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“Nem hitték el”
Márk 16:9-11
Id. Berke Sándor,
Országos CE Elnök
Miután a hét első napjának reggelén
Jézus feltámadt, először a magdalai
Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő pedig
megvitte a hírt azoknak, akik vele tartottak, és most gyászoltak és
sírtak. De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta,
nem hitték el.
Feltámadt, megjelent, hírül adni küldött - ez a Feltámadott Jézus
„ünnepi rendtar tása”, szolgálati menete. És ettől a
„rendezettségtől” Jézus már a legelső megajándékozottja esetében
sem tér el. Hogy feltámadt, ez a sátán és a halál feletti teljes
g y ő z e l m e . Ho g y m e g j e l e n t t ö b b e k n e k - d e n e m a m i
elképzelésünket követve -, ez a kapcsolattartás különös
fontosságáról beszél. Hogy elküld a reménytelenségben gyászoló
és síró társainkhoz, ez a közösség, az összetartozás, a testvéri
felelősség felvállalásának csodájáról szól. De kivel kezdi a
megjelenésével való megajándékozás sorát? Az első a Feltámadott
meglátásával megajándékozottak közül egy nő. Az a magdalai
Mária, aki nemcsak a paráznaság hét ördögétől szabadult meg
csodálatosan, de Jézust kitartóan követte a sírba helyezésig, sőt a
testét is illatosítani akarta, konzerválni, szembeszállva az
elmúlással. Egy nő, akinek egykori kétes múltja, majd a rajongásig
m e n ő r a g a s z ko d á s a i s ke l t h e t a z e m b e r b e n a k á r
megbotránkozást is... Egy nő, aki semmiképpen sem
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Események
✓

április 24-28. - HEVAT, Magyarkéc

✓

május 26. - Tenkei szeretetotthon 25.
éves születésnapja

✓

június 15. - Maros körzeti
Csendesnap, Bucsin-tábor

✓

június 22. - 20 éves a marosvásárhelyi
CE Dorcas otthon

✓

25 éves a Philothea klub - ünneplés
több időpontban, több helyszínen

✓

augusztus 11-18. - Tini tábor, Bucsintábor

✓

Mahanaim táborhely
COAH- CE angol tábor - július 8-15.

19/04/19

kerülhetett a férfi tanítványok közé, de kitartó ragaszkodása,
szolgálatkészsége, kiszolgáltatottsága miatt mindenkinél
jobban vágyott arra, hogy Jézussal élő kapcsolatban
maradjon. Érdemek helyett a hódoló ragaszkodás, az
igazi szeretetkapcsolat motiválta. Ő volt a legkevésbé esélyes
arra a kitüntetésre, hogy mindenki más előtt neki jelenjen meg
a Feltámadott. Jézus ezért is küldi őt követőihez, a
tanítványokhoz. A tanítványoknak Uruk feltámadásával és a
Máriának való megjelenésével kapcsolatos hitetlensége a
kivételesen megajándékozott/ kitüntetett Mária első
h i t p r ó b á j a : a m i ko r „ a h í v ő k ” k é t e l ke d é s é b e v a g y
hitetlenkedésébe ütközik a boldog bizonyságtevő. De a Húsvét
csodáját és annak ünnepi örömét senki és semmi nem képes
elvenni Máriától, és tőlünk se, Isten választott, megváltott,
örök életre és üdvösségre elhívott népétől sem. Húsvét hármas
öröme, ünnepi rendtartása mindnyájunké.

Gyerektábor - július 15-22.
CE közösségi tábor (Várad) augusztus 5-12.
Tinitábor - augusztus 19-26.
✓

Péniel táborhely
Gyerektábor: július 8-15.
Tini-tábor: július 22- 29.
Házastábor: július 29-aug 5.
Ifi-tábor: augusztus 5-14.

✓

Zilah-Bihar körzeti Csendesnapok
május 4. Diósad
június 1. Nyírsid
július 6. Avas

✓

Imatémák

augusztus 3. Arad
szeptember 7. Nagyszalonta

Országos CE Szövetség imatémái
•

Az idén sorrakerülő tisztújításért.

szeptember 20-22. - Országos CE
Konferencia, Szilágyperecsen

•

A jelenlegi és következő DJK-tagokért.

•

Az új elnök személyéért.

•

Új ötletkért

•

A jó kommunikációért a körzetek között

•

Az őszi konferencia előkészületeiért, előadóiért, időjárásért,
szilágyperecseni befogadó közösségért

RöpCE
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Vezetőségi programok
Országos vezetőségi beszámoló
Isten kegyelméből az Országos vezetőség többször is
tartott megbeszélést Skype-on keresztül, előkészítve
a DJK- találkozót, melyre 2019. március 16-án került
sor Kolozsváron. Hálásak vagyunk Istennek, hogy
szép számban sikerült összegyűlni.
A napirendi pontok olyan témákra fókuszáltak, mint
tisztújítás, pénzügyek, őszi CE konferencia, röpCE
kérdése, valamint egy egységes fejléc kidolgozása és
használatba ültetése minden körzetben. A DJK
elfogadta az országos iroda 2018-as év pénzügyi
mérlegét, a 2019-es költségvetés véglegesítése,
elfogadása folyamatban van. Az idei CE konferencia
házigazdái a zilahi CE közösség lesz a
szilágyperecseniekkel karöltve. A DJK megszavazta,
hogy a konferencia szeptember 20-án, péntek
délután kezdődjön, és szeptember 22-én, vasárnap
fejeződjön be. A szervezés további lépései ezután
következnek.
A röpCE kapcsán felmerült, hogy továbbra is
maradjon-e meg ebben a formában, ahogy most is
van: a körzetekbe eljuttatva, kinyomtatva jusson el a
közösségekhez, illetve elektronikus formában

RöpCE
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Facebookon, honlapon olvasható? A DJK úgy
döntött, hogy egyelőre maradjon ez a forma.
A romániai CE Szövetség különböző körzeteiben
különböző fejlécet használnak a hivatalos iratok,
levelek kiküldésekor. Az országos iroda és vezetőség
javaslata az, hogy alakítsunk ki egy egységes CE
fejlécet, amelyet minden körzet használjon,
természetesen hozzáadva az egyes programok/
projektek sajátos logóját is (amennyiben van). A DJK
jónak látta és megszavazta a javaslatot. Ennek
kidolgozása folyamatban van.
A nap legfontosabb témája természetesen az idén
sorra kerülő tisztújítás: a DJK- és elnökválasztás. A
DJK megszavazta a választások ütemtervét, amelyet
az elnök, id. Berke Sándor levelében ismertetett a
körzeteknek kiküldött felhívásában: a tagsági listák
frissített dokumentumát április 15-ig kell beküldeni
az országos irodába, június 10-ig meg kell tartani a
jelölő gyűléseket, június 15-ig pedig beküldeni a
jelöltek listáját az országos irodába. Ezt követően az
országos iroda összesíti és előkészíti a jelöltek
bemutatását, és elküldi a körzeteknek. A választások
i d ő p o n t j a : s z e p te m b e r 2 0 - 2 2 . , a z ő s z i C E
konferencia.
Az elnök levelében arra kéri a körzeteket, hogy
imádkozzanak a rendszeres találkozások alkalmával
a jelenlegi és jövőbeli DJK-tagokért és a jelenlegi és
jövendőbeli elnökért.
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“Gyakoroljátok a
vendégszeretet…” (Róm 12,13)
Gál Lázár Hajnalka, ügyvezető igazgató, Országos
CE Szövetség
Va n n a k v i d é ke k é s v a n n a k e m b e r e k , a k i k
különösképpen élik a vendégszeretet: teljesen
mindegy, hogy valaki várva vagy váratlanul toppan
be hozzájuk, ugyanolyan szeretettel fogadják.
Nemcsak udvariasan kedvesek, hanem szívből jövő
melegséggel fogadják be a hozzájuk betérőt, és
mindennel ellátják, amire szüksége van.
Így volt ez decemberben velem is, amikor
körzetlátogatásra indultam, szép sorban minden
körzetet meglátogatva. Szándékosan úgy terveztem,
hogy több időt töltök egy-egy régióban (1-1 napot),
hogy jobban megismerjek egy-egy közösséget, ne
csak a képviselőkkel találkozzak, hanem a közösség
tagjaival is.
Első utam Marosvásárhelyre vitt, ahol Gyűjtő Kati
(nekem már csak Tulitka

) és a többiek a délutáni

megbeszélő és estebéd után a CE házban láttak
vendégül. Másnap alkalmam nyílt a Grannyprogram mikulás-napi alkalmán részt venni.
Beszélgetve az idősekkel, öröm volt hallani, hogy
milyen sokat jelent nekik ez a program. A Grannyprogram munkatársait kérdezve, elmondták, hogy
van olyan idős is, aki szemmel láthatóan jobban van
fizikailag és lelkileg is, amióta ebbe a csoportba jár.
A találkozásaiknak szerves része a közös áhítat,
éneklés, megosztás, születésnapok ünneplése. Én
sem maradhattam ki a mikulásozásból. Az idősek
ra gaszkodtak hozzá, hogy én is húzzak egy
ajándékot a Mikulás zsákjából.

Hivatali ügyek

intézésével zárult vásárhelyi látogatásom, amelyben
Halmen István mindig készséges segítőm.
Második utam célpontja a zilahi közösség volt,
ahová Mike Pali vezetőségi tag is elkísért. A
szilágyságiak is híresek a vendégszeretetről.
RöpCE

Nemcsak a Simiék által előkészített megbeszélésen
tapasztaltam ezt, hanem a szállásadó, Gáspár Attila
és felesége részéről is. Nem úgy készültem, hogy ott
éjszakázom, mégis maradtam. Még „lógó” pizsamát
is kaptam (értsd: olyan pizsama, amit épp nem
használt senki). Része voltam a családi esti és
reg geli bibliaolvasásnak és imának. Otthon
érezhettem magam. A következő nap Dénes Klári
testvérünket kísérhettem el a diósadi idősekhez,
akiknek Dorcas-ételcsomagot vittünk. Több időst
is meglátogattunk, akiknek szemmel láthatóan
nagyon jólesik a látogatás, hiszen napokig nincs,
akihez szóljanak. Klári jó fül, és meghallgató.
Minden idősnél tartottunk rövid áhítatot és együtt
imádkoztunk. Megérintett ezeknek az időseknek a
Jézusba vetett hite. Déltájt, gondoltam, vásárolok
egy kiflit valahol. Isten meglepett: Erzsi, az egyik
ottani önkéntes, ebéddel várt. Sőt még útravalót is
kaptam. Harmadik utam Nagyvárad volt. Szabó
Sándorék ugyanolyan szeretettel fogadtak, mint a
többi körzet. Közvetlen beszélgetésünket
kiegészítette a finom kalács és a kávé/tea. Első
ízben voltam a nagyváradi CE háznál, így
körbejártuk az épületet, megismerkedtem a CE
munkatársaival. Sándor elmondása szerint sok
önkéntes is besegít, éppen hollandok szorgoskodtak
a ház körül. Rácsodálkozással hallgattam a
b e s z á m o l ó j á t a s o k f é l e t e v é ke n y s é g r ő l .
Természetesen – ezt kell, hogy mondjam immár
harmadik látogatási hely lévén – ebéd nélkül innen
sem engedtek utamra.
És ez a sor nem ér itt véget, mivel
körzetlátogatásaim sorát januárban Szatmárral
zártam. A tavalyi konferencia alkalmával sikerült
megismerkednünk jobban, és úgy éreztem, hozzájuk
is el kell mennem.
A szerda esti közösségi alkalmon is részt vettem,
nagyon értékes áhítatot és igemagyarázatot hallva a
Németi templom lelkészétől, aztán a közösség
képviselőivel közösen vacsoráztunk. Nagyon
örültem ennek a kötetlen együttlétnek, mert újabb

4

XXI. évfolyam, 1. szám, 2019

19/04/19

embereket ismerhettem meg, és
m e g é r te t te m a z t i s , h o g y e z a z
„ifi” (ahogyan ők nevezik) miért olyan
fontos számukra. A kötetetlen
beszélgetésben kiderült, hogy még
egymás számára is tudtak újat
mondani, bár régóta egy közösség
tagjai. Vendégszeretetben itt sem volt
hiány: Fóris Betti fuvarozott, volt
közös vacsora, és Puskás Csabáéknál
aludhattam a piros-fehér szobában

.

Képzeljétek, még a paplanhuzat is
piros-fehér mintás volt. Kedvemre
való.
Ezeknek az utaknak kapcsán elgondolkoztam az
igeversen: „a vendégszeretetről el ne feledkezettek, mert
némelyek közületek tudtukon kívül angyalokat láttak
vendégül ”… (Zsid 13,2). Áááá, ne értsd félre,
testvérem, nem arra gondolok, hogy én lettem volna
angyal

, sokkal inkább arra, hogy fordítva volt ez,

hogy tudtomon kívül angyalok láttak vendégül
engem mindenhol, ahová mentem

.

Pál apostol a Korinthusiaknak írt második
levelében azt mondja: „Krisztus jó i"ata vagyunk”.
Ezt az illatot éreztem minden közösségben, ahol
jártam. Hazatérve, hálás szívvel gondoltam és
gondolok minden közösségre, körzetre.

Télitábor beszámoló
Birtalan Árpád Zsolt, munkatárs, Téli tábor
Örömömre szolgált, hogy idén nem csak
résztvevőként voltam a tábor tagja. Jó volt ennyi
vagány emberrel együtt táborozni, és szolgálni is.
Sosem feledem el, mikor az első alkalommal,
amikor - ugyebár a temesváriak - késve érkeztünk,
mint mindig, Ancsúr úgy fogadott, mintha ezer éve
ismernénk egymást. Azóta már szinte tagja lettem a
közösségnek. Nagyon örültem, mikor Medve (Antal
Norbert - szerk. megj.) felkért a szervezésre, mert
RöpCE

akkor mentem át egy elég na gy változáson:
elköltöztem. Hiányzott a temesvári közösség,
hiányzott a pezsgés, a szolgálat, minden. Ezért
vágtam bele. Jó volt részt venni a kolozsvári
megbeszélésen, együtt igét olvasni, imádkozni. Jó
volt új arcokat megismerni, és jó volt megérkezni
újra a táborba. A tábor alatt kifejezetten tetszett
Csiszér Laci bizonyságtétele, az az őszinteség,
amivel ő beszélt. A Bogyó Andris előadásai is
tartalmasak voltak. Rávilágított arra, hogy a világ
nem feltétlenül jó irányba halad, de nekünk nem a
világban kell hinnünk, nekünk nincs amiért
aggódnunk, ha Isten kezébe helyezzük az életünket.
A politikai álláspontja is tetszett. Jó volt, hogy
kicsit felpiszkálta az embereket.
A személyes
beszélgetésekért is hálás vagyok, és azért is, hogy új
embereket ismerhettem meg.
Továbbá mindig elcsodálkozom azon, hogy egy
ember hitre jutása mekkora hatással lehet a
társadalomra. A táborban jöttem rá, hogy az a
rengeteg konferencia, i+úsági alkalom, tábor stb.,
ami külsőleg különbözik, az összezár, és (Erdélyben)
egy maréknyi embertől indul: Visky Ferenctől és
hittársaitól. Beszélek itt Lesről, 20+ -ról, Téli
táborról. Mindig elgondolkodom azon, hogy Feri
bácsi hogyan meríthetett annyi erőt és kitartást a
hitéből. Sikerült neki, és ennek a gyümölcse is
beért, és érik folyamatosan. Ilyen téren nagy
5
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felelősség is a tábor. Talán mi neveljük ki a
következő nemzedék Feri bácsijait.
Talán ezek az alkalmak által kerül el a fény, az
evangélium egy-egy családba, egy-egy
faluközösségbe, egyetemi bentlakás-szobába, stb.
Nagy áldás.
Imádkozzunk továbbra is azért, hogy ne szűnjön
meg a lelkesedés ezekért a táborokért, és hogy
nekünk legyen erőnk és hitünk szervezni őket!
Köszönöm, hogy részese lehetek ennek.
Baráti üdvözlettel, Pika!

Közösségeink életéből
Új munkatársaink

19/04/19

bibliaórák, az idősekkel
eltöltött idő erőt adnak és
m e g e r ő s í te n e k a b b a n ,
hogy „Jónak lenni jó!”. Azt
szeretném a munkám által
másokkal is megosztani,
hogy „Isten a mi erős várunk”
( Z s o l t 4 6 ) . Ha r á
építkezünk, nem veszünk
el, Ő mindig erőt ad,
b á r m i l y e n
megpróbáltatásban legyen is részünk.
Szabó Ilona va gyok, szociálpedagógusként
kezdtem el dolgozni a Hannah projekten belül. A
szüleimmel és két testvéremmel élek
Székelykövesden. Hálás vagyok, hogy Isten a TBCmegelőző központban élő gyerekek közé helyezett,
mivel szeretetet adhatok azoknak, akik a legjobban
rászor ulnak. Fiatalként rengeteget tanulok,
tapasztalok a mindennapi kihívások során, s ezáltal
is megláthatom Isten jelenlétét a saját és mások
életében. Nagy örömöt okoz, amikor a gyerekek
érkezésemkor mosollyal az arcukon köszöntenek.
Munkám során az a célom, hogy a gyerekek
különböző területeken jártasságot szerezzenek,
élményekkel gazdagodjanak. Szem előtt tartom az
Istennel és társaikkal való kapcsolat fontosságát,
mely elengedhetetlen a személyiségük
formálásához.

Beszámoló az Onesimus projekt
ballagási ünnepségéről
Hodos Helen-Beáta a nevem, háromgyerekes
családanya vagyok, és 2019 februárjától a
marosvásárhelyi Granny projekt koordinátora. Bár
Isten mindig része volt életemnek, mégis úgy
érzem, hogy 2018 decemberében, amikor egy Fülöp
kurzuson igent mondtam és megnyitottam a szívem
a Szentléleknek, megváltozott az életem. A Jóisten
kézen fogott, és ebbe az irányba hívott, hogy
segíthessek másokon. A mindennapi reggeli áhítat, a
RöpCE

Nagy Júlia, Onesimus programkoordinátor
A marosvásárhelyi CE Szövetség keretén belül
működő Onesimus projekt egy három évet felölelő
tevékenység. Idén, február 26-án egy újabb csoport
vált végzőssé és ünnepelte meg a ballagását. A
búcsúztató ünnepséget egy vendéglőben tartottuk,
ahová a projekt minden résztvevője hivatalos volt.
6
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marad ez a bal la gási ünnepség, valamint a
projektben eltöltött színes, izgalmas három év.

Akik már elnyerték az élet
koronáját

Először a végzősök csoportvezetői szólaltak fel, és
megköszönték a fiatalok kitartását, őszinteségét és
aktív részvételét. Ezt követte a végzősök fényképes
bemutatója, amikor közösen emlékeztünk az eltelt
idő örömeire és élményeire. Láthattunk képeket az
első csoporttalálkozásokról, amikor különböző
témájú beszélgetésekben vettek részt a fiatalok, a
közös kirándulásokról, Függőleges Konferencián és
Hevaton eltöltött pillanatokról, de bőven volt
emlék a bucsini munkatáborokból vagy az érdekes
céglátogatásokról is. 2016 óta a csoport több
farsangon, húsvéti és karácsonyi ünnepségen is
együtt ünnepelt az Onesimusban, de játékestek,
pizsamapartik és filmdélutánok is tarkították az
emlékek tárházát.
A fényképes emlékezés után két végzős fiatal
felolvasott egy-egy verset, amit a csoport tagjai
írtak. Minden sorban benne volt a megtapasztalt
sok öröm, de a szomorúság is, hogy hogyan tovább
ezután, a csoport nélkül?
Az ünnepség folytatásaként megajándékoztuk a
ballagókat: mindenki kapott az első- és másodéves
barátaitól egy-egy személyre szabott fényképes
albumot, továbbá a projekt részéről egy könyvet és
az ügyvezető igazgatótól a kitartást és aktivitást
díjazó emléklapot. A kézzelfogható ajándékok
mellett mindenki batyujába tehetett egy igei
bátorítást és egy meleg ölelést is.
Az alkalmat közös vacsorával és sütivel zártuk.
Reméljük minden végzős szívében kedves emlék

RöpCE

Idén, február 24-én elhunyt 84 évesen Nagy Eszter,
március 5-én 91 éves korában Máthé Borbála, paniti
testvérek, a CE közösség tagjai.
Lassan eltávoznak közülünk a legidősebb generáció
képviselői. Ők azok, akik tanúi, részesei voltak a
második világháború alatti, utáni ébredésnek. Akik
megélték a betiltást, a meghurcoltatásokat, és ilyen
körülmények között is hűek maradtak hitükhöz.
T ú l é l t é k a ko m m u n i z m u s t , ú j r a s z a b a d o n
gyakorolhatták hitüket. Hűek voltak mindhalálig…
és végül elnyerték az élet koronáját.
Kétféle hithős van: vannak akik meghaltak a
hitükért, ők a mártírok, és vannak akik hősi életet
éltek Krisztusért, csendben, alázatban megöregedve
az Ő szolgálatában. Ilyen hithős volt Máthé
Borbála, Biri néni. Kicsi, vékony, törékeny,
kettétűrödött asszony volt, akire érvényes volt az
ige, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki
engem megerősít” és „az én erőm erőtlenség által
végeztetik el”. Kilencvenegy évet élt, foglalkozott a
va sár napi iskolás gyerekekkel, részt vett a
bibliaórákon, amikor ez tilos volt, és bizonyságot
Maros körzet Dorcas otthonának imatémái
• Hálásak vagyunk Istennek: az elmúlt évért, a kitartó
támogatókért., a sok imádságért, a munkatársakért, a
változatos programokért, az Otthonban lakó
fiatalokért
Kérjük testvéreink imádságát:
• Munkatársaink lelki erejéért, hitbeli elmélyüléséért és
türelméért.
• A fiatalok jövőjéért.
• Az Otthonból kikerült fiatalokért.
• Az idén júniusban sorra kerülő 20 éves jubileumért.
• Utánpótlásért.
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tett a hitéről. Nem volt teológiai végzettsége, de
Istentől kapott bölcsességgel tudott az igéről
beszélni, tanítani, tanácsolni. Igazi Krisztushordozó volt, benne élt Krisztus, Krisztust
hordozta és Krisztus hordozta őt. Elmondta, hogy
amikor befogadta Krisztust, olyan szerelmet és
olyan vonzást érzett Krisztus iránt, hogy
e l d ö n t ö t t e , d i a ko n i s s z a l e s z , K r i s z t u s
menyasszonya. Mivel szülei eltiltották ettől, nekik
engedelmeskedve azt kérte Istentől, hogy olyan
férje és családja legyen, ahol Krisztust tudja
szolgálni. Áldott életet élt 44 éven át férjével, Pali
bácsival és megszentelték egymást hitük által. Isten
mindent kirendelt nekik, négy gyermeket, házat és
a paniti közösséget, ahol szolgált. A fiatalokat
bátorította és ő imádkozott értük. Benne a
közösség egy imaharcost veszített el. (részlet a
temetési szolgálatból)
Tavaly, 2018 augusztus 8-án eltemettük Kénesi
Rozália parajdi testvérünket, a CE közösség tagját.
2019 január 4-én Antal Évát, a marosvásárhelyi CE
közösség tagját búcsúztattuk.

Szilágyság üzenete
Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
(Róm 12,2)
Gáspár Attila, Zilah körzeti elnök
Istennek adunk hálát, hogy a zilahi körzet az ő
kegyelméből él, és rendszeresen tud alkalmakat
szer vezni, együtt imádkozni. Közösségeink
létszáma már évek óta azonos. Nagyon hálásak
vagyunk, hogy több helységből tudunk összegyűlni,
a hetente és havonta tartott közösségi alkalmakon,
legtöbbször Zilahon, de a vidéki közösségek is
összegyűlnek heti rendszerességgel.

RöpCE
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Zilahon a nagyobb közösség a Temető (str. A.
Saguna 39D) utcai közösségi teremben gyűlik össze
vasárnap 18 órai kezdettel, mely alkalomra
rendszerint egy-egy lelkipásztort hívunk meg
szolgálni. Minden hónap második vasárnapján az
i+úság szervezi az együttlétet, ők hívnak szolgáló
lelkészt vagy teológust, aki az általuk választott
témáról vagy igeversekből szolgál, ők zenélnek.
I+aink ezen kívül még heti két alkalommal gyűlnek
össze, hétfőnként házaknál és szerdánként a
közösségi teremben.
Az idősebb korosztály a kedd esti bibliaórán
szokott találkozni, ahol a hónap első találkozóján
imaestet tartunk. A következő három alkalommal
egy-egy bibliai könyvet tanulmányozunk, és amikor
van ötödik kedd is a hónapban, családlátogatásra
kerül sor Zilahon, a megyében vagy környékbeli
csoportoknál: Krasznán, Varsolcon, Diósadon,
Nyírsiden, Szilágyszentkirályon. Ezek a vidéki
találkozók igen áldásos alkalmak, amelyeket
kívánatos lenne gyakrabban tartani.
Csütörtökönként felnőtteknek van bibliaóra a
templomban, előtte citeraoktatás gyermekeknek,
ahová 10-15 gyerek jár, majd kóruspróba. Most
éppen a Húsvéti rondót próbáljuk vegyes kórusra,
gyermekkór usra orgonakísérettel, citera- és
furulyakísérettel.
Pénteken a fiatal házasok tartanak bibliaórát
családoknál felváltva, ahova gyermekeiket is
elviszik. Időnként ők is meghívnak idősebbeket
szolgálni. Nagy örömünkre szolgál, hogy sok testvér
eljut a havi rendszerességgel megtartott regionális
Csendesnapra, amelyet felváltva tartunk a partiumi
és szilágysági gyülekezetekben, általában a hónap
első szombatján.
Idén, a soron következő 28-ik CE-konferenciát a
zilahi körzet szervezi meg a szilágyperecseni
református egyházközséggel és az országos CE
irodával karöltve.
A konferenciára a szilágyperecseni református
templomban, szeptember 20-22-én kerül sor.
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Nyári táborainkat a Bihari- Havasokban, a Lesi
tónál tar tjuk, gyermek, ifjúsági- és háza s táborainkat a Péniel tisztáson. Hosszú évek
áldozatos munkájának az eredménye a táborhelyek
kialakítása, fejlesztése, szálláshelyek, étkezési
helyek, élelem-raktár és több kellékkel való
felszerelése. Isten lépésről-lépésre megadta a
fejlesztés lehetőségét.
A zilahi Granny-program a kolozsvári Dorcas
szer vezet fiókszer vezete. Idősek gondozását,
támogatását tűzte ki célul és igen áldásosan végzi
ezt a szolgálatot számos önkéntes bevonásával.
Alkalmaik időseknek rendezett közös bibliaórák,
imaközösségek, amelyekre a közösségi terembe
szállítják be a sokszor mozgásképtelen időseket,
akik előadásokat hallgathatnak meg (orvosokat,
pszichológusokat, lelkészeket hívnak meg),
áhítatokat tartanak, közösen imádkoznak, majd
együtt étkeznek. Ezeken az alkalmakon gyakran a
közösségi gyermekekből alakult kis énekeshangszeres együttes szokott énekelni, zenélni,
verseket mondani.

Szeretetotthonunk negyed százada
szolgál
Id. Berke Sándor, Országos CE Elnök
A Bihar megyei Tenkén (=szűk hely) ,a Református
Egyházközség és a Romániai CE Országos
Szervezete közös alapítású Szeretetotthont nyitott
meg 25 évvel ezelőtt, 1994 május 29-én. Az azóta is
működő szeretetet és otthont nyújtani kívánó
intézmény 210 idősnek és betegnek biztosít teljes
ellátást. A 18 állandó munkatárs és az önkéntesek
szolgálatukban megtapasztalták, hogy ,,aki mást
felüdít, maga is üdül" (Példabeszédek 11,25b) Az
alapításnál az Úrtól kaptunk feladatot: "…a
szegények (öregek) mindenkor veletek lesznek…" (Máté
26,11), de biztatást is "Bizony mondom néktek,
amennyiben megcselekedtétek e%yel emez én legkisebb
atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." (Máté
RöpCE
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25,40). Nyerhettünk látó szemeket, hogy Ő jön
f e l é n k ö r e g e k b e n , r o k k a n t / f o g y a t é ko s
embertársainkban, kicsinyeiben, hogy tapasztalati
valósággá legyen számunkra.
"Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem,
mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és
m e g l á t o ga t t a t o k , f o g o l y v o l t a m é s e l j ö t t e t e k
hozzám" (Máté 25,35-36). Legfontosabbnak a szeretet
konkrét gyakorlásán túl egy "last minute" (utolsó)
esél yt adni azoknak, akik talán eddig nem
találkozhattak a Szabadítóval, hogy a mennyei
h a z á b a ke r ü l h e s s e n e k , m i n t a B á r á n y
mennyegzőjének meghívottai. A személyes,
közösségi, esetenként csoportos lelkigondozás,
pásztorlás is erre fókuszál. Hála legyen minden
életre lépő gondozott testvérért. Annál
fájdalmasabb az, ha néha ellenállásba ütközik a
bizonyságtevés... Ez a közösségünk többi tagját
további imaküzdelemre sarkalja: szeretnénk, ha
minden búzaszem mennyei Gazdánk csűrjébe
kerülne.
A 25 év alatt a testvéri szeretet,
felelőségvállalás gazdag, támogató segítségét
ismerhettük meg. Köszönet érte Urunknak és a
reánk gondoló népének. Az állandó küzdelem az
anyagi téren való fennmaradásért sokszor volt
szakítópróba, de kegyelemből eddig nem szakadt el
Szeretetotthonunk élet-fonala. Az itt végzett
szolgálat jelentős, értékes, szükséges, áldott voltát
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Urunk naponként igazolja. Dicsőség és hála legyen
Neki ezért is.
Kérünk, testvéri szeretettel támoga ssátok
Szeretetetthonunk szolgálatát imával, látogató,
bátorító, bizonyságtevő jelenléttel, önkéntes
szolgálatvállalással, bármilyen szintű adománnyal.
Hisszük, hogy egymásban Urunk közelítését fogjuk
megtapasztalni. És ennek máris igen örülünk.

A nagyváradi Bérea (Ap. Csel.
17:10-11) Szeminárium
legrövidebb története
Berei Csongor, projektvezető
A 90-es években Visky Feri-bácsiék látták az űrt,
amit a kommunista oktatás hagyott a fiatalokban. A
keresztyén világnézet gazdagságát tudományos
területeken is szerették volna elérhetővé tenni,
valamint sokan kíváncsiak voltak azokra a
hittapasztalatokra is, amiket a megpróbáltatás
éveiben ők átéltek. Ezért indították el a Bérea
Szemináriumot, Na gyváradon. Havonta egy
szombati napon voltak az alkalmak. Voltak
meghívott előadók, de néha a fiatal résztvevők is
megbízatást kaptak egy-egy téma körüljárására.
Ha a bibliai béreaiakat nézzük, ők készségesen
fogadták az új információkat, de kutatták az Írást,
hogy valóban úgy állnak-e a dolgok. Vizsgáljuk meg
mi is tehát a felénk áradó szellemi áramlatokat.
Ezért van az újrainduló szeminárium emblémájában
a nagyító. Erre persze nincs időnk. Ezért hallgatjuk
meg egymást, azt a társunkat, aki beleássa magát
egy-egy témába, tájékozódik és közösen keressük a
válaszokat.
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Csak ülök és netezek
i+. Visky István, lelkipásztor, Fugyivásárhely
Még soha nem tartottam az internet témájában
igemagyarázatot. De hát azt mondják a rabbik,
hogy a Szentírásban minden benne van, ami valaha
volt, van és lesz ebben a világban. Akkor pedig az
internetnek is benne kell lennie!
Ebben az írásban felajánlok 3 gondolatot, három
bibliai igét, megfontolás végett. Mert az internet
témakörében nem csak az igazságról beszélünk,
hanem álhírek óriási mennyiségéről is, tehát az
igazsághoz csak alapos megfontolás után juthatunk
el. Ezért vizsgáljunk most meg 3 igét, amit
mindenki a szívében forgathat ma gában az
INTERNET témakörében.
1. Ha internetről beszélünk, akkor „hálózatról”
beszélünk, hiszen az internet alapja a hálózat, az
összekötött, összekapcsolt szerverek, számítógépek
Imatémák a szatmári CE Szövetségtől
• Hálaadás az április 5-7. között zajlott Bonus Pastor
Országos Találkozó résztvevőiért és a lelkes
munkatársakért.
• Közösségünk egységéért, lelki gyarapodásáért.
• Gyermekeink párválasztásáért, áldásért az induló
kapcsolatokra.
• A Szatmárnémetiben épülő 3 református napközi
gyermeklétszámáért, a szülőkért, pedagógusainkért.
• Az egyházmegyénkben induló Diakónia Alapítvány
munkájáért és új munkatársakért.
• A nyári avasi gyermektáborok gyermekeiért és a
munkatársakért.
• Testi betegséget hordozókért, erőért és gyógyulásukért.

A következő igemagyarázat a Bérea szemináriumon
hangzott el.

RöpCE

• A bibliaórára bekapcsolódni vágyó és a már
bekapcsolódott fiatal családokért.
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hálózata. Vajon a Szentírás ismeri-e a hálózat, az
összekötött dolgok fogalmát? Hol jelenik meg a
Szentírásban a hálózatnak a kérdése?
Meg fogunk lepődni, de már az Édenkertben
találkozunk a hálózat problémájával: az 1 Mózes 3,
7-ben olvassuk az első emberpárról: „fügefaleveleket
fűztek össze…” Ez a leírás a Szentírásban már egy
„terminus technicus „ a hálózatépítés
vonatkozásában: az ember összefűz dolgokat, hogy
azok hálózatából létrehozzon valami mást. Ennek a
fügefa-hálózatnak megvolt a maga helye és szerepe
az ember gondolkozásában.
Mi az, ami létrehozza ezt a hálózatot, az első
hálózatot, a fügefalevelek hálózatát? Egy kettősség,
egy belső meghasonlás: a megismerés vágya és a
megismerhetőség elutasítása. A bűneset után ez
jelenik meg rögtön, még az Istennel való találkozás
előtt. Ott van a megismerésnek a vágya („olyanok
lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói”), aztán
megtörténik a bűneset, és rögtön utána megjelenik
a megismerhetőségnek az elutasítása, vagyis: én
mindent meg akarok ismerni, de én ne legyek
megismerhető, azaz elrejtem magamat. Itt is
vagyunk rögtön a 21. században: az internet által
megnyitott végtelen tudás és ismeret, valamint a
rejtőzködés, a trollok, névtelen kommentelők,
álhírgyártók problémája előtt.
A fügefalevelek hálózata azt jelenti, hogy az ember
mindent meg akar ismerni, eladdig, hogy a másikon
levő fügefalevelet is fel akarja lebbenteni (lásd
internetes pornográfia), de úgy, hogy ő közben ne
legyen felismerhető. Ebben a kettősségben lakozik
az első hálózat gonoszsága.
2. A „tudás” kérdése. Az internet kettős
természetű: egyrészt a végtelen ismeret lehetőségét
ajánlja fel, másrészről pedig a végtelen szórakozás
lehetőségét is kínálja. A végtelen szórakozásba
b e l e u n a z e m b e r, é r z é ke t l e n , k i é g e t t ,
megcsömörlött lesz, a végtelen ismeret viszont
sokkal veszélyesebb, mivel komoly pusztításra is
képes. A Prédikátor 2,1-ben ezt olvassuk: „mert a sok
RöpCE
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bölcsességben sok szomorúság is van, aki gyarapítja a
tudását, gyarapítja a gyötrelmet is”.
Nem azt mondja a Szentírás, hogy az ember a tudás
által a saját gyötrelmét, va gy a másiknak a
gyötrelmét gyarapítja, hanem azt, hogy általában a
gyötrelmet fogja megsokasítani. Ami itt
megfontolandó, hogy a Szentírás nem tekinti a
tudást önmagában rossznak (a tudományos tudást, ,
a technológiai, az ipari, a művészeti tudást) és nem
utasítja el a tudományos fejlődést, mint lehetőséget
sem. Hiszen az Édenkertben elhangzott parancs,
miszerint Ádámnak nem csak őriznie, de művelnie
is kell a földet, már magában hordozza egyfajta
tudásnak a képességét és a tudományos fejlődés
lehetőségét is.
Sokkal inkább a tudásnak, mint az emberi akarat
kiszolgálásának a megnyilvánulását tekinti rossznak
a Szentírás: azt, amit a tudás na gy érték”.
Kétségtelenül így van, mert például ha nem lenne az
antibiotikum előállításának és hatásának tudása,
akkor nagyon sok ember nagyon sokat szenvedett
volna és pusztult volna el. Ám nem ez a kérdés
lényege, hanem az, amit Vörösmarty Mihály is
feszeget a tudással kapcsolatban: „Ment-e a könyvek
által a világ elébb?” Nyilván ő nem ismerte még az
internetet, de ismerte a tudás könyvtárakban
történő felhalmozásának tényét, így
parafrazálhatjuk a kérdést: „Ment-e az internet által
a világ elébb?” vagyis: a felhalmozott tudásunk vitt-e
elébb minket, embereket? Azaz boldogabbak
lettünk-e?
A shalom, a békesség kiteljesedett-e a tudás által? Én azt látom, hogy nem. A tudás megnyújtotta a
szenvedésünket, mert nem szabadított meg a
haláltól, csak a halálhoz vezető út lett hosszabb,
illetve a technológiai tudás mérhetetlen pusztításra
teszi képessé az embert. Annak idején a vas
feltalálása minden áldásával és hasznával együtt
megsokszorozta a háborúban végbevihető pusztítás
mértékét és ez azóta is így van szinte minden
tudományos felfedezéssel.
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3. A csapda. Mi történik, ha összeadjuk az emberi
hálózatot és az emberi tudást? Habakukk 1, 14 -15ben olvassuk „Olyanokká tetted az embereket, mint a
tenger hala, és mint a csúszó-mászó á"at, melynek nincs
vezére. A gonosz mindet kifogja horgával, hálójába keríti,
és kerítő hálójába gyűjti őket, ezen örül és vigad. Azért
áldoz hálójának és tömjénez kerítő hálójának, mert azok
juttatták jó fogáshoz”. Vagyis a gonosz isteníti a
hálót, hogy nagy fogáshoz juttatta.
A háló a fallal ellentétben a szabadság illúzióját adja.
Egy fal is és egy háló is ugyanúgy megrabol a
szabadságodtól, a különbség csak az, hogy a falat
érzékelem és tudatosul bennem, hogy rab vagyok, a
hálót viszont nem érzékelem. A háló gonoszsága
éppen abban van, hogy a végtelenség és a szabadság
egyfajta illúzióját adja, de pont olyan bekerítetté
tesz, mint egy fal!
És végezetül Vörösmartyra visszakacsintva „ment-e a
világ a könyvek által elébb”, azaz, ment-e a világ a
hálózatok, az internet által elébb? A válasz sajnos az,
hogy igen, ment, mert sikerült a világ történetében
a durva, agresszív, kemény falakat sokkal finomabb,
sokkal könnyebben elfogadható, alig észlelhető
hálóra lecserélni. A rabság és a kiszolgáltatottság
maradt ugyanaz, csak a módszerek változtak: a
kőfalak helyett talán most már háló van, ami
körbevesz bennünket. Módszerében ezért ment
elébb a világ és halad megállíthatatlanul a
társadalom totális kontrollja felé.
Szándékosan az internetes hálónak a sötét oldalát, a
veszélyeit jártuk körbe. Nyilván van sok lehetőség
és áldás is benne, de mindent összevetve az internet
is – csak úgy, mint minden más technológiai
vívmánya az emberiségnek – az erőszakot, a
hatalomvágyat és az elnyomást, azaz a szenvedést
fogja növelni. Tehát mégiscsak olyan, mint egy fal,
mint egy behálózás, azaz rabság.

RöpCE

19/04/19

Pataréti Virágvasárnap
Az interjút készítette: Gál-Lázár Hajnalka
K a re n Jo y Vi s k y e g y Ne w Yo r k- i l á n y
Kolozsváron, aki a Pataréten (romatelep Kolozsvár
mellett) férjével, Visky Zsolttal együtt egy projektet
indított el néhány évvel ezelőtt, ahol
tinédzsereknek tartanak varró és asztalos
műhelyeket, újrahasznosított anyagokból. 2018
novemberében Karen Joy alkotásaiból készült
kiál lításról olva stunk a Tóközi református
gyülekezet honlapján.
„A kiá"ításon olyan képeket láthatunk, melyeknek
mode"jei azok a gyerekek és fiatalok, akikkel Karen Joy a
munkája során találkozott. A tárgyakból, tetoválásokból
felépülő ko"ázsok az ikonokat juttatják eszünkbe – a
reprezentáció azon formáját, melynek célja az ábrázolt
személy és a képet szemlélő közötti kapcsolatteremtés. A
hagyomány szerint az ikont nem írja alá a festője, hiszen
az alkotás tulajdonképpen egy meditációs folyamat,
tisztelgés az ikon tárgya előtt - imádság”.

Alkotás címe: Raluca
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Alkotás címe: Natalia

( Fo r r á s : h t t p : / / w w w. t o ko z . r o / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=377:kepkialli
tas&catid=15:hirek&Itemid=17)
Egy tea mellett elbeszélgettünk Karennel erről a
kiállításról, amelynek a „Virágvasárnap” címet adta.
A beszélgetésünk elején Karen sokat mesélt arról,
hogy hogyan került Kolozsvárra éshogyan lett a
pataréti missziónak része.
Dizájner vagy, hogyan kapcsolódik össze ez a
misszióval, amit végzel? Hol kezdődött ez a
történet?
Misszionárius szülők gyermeke vagyok, az
Amerikai Egyesült Államokban él a családom.
Fiatalként mindig is érdekelt Isten, a misszió
viszont nem. Az egyetemen tapasztaltam meg első
ízben, ahol design szakon tanultam, hogy milyen
lelkileg összetörtnek lenni és hogy szükségem van
egy személyes Megváltóra! 2006-ban jöttem
Romániába egy kéthónapos szakmai gyakorlatra,
majd visszatértem az Államokba és befejeztem a
tanulmányaimat. A New York-i élettől kiégve, nem
igazán tudtam mit kezdjek magammal. Szeretettem
volna visszatérni ide Romániába, Kolozsvárra, mert
úgy éreztem, többet szeretnék kapni. Azt
tapasztaltam, hogy itt az emberek időt és teret
adnak a beszélgetéseknek. A közösségben levő
emberek, ahová jártam, órákat szántak arra, hogy
meghallgassanak engem.
Egy missziós szervezetnél kezdtem el dolgozni és
támogatókat keresni, hogy újra eljöhessek és itt
kezdjek el segíteni másokon. Természetesen
tisztában voltam vele, hogy ez nem fog teljes
mértékben úgy működni, ahogy én elterveztem.
2 0 1 2 - b e n v i s s z a é r ke z v e Ko l o z s v á r r a , t ö b b
szervezetnél is tevékenykedtem, többek között a
Genézius-társaságnál is. Időközben férjemmel,
Zsolttal azon voltunk, hogyan lehetne elindítani
valamit a Pataréten, mivel hallottunk erről a helyről
és emberekről. Csodával határos módon épp ebben
RöpCE

az időszakban megismerkedtünk egy holland
férfival és feleségével (Frank és Rita), akik a
Pataréten misszióztak. Ha Isten helyez valamit a
szívedre, akkor megnyitja az ajtókat is.
Azóta is ezzel foglalkozunk: én a lányokkal,
varrunk, kisebb zsákocskákat, egyszerűbb dolgokat,
a m i ke t e l t u d u n k a d n i . Z s o l t a s z t a l o s
műhelyfoglalkozásokat tart.
Honnan jött az ötlet a kiállításhoz?
Néhány évvel ezelőtt előadó voltam egy roma
asszonyoknak szóló konferencián Királyhalmán,
Brassó mellett. Ott tapasztaltam meg azt, hogy az
Istenbe vetett hit mennyire erős tud lenni, betölti
az életüket, Isten megdicsőül az életükön keresztül.
Itt kezdtem el fényképeket készíteni emberekről,
tetovált karokról, majd kollázsokat kezdtem el
készíteni, mint valami ikonográfiát, amelyben ők,
mint személyek, imádkoznak. Úgy kezdtem el, mint
egyszerű képalkotásokat, mint valami imákat. Aztán
arra gondoltam, hogy azokról a gyerekekről is
készítek képeket, akikkel együtt dolgozom és
b e é p í te m e z e k b e a k é p e k b e . E l e i n te c s a k
m a g a m n a k t a r t o t t a m m e g ő ke t , a z t á n
megmutattam egy barátomnak, aki kurátor, és úgy
látta, hogy ez több, mint egy egyszerű gyakorlat, és
bátorított: „van ebben valami, Karen! Folytasd!”.
Éveken át a Pataréten összegyűjtöttem mindenféle
tárgyat, amit találtam. Akkor még nem tudtam,
hogy miért. Nem is kerestem őket, csak ott voltak,
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eldobálva az út szélén. Összegyűjtöttem, mert
érdekesnek találtam őket, beszkenneltem, és
beépítettem a kollázsokba, mint olyan tárgyakat,
amelyek körülveszik az itt lakókat. A fényképes
magazinokban, folyóiratokban többnyire azt
hangsúlyozzák, hogy a romák mennyire szegények,
és ezáltal a folyóiratok hasznot húznak önmaguk
számára, objektivizálva őket. Én ki akartam emelni
őket ebből a sablonból, és olyan képet alkotni róluk,
felhasználva a körülöttük levő tárgyakat, amely arra
mutat, hogy Isten szabadítása közöttük is jelen van.
Tehát ezek a munkák ezt fejezik ki, ezt a szabadító
Isten-jelenlétet?
Igen, illetve annak a reményét vagy vágyát, hogy
Isten szabadítása rájuk is érvényes, és/vagy ennek a
folyamatát. Ez olyan, mint egy küszködés, kétely és
remény, hogy Isten tényleg jelen van-e, mert mikor
ott vagyok köztük, sokszor úgy érzem, hogy nagyon
nehéz. Il yenkor felülről kell néznem ezt a
közösséget, és azt figyelni, hogy Isten hogyan lehet
jelen benne. Isten nélkül nem megy ez a munka,
n a g y o n n e h é z . Ne h é z l á t n i m i n d e n n a p a
szegénységet, a fiatalok kiha sznált voltát,
sebezhetőségét (erőszak, függőség, prostitúció).
Meg kell harcolnunk azért, hogy lássuk, Isten mégis
jelen van. Persze, tudom az értelmemmel, hogy ott
van, de nem látom, azt sem, hogy mit cselekszik.
Ezért is kötődik néhány kép a Virágvasárnaphoz,
mert elképzeltem, ahogyan Jézus bevonul egy
szamárháton ebbe a közösségbe, Patarétre. Jézus
annyira tudott azonosulni azokkal, akik a
társadalom peremén voltak, akiket elutasítottak. És
amikor bevonult, akkor sem úgy nézett ki, mint egy
király, megjelenése nem volt olyan megnyerő.
Mondhatnám azt is, hogy egy ezek az emberek
közül, aki a saját falujába, városába vonul be, szereti
őket. Mi hogyan terítjük le eléje a ruháinkat? Ők
pedig hogyan készülnek erre a mindennapokban?
Hogyan tudjuk felkészíteni őket arra, hogy
befogadják Jézust, aki az életükbe jön, vagy jönni
akar? Ebből a gondolatból kiindulva kezdtem
keresni olyan tárgyakat, amelyeket felhasználhatok
RöpCE
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a képekhez. A képeken szereplő személyek képét
igyekeztem egy kicsit eltorzítani, hogy ne legyenek
éppen annyira felismerhetők. A tárgyak, amiket
ha sználtam: fale velek, számítógép rozsdás
alkatrészek, asztalterítő mintázata lefényképezve,
más tárgyak szkennelve.
Van ezeknek az alkotásoknak címe?
Nincs, általában a rajta szereplő személyek nevei
szolgálnak címként.
Miért éppen ezt a technikát alkalmazod az
alkotásokban?
Úgy éreztem, ez az, ami hozzám közel áll, ezt
tudom én csinálni, ezáltal tudom kifejezni azt, amit
látok bennük, és amit Isten tesz körülöttük, de mi
sokszor nem látjuk. Ezáltal felemelni és másként
látni őket, mint amihez szokva vagyunk. Általában,
amikor hátrányos helyzetű emberekről beszélünk,
akkor „azokra az emberekre”, egy csoportra
gondolunk, de mi ismerjük őket egyenként, és ők is
Isten képére lettek alkotva. Isten is teljesen
megvetett volt, így jobban megérthetjük őket és
rajtuk keresztül Jézust is.
Mondtad, hogy nem könnyű odamenni? Mi ad erőt?
Igen, pontosan így van. Néha azt kérdezem
magamtól szombat reggel: miért menjek oda,
amikor aludhatnék a puha meleg ágyamban? Mégis
megyek. Különösen, amikor tanításra, előadásra kell
készülnöm, néha azt kérdezem: miről beszéljek
nekik? Hogyan tudom továbbadni az örömhírt? És
a k ko r e r ő t k a p o k , é s ú g y te k i n te k e r r e a
lehetőségre, mint egy utazásra. Teljesen nyilvánvaló,
hogy Isten nélkül nem tudnám ezt megtenni.
Hitben kell járnom, és elkérnem Tőle, hogy adja
meg azt, amire szükségem van ahhoz, hogy ezt a
szolgálatot végezni tudjam. Nagyon sok minden
van, amivel küzdök, és állandóan kapcsolatban kell
lennem Istennel, és imádkoznom, hogy Ő szeressen
rajtam keresztül.
14

XXI. évfolyam, 1. szám, 2019

19/04/19

Van-e egy olyan alkotás, amit különösen
szeretsz?

Kádár Ferenc:

Igen, van, a Maria c. alkotás. Úgy gondolom, hogy
azért jelent sokat nekem, mert ismerem a lányt és a
történetét. Ahogy kezdett járni a varróműhelyekre,
rögtön rokonszenveztünk egymással. Ennek a
műnek a megalkotása folyamatában engedelmes
tudtam lenni a munkámhoz, ahhoz, hogy hogyan
alakul. Nem terveztem meg, nem is tudtam volna.
Az alkotási folyamatnak számomra ez az ijesztő
része: belépni az ismeretlenbe. Mégis, abban, amit
kivágtam az eredeti fotóból, ahogyan a színeket
használtam, ahogyan elhelyeztem a talált tárgyakat,
na gy szabadságot éreztem, és igazán
rácsodálkoztam, hogy összeállt a kép. Éreztem azt
is, hogy mikor van befejezve az alkotás. Ritkán
történik meg velem, hogy ebben biztos legyek.

Uram, közel voltam hozzád,
Mégis elszakadtam.
Megvallatták hûségemet:
Neved megtagadtam.
Halálodnak harmadnapján
Vádolnak a fények,
Halálodnak harmadnapján
Sírva hajtok térdet.

Húsvéti ének

Uram, kerestelek téged –
Céltalan futottam:
Csak magamig, másokig, majd
Sírodig jutottam.
Halálodnak harmadnapján
Megszûnik az átok,
Halálodnak harmadnapján
Szívem megtalálod.

Köszönjük Istennek, hogy Karen itt lehet
közöttünk, a városunkban, és Karennek, hogy
mesélt nekünk az alkotásairól. Isten áldása kísérje
misszióját, munkáját, életét, családját. Hálásak
vagyunk, hogy általa és az alkotásai által Isten szól

Uram, taníts hinni benned,
Várni új csodára.
Tedd életem hûségessé,
S legyen szavam hála:
Halálodnak harmadnapján
Zendülnek a fények
Halálodnak harmadnapján
Én is áldlak téged!

hozzánk. Neked mit mondott?

Karen Joy Visky munkái

Alkotás címe: Maria
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