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Járvány  van.  Mondják,  ennél  súlyosabbat  látott  még  a  világ.  Nem 
tudhatjuk, mert még nem vagyunk a végén. Ilyen világméretű hatást 
azonban  –  utazás  szinte  teljes  korlátozása,  országok  bezárkózása, 
gazdasági  összeomlás  fenyegetése  –  tényleg  nem látott  a  világ,  sem 
ennyi  intézkedést,  valós  és  álinformációt,  bátorító  vagy  éppen 
lehangoló tanácsot ill. közlést.
Természeti csapás? Az. Isteni próbatétel,  vagy ítélet? Az. Hitkérdés, 
imatéma? Az. A cselekvés ideje? Az. Megalázkodásra, megtérésre való 
alkalom? Az.  Az Isten szeretetébe,  kegyelmébe kapaszkodó bizalom 
ideje? Az. A szólás vagy a hallgatás ideje? Az.
Üljek  otthon,  szigetelődjek  el?  Igen!  Mozduljak  ki  online,  vagy 
telefonon? Az élő hangot választanám inkább! Posztoljak a közösségi 
médián? Mértékkel, mert könnyen tömegárúvá válik. Egy személyes, 
telefonos  megkeresés  sokkal  többet  ér.  Az  csak  annak  szól,  akit 
felhívok.
Bármit  választok,  érvényes  az  apostoli  tanács:  „Minden  dolgotok 
szeretetben  menjen  végbe!”  (1Kor  16,14)  Tartalmát,  mértékét  és 
indulatát határozza meg a hit, hogy „Krisztus, aki feltámadt a halottak 
közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta,” (Róm 
6,9) és az ebből fakadó szeretet.
Máté evangélista szerint, Jézus feltámadása után két missziói parancs 
hangzott el. Az egyiket Jézus ellenségei, a főpapok adták ki a sírt őrző 
katonáknak,  hogy  terjesszék  a  hírt:  „Tanítványai  éjjel  odajöttek,  és 
ellopták  őt,  amíg  mi  aludtunk.”  (Mt 28,13)   Máté  megjegyzi:  „El  is 
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terjedt  ez  a  szóbeszéd  a  zsidók  között  mind  a  mai 
napig. ”  (15.  v )  A  másikat  ma ga  Jézus  adta 
tanítványainak:  „Nekem  adatott  minden  hatalom 
mennyen  és  földön.  Menjetek  el  tehát,  teg yetek 
tanítvánnyá  minden  népet,  megkeresztelve  őket  az 
Atyának,  a Fiúnak és  a Szentléleknek nevében,  tanítva 
őket,  hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én  parancsoltam 
nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (18-20. v)

Mind a mai napig e két parancs alapján e két hír 
kering és vetekedik, és valószínűleg így lesz a világ 
végezetéig. Boldog vagy (írjam azt, hogy CE-s?), ha 
a Jézus jó hírét vallod, szolgálod, az Ő parancsának 
engedelmeskedve  hűségben  gyülekezeted  és 
közösséged iránt, lelki közösségben Isten minden 
megváltott  gyermekével!  Járjon  hát  ne  csak  a 
járvány, hanem a jó hír is: Jézus él! 

Az országos CE iroda hírei 

Írta: Gál-Lázár Hajnalka, igazgató

„A reménység Istene pedig töltsön be a hitben titeket teljes 
örömmel  é s  békes ségge l,  hog y  bővölködjetek  a 
reménységben a Szentlélek ereje által” (Róm 15,13)

Kedves Testvérek! A reménység Istene megtartott 
az elmúlt évben is, és hálával a szívemben gondolok 
vissza  2019-re.  Hálásak  vagyunk  (–  a  vezetőség 
nevében  is)  Isten  hűségéért,  erőért,  ötletekért, 
megvalósításokért,  új  kezdeményezésekért, 
önkéntesekért, adományokért.
A 2019-es év teljes narratív beszámolóját a www.ce-
union.ro honlapon olvashatjátok. Íme egy rövidke 
bizonyságtétel a beszámolóból. Legyen ez bátorítás 
a jelenlegi helyzetben is. Isten hűséges!
Novemberben  az  országos  iroda  pénzügyi 
gondokkal nézett szembe. Kérdéses lett, hogy lesz-
e  fizetésem  az  év  végi  hónapokban.  Épp  a 

nagyváradi Bérea szemináriumról jöttem haza, ahol 
megérintett  a  L’Abri  ház  története  és  Isten 
gondviselése,  amelyről  a  Bérea  szeminárium 
keretén  be lü l  ha l lottam.  Érdekes  módon 
ugyanebben az időben olvastam az Isten csempésze 
c.  könyvet,  ami  ráerősített  Istennek  erre  a 
tulajdonságára. Imádkoztam és hittem, hogy Isten 
kirendeli  a  szükségeset.  És  november  végén 
egyszercsak érkezett az országos iroda számlájára 
egy  támogatási  összeg.  Úgy  éreztem,  ez  konkrét 
vá l a sz  Is tentő l  az  imá imra .  Le vé lben 
megköszöntem  a  támogató  személynek  az 
adományt, mire ő jelezte válaszában, hogy köszöni 
a  visszajelzést,  de  meglepi  a  tény,  hogy  az 
átutalásnál  nem  jelent  meg  a  magyarázat:  az 
összeget  a  Philothea  Klubnak  szánta.  Kijózanító 
volt  a  válasz�,  de  valami,  Valaki  nem  hagyott 
letörni. Biztos voltam benne, hogy Isten kirendeli 
majd máshonnan. Még váltottam egy-két levelet a 
támogatóval,  és  másnap  este  ismét  kaptam  egy 
emailt,  amelyben  az  állt,  hogy  most  minden 
egyenesben  van,  utalt  egy  ugyanakkora  összeget, 
ezúttal  az  iroda  számára!  Isten  humora?!  – 
mosolyogtam  végig hazafelé a buszon. 
Hálás  vagyok  Istennek  az  Ige  valóságának 
megtapasztalásáért  (  „a  nem  látott  dolgokról  való 
me$yőződés”  – Zsid 11,1) és azért, hogy az emberek 
szívét megnyitja a támogatásra.
Is ten  fizes se  minden  adományozónak  a 
bőkezűséget! Sokan támogattak: a Marosvásárhelyi 
CE ház, a Dorcas-otthon, a Nagyváradi CE ház, a 
Basilea Kft,  a zilahi CE közösség, a szatmári CE-
közösség,  a  Stichting  Hulp  Oost  Europa  (Gerrit 
van  Dijk),  Hegyközpályi-gyülekezet  (Köteles 
László),  a  Tenkei  Szeretetotthon,  a  Koinónia 
Kiadó,  továbbá  sok-sok  család  és  személy,  akik 
nemcsak  anya g iva l ,  hanem  bátor í tá s sa l , 
jelenlétükkel támogatták a munkánkat!  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Rendszeres támogatóink: Antal Norbert és családja, i*. Berke Sándor és családja, valamint id. Halmen István 
és Mária. Hálát adunk minden önkéntesért, a lelkesedésért, ötletekért, szolgálatokért, hűségükért. Isten áldja 
meg  bőségesen  őket  is!  Állandó  önkénteseink  voltak:  Visky  Anna  (röpCE,  Női  hétvége,  Téli  tábor, 
pályázatírás), Deé Lukács Éva (röpCE), id. Halmen István (ügyintézés), Antal Norbert (Téli tábor)
A CE országos iroda 2019-es pénzügyi kimutatása:
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Vezetőségi gyűlés a karantén 
árnyékában 

Írta: Visky István lp., vezetőségi tag

Rendhagyó  vezetőségi  gyűlésen  találkozott  az 
országos CE Szövetség elnöksége március közepén. 
A több  nehéz  kérdést  is  megtárgyalni  összeülő 
elnökség  nem  tudott  kiegészülni  a  körzetek 
küldötteivel (DJK). Velük – az óvó és féltő szeretet 
jegyében  –  online  tartottuk  meg  a  gyűlést.  A 
jelenlévők  pedig  rendszeresen  és  buzgalommal 
mosták kezüket a fertőtlenítőszerrel! 
Ezekben  a  bizonytalan  időkben  is  Isten  Lelke  és 
kegyelme  megteremtette  a  közös  hangot  –  még 
online  is!  Ahol  akarat  és  készség  van  a  közös 
megbeszélésre,  az  sikerülni  is  fog.  Jó  az,  ha  Isten 
népe  találékony,  mert  világunkra  nézve  egy  dolog 
biztos: minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. 
Deo  volente  –„  ha  Isten  is  akarja”  jakabi  feltétel 
mellett  folytak  a  megbeszélések,  amelyek  több 
kiemelt kérdéskört jártak körül: szívet melengető és 
sok  áldást  hozó  egyetemisták  és  fiatalok  között 
végzett  missziói  alkalmakról  tartott  beszámolók. 
Úgy tűnik,  hogy a  CE ebben a  tekintetben kezdi 
megtalálni a saját hangját, amit a Központi Irodán 

keresztül  egyre  határozottabban  és  jól  érthetően 
tud  felmutatni  Kolozsváron!  Ehhez  a  missziói 
irányhoz kapcsolódott a zilahi atyafiak által nagy és 
türe lmes  munkáva l  ös szeá l l í tot t  i fjú ság i 
énekgyűjteménye,  aminek  a  kérdéseit  szintén 
sikerült megtárgyalni.  
A  Központ i  Iroda  éves  kö l t ségvetésének 
összeállításánál világosan kirajzolódott, hogy amint 
lehetőség  lesz  rá,  a  CE  Szövetség  elnöksége  a 
körzetek  képviselőivel  együtt  le  kell  üljön  közös 
látást  kérni  Urunktól  a  CE  körzeti  és  központi 
struktúrák  tekintetében.  Elengedhetetlen,  hogy  a 
CE  meglássa  na gy  missz ió i  h ivatását ,  ezt 
mindjobban artikulálja és teljes lendülettel végezze, 
ehhez  pedig  megta lá l j a  és  jó l  haszná l ja  a 
rendelkezésre  álló  eszközeit.  Erre  nézve  Adorján 
Kálmán elnök felkérte az 5 tagú elnökséget,  hogy 
írja  le  meglátásait  az  alapoktól  való  újragondolás 
tekintetében. 

 Az  elnökség  Isten  óvó  szeretetébe  ajánlva  a 
közösséget  ima-  és  asztalközösséggel  zárta  a 
gyűlést. 
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CE világjárvány idején 

Írta: Adorján Kálmán lp., CE elnök

Amint  hallhatjuk,  láthatjuk,  a  koronavírus  által 
okozott világméretű járvány kihatott az élet minden 
területére,  emberi  kapcsolatokra,  egyházi-
gyülekezeti-közösségi  életre,  munkavégzésre, 
gazdaságra.  Nézzük  a  fertőzés  terjedését  jelölő 
ország  és  világtérképeket:  hol,  merre,  milyen 
ütemben  növekednek  (majd  reménység  szerint: 
csökkennek)  a  kór terjedését jelző  piros foltok.  A 
vírus fertőz, öl, félelmet kelt, korlátoz, bezárkózásra 
késztet,  sokféle  krízist  okoz,  felszínre  hoz  vagy 
felerősít  jót  és  rosszat,  ami  bennünk  van. 
Elgondolkodtat.  Megállásra,  mérlegelésre  késztet. 
Lesz-e belőle változás, és ha igen, milyen irányba? 
Sokak kérdése. A miénk is. A CE kérdése is, helyi, 
közösségi szinten és világszinten egyaránt.
Természetes dolog, hogy Isten gyermekeinek (egyik 
fajta)  közösségeként,  egyébként  is  szüntelenül 
magunkra  kell  kérdeznünk  hitünk,  életünk, 
közösséggyakorlásunk és ápolásunk tekintetében. A 
COVID-19 járvány, még ha olyan nagy és ijesztő is, 
Istennek csupán egy eszköze,  hogy emlékeztessen 
az  apostoli  intésre:  „Önmagatokat  tegyétek  próbára, 
hogy  hitben  jártok-e!  Önmagatokat  vizsgáljátok  meg! 
Vagy nem ismeritek fel  magatokon,  hogy Jézus  Krisztus 
bennetek van?” (2Kor 13,5)
Hogyan vizsgálódjunk? 
Ki-ki  önmagát:  hogyan  vagyok  Jézus  Krisztussal, 
Megváltómmal?  (Első  CE-alapelv).  Pál  apostol  azt 
mondja:  kezeljem tényként,  hogy  Ő  bennem van. 
Határozza  ez  meg  mindazt,  amit  beengedek, 
megtartok  életemben,  járásomat-kelésemet!  Sokan 
mondják: ez a járvány miatti  mozgástér-korlátozás 
jó  alkalom  a  több  elcsendesedésre,  igeolvasásra, 
igehallgatásra,  önvizsgálatra,  imádságra.  Milyen jó: 
már olyan térkép is jelent meg, amely az imádságra 
elköteleződők  jelenlétét  jelzi  Európában  és 
környékén.  Persze,  az  igazi  térképet  a  szíveket 

vizsgáló Isten ismeri igazán. Hiszem, hogy nagyobb 
is a láthatónál!
Szolgálat?  (Második  CE-alapelv)  A mozgástér 
korlátozása,  az  anyagi  lehetőségek  beszűkülése  a 
szolgálat  sokféle  lehetőségét  is  érinti.  Alkalom 
eddigi  szolgálatunk  átgondolására:  mennyire 
végeztük  Isten  Lelke  vezetésének  engedve,  az  Ő 
áldásával és az Ő dicsőségére. Egyben kreativitásra, 
új utak keresésére serkent, melyek helyettesítik az 
ideig-óráig  bezáródott  lehetőségeket  (utazás, 
személyes kapcsolat, beszélgetés stb.).
Hogyan  vagyok  a  gyülekezettel,  közösséggel? 
(Harmadik,  negyedik  CE-alapelv).  Pál  apostol 
szerint  „Krisztus  közöttetek  van:  reménysége  az 
eljövendő  dicsőségnek.” (Kol 1,27) Krisztus közöttünk 
való  léte  nem csupán az  eljövendő  dicsőség titka. 
Titka annak is, hogy a jelenben Isten-adta tényként 
fogadjuk és építjük a közösséget: egyen-egyenként 
egymással  (helyi  közösség),  közösségek  egymással 
(körzetek,  országos  szövetség),  és  végül:  országos 
szövetségek  egymással  (CE  Világszövetség).  A 
járvány most egyrészt az online (távközlési) módra 
redukálja a kapcsolatteremtést: online istentisztelet, 
imaóra,  bibliaóra,  áhítat,  telefonos  lelkigondozói, 
baráti-testvéri  beszélgetés,  tárgyalás,  gyűlés.  (Ezek 
valamilyen  mértékben,  és  egyéb,  anyagi  vagy  más 
indokok miatt eddig is gyakorlatban voltak.) Ámde 
ez  a  helyzet  nem  csak  korlátozza  a  közlést, 
kapcsolatteremtést,  fel  is  emeli  ezek  értékét. 
Megnöveli  az  értékét  egy  szeretetteljes,  figyelmes 
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megkeresésnek,  érdeklődésnek,  személyes 
beszámolónak ,  b izonyságtéte lnek  va gy 
igehirdetésnek. 

CE-világjárvány idején 
Hát  igen!  Jobban  szeretném  a  címet  így  írni, 
kötőjellel. Elindulása első éveiben, és még jó sokáig 
valóban járványként terjedt a CE: négy alapelve és a 
leglényegesebb  gyakorlatokra  (Essentials:  napi 
igeolvasás,  közösség-gyakorlás,  bizonyságtétel, 
részvétel  a  gyülekezet  életében,  szolgálatban, 
keresztyén  életvitel  a  társadalomban )  való 
elköteleződés  egységes  lelki  alapot,  irányt  és  az 
ahhoz  szükséges  minimális  struktúrát  nyújtotta. 
Áldásosan „fertőzött” evangéliumi lelkülettel, Isten 
Lelkétől való készséggel a szolgálatban. 
Jelenleg – ez is tart már jó ideje – nagyon változatos 
a kép. Istennél van igazán a térkép, ami ezt mutatja. 
Vannak  országok,  ahol  megelevenedett  a  régi, 
vannak  új  területek,  ahol  lelkesen  fogadják 
(„fertőződnek meg”). „De mi, itt, Erdélyben?!” – 
parafrazálhatjuk  Aszáf  refrén-szerűen  visszatérő 
kérdését  (lásd  73.  Zsoltár).  Sok  áldást  nyertünk 
Istentől.  Hálásak  lehetünk  ezekért:  személyes 
hitért,  közösségért,  szolgálatért.  Örvendetes  és 
megpróbáló  helyzetekért.  Olykor,  mintha  nem 
hinnénk  a  „Krisztus  bennetek”  és  a  „Krisztus 
köztetek” valóságát. Ezért a „Krisztus általatok” is 
o l ykor  nehézkesen,  rapszodikusan  (ér tsd : 

összehangolatlanul) megy. Nem a koronavírus miatt. 
Imádkozzunk  valami  gyógyító,  Istentől  való 
fertőzésért!  Keressük  és  építsük  a  közösséget, 
helyileg, országosan és a világ egyéb tájain levő CE 
közösségekkel  a  CE  Világszövetség  kereteiben: 
jelenlétben,  imádságban,  elköteleződésben, 
képviseletben, szolgálatban, adakozásban.
Meghatároz a járvány? Meg. Élhetünk, létezhetünk-
e mégis Pál tanácsa szerint úgy, mint: „akik sírnak, 
mintha  nem  sírnának,  akik  pedig  örülnek,  mintha  nem 
örülnének,  akik  vásárolnak,  mintha  semmijük  sem 
volna, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének 
vele?”  (1Kor 7,30-31)  Mintha nem lenne járvány?  A 
világról  azt  mondja  Pál:  „látható  alakja  elmúlik.” 
Elmúlik  a  járvány is.  Jöjjön el  Isten megelevenítő 
Lelke! Kérjük: „Jöjjön el a Te országod!”

Imádkozzunk együtt a CE 
Világszövetséggel! 

• 938-as IMA: minden reggel 9.38-kor imádkozni 
szolgálattevőkért a Mt 9,38 alapján: “Kérjétek 
tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat 
az aratásába.” 

• Minden hónap első csütörtökén hosszabb időt 
szakítani az imádságra, elmélyülni. “Ezért teljes 
bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő 
akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy 
meghallgat bennünket!” 1 János 5:14 
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Mozgalmas félév az Onesimus 
projektben 
Írta: Nagy Júlia, önkéntes

Az  Onesimus  projekt  gazdag  félévet  zárt.  A 
kéthetente  tartott  kiscsoportok,  beszélgetések 
mellett  különböző  más  eseményeken  is  részt 
vehettek a fiatalok.
A tanév  első  alkalma  hagyományosan  a  bucsini 
munkatábor.  A táborhely  téliesítése  mellett 
csapatjátékok,  áhítatok  és  dicsőítés  színesítette  a 
programot.
Szeptember  végén  három  fiatal  részt  vett  az 
országos  CE  Konferencián  Szilágyperecsenben. 
Ugyancsak  ősszel  Kolozsvárra  utaztunk,  Nick 
Vujicic  előadására.  A végtagok  nélkül  született 
evangélista  bizonyságtétele  megérintette  a 
fiatalokat,  általa  elmélyülhettek  a  Krisztussal  való 
kapcsolatukban.
Novemberben Bajkó Júlia  kenyai  önkéntes tartott 
fényképes  beszámolót,  amelyen  rádöbbenhettünk, 
hogy  mennyi  mindenünk  van,  amiért  hálásak 
lehetünk Istennek.
Az ősz végén néhány fiatal önkéntes munkát vállalt 
egy táborhely kitakarításában Bedében.

Az  advent i  idő szakban  barkácsdé lutánt 
szerveztünk, az elkészült képeslapokat, koszorúkat 
és  karácsonyfa-díszeket  a  Philothea  Klub  adventi 
vásárán értékesítettünk. Az Onesimus karácsonyon 
a közös együttlét és az ajándékozás szebbé tette az 
ünnepre való hangolódást.
Januárban vakációs filmnézés és maroshévízi sítábor 
következett: sokan először húzhattak síbakancsot a 
lábukra.
Februárban  sem  volt  hiány  programokban: 
szabadu lószoba ,  é lménysz ínház  é s  közös 
korcsolyázás, de megtartottuk a farsangot is.
Hálásan  tekintünk  vissza  az  elmúlt  félévre  és 
reménykedve  nézünk  a  jövőbe,  hogy  kegyelmes 
Atyánk  ezután  is  kirendeli  az  emberi  és  anyagi 
erőforrásokat,  hogy  tovább  működhessen  az 
Onesimus projekt,  a szociálisan hátrányos fiatalok 
épüléséért, hitre neveléséért!

MAROS KÖRZET
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Házasság hete a Philothea Klub 
szervezésében 
Írta :  Belényes i  Gabrie lla ,  a  Phi lothea  Klub 
programkoordinátora

Ebben  az  évben,  immár  7.  alkalommal  szervezte 
meg  a  Ph i lothea  Klub  a  H á z a s s á g  h e t e 
rendezvényét iskolákban, február 10.-21. között.
A szervezés  nagyon gördülékenyen indult,  nagyon 
örültem,  hogy  sok  új  házaspár  bekapcsolódott 
ebben az évben a szolgálatba. Aztán jött a támadás 
is,  mert  az  ördög  nem alszik,  és  naponta  kitalált 
valamit, hogy szétdobálja az alkalmakat: betegséget, 
munkát,  órarendváltozást.  Nagyon  idegesítő  volt 
ezzel hadakozni, amíg a magam erejéből kerestem a 
megoldást, de aztán az imaháttér és Isten hatalma 
legyőzött minden akadályt. Újból megtapasztaltam 
az  Isten  jelenlétét  és  eszembe  jutott  az  Ige:  Ne 
féljetek,  megá%jatok!  És  nézzétek  az  Úr  szabadítását, 
amelyet  ma  cselekszik  veletek…  Az  Úr  hadakozik  ti 
érettetek; ti pedig veszteg legyetek. (2Móz 14,13–14)
Összesen 10 líceumba látogattunk el, 68 osztályba, 
így 1503 diák hallotta a bizonyságtételeket.
„Minden  évben  különleges  élmény  a  házasság 
hetében  olyan  házaspárokkal,  vagy  házasokkal 
találkozni, akiket arra indít Isten, hogy megosszák 
élményeiket a diákokkal – mondja el tapasztalatait 
Borbáth  Annamária,  vallástanárnő.  Már  a  tavaly 
éreztem,  hogy  nem vaktában történnek a  dolgok, 
hanem van egy láthatatlan Erő, Aki irányítja azt is, 
hogy ki fog jönni, de azt is, hogy melyik osztályba 
milyen  történet,  milyen  beállítottságú  házas(pár) 
érkezik. Az idén még inkább így éreztem, de abban 
is megerősödtem, hogy ugyanaz az előadó más-más 
osztá l yban  más -más  érzéseket  vá l that  k i . 
Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy nyitott fülekre, 
megértő gondolkodásra, befogadó szívekre találjon, 
a háttérben sokak általi imában hordozás segített. 
Nagyon  hálás  vagyok  elsősorban  Istennek,  de 
te rmészetesen  e  na gy  pro jekt  minden 

résztvevőjének:  azoknak,  akik  megálmodták,  akik 
megszervezik  évről-évre,  akik  felvállalják,  hogy 
eljönnek, akik imában hordozzák! (és még ki tudja, 
mennyi háttérmunka van!) Úgy gondolom, hogy az a 
hiteles,  érthető,  emészthető,  ha  mindenki  a  saját 
egyéniségéhez  mérten  beszél  a  tapasztalatairól, 
ezért  nem tudom azt  mondani,  hogy  így  kellene, 
vagy másképp, hisz mindenki úgy tud hiteles lenni, 
hogy önmagát adja. Így például volt olyan, aki szinte 
nem is  említette  Istent  vagy  a  hit  szerepét,  csak 
utalásokat tett, de egy olyan osztályban, ahol pont 
erre volt szükség, hogy ne csukódjanak be a fülek. 
Egy  másik  előadó  viszont,  egy  másik  osztályban, 
nagyon őszintén beszélt  hitéről  és  hogy mennyire 
fontosnak  látja  Isten  és  az  ima  szerepét  a 
párválasztás folyamatában és a házasságukban. Ott 
nyitott  fülekre,  szívekre  talált,  olyan  mértékben, 
hogy spontán meg is tapsolták, ami egyedi eset volt, 
amióta ebben a projektben én részt veszek.
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Benke Júlia bemutatkozása 

Benke (Darabont) Júlia a nevem, Marosvásárhelyen 
születtem 1990. március 23-án. Tanulmányaimat a 
marosvásárhelyi  Művészeti  Líceumban  kezdtem, 
hegedű  szakon,  majd  folytattam  a  kolozsvári 
„Gheorghe  Dima”  Zeneakadémián,  csupán  két 
évig,  ugyanis  megismerkedtem  életem  párjával, 
Benke  Jánossal,  aki  református  lelkipásztor. 
Házasságkötésünk  után  a  Sepsiszentgyörgytől  10 
km-re  lévő  Aldobolyba  költöztünk,  az  első 
szolgálati  helyünkre.  Brassóban,  az „Universitatea 
Transilvania”-hoz  tartozó  konzervatóriumban 
fejeztem  be  az  egyetemi  éveimet  hegedű  és 
pedagógia  szakon,  mesterfokú végzettséget  pedig 
Bukarestben,  az  „Universitatea  Națională  de 
Muzică”  zenekonzervatóriumban  szereztem, 
szintén  hegedű-pedagógia  szakon.  2014-től  a 
Marosvásárhe l y i  Á l l ami  Fi lharmóniában 
do lgoztam,  hegedűművészként .  E lőbb 
Nagyteremibe,  majd  Mezőcsávásra  költöztünk. 
Lelkész  feleségként  nagyon  sok  hatás  ért,  egyre 
jobban  érdekelt  az  emberi  lélek,  az  emberekkel 
való  foglalkozás.  Megszületett  Nóra  lányunk,  és 
általa is  egyre közelebb kerültem ahhoz az isteni 
sugallathoz, hogy az igazi hivatásom az emberekkel 
való foglalkozás. Örömmel tölt el, hogy ma a CE 
Szövetséghez  tartozó  „Dorcas”  Gyerekotthonnak 
lehetek a vezetője, hála legyen Istennek érte!

ESEMÉNYEK A  
CE SZÖVETSÉGBEN 

„Ha elmúlik karácsony a járvány…” :) – 
azaz: Ha Isten is úgy akarja (DV), és élünk:

június 5-6. -  OCEV (vezetőségi) ülés
június 23-28. -  Avasi Tini-tábor
július 2-5. -  Női hétvége, Cserefalva, Téma: 
Anya-lánya kapcsolat – bővebb infók Facebookon
június 29- júl. 6. - Gyerektábor, Mahanaim 
táborhely
július 6-13. - COAH-CE tábor, Mahanaim 
táborhely
július 27. - aug.3. -  Nagyváradi CE közösségi 
tábor, Mahanaim táborhely
augusztus 10-17. -  Lesi i*úsági tábor, Peniel 
táborhely
augusztus 17-24. - Granny-tábor, Mahanaim 
táborhely

2020.  augusztusában  sor  kerül  a  CEVSz 
vezetőtanácsának  gyűlésére  a  Pennsylvania 
állambeli (AEÁ)  Lancaster-ben. A vezetőtanács 
tagja Belényesi Gabriella is.

CE KONFERENCIA 2020 

FIGYELEM!  Az  idei  CE  KONFERENCIA  
időpontja:  2020.  október  16-18.,  Kolozsvár, 
Tóközi Református Gyülekezet
A meghívott  szolgálattevőink között  lesz  Raffi 
Messerlian  lp.,  a  CEVSz  elnöke,  (Bejrúti 
örmény  evangéliumi  gyülekezet)  és  Harry 
We d e k i n d ,  a  CEVSz  európa i  a le lnöke 
(Hollandia)
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„… egy percet sem többet!” - 
Csorvási Jenő emlékére 
Írta: R. Szabó István lp. 

Öt  gyerek  közül  ő 
volt  a  legfiatalabb. 
Kétéves  volt,  amikor 
testvérei  a  Marosra 
mentek  fürödni.  Az 
öcs i  i s  u tánuk 
ku l logot t  é s  … 
egyszercsak elvitték a 
hullámok.  Nem esett 
baja,  bár  elég  hosszú 
szakaszon  sodorta  a 
szeszé l yes  fo l yó . 
Végü l  egy  fe lnő t t 

észrevette  és  kimentette.  Úgy  emlegette  ezt  az 
eseményt, hogy maga az Úr nyúlt utána és emelte ki 
a biztos halálból. Radnótfáján nevelkedett, asztalos 
szakember lett,  egy ideig  pedig ingatlanközvetítő. 
48  évet  élt  házasságban,  két  lány  édesapja.  Élete 
folyamán több betegséggel küszködött, de a halálos 
kór  je len létét  2008 -ban  á l lap í tották  meg 
szervezetében. Már akkor mondta nekem: „István, 
én készen állok! Legyen, ahogy az Úr akarja!”
A Mt  13,31  alapján  szólította  meg  az  Úr,  hitre 
jutásának  adatait  bejegyezte  a  Bibliájába:  1983. 
december  30.  Aznap.  Az  akkori  harasztkereki 
lelkipásztor,  Pitó  Antalt  volt  ebben  segítségére.  
Megtérésüket  követően,  már  a  ’80-as  évektől 
kezdve  feleségével,  Jutka  nénivel  egyetértésben 
megnyitották  tömbház  lakásukat  a  közösségi 
alkalmak számára. Az utóbbi években sokunknak – 
már a korai órákban – sms-ben küldte napi Igéjét. 
Az utolsót az örökkévalóságba való költözése előtti 
napon kaptam tőle: „alázzátok meg magatokat az Úr 
előtt, és Ő felmagasztal titeket!” (Jak 4,10).
Az  1999 -es  na gyvárad i  CE -konferenc ián 
ismerkedtünk  meg:  közösségben  és  régeniekként! 

Azóta ki mondhatná meg, hányszor száz kilométert 
utaztunk  a  közös  szolgálatokra,  konferenciákra, 
csendesnapokra?  Sokszor  beszélgettünk  autóban, 
egy -egy  i s tent iszte let  után  a  kövesdombi 
református  gyülekezet  udvarán  vagy  különféle 
eseményeken.  Imatémákat  is  megosztottunk 
egymássa l .  Megfonto l tan ,  személ yes 
b izonyságtéte l l e l  é s  röv idre  fogott  i ge i 
gondolataival gazdagította az együttléteket. Éveken 
át  szervezte  a  Marosvásárhely  környéki  vidéki 
missziót  és  volt  házigazdája  a  Gecse  utcai  hétfői 
CE-bibliaóráknak. 
Utolsó  látogatásom alkalmával,  amikor  úrvacsorai 
közösségben is  együtt  lehettünk,  mondta:  „várom 
az  Úr  Jézust”.  Jutka  néni,  mint  egy  szűkkörű 
reszponzorikus istentisztelet fennkölt pillanatában, 
visszaválaszolt:  „én  is!”  Szeretett  lányainak  ezt 
mondogatta a betegágyán: „addig maradok, míg az 
Úr akarja, egy percet sem többet!” 
2019.  december  6-án  befejeződött  földi  útja. 
Hisszük, hogy nem a halál ragadta el, hanem az Úr 
vitte haza. A gyászszertartásra adott volt az alapige, 
hiszen már évekkel ezelőtt arra kért, hogy a 2Tim 4 
7.  versét  olvassam  fel:  „Ama  nemes  harcot 
megharcoltam,  futásomat  elvégeztem,  a  hitet 
megtartottam, végül  eltétetett  nekem az  igazság 
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró 
azon  a  napon;  de  nemcsak  nekem,  hanem 
mindazoknak  i s ,  ak ik  vá r va  vá r j ák  az  ő 
megjelenését.” 
Sokat  lehetne  írni  Csorvási  Jenő  testvérünkről. 
Viszont ő sem saját magáról, hanem az őt megváltó 
Úrról igyekezett bizonyságot tenni. Tudta, vallotta: 
nélküle elveszett bűnös lenne! Meg volt győződve, 
hogy  hite  és  élete  alakulása  Jézus  Krisztus 
áldozatában  gyökerezett,  az  Ő  ajándéka  volt  és 
minden dicsőség Őt illeti.
Emléke  legyen  áldott,  szeretteit  pedig  erősítse  a 
minden kegyelem és vigasztalás Istene! 
Isten velünk, viszontlátásra!
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Csendesnap Nagyváradon 
Írták: A nagyváradi CE munkatársai

Január  11.-én  került  sor  Nagyváradon  a  CE 
Szövetség körzeti csendesnapjára. 
Közel  150  testvér  gyű l t  össze  januárban 
Nagyváradon,  sok  helyről  (Szatmár,  Zilah,  Arad) 
érkeztek  az  atyafiak  az  új  év  Igével  való  közös 
elkezdésére. 
Az Ige a soron következő 1 Királyok 11. részéből 
szólt  Visky  István  lelkipásztor  bevezetőjével. 
„Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult 
szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent 
neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen 
más  isteneket;  de  ő  nem  tartotta  meg,  amit  az  Úr 
parancsolt.” (1Királyok 11, 9-10)
Salamon bölcsességet kért és kapott Istentől,  de 
ez  nem  akadályozta  meg  Salamont,  hogy 
bolondságot  tegyen.  Idegen  feleségei  idegen 
isteneket  hoztak  be  Salamon  és  Izrael  életébe. 
Hogy történhetett meg ez?
„A bölcsesség kezdete Isten félelme”, ezt maga Salamon 
írja le a Példabeszédek könyvében. De vajon mi a 
vége a bölcsességnek? Erre is Salamon adja meg a 
választ  a  Prédikátor  könyvében:  „minden 
hiábavaló”. Hiába tudok különbséget tenni a jó és 
a  rossz  között,  ha  nem  tartom  meg  Isten 
parancsait.  Az,  hogy  valamit 
megértettem, még nem tart meg 
engem, nem vezet üdvösségre.
Sa l amon  ra ga szkodott  a 
fe lesége ihez  te l j e s  sz ívve l , 
szerelemmel.  Szeretni  héber 
nyelven  „ahav”  és  azt  jelenti: 
he l yet  kész í tek  neked 
magamban.  Salamon nem hitt  a 
bá lványokban ,  de  szeret te 
azokat,  akik  hittek  bennük,  és 
akik  behozták  azokat  Salamon 
életébe. Aztán leborult és imádta 
is  a  bálványokat  –  a  feleségei 

kedvéért.  Hát  nem  bolondság  ez?  Olyasmit 
megtűrni  és  imádni,  amiben  nem hiszek?  Tudta 
Salamon,  hogy  bolondság  ez,  de  mégsem  tett 
rendet  az  életében,  sőt,  a  rá  bízott  népet  is  a 
bálványimádás felé fordította. Mert amit a király 
tesz, az mindig példa a nép számára.
Isten  ítélete  viszont  utolérte  Salamont.  Isten 
kiveszi Salamon fiának kezéből az apjától örökölt 
országot,  ketté  szakítja  Izráelt  és  csak egy részt 
hagy meg Dávid házának. Hol van ebben az ítélet 
Salamon  számára?  Éppen  az  örökségben. 
Megkeseredve  panaszolja  el:  „Meggyűlöltem 
mindazt, amit fáradsá$al szereztem, míg fáradoztam a 
nap alatt, mert más emberre ke% hagynom, aki utánam 
következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e, vagy ostoba? És 
mégis  rendelkezni  fog  mindazzal,  amit  fáradsá$al 
szereztem,  míg  bölcsen  fáradoztam  a  nap  alatt.  Ez  is 
hiábavalóság!” (Préd. 2, 18-19)
Isten  leszámol  a  bálványokkal  és  azokkal,  akik 
megtűrik a bálványokat. Olyan királyt támasztott 
az  Ő  népének  Jézus  Krisztusban,  aki  a  bűnös, 
elesett  embernek  helyet  készít,  de  az  ember 
bálványainak nem. Megszabadít a bálványoktól.
A váradi  csendesnap  közös  ebéddel  és  kötetlen 
atyafiúi beszélgetésekkel zárult.  

VÁRAD KÖRZET
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Bonus Pastor beszámoló 

A Bonus  Pastor  Alapítvány  nagyváradi  Támogató 
Csoportja  az  elmúlt  hónapokban  is  folytatta  a 
tevékenységét  a  CE  Szövetség  szárnyai  alatt.  Az 
elmúlt  alkalmakkor  körülbelül  50  személy  fordult 
hozzánk segítségért,  a  legtöbben közülük azóta is 
járnak a  csoportba.  Azon kívül  többen igényeltek 
rendszeres  egyéni  tanácsadást.  Vannak  közöttünk 
függők és társfüggők, férfiak és nők vegyesen. Több 
házaspárunk  van.  Egy  alkalommal  átlagosan  13-15 
személy van jelen, de volt néhány nagyon szép 20 
feletti létszám is.
Kéthetente  péntekenként  este  6-kor  találkozunk, 
körülbelül  két  és  fél  órát  töltünk  együtt.  Ez  22 
alkalmat  jelentett  a  tavalyi  évre,  az  augusztusi 
szünet előtt félévzáró gardenpartyt tartottunk egyik 
kedves csoporttagunknál.  Több barátság is  alakult 
és erősödik a tagok között, megpróbálunk törődni 
egymással a közös találkozásokon kívül is.
Számos  témát  feldolgoztunk  a  tavalyi  évben, 
rendszerint a jelen levők hozták a gondjaikat. Ebből 
indult a közös beszélgetés. Volt szó az absztinencia 
lépéseiről,  a  legyőzendő  akadályokról,  a  külső  és 
belső  erőforrásokról,  a  személyiség  újjáépítésének 
fázisairól.  Sokat  beszéltünk  az  aktív  vagy  épp 
gyógyulófélben levő  függő  mellett  élő  családtagok 
helyzetéről,  gondjairól.  Így  esett  szó  férj-feleség, 
szülő-gyermek  kapcsolatokról.  Egyik  erősségünk 
épp  abban  rejl ik,  hogy  vegyes  csoportként 
mindenféle szempontból láthatunk egy problémát, 
könnyebben  érthetővé  válnak  a  mellettünk  élők 
reakciói, szempontjai. A tagok tanulják az asszertív 
kommunikációt, a hatékony problémamegoldást, az 
érzelmek  (akár  gyász)  feldolgozását.  Visky  István 
lelkipásztor jelenléte pedig mindig lehetőséget ad a 
kérdések hitbeli, lelki megvizsgálására is.

Részlet  a  Nagyváradi   CE  2019.  szeptember-december 
évharmados beszámolójában megjelent cikkből.

Imatémák  

Nagyvárad-körzet 

• A közösség tagjainak békességéért 
ezekben a járványos időkben.

• Az eltervezett közösségi alkalmak 
megtartásáért és az azokon kiteljesedő 
áldásért.

• A Mahanaim táborban végzendő 
munkálatokért

• Isten népének erősődéséért

Marosvásárhely 

• Isten vezetése és akarata szerinti 
vezetőségváltásért

• A programok megmaradásáért és azok 
folytatásáért 

Országos iroda 

• Isten vezetéséért a CE vezetőségben
• Az országos CE helyzetéért
• CE körzetek jelenlegi helyzetéért – 

anyagi stabilitásért
• Reménységért
• A Koinónia kiadóért
• Missziós programjainkért 
• A CE konferenciáért és a befogadó 

kolozsvári Tóvidéki református 
gyülekezetért
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Itthonlét 

Írta: Szilágyi Ágnes

Jól hangzik, hogy már 38 éve vonzódom a „mennyek 
országához”.  Szeretem magamat  hűségesnek  látni. 
Még  sincs  semmi  biztos  eszközöm,  aminek 
segítségével  csak  úgy,  egykönnyen  érteném Jézus 
szavait.  Vagy  mégis?  Mennyire  kellemetlen,  hogy 
miközben igyekszem az odafenn valókkal törődni, 
lassan-lassan leesik az álarc, mert észreveszem (– de 
jó!),  hogy  milyen  simán visszautasítok  valakit,  aki 
épp  beszélgetéssel  akar  segíteni  vagy  valamelyik 
családtagot,  aki  egy  kis  munkával,  hajaj!  Kizárom 
őket az életemből – megy ez nekem egyedül is!  És 
mi minden van még az életemben! 
A bocsánatkérésre  azonban  mindig  lehetőségem 
van.  És  milyen  jó,  hogy  ezután  ismét  a  másik 
szemébe tudok nézni, magamat pedig ilyenformán 
is  emlékeztetem az evangéliumra,  és  megbocsátok 
én is magamnak. Gyermekkorom emlékeiben az él, 
hogy  amikor  rosszat  teszek,  menekülnöm  kell. 
Milyen  nagy  dolog,  hogy  hiszek   Istennek,  aki 
elfogad engem és nem tőle, hanem éppen hozzá kell 
menekülnöm. 
Szeretem, hogyha jónak, kedvesnek, segítőkésznek 
ismernek az emberek, jó, hogy „részt kaphattam a 
munkából”, Jézus eszköze lehetek, szolgálatába állít. 
Az  Ő  „aki  hozzám  jön,  semmiképpen  ki  nem 
vetem”  befogadó  szeretetében  „könnyű ” 
szembesülni magammal a mindennapokban. Drága 
lehetőség,  hogy  olvashatom  örökérvényű  szavait! 
Mindennap olvashatom. A ma olvasott ige egyszerű: 
„Kérjetek, és adatik nektek…” (Mt 7,7a) Ha nem állunk 
meg,  ha  nem várjuk  meg,  ha  nem kérdezzük  Őt 
meg,  ugyan  mit  tudunk  megérteni  az  igéből,  és 
hogyan tudjuk azt megélni? Mondhatnánk, alig van 
olyan keresztyén ember, aki ne tudná: ez azt jelenti, 
hogy  Jézus  maga  mondja,  nyugodtan  kérhetek 
bármit, ha szükségem van rá és megkapom. Vajon, 
tényleg  ezt  jelenti  nekem is?  Ha a  társadalomban 
be je lentenek  va l ami  szabá l y t ,  tör vényt , 

rendelkezést, értjük-e, hogy mit jelent, ha fel nem 
dolgozzák, meg nem magyarázzák? 
De ha nem is értem mindig, elég sok megélt évem 
tapasztalata, hogy Isten szava megbízható. A Hegyi 
beszéd és annak folytatása, a mai igénk is,  engem 
arra  biztat,  hogy  keressem,  szomjazzam  Jézus 
szavát,  aki  hív  magához.  Sokszor  mentem Hozzá 
kéréssel  is,  de soha nem csalódtam adományában. 
Távolból  szemlélni  Jézust  kevés  ennek  az 
egyszerű(?)  igének  a  megéléséhez.  Jézus  e  szavak 
kimondása  előtt  és  után is  szólt  a  sokasághoz.  Ő 
mindig  hatalommal  sz ؚól.  Biztat,  hogy  bizalommal 
közeledjek  Hozzá,  és  soroljam  mindazt  hálás 
szívvel, amit látok, amit tett és amit megígért.
     Ezt nem lehet abbahagyni. Akad elég kérnivaló 
minden nap,  csak  mondjam el  Neki.  Ha valakibe 
kell kapaszkodnom ebben az időszerű itthonlétben 
az az, Aki megígérte: Veletek vagyok minden napon 
a  világ  végezetéig.  Ennél  nem  lehet  kevesebbel 
beérni. 

ZILAH KÖRZET
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A Koinónia Kiadó felhívása
Mottó: Tégy többszörösen jót!
Elgondolkoztatunk. Könyvalkotó közösség.

Kedves Koinónia, Koffer- és könyvszerető Testvérünk!

A jelenlegi Covid19 által okozott válság érintette a kiadónkat is. Mint kiderült: a könyv most luxuscikk. A 
Koffert  már  több,  mint  három hete  be  kellett  zárnunk.  Jelenleg  a  megcsappant  online  rendelésekre 
támaszkodunk.
Arra kérnénk téged, hogy tégy többszörös jót a tizeded egy részével. Vásárolj tőlünk az előttünk 
álló hónapokban rendszeresen könyvet (ez nagy segítség nekünk) és jótékonykodj a beszerzett címekkel (ez 
jó  másoknak):  add  oda  rászorulóknak,  szegényebb  családoknak,  óvodáknak,  iskoláknak,  árvaházakban, 
kórházban  levő  gyerekeknek.  Vagy  egyszerűen  vásárolj  magad  és  családod  számára  könyvet.  A 
www.konyvter.ro  és  a  www.koinonia.ro  oldalon  nagy  kedvezményekkel  várunk!  Románia  területén  a 
futárszolgálat  igénybe vételével  házhoz is  szállíttatjuk a  kiválasztott  könyveket.  Személyes  segítséget  is 
kérhettek, ha elakadnátok a vásárlás során, minden munkanapon délelőtt 10 és 14 óra között a következő 
telefonszámon: 0040 753459413, vagy írjatok emailt nekünk a beszerzes.koinonia@gmail.com címre.
Ha beszállnátok a Koinónia támogatók mecénás programjába és inkább teljes áron vásárolnátok meg tőlünk 
a könyveinket, keressétek meg Berke Krisztinát (marketing.koinonia@gmail.com).
A következő Igével kívánunk Áldott Húsvéti Ünnepeket: "Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok e%en, 
akik Krisztusban vannak" Róma 8,1

Szeretettel, a Koinónia munkaközössége.

www.koinonia.ro 

www.konyvter.ro 

Személyes segítség a 

könyvkiválasztásban 

munkanapokon 10-14 óra 

között a 0040 753459413 

telefonszámon!

http://www.konyvter.ro
http://www.koinonia.ro
mailto:beszerzes.koinonia@gmail.com
mailto:marketing.koinonia@gmail.com
http://www.konyvter.ro
http://www.koinonia.ro
mailto:beszerzes.koinonia@gmail.com
mailto:marketing.koinonia@gmail.com
http://www.koinonia.ro
http://www.konyvter.ro
http://www.koinonia.ro
http://www.konyvter.ro
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