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A közösségek életében mindig meghatározó kérdés, hogy kik vagyunk
és mit akarunk. A CE Szövetség és tagjai sem tehetik félre ezeket.
Mert lehetünk kegyelemben részesültek, kegyesek, akik azért
boldogok, mert hamisságuk megbocsáttatott, vétkük elfedeztetett,
akiknek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen.
Vagy lehetünk az elhallgatott bűnök, panaszok, jajgatások megavuló
csontú, lankadt életerejű, szánalmas-komikus „kegyesei”. Kik vagyunk?
Statisztikai mérések helyett inkább fogadjuk tanítóul Dávidot, aki
hitelesen számol be saját tapasztalata alapján arról, hogy mi a kegyesek
létesélye. Neki is be kellett ismernie, hogy „féreg ő és nem ember”, de
Isten azt mondja róla, hogy „szívem szerint való férfiú, aki minden
akaratomat véghezviszi”. És ő vall az Istennek vétekről, hamisságról, el
nem fedezett vagy rejtett bűnökről, de arról is, hogy az Úr elvette róla
bűnei terhét. A Szövetség és tagjai számára is ez az alkalmas, erre
rendelt idő. A fohászkodásnak, a bűnök megvallásának, és az Úrban
való örvendezésnek, az igazak vigadozásának ideje ez. A „nagy vizek
áradása” ellenére, a minden szinten veszélyeztetett élet, közösség,
egyén megtapasztalja, hogy nincs veszélyben, mert Urunk minket
bölccsé tesz, a járható úton tanít meg járni, szemeivel tanácsol. Ilyen
kegyesek szeretnénk lenni, és ebben a boldogságban, örömben,
vigadozásban szeretnénk szolgálni. Amíg tart az alkalmas idő.
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Az országos CE iroda hírei
• Az első félévben a szokásos vezetőségi és
DJK-találkozók után, megjelent az első
félévi röpCE is Húsvétra. Ezt követően a
CE iroda ügyvezetője, Gál Lázár
Hajnalka részt vett azon a képzésen,
amelyet a CE Világszövetség irodája
szervezett meg Wales-ben Conwyban.
Téma: a Krisztus szerinti vezetők
képzése.
• Isten hűséges és nemcsak az anyagiakat,
de önkénteseket is ad mellénk. Ennek
k ö s z ö n h e t ő a Vi s k y A n n a á l t a l
ke z d e m é n y e z e t t N ő i h é t v é g e . A z
esemény a valamikori Lánytáborok mintájára került megszervezésre augusztus 15-18. között, ahol 18
résztvevővel, 13 önkéntes munkatárssal valamint kisegítőkkel a Vonzerő témáját boncolgattuk.
• Az anyagiakat tekintve hálásak vagyunk minden közösségi és egyéni támogatásért, amellyel
hozzájárultak a testvérek az iroda fenntartásához. Sikerült lefaragnunk egy nagy költség felét – a
honlap tárhelyét áthelyeztük egy kisebb árcsomagba.
• Az idei CE konferencián tisztújítás történik a CE Szövetségben. Ezúton fejezzük ki hálánkat Berei
Anna, Réman Emőke, Gyűjtő Katalin, Belényesi Gabriella, Bálint Tibor, R.Szabó István,
Boda Szilárd, Erdei Gábor, Köteles Pál, Berke Sándor, Mike Pál DJK-tagoknak, és ezen belül
Gyűjtő Katalin, Bálint Tibor, Mike Pál, Berke Sándor vezetőségi tagoknak, valamint id. Berke
Sándor elnök úrnak a képviseletért, a sok szolgálatért és aktív részvételért. Isten áldja meg
mindannyiukat százszorosan!
• A 2019-2021 közötti időszakra 10 DJK jelölés érkezett. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak az
őszi CE konferencián tartandó választásokért.
• 2020 februárjában ismét sor kerül a Télitáborra, amelyet az egyetemisták és fiatal felnőttek számára
szervez a CE országos iroda és önkéntesei.

Imatémák
Konferenciára készülődve (és nemcsak)
•
•

•

Istennel való személyes kapcsolatunk
erősödjön
történjenek kiengesztelődések –
megbocsájtások a konferencia ideje alatt és
után is
az új DJK-tagokért, vezetőségért

RöpCE

•

a szilágyperecseni i'úsági ház felépüléséért és
annak jövőbeli tevékenységeiért

•

a résztvevőkért, előadókért, házigazdákért
(zilahi és perecseni közösség)

•

egységért és a Szentlélek vezetéséért

•

a jövő februári Télitáborért

•

a CE Világszövetség munkájáért – októberi
vezetőségi találkozóért
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A Döntéshozó Jogi Képviselet (DJK) jelöltjeinek bemutatkozása
Horváth Levente, elnök, Bonus Pastor drogterápiás otthon

Kolozs körzet

Öt gyermekünk van, négy fiú és egy lány, 21 évestől 31 évesig. Feleségemmel együtt
a ke z d e t e k t ő l ( 1 9 9 3 ) a Re f o r m á t u s Me n t ő M i s s z i ó / B o n u s Pa s t o r
szenvedélybetegekkel és családtagjaikkal foglalkozó szolgálatban dolgozunk, és ezt
mindig kiváltságként éltük meg. A CE Szövetségben részt vettem újraalapítása
óta, emellett a Koinónia Kiadó, majd a Genéziusz Társaság és Függőleges
megalapításában és szolgálatában. A szolgálatom a CE körében 2007-2012 között a
Trans-Silvanus missziói munkatársképző bibliaiskola működtetése volt és 2012 óta
a Jó Pásztor (Good Shepherd) Egyesület keretében a TeSó tanítványképző életvezetés kurzus szervezése és a
kolozsvári Tirannosz Ház egyetemista tanítványképző fiú-otthon működtetése. Vallom, hogy nem elég
evangélizálni, hanem tanítványokká is kell tenni azokat, akiket Krisztus követésére hív. Nincs tanítványság,
de megújulás sem, ha nem foglalkozunk többet inkább a magunk bűnével, mint a másokéval. Aki megtértnek
vallja magát, változásra való készségével tudja hitelesíti.

Adorján Kálmán, református lelkipásztor

Maros körzet

59 éves vagyok, házas: feleségem Éva, négy felnőtt gyermekünk van. Több
gyülekezetben szolgáltam: Brassó-Belvárosban segédlelkészként, majd Tacson,
Zilahon, a Református Mentő Misszióban, jelenleg Haranglábon. A CE
Szövetséggel Zilahi lelkészi szolgálatom (1992) óta van kapcsolatom. Utóbbi
években a marosvásárhelyi körzettel, ahova tartozom, kapcsolatom gyakorlatilag
meglazult: ritkán szolgáltam vagy vettem részt a szövetségmegújitó alkalmakon,
általában a szolgálatomból fakadó akadályoztatásom miatt.
Miután 2016-ban lejárt a CEVSz-ben betöltött elnöki szerepem második
mandátuma, úgy gondolom, vállalhatok szolgálatot a hazai CESz-ben DJK tagként. Szeretem a CEközösséget, érdekel sorsa, tevékenysége, szolgálatot vállalva jobban benne lehetek az adás-kapás
áldáskörében.
Bálint Tibor, tanár
Nincs új a nap alatt. Én sem.
Nincs vége az elhívásnak. Nekem sem.
Van-e új kezdet a CE-ben?
S testvérek közt nekem?

RöpCE
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Belényesi Gabriella, ügyvezető igazgató, Philothea Klub
Asszisztensnőként dolgoztam 11 évet szívbelgyógyászaton Marosvásárhelyen,
utána másfél évet geriátrián Németországban. Már 18 évesen elkezdtem
önkéntesként foglalkozni gyerekekkel, majd fiatalokkal a vártemplomi
gyülekezetben, nyári táborokat szervezni. Philothea Klubnak alapítótagja és
aktív munkatársa voltam 7 évig, utána alkalmazottként kezdtem el dolgozni.
A Philothea Klub 1994-ben alakult, és 1998-tól vált hivatalosan a CE Szövetség
i'úsági szaktestületévé, ahol a cél Krisztushoz vezetni a gyerekeket, fiatalokat,
közösségbe beépíteni. Munkámban, szolgálatomban arra törekszem, hogy
Krisztusra mutassak és ne magamra. Ebben kiváló edzést nyújtanak a személyes
beszélgetések a fiatalokkal, ahol rádöbbenek, hogy Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetünk. Több CE
projektben részt vettem munkatársként, szervezőként mint a Függőleges konferencia, Onesimus projekt
vagy támogatóként, önkéntesként más projektjeiben.

Gyűjtő Katalin, édesanya, programkoordinátor
Az Ézsaiás 45,2 igerész vezetett az elmúlt években, minden olyan pillanatban,
amikor mélyen voltam, elkeseredtem. És az Úr valóban ment előttem és
egyengette az utakat. Ez érvényes volt a gyermekáldás várására is. Így Isten
kegyelméből megkaptuk az ő drága ajándékait, Rebekát és Sámuelt. Most ők
töltik ki napom minden percét. Többször jöttem úgy haza vezetőségi vagy DJK
gyűlésről, hogy ismét letörtem, úgy éreztem belekavarodtam egy boglyába, és
nem látom a kiutat. Itt is Isten kegyelme és Szentlelke adott erőt, hogy ne adjam
fel. “Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat
leverem” (Ézs 45,2). És szívügyem lett a CE és a CE-s emberek. Valahogy ezek a
CE-sek sugároznak, Jézus fényét adják tovább. Ennek én része akarok lenni továbbra is.

Réman Emőke
49 éves vagyok, Marosvásárhelyen élek. A CE bibliaórákra járva döntött
mellettem az Úr Jézus, hogy az Övé legyek és Őt kövessem. Ezután kerültem
kapcsolatba magával a Szövetséggel, ahol a testvéri közösséget megélem. 2012ben kerültem a marosi körzet vezetőségébe, majd az egy évre választott országos
vezetőségbe is, ahol a CE szövetség a mostani látását és annak formai
megnyilvánulását dolgozta ki. Ennek eredménye a mostani DJK is, amely
könnyebé tette a jogi formák végrehajtását, kevesebb létszámmal. Ennek lettem
én is három éve tagja. Szívesen veszek részt a testvérekkel a vidéki missziós
szolgálatokban, havi rendszerességgel így szoros kapcsolatot tudunk ápolni
vidéki testvérekkel, a közösség tagjaival akiket szívesen képviselnék továbbra is.
RöpCE
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Berei Anna, diák

Várad körzet

Berei Anna vagyok, 20 éves. Jelenleg Hegyközszáldobágyon élek, másodévet
kezdek informatika szakon a Nagyváradi állami egyetemen.
Szeretek tevékenykedi a nagyváradi CE házon belül s kívül. Leginkább a
gyerekprogramokba s az ifi közösségünkbe fektetek.
Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak nekem, s ezeket igyekszem építeni.
Ezért is vállalom el ismét a DJK jelölést, hogy a generációk között ne szakadék
vagy fal legyen, hanem értékes kapcsolatok, ami összekapcsol.

Mike Pál, lelkipásztor
Mike Pál vagyok, magyarkéci lelkész, 43 éves, nős, két gyermek apja. A CE
közösség lelki formálódásom alapjait határozta meg. Négy éven keresztül részt
vettem ennek a közösségnek a vezetésében is. Jobban mondva annak a
szervezetnek a vezetésében, amelyiknek feladata, hogy a CE közösségként
fennmaradjon. Nem volt könnyű feladat, inkább kudarcnak élem meg a
mögöttem álló időszakot. Talán épp ezért érdekel és izgat továbbra is az, hogy
vajon mit kellene tenni azért, hogy a kudarcból, a szétesésből kilábaljunk.
Velünk, vezetőkkel van a baj? Esetleg a közösséget alkotó testvérekkel? Vagy
ilyen időket élünk? Esetleg még csak nem is baj ez, hanem az élet megannyi
különleges hepehupája és göröngye, hogy megtanuljunk jobban kapaszkodni az
Élet Urába? Izgalmas kérdések ezek, és tudom, hogy azért vállalhatom a következő ciklust is, mert
megíratott: "mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsidók
10, 39

Visky István, lelkipásztor
Boldog férj, szeretett édesapa, igehirdető lelkipásztor és filozófiát
művelő teológus vagyok. Istent nyughatatlanul kereső és Őt megérteni
akaró ember vagyok, és ebbe a nyugtalanságba minél több embert be
akarok vonni. Mert nincs megnyugvás, egyedül csak az Isten utáni
vágyakozó nyugtalanságban. Meggyőződésem, hogy Isten népe, az
Egyház ismét új korszak előtt áll, egy olyan korszak hajnalán, ami talán
még az eddigieknél is gonoszabb lesz, és ahol csak a közösség őrzi meg
Krisztus testeként azokat, akik az Úréi. A CE Szövetség a közösségnek
és az Egyházról való gondolkodás egy olyan lehetőségét mutatja meg,
amire sóvárogva vár nem csak a világ, de egyházi intézményeink is.

RöpCE
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Zilah körzet

Egy református keresztyén családba születtem bele, kicsi koromtól rendszeresen
jártunk templomba, bibliaórákra, keresztyén táborokba. 15 éves koromban
konfirmáltam. Sok éven át vívódtam, hogy meg vagyok-e térve, míg végül 2009ben lelkigondozó segítségével eljutottam ennek bizonyosságához. Azóta is
aktívan részt veszek az i'úsági munkában, mint presbiter aktív tagja vagyok a
Zilahi Ligeti Egyházközségnek. Jelenleg egy külföldi cégnél dolgozom
programozóként és modellezőként, illetve a Silvánia Főgimnáziumban tanítok
félállásban informatikát.
Azért vállaltam el a DJK tagságot, mert a zilahi közösség jelölt rá, és úgy éreztem, ezzel talán segíthetek,
hogy a CE pozitív irányban fejlődjön tovább.

Beszámoló a Női hétvégéről
A női hétvége igazi ajándék volt számomra, mivel épp a kezdés
előtt egy nappal volt a szülinapom. Amire viszont nem
számítottam, hogy Isten jóval előtte készítette számomra ezt a
hétvégét. Nem indultam nagy elvárásokkal, de annál jobban
feltöltődve értem haza.
A legjobban az tetszett, hogy a reggeli áhítatok és az előadások
tematikája nagyon egymásra épült, és így szépen átvezetett
bennünket a nap eseményein.
Számomra nagyon hiteles volt Budai Evódia előadó, úgy láttam,
hogy minden szava mögött átélt tapasztalat van, és ez engem
mindig nagyon tud bátorítani.
A barkácsolás alternatív program a szívem csücske volt, hiszen
szeretek barkácsolni, igazán kikapcsolt és feltöltött. A zenei rész
igazán jó hangulatot teremtett, segített nekem még jobban
elmélyülni Isten jelenlétében. Az étkezések pedig különlegesek
volt számomra több ok miatt is: nemcsak a dekoráció volt mindig
új és kreatív, hanem az ételek is változatosak és finomak voltak.
Ami a lelki tapasztalatokon kívül még nagyon sokat jelentett számomra, hogy sikerült beszélgetni
emberekkel, ismerkedni.
Igazán jól éreztem magam, ha visszagondolok, az van bennem, hogy igazán nőies hétvége volt - sírtunk,
nevettünk, együtt dolgoztunk - minden volt benne, amire szükségem volt.
Hálás vagyok a sok munkáért, amit befektettek ebbe a hétvégébe, türelmetlenül várom a következő
alkalmat.
Ajánlom minden nőnek, aki szeretne kikapcsolni egy kicsit, vagy csak beszélgetne olyan témákról,
amelyekről a hétköznapokban kevés szó esik.
További sok erőt és kitartást kívánok a szervezőknek, és Isten áldását minden munkájukra!
RöpCE
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MAROS KÖRZET

Hírek
• Az idén, május 9-én megszülettek a Gyűjtő
házaspár ikrei: Sámuel és Rebeka. Gyűjtő
Katalin a Marosi CE diakóniai munkájának
(Granny, Téli segély, Hannah) koordinátora volt,
és az országos CE szövetség vezetőségi tagja.
Férje, Zsolt a CE Basilea kft-nél dolgozik pár
éve. Az ikrek szépen fejlődnek. Isten áldását
kívánjuk az egész családra.
• Június 22-én ünnepeltük a Dorcas otthon
megnyitásának 20. évfordulóját. Jelen voltak
többen az otthonban felnőtt, majd onnan
kikerült, családot alapított fiatalok közül, az
otthon volt munkatársai, a külföldi és belföldi
támogatók közül is sokan megjelentek. Az
ünnepi hálaadó istentiszteleten Mike Pál
magyarkéci református lelkipásztor szolgált,
majd izgalmas meglepetések, vetélkedő jellegű
b e s z á m o l ó k k ö v e t ke z t e k . A t á m o g a t ó k
köszöntése után mi is megköszöntük a hosszú
távú támogatásukat, és az évfordulóra készített
plakettel és emléklappal ajándékoztuk meg őket.
Végül az otthon fiataljai köszönték meg a
meghatódott munkatársaknak az elmúlt évek
odaadó munkáját.
• Augusztus 5-én vettünk utolsó búcsút az
augusztus 3-án elhunyt szövetséges
testvérünktől, Simon Máriától, akit 73 éves
korában szólított haza Teremtője. Testvérünk
sok tábor „Mária doktor nénije” volt és a Bonus
Pastor munkatársa éveken keresztül. Hosszú,
szenvedésekkel teli betegsége alatt soha nem
panaszkodott, imanaplója szerint a szenvedések
közelebb vitték Megváltó Urához. Hisszük, hogy
már a dicsőségben van, ahol nincsen könny és
szenvedés.
• Szeptember 1-től Nagy Júlia átadta az Onesimus
projekt vezetését Kovács Tündének, aki az
anyagi
ke r e t e k
c s ö k ke n é s e
miatt
félmunkaidőben fogja folytatni a hátrányos
helyzetű fiatalok közösségi és társadalmi
RöpCE

integrációját célzó rendkívül fontos munkát.
Reméljük, hogy kapunk további támogatást e
szolgálat folytatásához. Nagy Júlia, az ügyvezető
igazgató asszisztenseként folytatja munkáját, a
munkaköri leírások, a különböző projektek
működését segítő előírások (procedúrák)
előkészítésével segít a jővő évben esedékes
vezetőváltásban.

Imatémák
•

vezetőségváltásért a Dorcas otthonban

•

a marosvásárhelyi CE jövőben esedékes
vezetőváltásáért, utódért

A Dorcas otthon 20 éves születésnapja

Simon Mária

Gyűjtő Katalin és Zsolt
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CE csendesnap a Bucsinon
Írta: Mester Mária, résztvevő
Június közepén ismét eljött az a szombat, amikor
Maros körzetből összegyűltek a CE-Szövetség tagjai
és szimpatizánsai a Bucsinon. A szeretetteljes
együttlét, a szép közösségi ház, a lenyűgöző táj
mind vonzza az embereket, de leginkább a közösség
a Mennyei Atyával és egymással.
Délelőtti előadásában Adorján Kálmán lelkipásztor
a 144. Zsoltár alapján a nemzedékváltásról szólt. Az
imádkozó Dávid itt a múltban megtapasztalt
védelemért dicséri Istent, és csodálattal tölti el,
hogy Isten törődik a gyenge és halandó emberrel.
Az embert támadások és sok harci helyzet éri – még
Dávidnak, a királynak is harcolni kell. Krisztusban
és általa van harcainknak ereje, mert Ő az, aki
legyőzte a halált, a bűnt és mindent, ami Istentől
elválaszt.
Isten harcmodora – Jézus életéből is látjuk – szelíd
és alázatos, nem erőfitogtatás. Tanítványait beveti a
harcba, de nem garantál győzelmet, inkább
szenvedést, viszont azt ígéri: veletek vagyok a világ
végezetéig! Mi lelkiekkel hadakozunk. Pál apostol
így szólt Timóteushoz, és ezt nekünk is üzeni:
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök
életet, amelyre elhívattál!” (1Timóteus 6,12)
A mi nemzedékünk mil yen harcokon ment
keresztül? Minket hova állított az Úr?
Az előadást körzeti teendők, majd kiscsoportos
beszélgetés követték. Halmen István a szervezet
vezetője számba vette a jelenlévő közösségeket és
imakéréseket. Az imakérések egy része nagyon
hasonló volt: legyenek utódaink a gyülekezetekben,
segítség az időseknek, a lelkipásztoroknak.
Örömmel hallottuk, hogy Mezőpaniton templomot
építenek. A kiscsoportos beszélgetésekben a
bizonyságtételek hoztak egymáshoz közelebb.

RöpCE
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Imaközösség után ebédszünet és pihenésre és
beszélgetésekre szánt szabadidő következett.
A szünet után meghallgattunk Botos Csaba
lelkipásztor előadását, aki szintén a 144. Zsoltár
üzenetét hozta. „Fiaink legyenek olyanok i%úkorukban,
mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a
fa ra g o t t o s z l o p o k , a m i l ye n e k a p a l o t á k ba n
vannak.” (Zsoltárok 144:12) Ebből nem lenne szabad
kiöregedni! Vizsgáljuk meg magunkat és vizsgáljon
meg bennünket Isten! A gazda tudja, hogy hova
ülteti a palántát – a mi Gazdánk is tudja. Bízzuk rá
magunkat akkor is, ha változást hoz az életünk!
A leányok faragott, kecses, mutatós oszlopok a
templomban, mely tulajdonságokat lelkiekben idős
korban sem veszíthetünk el. Vajon Isten tisztasága,
szentsége, csendje jut-e eszükbe az embereknek
rólunk? Mi is Isten oszlopa vagyunk! Nemcsak
mutatós az oszlop, hanem feladata is van: tart és
biztonságot ad. Nekünk is a terhek hordozása a
feladatunk. Ha fél is az ember, akár egy öklelő
bivaly erejét is megkaphatja az Úrtól és lélekben
gazdag életet.
Őrizz meg Uram, hogy utcánkban ne legyen
jajveszékelés, hanem örömének zengjen az Úrnak!
Így lesz boldog a hívő élet, mert Isten gazdag
gyermeke vagyok. Megmutatom Istenek kiaszott
szívemet, és boldog ember jön ki a belső szobából.
Én a messze távolból, a Dunántúlról érkeztem –
immár harmadszor – erre az alkalomra. Köszönöm a
Testvérek szeretetét és hogy itt lehettem!
Áldás, békesség!
“ B o l d o g n é p a z , a m e l y n e k a z Ú R a z Is t e n e ! ”
Zsoltárok 144:15b
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Ünnepel a Philothea Klub
Belényesi Gabrie&a, igazgató, Philothea Klub
A Philothea Klub idén ünnepli a 25 éves
születésnapját. Sok idő, sok élmény, sok áldás és
ajándék! A Philothea Klub mottóját gyakran átéltük
testileg, lelkileg:
„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,
fáradsá'al szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének
álmában ád eleget.” (Zsolt 127, 1-2)
Volt sok izzadás, erőlködés, pályázatírás eredmény
n é l k ü l , é s v o l t te h e te t l e n s é g , s z e g é n y s é g ,
kilátástalanság, amikor Isten megszaporította a
keveset, és abból lett elegendő. Hatalmasan
cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
A programok az évek során bővültek, változtak,
egyesek megszűntek s mások léptek a helyükbe.
Isten ajándékának tekintjük, hogy már 25 éve
működik a szervezet, hogy Ő gondot visel rólunk és
kirendel mindent, amire szükségünk van.
Hálásak vagyunk a sok imádságért, amelyek
elkísértek bennünket, munkatársakat, de a
programokat, résztvevőket is. Hálásak vagyunk a
munkatársaknak, önkénteseknek, akik egy bizonyos
ideig vagy hosszú évekig elkötelezték magukat a
különböző programok mellett. Számomra egy
csoda, és ezt mindig megjegyzik a körülöttünk
lévők is, hogy 25 éven keresztül voltak és vannak
önkéntesek. Az ő munkájuk felbecsülhetetlen érték,
és azt gondolom, hogy nem a pénz hiánya a
probléma, hanem a megfelelő, elhívott ember.
Na g y o n r i t k á n ke r ü l t ú g y ö n k é n te s , h o g y
toboroztunk. Inkább úgy, hogy valakinek szívügye
volt a gyerekekkel való munka. Vagy egyszerűen
csak szeretett volna valamit tenni a házban.
A Philothea Klub elmúlt 25 évéről nehéz beszélni,
és általában amikor köszöntünk, méltatunk valakit,
csak a jóra emlékezünk. Pál apostol másképp látja
RöpCE

e z t : „ Na g y ö r ö m e s t d i c s e k e s z e m a z é r t a z é n
erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én
bennem.” (2 Kor 12, 9) Igen, az élet nemcsak öröm,
siker, ajándék, hanem kudarc, bukás, szomorúság is,
és ezt nehezen tudjuk elfogadni és hordozni, pedig
valahol feltétele annak, hogy a magam gyengesége
és bukása által megtapasztaljam a Krisztus erejét és
dicsőségét.
Sok gyerek és fiatal itt találkozott először a
Szeretettel és a reménnyel, hogy talán még sincs
veszve a látszólag kilátástalan helyzete. Itt hallott
először Istenről, itt tanult meg imádkozni.
Csodálatos élmény számunkra, amikor egy gyereket,
fiatalt éveken át kísérünk és látjuk, ahogy alakul,
változik, kivirágzik az élete. Sok-sok történetünk
van arról, ahogy egy szorongó gyerek elkezd
barátkozni, beszélgetni, szerelmi csalódásaiban
valaki mellé áll, munkahelyet keresünk neki,
megtanítjuk imádkozni, Igét olvasni, bizonyságot
teszünk neki Isten élő jelenlétéről, vagy egészen
hétköznapi szinten összedobjuk a pénzt egy
fogszabályzóra, mert a családját ez nem érdekli.
Vagy valaki bejön a Philotheába, hogy: „van egy kis
időd?”, aztán kiönti a lelkét. Egy diáklánytól a
napokban ezt a visszajelzést kaptam az osziórákra,
amelyeket az osztályukban tartottam: „maradjon
ilyen és csinálja tovább”.
Folyamatos edzés, kihívás és legfõképpen Istenre
hagyatkozás, hogy hogyan legyünk jelen, mit
mondjunk ki, mikor szelíden, mikor keményen és
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mindenekelőtt alázattal, és hogyan mondjuk el, hogy én nem tudom mi a jó, de Isten tudja! Folyamatos
edzés kibírni, amikor sivatag van vagy kudarcok sorozata, vagy sok kritika, amit kívülállók szórnak a
fejünkre, vagy nem látjuk a gyümölcsöt, mert mi csak vetünk, kapálunk vagy öntözünk. Ezt Isten ereje
nélkül nem lehet kibírni, nélküle nagyon el lehet fáradni. „Pofonoktól ég az arcom, kaptam” - mondja az ének.
Ezt elmondhatjuk páran, akik hosszabb ideig dolgoztunk a Philotheán. Emberileg szólva jogos a
felháborodás, hogy ez a köszönet, ezt érdemlem? De ne csodálkozzunk, hiszen a Krisztus követése, a
szolgálat mindig is ez volt - ott a puszta és ott a bőség vagy a tíz leprás közül csak egy tér vissza. Ez az arány
- ezt tanuljuk, hogy legyek hálás az egyért, és ne sajnáljam magam, ne nyafogjak a kilencért. Jézus otthagyja
a kilencvenkilenc juhot, hogy megkeresse a századik elveszettet.
Ez a Philothea hivatása, de a tietek is egyen-egyenként, hogy megkeressétek, utána menjetek az
elveszettnek. És nagyon sok az elveszett, kallódó, szenvedő gyerek, fiatal, felnőtt.
A nagy bukó egy vadkacsafaj, mely képes több család kicsinyeit nevelni. Van, amikor csak napközis
rendszerben, több órát vigyáz más kiskacsákra. Egy természetfotós legutóbb 76 kiskacsát számolt, melyre
egy bukóanya vigyázott, gondozta őket. Divat a napközis rendszer: sok szülő szívesen lepasszolja a gyerekét
valahova azért, hogy nyugodtan tudja élvezni az életet, vagy teljesen megfeledkezik a gyerekéről mintha az
nem is létezne. Bukó kell legyek ahhoz, hogy észrevegyem, gondozzam azokat, akiket a környezetemben
el- vagy magára hagytak.

Események
Csendesnapok
✓ október 12. – Ákos
✓ november 2. – Szilágykraszna
✓ december 7. – Zilah
RöpCE

✓ február 1-9. - CE
Világszövetség imahete
✓ február 20-23. - Télitábor,
Hidegszamos
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„Benne van a szívem-lelkem, az
életem…”
Kérdezett: Gál-Lázár Hajnalka
Interjú Halmen Máriával (Hugi) a Dorcas
Otthon vezetőjével
Mesélj pár szót a Dorcas otthonról, amely
szinte a második otthonod.
A Dorcas otthon egy család típusú otthon, ami azt
jelenti, hogy törvény szerint max. 12 gyermeket
lehet befogadni. Próbálunk úgy működni, mint
egy család, keresztény értékrenddel – ez fontos
célkitűzés. A legfontosabb számunkra
mindenekfölött a szeretet, a türelem és a
bölcsesség. Ezeket próbáljuk gyakorolni és
ezekben fejlődni.
1997-ben kereste meg a Dorcas Aid Nemzetközi
Segél yszer vezet a CE Szövetséget azzal a
javaslattal, hogy beindítana velünk közösen egy
ilyen otthont. Ez meg is történt. A Dorcas 5 év
után visszavonult, és 2007 óta a vásárhelyi CE-hez
tartozik az otthon. Természetesen már akkor
ke l l e t t ke r e s n ü n k k ü l f ö l d i é s b e l f ö l d i
támogatókat, hogy fenn tudjuk tartani az otthont.
A CE Szövetségben belül a gazdasági részleg is
azért indult be, hogy támogatni tudja ezt a
munkát.
Hány éve vezeted az otthont? Mi az, ami
megtartott ezekben az években?
2003-óta, 16 éve. Sok nehézséggel találkoztam az
évek során, de mindig tovább vitt az, hogy a
helyemen vagyok, ez az a feladat, amit Istentől
kaptam. Jól érzem magam ebben a közegben.

16/09/19

A 16 év alatt hogyan
tapasztaltad meg
Is t e n j e l e n l é t é t ,
gondviselését?
Sokszor nehéz volt.
Tudni kell, hogy ebben
a munkakörben nem
kapsz visszajelzést
azoktól,
a k i k ke l
foglalkozol. Annyira
nehéz helyzetből, mély szegénységből jönnek az
emberek, hogy nem is lehet elvárni ezt a
fiataloktól. Viszont sokan, akik már kikerültek az
otthonból és családot alapítottak, sokkal inkább
visszajeleznek: sokszor jönnek látogatóba,
felhívnak, tanácsot kérnek. Minden nap elkérem
és közösen elkérjük a türelmet, kitartást az Úr
Istentől, enélkül nem is lehetne kibírni; igeolvasás,
beszélgetések, tanulságok levonása – mindent
Isten elé viszünk.
Anya vagy főnök vagy?
Próbálok úgy jelen lenni közöttük, hogy ne csak
adminisztrációval foglalkozzak. Nagyon fontosnak
tartom, hogy minőségi időt tudjak tölteni a
gyerekekkel: kimegyünk, sétálunk, beszélgetünk –
csak velük, meghívom őket az otthonunkba, hogy
lássák, hogyan működik a család. Vannak
gyerekek, akik a gyámhatóságon keresztül
kerülnek be, vannak, akik az AP programon
(Abandon Prevention - egy megelőző program,
amely a vásárhelyi CE Szövetség keretén belül
működik, és szegény családok megsegítése a célja)
keresztül.
Mi volt a legnagyobb csodaélmény számodra
az évek alatt?

Ez azt jelenti, hogy a munkád a szolgálatod?
Igen.
RöpCE

Egyik lány, aki egy ilyen AP családból került be
hozzánk. A szülőkkel nagyon nehezen tudtuk
megértetni, hogy a gyerek sokkal jobban jár, ha
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beköltözik hozzánk az otthonba. A családban jelen
volt az alkoholizmus, a lány pánikrohamokkal
küzdött. Ahogy bekerült hozzánk, ezek a rohamok
kimaradtak. Ma egyetemista és jelenleg az Erasmusprogrammal külföldön fog tanulni egy félévet.
Azok a gyerekek, akik ilyen családokból jöttek be
hozzánk, sokkal ambíciósabbak és hálásak. A
negatívum az, hogy szinte állandóak a konfliktusok,
de a fontos az, hogy túl lássunk ezeken. Nekünk az
a szerepünk, hogy túllássunk a reakciójukon, és ezt
így kell kezeljük.

Igen, október 1-jétől kezdi az új vezető. Vegyesek az
érzéseim, benne van a szívem-lelkem, az életem
ebben a munkában. Mivel elfoglalt vagyok, még
nem érzem a hiányát, csak azt, hogy a gyerekekben
van egy bizonytalanság, és az adminisztrációs
dolgok mellett ezt is menedzselni kell, bátorítani
őket.
Nem aggódom amiatt, hogy unatkozni fogok, ott
vannak az unokák is, és természetesen önkéntesen
is segíteni fogok. És a gyerekekkel is tartani fogom
továbbra is a kapcsolatot.

Mint az igazi szülők

Isten áldja meg a munkádat, szolgálatodat.
Legyenek boldog nyugdíjas éveid!

. Mindezekkel együtt

készültetek a 20 éves ünnepségre, amelyre
június 3-án került sor.

A kéz áldása
Felkértem a gyerekeket, hogy ők is készüljenek
énekkel. Nagy örömömre nagyon szívesen vállalták
(máskor általában nem szívesen tették). Érződött,
hogy szívvel-lélekkel énekeltek. Az ünnepség
napján az időcsúszás miatt javasoltam, hogy
kevesebb éneket énekeljenek. Rámszóltak, hogy
„Hugi néni, mi megtanultuk ezeket a dalokat, el
akarjuk énekelni!”
De a legnagyobb meglepetés az volt számomra is,
Szabó István és a többi kolléga számára is, amit a
gyerekek készítettek nekünk: elővettek egy lapot,
felolvastak egy gyönyörű szöveget a köszönet
erejéről, megköszönték a 20 évet, és hálát adtak
Istennek az otthonért. Ez a pillanat volt az
ünnepség csúcspontja. Így még nem éreztem soha.
Egy rövid idézet ebből: "Hálát adunk Istennek,
hogy ilyen helyre terelt minket, hogy olyan emberek
közé kerültünk, akik mindent megtettek lelki,
szellemi fejlődésünk érdekében." […] “Ebben a
házban éreztük a biztonságot és azt a szeretetet,
ami szükséges ahhoz, hogy tisztességes felnőtté
váljunk."
És most lassan leköszönsz. Tudom, hogy már
5 éve kerested az utódodat. Hogyan éled meg
ezt?
RöpCE

I.L. bizonyságtételét a bucsini táborhelyen jegyezte fel
Gál-Lázár Hajnalka.
Nincs annál nagyobb dolog, minthogy Istenben
bízzunk teljesen!
Kezdő kántor voltam (nem végeztem kántoriskolát),
amikor egyszer egy vasárnap az istentisztelet
közben a tiszteletes úr jelzi, hogy énekcsere lesz.
Előzőleg nem volt megbeszélve. Kikerestem az
éneket, s hát nem igazán ismertem én ezt. Az első
három hangot tudtam lejátszani a kottából.
Magamban Istenhez kiáltottam: „Istenem, fogd a
két kezem, s te vezesd”. Abban a pillanatban olyan
csend lett, hogy semmit nem hallottam. Elkezdtem
játszani az orgonán az éneket, láttam, hogy
mindenki énekel, a tiszteletes úr is, de nem
hallottam semmit. Amikor véget ért az ének,
visszajött a hallásom. Akkor megértettem, hogy
egész biztosan az élő Isten volt ott és ő vezettette
az ujjaimat és érdekes módon Ő cselekedte, hogy ne
halljak semmit. Hit nélkül nem ment volna. Az
istentisztelet végén mondtam a tiszteletes úrnak,
hogy biztosan nagyon elrontottam. A válasz ez volt:
„Minden jó volt, kántor úr!”
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Gyász 4 év távlatában
Írta: Lázár Otília
Édesanyám rákos. Csend. Isten hol van? Csend.
Lehetetlen. Csend. Hát ez jár, miután igyekeztem
Neki-tetszően élni? Egy hónapnyi lelki csend jött.
Ateista lettem. Szerintem a testvéreim imádságára
és az Ő hűségéért, az Úr kiemelt és egy célt
ragyogtatott fel előttem: szeressem édesanyámat,
ameddig még tudom, és szolgáljam lelki egészségét.
Ha itt meghal is, odaát élnie kell. A Bibliából a
legbotrányosabb személyeket tártam elé, akiken
Isten kegyelme leginkább fel tudott ragyogni - neki
erre volt szüksége. Mindezt igyekeztem imádsággal
zárni kezelések közt. Hat hónapnyi hosszú búcsúval
ajándékozott meg Isten. A halála hajnalán kiment az
erő a bal térdemből. Így muszáj volt testvéri
kíséretet fogadnom magam mellé, én, aki, mindent
megoldok egyedül. Isten nem akart egyedül látni,
ezért meggyengítette a térdem. Naponta kértem
egy új célt.
Az első napokban imádságaimban édesanyámat is
szólítottam. Utólag olvastam, hogy ily módon is
próbálja feldolgozni a lényünk a veszteséget.
Gyorsan rávilágított Isten ennek a veszélyére lelki
szempontból, és nyomban abbahagytam. Egyedüli
közbenjáróm a Krisztus, a holtakat pedig nem
keressük.
Nem akartam élni. Választás elé kerültem: ateista
leszek, és meghalok, vagy Istent választom, és élek.
„Atyám, meg akarom látni, hogy mit kezdesz ezzel
az egésszel az életemben”, és minden új reggel ezt
kértem térden: „ csak a mai napra adj erőt”.
Hónapokig visszatérő álmaimban édesanyám élt,
mert „csoda történt”. Halála előtt ez forgott
bennem: “Csak egy csoda kéne”. De nem jött.
Legalábbis nem abban a formában, amit az ember
ilyenkor áhít. Sokáig mentséget kerestem Istennek,
védtem Őt, úgy nézve Rá, mint egy küls ő
szemlélőre, nyugtatva magamat, hogy e világban van
RöpCE
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rák, nincs mit tenni… megbetegednek az emberek.
Valódi gyógyulás akkor kezdődött, mikor beláttam
Isten szuverenitását… Ő mindvégig ott volt. És nem
csak látta, megengedte. Semmi nem történik velem,
amit Ő nem szűr meg, ahogyan Jóbbal is tette.
Államvizsga várt 3 hónapra rá. Négyezer oldal
tanulandó anyag és a dolgozatomhoz hozzá se
kezdtem. Tudtam, ha befagyasztom az évet, soha be
nem teszem a lábamat az egyetemre, mert
lebénított volna az indok. Egy éjszaka sírtam, és
hálát adtam Istennek, hogy szorgalmat adott és
kértem, hogy tudjam elfogadni, ha nem sikerül.
Másnap reggel ezzel az Igével bátorított: „Olyan lesz,
mint a folyóvíz me&é ültetett fa, amely idejében megtermi
gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül,
amit tesz.” (Zsolt 1:3). Sikeresen államvizsgáztam.
Mottómmá vált a következő ige is: “De akik az Úrban
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak
el” (Ézs 40:31). Munkahelyem is lett. Rengetegszer
megtapasztaltam Isten gondviselését. Az árvák és
özvegyek kiváltságban részesülő kategóriák,
Istennek különös gondja van rájuk: „Árváknak atyja,
özvegyek védője az Isten, szent hajlékában” (Zsolt 68:6).
Megismertem a depressziót, és nem sokára utána az
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állandó szorongást. Éjszaka fogaimat csikorgattam.
Nappal légszomjam volt, és állandóan veszélyben
éreztem magam. Isten csodálatosan kiemelte a
fejem a mély vizekből. Vezetett, bár nem tudatosult
bennem. Tornáztam, énekeltem, közösségben és
barátaimmal nyíltan vállaltam és beszéltem a
fájdalmamról, harcaimról. Utólag olvastam a
Keresztyének is lehetnek depressziósak” (David Murray)
c. könyvet és kiderült, hogy az előbb felsorolt
tevékenységek is segítettek. A sok utólagos
olvasmány segített ugyan, de nem emelte le a sötét
leplet. A valódi szabadulás spontán jött, egy februári
napon. Annyira hirtelen, hogy egyszerűen csak
Istenre tudom fogni. Szokatlan volt szabad lenni, és
nem voltam benne biztos, hogy tényleg
megszabadultam. Isten látta ezt bennem, és nem
sokra rá egy Télitáborban, Hidegszamoson
m e g p e c s é te l te a s z a b a d u l á s t , a k ö v e t ke z ő
dalszöveggel: „A sötétség szűnni kezd már / Az a
csillag eljő hozzánk / Véget ér a gyász, a sóhajtás.”
Ezzel a pillangós képpel gyászom elején
találkoztam, és ledöbbentett. Akit arra teremtettek,
hogy szabadon repkedjen, megakadt, leterhelték,
látszólag visszafordíthatatlanul. Hálás vagyok, mert
édesanyám elvesztése noha tátongó seb volt és nagy
harci seb marad, mégsem rokkantam bele. Isten
kegyelme ez. A gyász visszafordíthatatlanul is
megnyomoríthat valakit egy életre. Isten hívogatott,
nem hagyott el, nógatott, és szépen sorba vette
lelkem legsötétebb bugyrait és rájuk hintette
Fényét.
S o k s z o r m o n d t a m Is t e n n e k , h o g y i g a z á n
lespórolhatta volna édesanyám halálát. Ha van
esemény az életemben, amit megvetettem, ez az.
Egyszer ige olvasás során elém tárta Isten ennek az
ige valóságát: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az
lett a sarokkő” (Zsolt 118:22). Teljesen összetörtem,
romokban hevertem a halála miatt. Ez után
mindent megkérdőjeleztem, ami keresztyénség.
Ismét gyerekcipőben jártam, megtanított Isten újra
az Ő dolgaira. Isten darabonként újra felépített, új
a l a p o k r a h e l y e z e t t . Me g t a n í t o t t l á t n i a z
RöpCE
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Örökkévalóság távlatából. Jézus, aki a szegletkő, az
építmény legfontosabb része, szegletkővé tette
édesanyám halálát az életemben. Előtte és utána
van. Nem leszek sosem ugyanaz, aki voltam, de amit
Isten újraépített sokkal jobb. És még nincs vége a
munkájának.
Mikor édesanyám már na gyon rosszul volt,
csökönyösen hálát adtam érte: „Most akarok hálás
lenni érte, Atyám, ameddig még a szíve ver, nem,
amikor már nincs! Kérlek, Jézusom, formáld azt a
szívet, mert még él. Vidd végbe benne, amit még
kell!”. Sokszor, mikor gyötrődtem, mikor hiányzott,
a hála volt a leghatékonyabb fegyver a kezemben.
Hála azért aki volt, hogy ő volt az anyám, és azért,
akivé lettem általa.
Sok alkalmam volt beszélgetni más hasonló
helyzetekben levőkkel. Olyankor mintha értelmet
nyerne minden, és mintha a fájdalmaink azért is
lennének, „hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, ame&yel
Isten vigasztal bennünket” (2 Kor 1:3) és ez által
megtapasztalhatjuk azt, hogy „aki mást felüdít, maga
is felüdül” (Péld 11:25).

Imatémák
Várad körzet
•
•

Isten áldását kérjük a román atyafiak által szervezett
Visky Ferenc megemlékező estre
az idén újraindult Berea-szeminárium őszi alkalmáért

•

most ősszel újrainduló iskola-napközi résztvevő
gyerekek tanulásáért

•

a váradi CE ház fűtésrendszerének teljes felújításáért

SHALOM
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Emlékezz vissza az útra...
Írta: Fóris Beáta, szociális munkás, ma a szatmári
CE közösség tagja, és számos avasi tábor
résztvevője
Öt évet dolgoztam a tenkei Szeretetotthonban, 10
éve jöttem el onnan, de nem ez az első alkalom,
hogy visszajövök látogatóba.
Váradi egyetemistaként sokszor mentünk Tenkére
táborba, és hívtak minket mindenféle eseményre,
ifinapokra, csendesnapokra... Én szerettem ott
lenni. Egyszer aztán a Berke házaspár felkért, hogy
menjek oda dolgozni - és azzal, hogy ott dolgoztam,
családot is nyertem bennük. (Az a család, ahonnan
származom, feltételesen fogadott csak el engem).
Épp emiatt az elválás borzasztó nehéz volt. Azért
jöttem el, mert így alakult, Isten jelezte nekem,
hogy el kell jönnöm haza, Szatmárra. Később
megtudtam, hogy édesanyám alzheimeres.
Itthon bekapcsolódtam a szatmári közösségbe. Sok
minden hiányzott a tenkei életből. Azt figyeltem
meg, hogy ha Bibliaórán hozzászóltam a témához,
az gyakran úgy kezdődött, hogy: „Berke Sándor azt
mondta...” Sokat emlegettem.
Amikor férjhez mentem, rájöttem, hogy a
házasságba is behozom azokat az éveket, és amiket
láttam Katinka és Sándor tiszteletes úr között, pl.
Katinka néni békességkereső megoldásait: „Hogy
szeretnéd drágám?” – és meglepődtem magamon:
ezt,

én? Ezt Katinka néni szokta mondani

!

Messzemenően rányomta bélyegét az életemre az
ottani pozitív tapasztalat. Nagy hatással voltunk
egymásra, és még évekkel később is emlegették,
hogy mennyire hiányoltak engem. Nekem is
hiányoztak.
Tenkére visszamenni most is olyan, mint egy családi
látogatás. Azok az emberek, akik szerettek engem 5
éven keresztül, ha kellett, tartották bennem a
lelket, ha kel lett, viga sztaltak, ha kel lett,
kiigazítottak. Nagyon sok szeretetet kaptam.
RöpCE

Zöldfülű szociális munkásként mentem oda, nagyon
kevés tapasztalattal. Az elején Katinka néni
mondta, hogy mit hogyan csináljak. És nekem
sokszor nem ment, nem sikerült. Akkor ő
megnyugtatott, hogy „Betti, te kezdő vagy, nem
tudhatod ugyanazokat a dolgokat, amiket én, évek
óta teszem. Ha nekem van türelmem hozzád, neked
is legyen türelmed magadhoz”. Ez nagyon sokat
jelentett, mert nem kellett hogy bizonyítsak, és
megvolt a lehetőségem arra, hogy beletanuljak a
dolgokba. Mire el kellett jöjjek onnan, akkorra már
szakembernek minősültem. Emellett sokminden
mást is csináltunk: iskolában tanítottam,
megtanultam vezetni, tábort szervezni… - nagyon
sok területet lefedtünk.
Szatmáron meg kellett tanulnom, hogy nem
mindenki viszonyul úgy hozzám, mint Katinka néni.
Meg kellett tanulnom megvédeni magam, és azt,
hogy értékes vagyok önmagamban. Ezt sokszor
hallottam Berke Sándor tiszteletes úrtól, de nem
vettem olyan komolyan, mint ahogy ő gondolta.
Itthon jöttem rá, hogy milyen igaza volt.
Nagyon jó volt találkozni mindenkivel, akivel együtt
dolgoztunk. Ami a legjobban megragadott ezen az
ünnepségen – a Tenkei Szeretetotthon 25. éves
születésnapján, - hogy Katinka néni azt mondta,
hogy őt óriási erővel töltötte el az én lelkesedésem
az ötletére, hogy légikísérőnek öltözzünk be.
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Szatmári beszámolók

Mert igen hasznos az igaznak
buzgóságos könyörgése....

Örömünkre szolgál az is, hogy az apahegyi és a
kóródi gyülekezet is a táborunkban szervezte
meg a maga közösségformáló alkalmait,
a h o g y a n a Me g y e i K ó r h á z O r to p é d i a i
szakosztály is itt élte meg a csendet, a
közösséget, az összetartozást és az Isteni
szeretetet a 2 napos kirándulás idején.

•

Írta: Fóris Beáta
Erre emlékszem. Kb. 20 évvel ezelőtt vésődött ez
belém. Kitartó, rendszeres, buzgóságos. Legfőképpen,
mert Isten olyan hatalmas, amit mi korlátolt
eszünkkel fel sem tudunk fogni. Másodsorban
óriási hálát érzünk azért, hogy ez a hatalmas Isten
nem csak felülről, mint egy repülőről látja az
életünket, hanem szeretett Egyszülöttjében még a
gonoszságainkat is eltörli, életünket irányítja,
minket minden bűnünk, kegyetlenségeink és
lázadásaink ellenére tud szeretni, sőt hívogat és
mindent megtesz azért, hogy Rá találjunk.

16/09/19

Imatémák
Szatmár
•

azokat a gyermekeinket, akiket egyetemen
tudhatunk, tartsa meg Atyánk a kegyelemben és
az Ő fenséges tenyerében, gondoskodása

Ez a hála kiegészül sok-sok mindennapi örömmel,
amiből csak néhányat fogok itt felsorolni.

minden nap legyen kívánt és megtapasztalt
•

azon gyermekeinknek, akik még az érettségi előtt
vannak, legyen vágyuk arra, hogy tanuljanak,

•

•

•

•

•

•

•

A szatmári közösség újra részese lehetett a
Bonus Pastor Országos Találkozójának. Ez
Szatmáron a harmadik alkalom volt.
A CE országos iroda ügyvezető igazgatója
meglátogatta közösségünket, sőt a táborban 2-3
napot is maradt, ami nagy öröm volt
számunkra.
Az avasi Bétel táborhely idén méltó módon
névtáblát kapott, amelyet az amaci gyülekezet
harangozója, Kajtár István készített.
Az idén megszervezett két tábor: a tini és a
gyermektábor sikereinek örülünk. 10 éves a
tábor – ezt is megünnepeltük.
Az avasi Bétel táborban volt megtartva az
augusztusi régiós találkozó is a szilágyságiakkal
és a bihariakkal.
A közösségünkből Kovács Aletta esküvőjének
öröme és távollétének vesztesége járt át
bennünket.
A szerdai bibliaórás alkalmak rendszeres,
hűséges és kitartó látogatottságának örülünk.

RöpCE

hogy a befektetett munka meghozhassa a
gyümölcsöt, hogy majd ott dolgozhassanak,
ahova a Megváltó gondolta küldeni, az ifibe járók
mindennapi tennivalói ne vonják el a
legfontosabb vágyuk beteljesítésétől: Isten
ismeretében való növekedéstől
•

kívánjuk családtagjaink megtérését, betegeink
felépülését, de legfőképpen azt, hogy akarataink,
vágyaink belesimuljanak az isteni tervbe, akaratba
és munkába

SOLI DEO GLORIA!
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Isten jelenléte - Lázár Katica
bizonyságtétele (Apahegy)
Én görög-katolikus családban növekedtem fel, ahol
éltük az életünket - vasárnaponként mentünk
templomba, és úgy gondoltuk, hogy minden
rendben van. Mikor férjhez mentem, a férjem
református, a református templomba kezdtem el
járni. Nem számított nekem, hogy milyen felekezet,
csak halljam az Igét.
A lelkészünk látta bennem a vágyódást és hívott. És
én mentem bibliaórára, ifiórára, mert annyira
megfogott az Ige, hogy azt mondtam, ez nekem
kell. S ahogy nőtt bennem a kíváncsiság Krisztus
iránt, elérkeztem arra a pontra, hogy konfirmálni
szeretnék s ezáltal vallást tenni a Jézusba vetett
hitemről. Ez volt az első nagy fordulópont az
életemben.
Addig is hittünk a férjemmel mindketten Istenben,
és sokszor utat mutatott nekünk, akár a ház építése
kapcsán, akár az anyagiakban, kialakította mindig a
dolgokat.
A mélyebb megtérésünk Biatorbágyon történt, ahol
egy házashéten vettünk részt, ott világított rá Isten
nagyon sok mindenre. Ott jöttünk rá, hogy sok
okkult dolog van még az életünkben, és ott
döbbentünk rá, hogy ezeket le kell tenni. Sok
mindent hozunk a családjainkból, és mikor ezeket
felismertük, és megvallottuk, felszabadultunk. Ez
nagyon fontos lépés volt számunkra.
Csak Jézusnál van a szabadulás és az öröm. A
családban is tapasztaljuk: amikor valaki bajban van,
akkor csak hozzánk jön, látják rajtunk Isten
jelenlétét.
A gyerekeket is tanítjuk, hogy önmagukat adják, és
Istenre bízzuk őket, Istennek adunk hálát
mindenért. Isten, úgy formálja őket, ahogy akarja és
az Ő szeretetére és dicsőségére neveljük őket.
A gyerekvállalás kapcsán nagyon fontos dologra
döbbentett rá Isten. Mindig úgy gondoltam, hogy
az idegrendszerem nem elég erős, hogy sok gyereket
RöpCE

vállaljunk, nem tudok türelmes lenni. Miután az
első kislányunk született, még állapotosság alatt
depressziós voltam, császároltak, és nagyon mélyre
kerültem. Volt olyan pillanat is, hogy úgy éreztem,
hogy azt mondja egy hang, hogy dobjam ki az
ablakon a gyermeket. Isten viszont rengeteg igét
adott nekem, és bátorított, hogy ne féljek. A
második gyermek megszületése után úgy
gondoltam, hogy nem bírnék ki többet, és úgy
döntöttem, hogy spirált tetetek, hogy több
gyerekünk ne szülessen.
Aztán a szívemhez szólt ez az ige: „te kicsiny hitű,
miért félsz?”. Először, másodszor nem vettem a
lapot. De amikor már harmadszor is ugyanezt az
igét kaptam, és akkor azt mondtam Istennek, hogy
ha ő akar adni egy harmadik gyereket, akkor legyen
úgy. Engedelmeskedem. Több éven keresztül
munkálta ki bennem, hogy szabaddá váljak ettől a
bűntől. Többször is elbizonytalanodtam, hogy
tényleg ezt akarja-e Isten, mert jöttek nehézségek.
Ahogy hallottam az Igét, mindig visszahozott erre a
gondolatra. Még messzi testvéreken keresztül is
bátorított Isten, hogy ne féljek, és hogy ezt akarja.
Hogy ez Isten akarata volt, az erősítette meg
bennem, hogy amikor eldöntöttem, hogy orvoshoz
megyek, hogy távolítsák el a spirált, mindenféle
akadály előállt. A Sátán meg akarta akadályozni,
hogy Isten ter ve megvalósuljon: eltévedtem
Szatmáron (bár jól ismerem), összekeveredtek az
időpontok, én elkéstem, a nővér barátságtalan volt,
és bár az orvos Magyarországról jött, és készült már
17
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elmenni, Isten megszelídítette őt, és mégis elvégezte a műtétet. Isten csodát tett az orvos által. Istennek
adok hálát, hogy formál bennünket, az életünket is. Sajnos vannak helyzetek, amikor elgyengülünk. De ha
Vele kezdjük a napot, akkor már nem olyan a napunk.
Áldott legyen az Isten mindörökké!

Beszámolók az avasi
Béthel táborhelyről

Az avasi gyerektáborban (Ügynök képzőn)
beszélgetett Gál-Lázár Hajnalka Lázár Dávid
ügynök tanonccal valamint Loga Mária szervezővel.
Hajnalka: Szeretsz ide jönni táborba?
Dávid: Igen.
H: Mit tanultál Jézusról mostanig?
D: Sokmindent. Például a színekről, hogy mit
jelentenk.
H: Milyen színekről beszélgettetek?
D: Zöld, sárga, fekete, fehér, piros.
H: Neked melyik tetszik a legjobban?
D: A zöld. Mert az a hitünk növekedését jelenti.
H: Ha hazamész, mit fogsz elmondani
másoknak erről a táborról? Miért érdemes
ide eljönni?
D: Mert tanulunk Jézusról, mert növelem a
hitemet.
H: Mihez kell a hitünk? Hová szeretnénk
majd eljutni?
D: Hogy a mennyországba eljussunk. Ott többé
nem leszünk bűnösek, ott nem fogunk sírni, ott van
Jézus.
RöpCE

Hajnalka: Mi motivál
téged,
hogy
munkatársnak gyere
ebbe a táborba?
M á r i a : Na g y o n j ó a
közösség, az egész tábor
jellege. Szeretek idejönni,
tetszik a szellemiség,
amit képvisel. Tetszik,
hogy olyan gyerek is részt vehet, akivel év közben
nehezen lehet boldogulni, problémás gyerekek.
Mindenki befogadott.
H: Neked személyesen mit ad a tábor?
M: Feltöltődöm, és nagyon sokszor helyretesz. Az
igazság az, hogy velünk is, keresztény emberekkel
elszalad a ló sokszor, úgy gondoljuk, hogy mi
vagyunk az ügyesebbek, a jobbak. Egy-egy ilyen
tanítás, amit a gyerekeknek szánunk, nekünk is jó
tükör. Belenézünk, és láthatjuk, hogy nem vagyunk
azért éppen olyan ügyesek.
H: Ennek a tábornak a témája az
„ügynökösködés”, illetve az SZNK (Szavak
Nélküli Könyv : sárga, fekete, piros, fehér,
zöld)*. Neked mit mondott az itt elhangzott
üzenet?
M: Mindenekelőtt azt, hogy az apró dolgokban is
nyilvánvaló legyen, hogy Jézus követői vagyunk, pl.
a mindennapi bibliaolvasásban, és azt, hogy
hirdetni, beszélni másoknak Jézusról a tetteinkben
is meglátszódjék.
*sárga: mennyország, Isten szeretete, fekete: bűn,
piros: Jézus vére, ami lemossa a bűnt, fehér: új,
tiszta szív, ami befogadja Jézust, zöld: növekedés a
hitben
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El-Les-te
Írta: Márton Ildikó-Beáta
Létezik egy tábor, távol a meleg víztől, az áramtól, a
térerőtől, de annál közelebb az Istenhez, a Bihar
megyei Lesi tó környékén, még konkrétabban a
Peniel táborhelyen. Aki egyszer megtapasztalta azt
a hangulatot, közösséget, lelki feltöltődést és hitbeli
épülést, ami ezt a tábort jellemzi, az már a tábor
végétől számolja a napokat a következő alkalomig,
hogy végre újra közel kerülhessen régi és új
barátokhoz, de elsősorban Istenhez.
Hogy mit is jelent számomra az itt eltöltött egy hét?
Néhány nappal tábor után kicsit úgy érzem, hogy
szinte mindent. Igazából egy olyan érzelmi
hullámvasút, amire gyakran úgy érzem és
érezhetjük, hogy semmi kedvünk felülni - én éppen
így indultam neki az idei alkalomnak -, de
mindenképpen szükséges és hasznos. Szembenézni
önmagunkkal, erősségeinkkel és gyengeségeinkkel
egyaránt. Megtapasztalni Isten áldását az életünkön
és belátni, hogy minden háborgásunk vagy épp
felháborodásunk ellenére, az Ő jelenléte és
szeretete körülövez bennünket a mindennapokban,
még a legszomorúbb, legmagányosabb,
legsanyarúbb napjainkban is. De nemcsak
hullámvasút, hanem elágazás is az életútunkon. Bár
senki nem kényszerít ránk semmit, mégis így lassan
az ötödik alkalom után azt merem állítani, hogy
mindig egy picit más emberként jöttem le a hegyről.
Ezt a másságot pedig nem az teszi, hogy a
különböző előadások vagy evangélizációk éppen
miről szólnak, ki tartja őket, mennyire hosszúak
vagy éppen rövidek. Ezt a másságot egy olyan
Istenközelség/élmény/tapasztalat okozza, amelyeket
sajnos sem leírni, sem elmondani, sem
megzenésíteni nem tudnék. Ezt át kell élni, bár az
lenne talán a legmegfelelőbb kifejezés rá, hogy
MEG kell élni és a tábor befejeztével tovább kell
élni a hétköznapokban is, immáron lent a völgyben,
a világban. To vább élni abban, hogy közel
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maradjunk Istenhez, hogy amennyiben csak lehet,
itt is naponta félre tudjuk tenni a világ zaját és időt
és energiát szenteljünk a Vele való kapcsolatunk
fenntartására és tovább építésére, valamint arra,
hogy a Tőle kapott lelki ajándékainkkal (mivel az
idei táborban ezekről hallhattunk és ezekkel
ismerkedhettünk meg) méltó módon az Ő nevében
szolgáljunk Neki és társainknak.
Nekünk, idei táborozóknak, megadatott a megélés
lehetősége, amiért én személy szerint mérhetetlenül
hálás vagyok. Mi már (és ismét) lelkileg feltöltődve
és másabban tértünk vissza a völgybe. Bár tény,
hogy leírni nem lehet a tábor milyenségét,
csodálatosságát, lelkiségét, én mégis bízom benne,
hogy ha talán egy borsószemnyit is, de sikerült
átadni belőle, netán még akár kedvet csiholni
ahhoz, hogy jövőre ha csak egy-két napra is, de
találkozhassunk ott fent, ezen a gyönyörű helyen,
ebben a csodálatos táborban, távol a világtól, de
kicsit közelebb és egyre közelebb az Istenhez.

Imatémák
Zilah körzet
•

a körzetben levő betegekért, idősekért

•

a keddi imaórákért

•

vasárnapi együttlétekért
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A Romániai CE Szövetség 28. országos konferenciájára
PÉNTEK, szeptember 20.
17.00
18.00
18.15
18.30
19.00
20.00

Regisztráció
Köszöntések, a konferencia megnyitása
Nyitó áhítat - Nagy Bálint lp. (Szilágyperecsen)
Dicsőítés
Előadás: A bűnbocsánat alapja Krisztus engesztelő halála - Nagy Tibor lp. (Szilágybagos)
Vacsora, majd szabad együttlét

SZOMBAT, szeptember 21.
7.30
8.30
9.30
10.00
11.15
11.30
13.00
15.00
15.15

Imaóra
Reggeli
Köszöntés, dicsőítés, bizonyságtétel
Előadás: Ki a gödörből - Mike Pál lp. (Magyarkéc)
Hirdetések, könyvbemutató - Koinónia Kiadó
Kiscsoportos beszélgetés
Ebédszünet
Tisztújítás – Vezetőségi- és elnökválasztás
Alternatív programok
Film
Beszélgetés A Mary Rose-incidens c. könyvről Zágoni Balázzsal
17.00 Előadás: Isteni teljhatalommal Jézus bűnbocsánatot hirdet és gyógyít. A megbocsátott és a megnembocsátható bűn - Bántó-Tamás Csilla lp. (Kispetri)
18.30 Bizonyságtételek, Good Shepherd Alapítvány tevékenységeinek bemutatása
19.00 Vacsora
20.00 Fiatalok programja
VASÁRNAP, szeptember 22.
8.00 Imaóra
9.00 Reggeli és kávé
10.30 Istentisztelet: Ő megbocsát, miképpen mi is az e&enünk vétkezőknek? - id. Berke Sándor lp.,
(Tenke)
12.00 Záróprogram
12.30 Ebéd és hazautazás
*A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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