 
tragédia, a szerettek hirtelen elvesztése vagy éppen az önmagából valami-
lyen szervet felajánló szeretete. 
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Az Ézsaiás 53. részben leírtak nagyon sokban hasonlítanak a fent bemuta-
tott történetekre. Mégis teljesen egyedülálló és semmihez, senki történeté-
hez nem hasonlítható. Pál apostol szavaival élve „mindnyájan vétkez-
tek…”, azaz teljességgel életképtelenek vagyunk és lelki süketséggel, vak-
sággal és lelki halottakként jöttünk a világra. Nincs kivétel. Minden ember, 
aki valaha élt ezen a világon, és aki csak ezután születni fog, a bűn fogsá-
gában jön a világra. Szívátültetés és kimenekítés nélkül esélytelenek va-
gyunk. 
 
Az Úr Jézus Krisztus sebei és halála által történik esetünkben a szívátülte-
tés. Ő egyedüli esélyünk. Isten terve és vágya, hogy Fiának szívdobogását 
hallhassa bennünk, hogy napi ügyeinkkel kezdve el egészen nagy élet-halál 
kérdésekig mindenben Isten dicsőségét szolgáljuk. A tanítvány öröme ép-
pen ebben rejlik, hogy az Úrral járhat és az apostollal együtt mondhatja: 
„élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” 
 
A húsvéti ünnepkörben hálával emlékezünk a Jézus szenvedéseire, halálá-
ra, feltámadására, ígéreteire és arra, hogy nem szűnik meg velünk lenni.  
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olvasónak Áldott feltámadási ün-
nepet! 
 

R. Szabó István, Koronka 

Nyári ifjúsági táborok 
2018 

Mini-tini tábor: júl. 15-21, 

Bucsin 

Tini-tábor: aug. 13-19, 

Bucsin 

20+ tábor:aug. 4-10, 

Homoródfürdő   

Művészeti tábor: aug. 20-

27, Les 

Művészeti tábor 

Kedves Mindenki! 

A tábor fő témaköre a 
művészet, de nem csak. A 
táborban alkalom van gitárt, 
furulyát tanulni és még egyéb 
lehetőségre is sor kerül. Aki 
már az alapokon túl van, to-
vábbfejlesztheti 
magát.  Sajnos egy hét alatt 
nem lehet mindent elsajátítani, 
de alkalom nyílik új dolgok 
megtanulására, fejlődésre. A 
zene által a szív lecsendesül 
és ezt teljes mértékben ére-
zhető a tábor ideje alatt.   

Ugyanakkor, akik távol állnak 
a művészet világától és csak 
egy fiatalos táborozásra 
vágynak, nekik is tárva nyitva 
áll a tábor, mivel egész héten 
alternatív programokkal 
várjuk a „nem művész” lelke-
ket. 

A tábor a Lesi tónál lesz a 
Peniel táborhelyen, augusztus 
20-27 között. A regisztráció 
reményeink szerint június első 
hetében fog elkezdődni és 
addig is a következő 
elérhetőségeken lehet je-
lentkezni: Köteles Emese 
0753803033, e-mail cím: 
halasz_emese@yahoo.com. 

A 2018-as tábor témája az 
ÖRÖM ezért is érdemes je-
lentkezni! 

Üdvözlettel a szervező 
csoport.  

Beszámoló a nagyváradi CE közösség életéből 

NEM ENGEDLEK EL!  

Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem – tusakodik Jákob Istennel. 

Végül belesántul, belerokkan Jákob ebbe a tusakodásba. Mert az áldásnak 

ára van, aki áldást kap, az meg fog sebződni egész életére, annak mindig a 

Kegyelem drága támaszára lesz szüksége. 

 Az elmúlt év utolsó hónapjaiban is megsebződve az áldás után vágyakozá-

sunkban, a Kegyelemre támaszkodva végeztük szolgálatunkat. Az év végi 

számvetésben megmutatkoztak nem csak az áldások, hanem a be nem feje-

zett vagy éppen rosszul sikerült dolgok. 

 Az áldások között a legelső és a legfontosabb az egyre mélyülő és gazda-

godó bibliaórák. A nagyváradi CE Szövetségben 12 bibliaóra működik heti 

rendszerességgel, a gyerekektől kezdve a házasokon át a szabadult vagy 

szabadulni vágyó szenvedélybetegekig több, mint 500 ember vesz részt 

rendszeresen ezeken az áldott igei alkalmakon. Diakóniai szolgálataink is 

kiteljesedtek, a szegény és hátrányos helyzetűek támogatása mellett az 

egészségügyi támogatás is egyre hatékonyabb. A különböző egészségügyi 

eszközökkel való rendszeres vagy alkalmankénti segítség sok család életén 

segít Bihar megyében, de azon túl is.  

Nem minden alakult úgy, ahogy elterveztük, a Mahanaim tábori fejleszté-

sek lassabb ütemben haladtak, illetve a CE ház raktárainak átépítése sem a 

tervezett ütemben folyik. Ebben az évben ezekre kiemelten fogunk figyelni.  

Az elmúlt évet lezáró kuratóriumi gyűlésen több személyi döntés is szüle-

tett: Visky István lelkipásztor lemondott igazgatótanácsi tagságáról, 2018-

tól a kuratórium felkérésére a lelki szolgálatokat felügyelő elnöki feladato-

kat fogja végezni a következő négy évben. Szabó Sándort teljes jogkörű 

mailto:halasz_emese@yahoo.com
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igazgatónak nevezte ki a kuratórium. A három tagú Igazgatótanácsban megüresedett helyre a kuratórium 

Székely Melindát bízta meg a tagsággal, Köteles Andrea és Szabó Sándor mellé. A kuratórium azt is elha-

tározta, hogy a nagyváradi CE Szövetség írott beszámolóit az eddigi negyedévről ezután évharmadonként 

fogja kibocsátani.  

Mindezekért Istené legyen a dicsőség! 

Szabó Sándor, igazgató  

Visky István, lelkipásztor 

Szatmári CE közösség 

 Méltatlanul nagy feladatot kaptam! Írnék beszámolót a CE Szövetség szatmári fiókjának munkájá-
ról, élményeiről. Természetesen, nem a feladat méltatlan hozzám, hanem én e feladat-
ra.                                                                                                                                                      
 Gondolkoztam miről is írhatnék, honnan is kezdhetném, hogy ne Ádámtól, Évától legyen, de ne is 
csak az elmúlt héttől. Mi a központi történésektől távol esünk ugyan, sokszor nem is tudatosítva magunk-
ban, hogy a Szövetségnek tagjai lennénk, csak a heti rendszerességgel Biblia mellé csoportosuló kis közös-
ség vagyunk, de mégis az Úr közelében tudjuk magunkat. Létszámunk is változó; vannak állandó résztve-
vői bibliaóráinknak, és csak időnként „megéhezők”.  Ilyenkor, csak az igei alkalmak jelentenek aktivitást. 
 Nemrég még a szilveszteri „buli” zajlott (zaj/hangerő nálunk se hiányzott, hiszen teljes családok 
gyűltek össze a Németi gyülekezeti termében, mégis kicsit más volt ez, mint az ilyenkor megszokott), de 
már a nyári táborokat tervezgetjük az Avasban, ahol - Istennek hála-, már a tízedik nyáron fogadhatjuk 
gyermekeinket, ifjainkat. Talán nehezen megjegyezhető számadatok kellene következzenek arról, hogy 
miként és miből gazdálkodtuk ki ezt a tíz évet, de sokszor magunk se tudjuk honnan, kitől jön a támogatás, 
csak azt tudjuk Ki indítja meg a lelkeket a segítségre, Ki alakítja a körülményeket, adja az alkalmakat sok-
szor „alkalmatlan időben”. Neveket kellene említeni, kik a legaktívabbak, kinek van nagyobb szerepe az 
ügyek intézésében, de ezek is rajtunk kívül álló erőnek a megtapasztalásai. Mienk az öröm, hogy gyerme-
keink nyaralását jó helyen tudjuk, mienk az ő örömük is, hogy sokuknak ez az év legvártabb eseménye, 
amire készülnek. Jó visszahallani az élmények lecsapódását, amikor szüleik értük jönnek. Amikor az ige 
hétköznapi értelmet nyer; lehet visszakérdezni, vitatkozni, helyre tenni a dolgokat. Talán a legközelebbi 
beszámolót egy, a táborban résztvevő gyermek kellene megfogalmazza, biztosan sokkal olvasmányosabb 
lenne.      

 Istennek legyen hála mindennapjainkért ! 

Kovács Emil Lajos 
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Marosvásárhelyi CE közösség 

 Hálás vagyok Istennek, hogy ebben az évben is a Házasság hete eljutott az iskolákba, minden aka-
dály ellenére. Több nehézséggel találkoztunk, ami a szervezést illeti, mivel a vakáció a rendezvény előtt 
volt, és a 12. osztályosoknak azon a héten kezdődött a szóbeli vizsga. 

Éltető sodrásban – ez volt ebben az évben, 2018. február 12-16 között, a  Házasság hete mottója. 

Milyen sodrásban élek? Mi az ami beszippant, mi az amiben kiteljesedek? 

  
A párkapcsolatban szárnyakra kapok, repülők, kivirágzom? Vagy elsorvadok, felemészt, megsemmisülök? 

  
Milyen döntéseket hozunk az életünkben? Ki tanácsol ezekben? 

  
Ezekre a kérdésekre keresték közösen a választ a meghívottak a diákokkal, beszéltek a jó és szép dolgok-
ról, mint udvarlás, romantika, mert sajnos sok esetben ez sincs már csak a szex, a kapcsolat 
eltárgyiasodása. A visszajelzések, amelyek diákok, tanárok részéről érkeztek nagyon pozitívak voltak. A 
fiatalok nyitottan fogadták a házaspárokat, éhesen és szomjasan hallgatták az élményeiket. Több helyről 
kérték, hogy legyen folytatás, akár ebben a félévben is menjünk, beszélgessünk a párkapcsolatról, szexuali-
tásról. Volt ahol őszintén felvállalták a problémáikat, bátran kérdeztek, és ez nem magától értetődő, hiszen 
életükben először látták a meghívottakat. Hiszem, hogy Isten lelke ragadta meg őket, megízlelhettek vala-
mit, ami nincs az életükben, de amire vágynak. 
Hálás vagyok a személyes történetekért, a bátorságért, amivel a házaspárok és jegyespárok megosztották 
életük nagyon intim élményeit, elnémítva, csodálatra indítva a hallgatóságot. 
 
Ebben az évben a meghívottaink voltak: Bereczki Zsolt, Gergely Panna, Kelemen Sándor, Kovács Teréz, 
Kötő Barna, Krivács Zoli és Edit, Lőrincz Andrea, Monda Sándor, R. Szabó István, Sófalvi Adél és Sza-
bolcs, Török László és Márta. 
 
Hálás vagyok a munkatársaknak, tanároknak, akik sokat segítettek a szervezésben, órarendek egyeztetésé-
ben, a meghívottak fogadásában: Szabó Erzsébet, Borbáth Annamária, Dénes Tünde, Hampel Emőke, 
Kakucs Annamária, Kállay Tünde, Márton Előd, Páll Melinda, Schuller Csilla. 
 
Összesen 9 líceumba látogattunk el, 50 osztályba: Elektromaros, Pedagógiai, Unirea, Művészeti, Sport, Re-
formátus Kollégium, Traian Vuia. Összesen több mint 1230 diák hallotta a bizonyságtételeket. Isten ke-
gyelméből, a házaspárok, akik bizonyságot tettek megélhették, azt, hogy Isten szolgái, munkatársai lehet-
nek, betöltve elhívásukat: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való 
nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hí-
vott el titeket.” (1 Péter 2:9) 

 

Belényesi Gabriella 
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Első benyomás - Zilahi-ifi 

 Egyszerű, otthonos takaros kis ifi terembe léptem be. Nagymamám házának egyik szobácskájára 
emlékeztet, melyet átjárt a sütemény és a szeretet illata. Egyik percben még a falra pingált képeket elemez-
gettem s a másikban már egy énekes füzettel a kezemben zengtem a dallamos énekeket (megzenésített 
imákat?). Lassacskán megtelt a helyiség s a fiatalok fülig érő mosollyal köszöntötték egymást. Elmesélték 
egymásnak az iskola okozta traumákat, vicces pillanatokat jelenítettek meg, így alakítva ki egy magával 
ragadó hangulatot. Én is velük mosolyogtam a tréfás történeteken, s őszintén együtt éreztem velük a matek 
tanár szívtelenségét illetően. 

 Ezután egy játék következett, melyet az ifi bevezető irányított, ezzel segített ráhangolódni a témára 
s ugyanakkor megteremtette vele a családias jókedvet. A közösség elcsendesülése végett egy melankoli-
kus, elgondolkodtató s lassú énekkel nyugtattuk le háborgó szívünket. Ezután rátértünk Isten üzenetének 
megfejtésére és boncolgatására, melyhez egy imában kértünk befogadó szívet és áldást együttlétünkre. Mi-
után a közösségünk egyik tagja megtartotta bevezetőjét, bárki hozzátehette saját véleményét, gondolatait 
az elhangzottakkal kapcsolatban. Először bátortalan voltam, végtére is első alkalommal lehettem részese 
ennek a közösségnek, ám miután kisebb vita alakult ki, és megvolt az erős véleményem s indokom, össze-
szedve minden bátorságomat én is megszólaltam. 

 Az alkalmat imával majd közös énekléssel zártuk, elméletileg itt véget ért az ifi alkalom. Ám a 
gyakorlatban a fiatalok csoportokba verődve vagy párokban beszélgettek, hülyéskedtek, élvezték egymás 
társaságát.    

 Összességében egy nagy családra bukkantam. Egy fiatal, folyton megújuló, kiforratlan, Istent szün-
telenül kereső családra. 
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Nagyváradi-ifi 

 

 Istennek hála a 
nagyváradi CE ifi virág 
korát éli, mivel nem csak 
a heti egy napon örülhe-
tünk egymásnak, hanem 
egyéb alkalmainkon is, 
ahol a kialakult barátsá-
gok miatt könnyen tudunk 
egymás felé nyitni. 
 Székely Melinda 
az ifi vezetőnk, aki szívvel
-lélekkel küzd értünk, böl-

csességével tanácsol és leginkább tetteivel mutat példát. Nem vagyunk egy tökéletes közösség, hiszen 
hétről-hétre harcolunk azért, hogy mindig legyen aki elvállalja a bevezető megtartását. De mindannyian 
egyen-egyenként értékesek vagyunk egymás számára, hiszen egymásnak hit társai, hit harcosai vagyunk. 
Az elmúlt időszak fénypontja a karácsonyi közös vacsora volt, amikor egymást megajándékoztuk figyel-
mességekkel, de mindemellett együttlét volt a fontos, az Ünnepelttel. 
 Az év elején lelkesen vetettük közös lapra terveinket, amelyekről gyakran hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. Folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat és egymást éves TERVÜNKRE: „Ha 
imádkozom, meglátom Isten arcát” (Márk 1:35) 

 Más alkalmon a 2Kor 4:15-18 volt alapigénk: „Mert minden értetek van, hogy a kegyelem soka-
sodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső 
emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű 
szenvedésünk minden mértéket meg-
haladó nagy, örök dicsőséget szerez 
nekünk, mivel nem a láthatókra né-
zünk, hanem a láthatatlanokra, 
mert a láthatók ideig valók, a látha-
tatlanok pedig örökkévalók.” Sokan 
sokféle küzdelmekkel vagyunk jelen 
hétről-hétre, az elhangzott monda-
tokból osztunk meg veletek néhá-
nyat: „nem gondoltam, hogy Isten 
tényleg meghallgatja pont ezt az 
imám”, „az orvosoktól 1%-ot kap-
tam”, „mióta megosztom ezt az 1%-
ot csak erősödőm, s ez a KEGYE-
LEM, hogy van akivel megosszam”. 
 A későbbiekben az engedel-
messég kapcsán tettük fel a kérdé-
seket, a Zsidó 12:1-3 verseket 
emésztve: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a 
végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő 
Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, 
aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” Mindannyiinkat foglalkozta-
tó kérdések hangzottak el: „miért nehéz letennem a bűnt? –mert szeretem. S a terhet? - majd én megol-
dom”- hangzott el. 
 Kérjük, hogy imádkozzatok értünk. Naponként menekülünk az Orvostól, s még a kórháztól, egy-
mástól is szabadulni akarunk. Pedig betegként elég nehéz élni…de ha rajtam múlik, azt hiszem meggyó-
gyultam, már nem kell az Orvos, a kórház, hisz semmi bajom, egészséges vagyok. Azért van szükség 
erre a közösségre, hogy folyamatosan bátorítsuk, tanítgassuk, építgessük egymást.   

 
Berei Panni 
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Részletek a marosvásárhelyi Dorcas otthon beszámolójából 

“Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jó tett veled!” Zsolt 103, 2  

Visszatekintve azt látom, hogy az elmúlt év egy csoda volt, hiszen Isten, 
kicsinyhitűségem ellenére, az évnek mind a 365 napján velünk volt áldá-
saival, gondviselésével, szeretetével, adományaival. Egy igaz történetet 
olvastam, amely mély nyomot hagyott bennem. Egy hűvös reggelen a 
Washingtoni metró egyik állomásán megállt egy ifjú és hegedülni kezdett. 
Becslések szerint 45 perc alatt több mint ezer ember haladt el mellette és 
ebből alig egy páran álltak meg hallgatni játékát. Többnyire gyerekek fi-
gyeltek fel a fiatal zenészre, de őket elrángatták a helyszínről a sietős fel-
nőttek, szülők. Amikor befejezte a játszást, senki sem vette észre, senki 

sem tapsolt, senki nem ejtett egy elismerő szót sem. Később derült ki, hogy a világ egyik legjobb hegedű-
virtuóza, Joshua Bell volt, aki közel 3,5 millió dollárt érő Stradivari hegedűjén Bach szerzeményeket ját-
szott. Hányszor mentünk el, megyünk el a csodák mellett? Ha nincs időnk egy röpke pillanatra megállni 
és meghallgatni egy kiváló művész interpretációját, vajon mennyi csodától fosztjuk meg magunkat? Ter-
mészetesnek vesszünk dolgokat és gyakran elrohanunk a legnagyobb csoda, Jézus Krisztus mellett. Áld-
jad, lelkem az Urat... Ha nincs hálaadás akkor a zúgolódás vakká teszi az embert Isten áldásaira, de a hála 
felnyitja a szemet és megláttatja velünk az áldásokat, a csodákat. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Ő 
kegyelméből, egy újabb évet zárhattunk. Megtapasztalhattuk Isten segítségét, útmutatását, vezetését, min-
den helyzetben. Jó tudni, hogy Isten kezében van életünk és minden 
utunk és nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten, aki elhozott minket 
idáig, ugyanolyan hűségesen megtart minket a jövőben, ahogy a 
múltban is tette. Az év utolsó három hónapja is, Istennek hála, gaz-
dag volt eseményekben, történésekben.   

 A decemberi hónap elejére terveztük a Hannah projekt gye-
rekeinek meglátogatását a TBC-preventóriumban. Hihetetlen él-
mény volt együtt énekelni, játszani és kézimunkázni a majd 30 gye-
rekkel. Jó volt látni, ahogy a Dorcas Otthon fiataljai körülveszik a 
gyerekeket, játszanak velük, illetve segítenek a papír fenyőfa elkészítésében. Természetesen sor került a 
Mikulás csomagok kiosztására is. A megajándékozottak hálásak és boldogak voltak. Mindenki számára 
emlékezetes és élményekkel gazdag találkozó volt. December 19-én meglátogattuk Nagy Emesét, aki az 
Otthonunkban nőtt fel, de már 11 évesen kivette az anyja, mert szüksége volt munkaerőre. Emese nem 
bírta sokáig otthon és 14 évesen elmenekült és összeköltözött egy idősebb férfival. Született egy kislá-
nyuk, aki most már 10 éves és tavaly novemberben fiú- ikreket hozott a világra. Nagyon örült a látogatás-
nak, az élelmiszer csomagoknak és a ruháknak. Az ikrek meglepetésemre tisztán és rendesen voltak felöl-
töztetve, pedig a házban nincs bevezetve se villany, se víz. Ugyanazon a napon Valit is meglátogattuk. 
Sajnos, azt tapasztaltuk, hogy a családi hangulat nem a legjobb, érződik a sok feszültség, ami köztük van. 
Vali fontolgatja, hogy a farmról beköltözik Korondra, albérletet, munkahelyet keres, ami szerintem nem 
egyszerű három gyerekkel. A karácsonyi csomagoknak, cipőknek, ruháknak nagyon örültek. A kézimun-
ka standunkkal három helyen voltunk jelen: a Református Egyházkerület Nőszövetségének az ádventi al-
kalmán, a “Várom az Urat” keresztyén ifjúsági zene fesztiválon és a Philothea Klub által rendezett ádven-
ti vásáron. A munkatársak karácsonyi együttlétére a CE házban került sor. A közös ebéd, éneklés, igeol-
vasás mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy imában is kife-
jezzük hálánkat mennyei Édesatyánknak a jótéteményeiért. 
A hónap végén az Otthonunkban megünnepeltük Jézus 
Krisztus születésnapját. Az ünneplés részesei voltak taná-
rok, rokonok, barátok és a volt neveltjeink, fiataljaink. Hi-
hetetlen élmény volt találkozni Bencével és Kincsővel, aki-
ket nagy örömmel fogadtak az Otthon lakói. Az igei szol-
gálat után meghallgattuk a karácsonyi koncertet valamint 
Andrádi Mónika és Tóth Móni szavalatait. Kitűnő hangulat 
volt a teázás és tésztázás mellett, jó volt beszélgetni egy-
mással. Köszönjük svéd támogatóinknak a gazdag karácso-
nyi csomagokat, amivel sokaknak örömöt okoztak, ezáltal 
is emelve az ünnepi hangulatot. Attila és Timi is megaján-
dékoztak bennünket, mindenkit meglepett figyelmességük, szeretetük és nagyszívűségük. 

Halmen Mária 
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Interjú 

          Adorján Kálmánnal, mint leköszönő világszövetségi elnökkel 

 

Milyen volt az elmúlt nyolc év, mint a CE Világ-
szövetségi elnökének? 

Ajándék, lehetőség és kihívás – ezzel a három szó-
val jellemezhetném nagyvonalakban a CE Világ-
szövetségi elnökösködésem idejét. Már korábban 
benne voltam a vezetőségben, mint választmányi 
tag, de arra nem gondoltam volna, hogy valaha is 
megválasztanak elnöknek. Nem is gondoltam rá. 
Ezért meglepetésként ért, amikor megkérdeztek, 
hogy elvállalnám-e ezt a tisztséget. Megtiszteltetés 
is volt számomra, hogy ilyen minőségben és 
„magas szinten” szolgálhatom Krisztus és egyháza 
ügyét, aszerint, ahogyan itthon a CE Szövetségben 
tanultam, megértettem és megélhettem. 

Lehetőség nyílt számomra, hogy többet lássak és 
ismerjek meg, mint amit addig, választmányi tag-
ként, a világ más részein élő CE szövetségek és 

közösségek beszámolóiból a gyűléseken és világtalálkozókon láthattam és hallhattam. Nagy lehe-
tőségként éltem meg a világ különböző országaiban élő CE Szövetségeknél tett látogatásokat. Ma-
gyarország, Németország, Hollandia, Egyesült Államok, Mexikó, India, Nepál és Libanon – ide 
juthattam el az ottani szövetségek meghívására, azon kívül, hogy gyűléseink, világkonferenciáink 
okán eljutottam Peruba, Dél Koreába, Észak Írországba. Ez bő egyharmada azon országok számá-
nak, ahol létezik CE Szövetség. 

Kihívás volt számomra az elnöki tisztség több szempontból is. Kezdjük a nyelvvel. Noha elég jól 
értem és beszélem az angol nyelvet, újra és újra szembesülnöm kellett azzal, hogy szókészletem 
bizony szűkös, ami többek között a gyűlésezés szakzsargonját is illeti. Külön meg kellett szokni a 
brit, ír, ausztráliai és amerikai angol kiejtés mellett pl. az indiai angol „dialektust”. Kihívást jelen-
tett bizonyos protokollok elsajátítása, olykor formalitások betartása, ami nem a legerősebb olda-
lam. Ezeknél viszont sokkal nagyobb kihívás volt számomra annak áttekintése, hogy sokfélesé-
gükben hogyan lehetnek valós egységben a CE-nek a világban szétszórtan élő részei, meg az, 
hogy mi is lehet a Világszövetségnek, mint ernyőszervezetnek a tulajdonképpeni célja. Istennek 
hála, nem kellett ezekkel a kérdésekkel egyedül megbirkóznom, hiszen segítségemre volt az elő-
dök munkája meg azoké, akikkel együtt voltam, vagyok ebben a szolgálatban. 

Mire tanította Isten ezen a szolgálaton keresztül? 

Először is arra, hogy nagy a világ. Gondolom, hogy ez bárkinek feltűnik, aki nagy távolságokra 
utazik, szárazföldön, vízen vagy levegőn. Repülőutaim visszatérő érzése, hogy bár szép a látvány 
onnan felülről, mégis jobb a földön lenni. Nem félek a repüléstől, magasságiszonyom sincs, in-
kább a kicsinység tudata borít el, és akkor ilyeneket kérdezek és mondok magamban – hiszem, 
hogy Isten füle hallatára, – hogy hogyan is látja át Isten az egész világot, hogyan hall és hallgat 
meg annyi imádságot meg nem-imádságot, meg hogy nem nekem való ez a magasság. Jobb nekem 
lent, akár otthon, akár máshol, de csakis lent. 

A második, amit tanulhattam, Isten népének sokfélesége. Egyéni szinten ezt a magunk szűk gyüle-
kezeti vagy közösségi életében is tapasztalhatjuk, viszont a földrajzi elhelyezésből adódó, vagy 
nyelvi, kulturális különbségek nagyon meghatározók lehetnek. Idegen környezetben nem csupán 
nyelvi fordításra, hanem kulturális fordításra is szükségem volt, azaz annak felismerésére, hogy mi 
mit jelent adott környezetben, és hogy mi lehet itthoni megfelelője. Idő kell ahhoz, hogy az ember 
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felfedezze azt, ami közös, túl a gesztusok, szokások különbözőségén. Ebből adódik, hogy Isten 
népének egysége alapjában véve hitbeli kérdés: hiszem, hogy akiket Krisztus megváltott és új élet-
re elhívott, azok egy testnek, a Krisztus testének tagjai, sokféle, olykor nehezen elfogadható kü-
lönbözőségek ellenére is. Jó belegondolni abba, hogy én is éppolyan „más” vagyok egy indiai ke-
resztyénnek, mint ő nekem. Ebből adódik az a felismerés, hogy azoknak, akik elvitték szerte a vi-
lágba az evangéliumot, bizony sok erőfeszítésre, nagy odafigyelésre, megértésre volt szükségük, 
hogy aztán át tudják adni az örömüzenetet. Ugyanúgy, ma is szükséges az odafigyelés, hogy a már 
közös kinccsé vált evangéliumi felismerések, az ezeket megfogalmazó mondatok üresekké ne vál-
janak, hanem valóban az egységet fejezzék ki. Vagy egyszerűen azért, hogy érzéketlen, bakancsos 
európaiként ne botránkoztassak egy olyan kultúrában, ahol az ajtón belépve az emberek levetik 
cipőjüket. De jó megtapasztalni, hogy ez lehetséges Isten Lelke által, nyíltságban és őszinteség-
ben, akár a tévedések fel- és elismerése által is. 

 
Mi volt legkedvesebb élménye elnökként? 

Nem igazán tudnék kiragadni egyet. Kedves dolog volt mindig a szeretetteljes fogadtatás. Kedves 
élmények a találkozások fiatalokkal és idősekkel, csoportokkal, országos szövetségek képviselői-
vel egyaránt. Noha a CE kezdetektől fogva ifjúsági mozgalom, és igyekszik ezt a jellegét fenntar-
tani és munkálni, mindig örültem annak, ha az idős nemzedékhez tartozó CE tagokkal is találkoz-
tam, Peruban, Libanonban, vagy bárhol a világon. Mindig a mi öregjeinkre emlékeztettek, akiktől 
tanultuk a Krisztus követését, és abban erősítettek meg, hogy mindaz, amiért és ahogyan a CE lé-
tezik és működik, nem csupán egy korosztálynak kitalált program. Kedvesek voltak a személyes 
találkozások és beszélgetések. Amikor Kolozsváron volt a Világszövetség választmányi gyűlése, 
és lejárt a gyűlésezős rész s a Teológiai Intézet folyosóján gyülekeztünk, hogy istentiszteletre 
menjünk, amikor az ott levő Hawaii-i és szamoai atyafiakkal beszélgetve előjöttek egyéni, családi 
örömök és megküzdeni valók. Egész másképpen láthattuk, érthettük, érezhettük egymást, és hihet-
tük, hogy egy az Urunk és Megváltónk, Jézus. 

 
Ha bármit ajándékozna a következő elnöknek, mi lenne az? 

Egy meghívást és látogatást az erdélyi CE közösségeibe, Isten országával kapcsolatos tapasztalata-
it és imalistáját bővítendő ajándék lenne. 

 
Júliusban lesz a CEVSz találkozója. Mit lehet tudni a helyszínről, időpontról? Miért érdemes részt 
venni? 

A CEVSz találkozójára a kaliforniai San Diego-ban kerül sor, július 25-28 között. Az ott letelepe-
dett amerikai-szamoai gyülekezetek vállalták a házigazda szerepet. A konferencia témája: 
„Nyitva!” Arról lesz terv és reménység szerint szó, hogyan nyitott nekünk utat önmagához Isten 
Fiában, Jézus Krisztusban, és hogy hogyan jöhet ezen az úton bárki Hozzá. Nem kis kérdés ez 
olyan időkben, amikor a befogadás és kirekesztés kérdése sokféleképpen vetődik fel. 

Hogy miért érdemes részt venni? Számomra mindig nagy öröm a világ sok részéről származó test-
vérrel való találkozás, a közösség gyakorlása az igehallgatásban, imádságban, találkozásban, is-
merkedésben. Jó látni, hogyan munkálkodik Isten más népek, személyek életében. Utána csak itt-
hon kell megélnünk hitünket, de amit tapasztalunk túl látva önmagunkon, mindig gazdagít és for-
mál. 

Az ilyen találkozókra várjuk minden egyes országos CE Szövetség képviselőit. Eleve hivatalosak 
a küldöttgyűlésre (ami a CEVSz közgyűlése) az elnök, az ügyvezető elnök/főtitkár és egy 25 évnél 
fiatalabb képviselő, a konferencia részre pedig jöhetnek, ahányan csak tudnak. Jó lenne, ha az er-
délyi CE is minél több megbízottjával képviseltetné magát. 

Az interjút készítette, Kovács Aletta 
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Elemedben vagy? Töltődj Szentlélekkel?  

                                                                   Beszámoló a 2018-as  Téli táborról 

“Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeá-
ban és Samáriában, sőt a föld végső határáig” (Ap.Csel. 1:8). 

Úgy gondolom, hogy ez az igevers hűen mutatja az idei téli tábor célját, témáját, 
mindazt, amit az előadások közvetítettek a résztvevők számára. Hogyan töltekezhe-
tünk be Szentlélekkel? Mit jelent a Szentlélek munkája? Hogyan dolgozik? Hogyan 
lehetek én is ennek a munkának a részese? Többek között ilyen és hasonló kérdések-
re kaphattunk választ  résztvevőkként abban az előadássorozatban, amely által rálá-
tásunk nyílt a Szentlélek egyszerűségére, hatalmára, arra, hogy milyen csodálatos 
módon tud dolgozni az életünkben, ha engedjük Őt érvényesülni. A Szentlelket nem 
lehet egyházi vagy egyéni keretek közé behatárolni, nem lehet a templom falai közé 
bezárni, egyes közösségek tagjai közé elrejteni, hiszen az Isten lelke mindenkinek 

egyformán adatott. Kérdés, hogy mi el-
fogadjuk-e ezt a rendkívüli ajándékát 
Istennek, átengedjük-e életünk minden 
területét az Ő munkájának, vagy sem. 
Ha igen, akkor megtapasztalhatjuk életünkben az Ő jelenlétét, 
erejét. Személyes tapasztalatként elmondhatom, hogy számom-
ra békességet hozó volt a felismerés, miszerint Isten lelke a mi 
pártfogónk, akinek nem emberi törekvésekre van szüksége, ha-
nem főként megüresített engedelmes szívre. 

Az előadások során megfogalmazódott kérdéseinket vagy akár 
az otthonról hozott, minket régóta foglalkoztató kérdéseket kis-

csoportokban megbeszélhettük. Különböző tematika szerint alakultak a csoportok, így célzottan rávilágít-
hattunk minket személyesen érintő kérdésekre, mint pl. az imádság ereje, formája, hogyan szól a Szentlélek 
és ha szól, hogyan hallhatom meg, kereső emberként hogyan érthetem meg Isten munkáját. Kiscsoportban 
az ember olyan társakra talál, akik hasonló vívódásokat élnek meg, így a tapasztalataik segíthetnek tovább 
lendülni egyes kérdésekben, sőt, a mi egyéni élményeink is ugyanúgy előbbre vihetnek másokat. 

Téli táborra jellemző a kreatív és interaktív szabadidős program, amelyek által a résztvevők közelebb kerül-

nek egymáshoz...és a TV-hez ☺. A péntek esti műhely során megelevenedtek előttünk a különböző TV csa-
tornák, nem csak láthattuk ezeket a változatos műsorokat, hanem részt is vehettünk bennük, mi magunk ala-
kítottuk őket és ha úgy tartotta kedvünk, akkor válthattuk is a csatornákat. A főző műsorokat egészen ké-
nyelmes az otthoni fotelből nézni, de amikor hirtelen mi magunk válunk a gasztrológia szakértőivé, ennél 
jóval izgalmasabbá és ízletesebbé válik az este. A National Geographicon aznap a hangyákról valamint Is-
tenhez vezető utazásokról volt közvetítés Japántól Mexikóig. Helyet kapott a táborban a kultúra és humor is 
az utolsó szombat estén. Bertóti Johanna koncertje után egyéni humoros produkcióval készülhetett bárki, 
aki csöppnyi hajlamot is érzett má-
sok megnevettetésére. 

Barátságok alakultak és mélyültek 
ebben a táborban, s ahogyan egyik 
társunk fogalmazott: „nem szerve-
zünk egy téli tábort nyáron is?” tí-
pusú lelkülettel vettünk búcsút 
Hidegszamostól, a tábortól és egy-
mástól. Kíváncsian várjuk a jövő 
évi téli tábor izgalmait! 
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Ismekedjünk! 

                       Bemutatkoznak a nagyváradi Granny-projekt munkatársai 

 

Kondor Erzsébet - PR felelős 

 A  nevem Kondor Erzsébet, bár legtöbben inkább Zsókának ismernek ☺ A nagyváradi CE Szövet-
ségnél dolgozom lassan már 20 éve. Rendkívül hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan élő lelki örökségben 
részesülhettem és részesülhetek, ami meghatározza életemet és mindennapi munkámat. Úgy kerültem a CE 
Szövetséghez, hogy Visky Magdolna 1998-ban, egy Ír angol nyelvű táborban megszólított, hogy amikor 
befejezem a tanulmányaimat, nem e lennék munkatársa a Szövetségnek. Persze, akkor fogalmam sem volt, 
hogy mire vállalkozom és ez így volt jó. Óriási ajándék és kiváltság volt számomra, hogy annak idején 
Visky Feri bácsival volt alkalmam együtt utazgatni a különböző szolgálati területekre néhány éven keresz-
tül. Ezek az időszakok és azok a nagy beszélgetések a különböző utazások közben, egy életre belém égtek. 
 Lehet erős ez a kifejezés, de érdekes módon még ma is azt tapasztalom, hogy sokszor, az akkor el-
hangzott dolgok, amit nem értettem meg Feri bácsi részéről, nagyon sokszor csak most kapnak jelentést az 
életemben és ez nagyon különös így megtapasztalni. Az akkori CE közösség és különösen Feri bácsi viszo-
nyulása hozzám, ahogyan ő engem a közösségbe emelt, és ahogyan azt is meglátta bennem, ami nem vol-
tam, nagy mértékben, de fokozatosan, hozzájárult ahhoz az elköteleződéshez, ami kialakult bennem a Szö-
vetség iránt és ami itt tartott és ami jelenleg is itt tart engem ebben a közösségben 20 éven át.  Ezt soha nem 
fogalmaztam meg eddig így magamnak, de talán ez a valóság. Nagyon sok munkaterületen kipróbálhattam 
magam a 20 év alatt, a gyerekmunkától az idős gondozásig, hátrányos helyzetű családoktól az utcagyereke-
kig, a Júlia gyerekotthon beindításától a különböző projektek működtetéséig, de hadd mondjam azt, hogy 
mindez nem ért semmit, ha nem az Úr építette és építi a házat… és mi nem épültünk Vele együtt. Meg va-
gyok győződve arról, hogy nem az a lényeg, amit elértem eddig, hanem az, hogy ezen az úton mivé váltam. 
 Hogy most éppen az idősek vannak rám bízva a Granny program keretén belül ez sem véletlen, 
mert Isten így épít és formál engem az időseink életén keresztül is. Minden korosztálynak megvan a maga 
sajátossága, de számomra az idősek, azok akik talán a legtöbb bölcsességgel rendelkeznek, már csak azért 
is mert többet éltek és más szemmel látják a világot. Nagyon sokat tanulok tőlük, különösen a nagyon idő-
sektől, akik már a 90 –es éveiken is túl vannak. Mindig elgondolkoztat, hogy azok az idősek, akik átélték a 
háború és a különönöző korszakváltások szörnyűségeit, hogyan tudnak, még mindig jó kedvel jelen lenni 
abban, amiben éppen vannak. Talán ez az ő titkuk, hogy már nem akarnak tenni, hanem csak jelen lenni, 
megélni teljességében a jelent, a pillanatot, mert számolnak azzal, hogy számukra már minden nap csak 
ajándék, ami a pillanathoz adatik. Van, mit tanuljunk időseinktől, mert a megélt pillanatban is arra várnak, 
hogy megosszák magukat és tapasztalataikat, azt, amit kaptak, hogy ne vigyék el magukkal, hiszen ők na-
gyon jól tudják, hogy csak az marad meg, amit megoszthatnak mással. És, hogy azt a kérdést se kerüljem 
ki, hogy miért választottam ezt a hívatást, nem tudnám megmagyarázni. Egyre inkább azt élem meg, mint-
ha a Hivatás választott volna engem az, Aki hív és hivat magához napról napra a másik emberben, egy mo-
solyban vagy egy kiáltásban. Úgy gondolom, csak arra lehetünk elhívva, amit észreveszünk és érzékelünk, 
hogy van, hogy létezik és nekünk is van valami közünk hozzá. Ha nem rezdül meg semmi bennem a másik 
iránt, az idős, a gyönge és kiszolgáltatott iránt, akkor az csak száraz munka marad és sohasem hívatás, ami-
ben benne vagyok én is. Nagy dolognak tartom, ha az Isten megláttatja velünk a másik emberben is az Isten 
arcát, hogy a másikon keresztül felismerjük, mi kik vagyunk valójában és mi a feladatunk ebben az életben. 

 

Lukács Angéla - A Granny program szociális munkása    

Lukács Angéla vagyok - a Granny projekt szociális munkásaként dolgo-
zom a CE Szövetségnél, lassan három éve. Önkéntesként kezdtem 2015 
nyarán, azóta pedig egyik szívügyem az idősekkel való munka. Szá-
momra, ez nem csupán egy szakma, hanem egy szép hivatás bár néha 
embert próbáló.  Családanyaként, feleségként tudom milyen nehéz meg-
felelni a mindennapi kihívásoknak, minden téren eleget tenni, de meg-
próbálunk ott lenni szívvel-lélekkel, amikor szükség van a támogatá-
sunkra. 

Bár nincs sok éves tapasztalat a hátam mögött, de azt többször átéltem a 
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munkám során, hogy mennyire összetett, felkavaró és egyben csodálatos is az idősekkel való munka. 
Ahogy bővül a program egyre több nehéz sorsú élethelyzettel és történettel találkozunk, de ennek ellenére 
mindig kapunk valamiféle lelki feltöltődést ezektől az emberektől. Hálás vagyok ezért Istennek, hogy ne-
kem ilyen sok nagymama adatott, mivel általuk úgy érzem én is más leszek. 

Amikor például megcsörren a telefon és a vonal másik végén azt mondja az idős nénike, hogy „már isme-
rem, a hangját nem kell, hogy bemutatkozzon „- ilyenkor, egy jóleső érzés tölt el, hogy nem hiábavaló, 
amit teszünk.  Ezekért az apró visszajelzésekért is választottuk ezt a hivatást, ami a valóságban, anyagiak-
ban egyáltalán nem mérhető. 

Mi azért dolgozunk, hogy enyhítsük a magányukat az időseknek, hogy meghallgassuk a bánatukat, mond-
junk egy-egy jó szót. Segítsünk abban, ami egyedül már nem megy. Támaszok legyünk és jelen legyünk a 
magunk tökéletlenségével együtt, ugyanakkor szeretettel, emberséggel és jóindulattal, mindig bizakodva az 
Úrban, hogy az emberek szívében ott lakik a jóság, amit csak meg kell látni és észrevenni. 

Óbecsei István: SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET  

“Nagyon szépen kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat,  
A hajlott hátú jó anyákat…  
A ráncos és eres kezeket,  

Az elszürkült, sápadt szemeket…  
Én nagyon kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket.  

Ha majd az örök szeretet elhívja Őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket,  

Mert ti lesztek majd az öregek.  
S mindazt, mit nekik tettetek,  
Azt adják nektek a gyerekek.  

Azért előre intelek titeket,  
Szeressétek az öregeket!” 

 

 

Áldott Feltámadás ünnepet kíván az Országos 

CE Iroda! 

„Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltá-

madásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. „ 

(Ap csel 4:33) 


