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„Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te 

megszá!sz, ott szá!ok meg én is. Néped az 

én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te 

meghalsz,  ott  haljak  meg  én  is,  és  ott 

temessenek el!  Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is,  hogy csak a halál 

választ el engem tőled!” (Ruth 1,16-17)

Esküvőkön, ahol Isten jelenlétében ünneplik a házasságkötést, 
lehet hallani azt az éneket, amelynek szövege szinte szóról szóra idézi 
a  moábita Ruth fogadalmát.  Pedig Ruth nem vőlegényének mondta 
meghatódottan, szerelmes szívvel, hanem anyósának, aki férje és fiai 
elvesztése után keserű lélekkel készül hazatérni szülőföldjére, miután 
otthon  is  lett  újra  kenyér.  Meghalt  Ruth  férje  is,  Naomi  egyik  fia. 
Immár  nem köti  semmi  anyósához,  aki  biztatja  is,  hogy  maradjon 
otthon, menjen férjhez,  kezdjen új  életet.  Igazi  az a szeretet,  amire 
nem rábeszélni  kell  valakit,  hanem amiről  nem lehet  lebeszélni.  És 
Ruthot  nem  lehet  lebeszélni:  ragaszkodik  anyósához,  kész  érette 
elhagyni saját népét és isteneit, hogy Naomi népe és Istene az ő népe 
és Istene legyen ezután.

Mi  indíthatta  Ruthot  erre  a  ragaszkodásra?  Mit  látott  meg 
Naomiban, túl annak keserűségén, hogy kelljen neki anyósa népe és 
Istene?  Menyként  tapasztalta  szeretetét?  Látta  anyósa  Isten  előtti 
alázatát, amellyel Isten kezéből vette férje és fiai elvesztését? Netalán 
átragyogott a szomorúságán valami reménység,  amit ha még nem is 
nevezett  a  feltámadás  reménységének,  Isten  közelségébe  és 
gondviselésébe vetett hite táplált?

http://www.ce-union.ro
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Jó  dolog,  ha  valakinek  élete  úgy  tanúskodik 
Istenről,  hogy  érette  megszeretjük,  vele  együtt 
választjuk  Istenét.  Vagy:  velünk  együtt,  érettünk 
választják  a  mi  Istenünket.  „Úgy  ragyogjon  a  ti 

világosságotok  az  emberek  előtt,  hog y  lássák  jó 

cselekedeteiteket,  és  dicsőítsék  a  ti  mennyei  Atyátokat,” 

mondja  Jézus.  (Mt  5,16)  Ez  a  Krisztus  követői 
bizonyságtételének célja és értelme.

Ruthnak viszont el kellett jutnia majd oda, 
hogy választása motivációja megforduljon: ha eddig 
Naomiért  választotta  annak népét  és  az  egy igaz 
Istent, ezután válassza Istenért Naomit és népét. A 
szeretet, a ragaszkodás tartóssága, a hűség ugyanis 
ott terem, ahol Isten, az ő szeretete, kegyelme egy 
kapcsolat  alapja.  A legkedvesebb  anyósban  is 
előbukkanhat  hiba.  A legszerelmesebb  férj  vagy 
feleség is szolgáltat okot a csalódásra. A leghívőbb 
tes tvér  i s  „emberbő l  van” ,  é s  a  l eg jobb 
közösségben, gyülekezetben is találhatunk okot a 
botránkozásra.  Ha  csak  érettük  választottuk 
Istent,  meglehet,  hogy  hibájukat,  vétkeiket  látva 
velük együtt Istenben is csalódunk. Az érett hit és 
szeretet  jele,  hogy  ragaszkodásunk,  hűségünk 
alapja  immár  nem  az  emberben  van,  hanem 
magában Istenben. „Fogadjátok be  egymást,  ahogyan 

Krisztus  is  befogadott  titeket  Isten  dicsőségére.”  (Róm 
15,7)

Az országos CE iroda hírei 

• 2020.  áprilisától  júniusáig  szünetelt  a  CE 
országos  iroda  munkája  a  járványügyi  helyzet 
miatt, technikai munkanélküliségen voltam én 
is.  Ez  az  idő  alatt  sem ültem tétlenül,  mert 
időnként  bekapcsolódtam magánszemélyként 
egyik-másik  közösség  online  találkozásába,  a 
CE  vezetőség gel  több  megbeszélést  is 
fo l y ta t tunk ,  va l amint  te r veztük  az 
önkéntesekkel  a  Női  hétvégét,  és  a  jövő  évi 

Télitábort is. A röpCE hírlevél is elkészült és 
kiment húsvétra. Istennek hála júniustól újból 
beindult a munka az irodán. 

• A Női  hétvége  programot  sajnos  el  kellett 
halasztanunk, ehelyett a munkatársi  hétvégén 
vettünk  részt  július  2-4  között,  ahol  a  női 
misszióról  beszélgettünk,  terveket  szőttünk. 
Vendégünk volt Parti Judit, a Family magazin 
szerkesztője Patocskai Kati barátnőjével,  akik 
drámaórát is tartottak nekünk. Ezt a missziót 
szeretnénk  kiterjeszteni  Erdély-szerte,  mert 
látjuk, hogy szükség van rá.

• Stafétaátadás  történt  a  Télitábor  munkatársi 
csapatában.  Sokan kisgyerekesek lettek,  ezért 
egyre  kevesebb  az  idejük,  energiájuk  a 
szervezéshez. Az új munkatársi csapat tagjai a 
Re:Geni  ifisek.  Hálát  adunk  Istennek  a 
mindenkori munkatársakért. Az új csapat már 
a  jövő  évi  Télitábort  szervezi.  Munkatársi 
hétvégére is sor került augusztus 20-22 között 
Bogártelkén,  ahol  a  „seniorok”  átadták 
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 a fiatalabb generációnak, 
és  mentorokként  jelen 
voltak    a tervezésnél.
• CE  Vezető ség i 
(OCEV )  on l ine 
megbeszélésekre  került 
sor  többször  a  nyár 
folyamán. A téma: Quo 
vadis CE? Merre tart a 
CE  Erdé l yben?  Azt 
látjuk,  megújulásra  van 
szüksége  a  CE 
mozga lomnak  i s . 

Istennel  keressük  a  választ  a  felmerült 
kérdésekre,  az  országos  iroda  hogyan-
továbbjára, a jelenlegi helyzetben megtalálni a 
hangunkat  a  v i l ágbó l  f e l énk  tódu ló 
individiualista  áramlattal  szembemenve, 
hirdetve az örömhírt, bátorítást adni.  

• A CE Szövetség  gazdag  szellemi  örökséggel 
bír. Ennek összegyűjtése kezdődött el néhány 
évvel  ezelőtt.  Írott  és  hangzó  anyagok 
digitalizálása  megkezdődött  és  folytatódik. 
Keressük  annak  a  lehetőségét,  hogy  ezt 
elérhetővé is  tudjuk tenni  mindenki  számára 
egy internetes felületen.

• A CE  Szövetség  központi 
honlapja  is  lassan  bővül  és 
frissül  az  egyes  körzetekben 
működő  p rogramokró l . 
Tervünk továbbra is  az angol 
és  román  nyelvű  o lda lak 
feltöltése is.

• A Koinónia  Kiadó  holland 
tá r s tu la jdonosa  révén 
könyvadományhoz  jutott  a 
CE  Szövetség .  Többszáz 
könyvet  tudtunk  eljuttatni 
ezáltal a körzetekbe, ezáltal is 
hozzájárulva a misszióhoz.

• DJK-találkozót  tartottunk 

szeptember 4-én a Peniel táborhelyen, így 5-én 
mi  is  részt  vehettünk  a  sorban  következő 
körzeti Csendesnapon.

• Belényesi  Gabriella  DJK-tagságból  és  a 
CEVSz-ben  vállalt  vezetőségi  tagságból 
visszavonult.  A CE  vezetőség  elfogadta  ezt, 
javaslata  alapján  a  CEVSz-ben  Gál  Lázár 
Ha jna lka  he l yettes í t i  ő t  a  következő 
választásig.

• Hálát adunk Istennek minden adakozó szívért. 
A járvány  ideje  alatt  sem  szűntek  meg  a 
támogatások az iroda felé, és igazán mély hála 
van  a  szívemben  Isten  gondviselő  szeretete 
iránt  és  irántatok,  drága  testvérek.  Az  iroda 
nem  önmagáért  létezik.  Értetek  van  és  a 
misszióért. Azt szeretnénk a vezetőséggel, ha 
egyre  inkább  szolgálni  tudná  az  iroda  a  CE 
Szövetség közösségeit, a missziót.

• Gyűjtést hirdettünk meg a bejrúti testvéreink 
számára, akiket robbanás ért augusztusban. A 
felhívásra  4500  dollárnak  megfelelő  lej  gyűlt 
be,  amelyet  átutaltunk  augusztus  27-én.  A 
gyűjtéshez a romániai CE Szövetséghez társult 
a magyarországi Bethánia CE is.

DJK-gyűlés Péniel táborhelyen
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Bálint B. László bizonyságtétele 

“Uram, Istenem, hozzád kiáltottam,

és me%yógyítottál engem.

Uram, kihoztál engem

a holtak hazájából,

életben tartottál,

nem roskadtam a sírba.” 

30. Zsoltár 3-4

Késő  délután  jókedvűen  mentem  le  a 
házunk alagsorába, hogy nekilássak a hatalmas eső 
és áradás hatását tompítani. Hogy csökkenjen a víz 
szintje,  ellenőrizni  akartam,  hogy  működik-e  az 
átemelő  szivattyú.  Hogy  kiemeljem,  megfogtam a 
kábelét,  és  elkezdtem  felhúzni.  Az  áramütés 
lemerevített.  Semmit  nem  láttam,  nem  éreztem, 
csak a görcsbe rándult bele fájdalmasan a testem, és 
deszkaként  estem  a  vízbe.  Nem  szűnt  meg  az 
áramütés, nem állt le a következő pillanatban sem. 
Zúgva  rángatott  a  semmiben,  a  teljes  testem 
vonaglott,  mereven  görcsben,  mint  egy  kemény 
fadarab, megfeszült a testem. Igen, megcsapott az 
áram  --  ezt  megértettem.  Igen,  nem  verte  le  a 
biztosítékot -- ez hosszú lesz. A görcs teljes: levegőt 
venni  nem tudok.  Ha ez  így  megy  tovább,  akkor 
vége.  Temetés  lesz.  Banális  élet,  sok  félbehagyott 
ter vvel ,  szép  reményekkel .  Utolsó  erőmet 
összeszedve, bár szuszogni nem tudok, a tüdőmből 
kipréselek  egy  SEGÍTSÉG-kiáltást.  Még  egyet. 
Még és még, levegőm nincs, mozdulni nem tudok, 
de  kiáltok.  A kiáltást,  a  sötétből,  a  mélyből  és  a 
teljes  testemet  rángató  görcsből  a  fiam  hallotta 
meg.  Kirántott  a  halál  markából!  Leszedett  az 
áramról,  kiemelt  a  vízből.  Újra  tudok  lélegezni. 
Mindenem fáj -- élek.

A 150.  zsoltár  utolsó  verse:  “Minden  lélek 

dicsérje az Urat!” Ezt úgy is lehet fordítani: “Minden 
lélegzet  dicsérje  az  Urat!”  Amikor  nincs  lélegzet, 
akkor  is  lehet  még  kiáltani.  A gyermek áldás.  Él, 
hall,  meghallja  a  kiáltást,  ki  tudja  emelni  a  halál 
semmijébő l  az  embert.  Gyermek  nélkül ,  a 

magányban ugyanez a történet másképp ért volna 
véget. A kiáltást nem hallotta volna meg senki, és 
ezt sem tudom elmesélni.

A hit  mindennapi  megélése  lábadozásom 
alatt  a  napi  zsoltár-  igeolvasásként  van  jelen  az 
életemben.  Lelkileg  gyenge  vagyok  magamat 
hordozni,  és  lelkierő  nélkül  csak  vánszorgok.  A 
lelkierő forrása naponta néhány zsoltár. A szentírási 
részeket  a  my.bible.com  telefonos  applikációval 
olvastatom  fel  a  Revideált  Új  Fordítás  (RÚF) 
hangos Bibliájából, és próbálom magam is hangosan 
o lva sn i  a  szöveget .  A  zso l tá rok  mind ig 
hozzátar toztak  a  keresztény  közösségek 
mindennapjaihoz.  A zsoltárok  és  az  ige  reggeli 
olvasása számomra olyan, mint mikor a festő kikeni 
a  palettára  a  színeket.  A meleg  színekből  már 
nehezebb  komor  viharos  képet  festeni,  és  az  én 
lelkem reggel üresen ébred. Ha nem töltöm meg az 
igével, csak kopogó fazék és üres bádog, mely a napi 
hírek és bosszúságok zaját visszhangozza. 
Minden lélegzet dicsérje az URat!

Bálint  Bálint  László,  marosvásárhelyi 

születésű  kutató  orvos,  jelenleg  a  Debreceni  Egyetem 

a d j u n k t u s a.  Ko r á b ba n  a  m a r o s v á s á r h e l yi 

V á r t e m p l o m   i f j ú s á g i   c s o p o r t j á n a k ,  b u d a p e s t i 

o r v o s e g ye t e m e n   a  M E K D S Z  b i b l i a ó ra,  a 

kelenföldi   református  gyülekezetben  az  i'úsági  csoport, 

majd  a  kolozsvári  Genéziusz  közösség  és  a  tóközi 

gyülekezet  tagja.  Kutatási  területe  a  genetika-
epigenetika: azaz milyen biológiai utakon öröklődik 
az  ami  n incs  a  gén je inkbe  vésve  i l l e tve 
mekkora  szabadságunk van  a  gén je ink 
meghatározottsága mellett.    

http://my.bible.com
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Könyvszüret a Koinóniánál 

Írta: Zsigmond Júlia, szerkesztő

Két  könyvgyümölcse  is  beérett,  így  már  ízlelhető 
volt  a  CE  konferencián  a  Koinónia  Kiadó  őszi 
termése:

!  Visky  István  A századik  című  könyve  bibliai 
igerészekből  kiinduló  rövid  elmélkedésekbe  hív, 
mintha  a  szerző  hangosan  (o lva shatóan ) 
gondolkodna, és azt szeretné megmutatni –  annak 
is,  akinek  nincs  erről  tapasztalata  –,  hogyan 
magyarázza  a  Szentlélek  a  Bibliát,  ha  nyitottak 
vagyunk.  Magával  hívja  az  olvasót  is  erre  az  útra, 
hogy  nyíljon  meg  „Isten  Igéjének  ellenállhatatlan 
bája ,  nyugtalanító  szépsége  és  borzongató 
komolysága  előtt”,  amely  mindig  képes  nekem és 
rólam szólni.

"  Miért  nem  hiszek  már  címmel  egy  német 
szerzőhármas  mélyreható  kutatásokon  alapuló, 
olvasmányos  fordításkötetet  vehetünk  kézbe, 
melynek  alcíme  még  beszédesebb:  Amikor  a 
fiatalok elvesztik hitüket.  Az egyházban és hitben 
élők egyik fő kérdése: hogyan vonzhatnának mást is 
az Isten(nel járók) közösségébe. Nem missziológiai 
szakkönyv  ez,  de  részben  így  is  olvasható  azáltal, 
hogy jobban láttatja, mi taszítja, löki messzire még 
azokat is, akiket már megérintett a hit szele.

#  Nem  teljesen  új  kiadvány,  viszont  mégis  új: 
megérkezett  a  harmadik,  várva  várt  kiadása  is  az 
elmúlt  évtized  legsikeresebb  gyermekbibliájának, 
melynek címe: Jézus meséskönyve, a Biblia. A szerző a 
Bibliából  varázsolt  meséskönyvet,  vagyis  arra  tett 
eredményes  kísérletet,  hogy  ószövetségi  és 

újszövetségi  történeteket  meséljen  újra  olyan 
szóhasználattal  és  történetfűzéssel,  hogy  a  mai 
gyermekek számára is érthető meg izgalmas legyen, 
ugyanakkor  a  rengeteg  v i sszauta lásnak  és 
előrevetítésnek  köszönhetően  a  Biblia  történeteit 
már alaposabban ismerő, nagyobb gyerekek számára 
is  érdekes  a  könyv,  hiszen  olyan  összefüggéseket 
fedezhetnek  fel ,  amelyek  megkönnyíthetik 
számukra a történetek feldolgozását, megértését.

Tobias FAIX  Martin Hofmann  Tobias Künkler 

 
 

MIÉRT NEM HISZEK MÁR 
 

 Amikor a fiatalok 
elvesztik hitüket  

 
 

 

koinónia 
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Hírek és imatémák a 
marosi körzetből 

Két fiatal  csatlakozott  a  marosvásárhelyi 
CE  közösséghez,  amiért  különösen 
há lá sak  va gyunk .  Imádkozzunk  a 
folytatásért,  hogy  a  következő  generáció 

is  bekapcsolódjon és legyen aki  továbbvigye ezt a 
szolgálatot.

Félév járványszünet után, szeptember 19-
én  újra  sor  került  a  szövetségmegújító 
alkalomra.  Hálásak  voltunk/vagyunk, 
hogy  újra  élőben  találkozhattunk.  A 
következő alkalmat a konferencia idejére 

tervezzük, amikor együttesen online követhetjük a 
konferencia előadásait.

Szeptember 20-án munkatársi találkozót 
szerveztünk  a  bucsini  táborhelyen. 
Munkatársakkal ,  csa ládta gokkal , 
gyerekekkel  vettünk  részt  a  szabadtéri 
áhítaton,  amelyet  R.  Szabó  István 

tartott.  Utána  ismerkedési  és  csapatépítő  játékok 
következtek. A finom közös ebéd után tirolizás és 
szabadidős  programunk  (kötetlen  beszélgetések) 
volt.

Idén  l e j á r  a  maros i  vezető ség 
mandátuma és novemberben választjuk 
meg az új  vezetőséget.  Imádkozzatok, 
hogy Isten szerint  való  új  vezetőséget 
válasszunk. 

November 1-től új otthonvezető kerül a 
marosvásárhelyi  Dorcas  Otthonba, 
Takács  Tünde  személyében.  A távozó 

otthonvezetőnek, Benke Júliának hálásan 
köszönjük  szolgálatát.  Istenünk  áldása  legyen 
mindkettőjük életén!

Az  Onesimus  programot  támogató 
szervezet  hamarosan  megszűnik. 
Imádkozzunk, hogy újabb támogatók 
kapcsolódjanak be.

A bucsini  fejlesztések  a  COVID 
járvány miatt az idénről átcsúsznak a 
jővő évre. Napelemes rendszerrel kell 
megoldanunk az elektromos hálózatot 
(mivel a villamos hálózatot nem fogják 

felhozni a táborhelyig), ami nem kis pénzbe kerül. 
Ezen  kívül  a  vízellátást  is  meg  kell  oldanunk.  Az 
ivóvizet egy forrásból vezettük le, de mivel nem elég 
a teljes vízigény kielégítésére, ezért a WC-knek és 
tusolóknak patakvízből kell pótoljuk. Ez a vízügytől 
függő bonyolult eljárást igényel, és a vizet tisztítva 
kell  visszaengedni  a  patakba.  Imádkozzunk 
mindezek  megvalósításáért  és  az  anyagi  fedezet 
biztosításáért. 

MAROS KÖRZET
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Egyedül kegyelemből!  

Nagy  Erzsi  néni  paniti  testvérre  emlékeznek  a  marosi 

körzetben, aki 2019 decemberében ment mennyei Urához. 

Temetése,  akárcsak  születésnapja,  karácsony  szombatján 

volt. A vele (N.E) és férjével id. Nagy Györ%yel (N.GY.) 
készült  interjúból  közlünk  egy  részletet.  Az  interjút  a 

mezőpaniti Kovács Tibor lp. készítette.

Kedves Erzsi néni, hol és mikor született?  

N.E.: 1934 karácsonyán egy tíz tagú családba hozott 
az  angyal  Mezőfelébe,  és  Isten  kegyelméből, 
szeretném,  ha  majd  eljön  az  idő,  az  angyalok 
vigyenek is el.

Hogyan ismerte meg Isten kegyelmét? 

N.E.:  14  éves  voltam  és  konfirmálni  készültem, 
Szőke  László  volt  az  lelkipásztor  Mezőfelében. 
Visszaemlékszem, hogy egy alkalommal bibliaórára 
mentünk  a  parókiára  egy  barátnőmmel.  Az  úton 
valaki  kíváncsiskodva  kérdezte,  hogy  hová 
megyünk,  majd  megjegyezte:  „oda  olyan  rosszak, 
mint  t i ,  nem  va lók ! ”  Ez  komol yan 
elgondolkodtatott.  Egy  másik  meghatározó 
emlékem  az  volt,  amikor  bejött  hozzánk  egy 
fiatalember,  és  gyönyörűen  elénekelte  a  39. 
hallelujás éneket. Édesanyám megjegyezte, hogy ez 
a legény fiú létére ilyen szépen dicsőíti Istent, de én 
nem vagyok  erre  képes.  Ez  nagyon  rosszul  esett. 
Megadta  az  Úr,  hogy  gyermek  le lkemmel 
felismerjem,  hogy  bűnös  vagyok,  s  eldöntöttem, 
hogy  jobb  leszek.  Nem ment  könnyen,  egy  ideig 
még csúnyán beszéltem, talán még káromkodtam is, 

MAROS KÖRZET
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de az Úr megszabadított.  Betelt  rajtam az az ige, 
hogy  „akit  a  Fiú  megszabadít,  azok  valósággal 

szabadok” (Jn 8,36). Mire konfirmáltam, olyan tűz és 
vágy  égett  a  szívemben,  hogy  ha  egyedül  is,  de 
délután  is  elmentem  az  istentiszteletre,  és  azóta 
soha el nem maradtam. Mindig az Urat, az Igét és a 
közösséget kerestem. 

Egyik  hallelujás  énekünk  azt  mondja,  hogy 

„mélyebbre Benned, mélyebbre még ...”, Gyuri 

b á c s i  h o g y a n  j u t o t t  m é l ye b b re  a 

kegyelemben? 

id.  N.  GY.:  Bibliaórára  kezdtem  el  járni,  ahol  a 
gyülekezet újjászületett tagjai tartották az alkalmat, 
itt  én is  megtanultam hangosan imádkozni.  A 40. 
Zsoltár  szavai  végér vényesen  megragadták 
szívemet: „Várva vártam az Urat, és hozzám hajolt, ... 

kivont engem a pusztulás gödréből, ... sziklára á!ította fel 

lábamat.”   Ezzel  az  igével  indultam  el  a  keskeny 
úton.  Minden  lehetőséget  megragadtam,  hogy 
közösségben legyek. Így kezdődött el az ébredésem. 

Erzsi néni, mit jelentett önöknek egy életen 

át kegyelemben, kegyelemből élni? 

N.  E.:  Nekünk  ez  volt  minden!  Nagyon  fiatalon 
szívemre  helyezte  az  Úr  az  Ézs.  58,11-et:  „Vezérel 

téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet...”. Kézenfogva, 
lépésről-lépésre vezérelt szüntelen.  A házasságban 
is csodásan. A kórházba mentünk meglátogatni egy 
hívő  testvért, ott találkoztam először a férjemmel. 
Amikor  kijöttünk  a  kapun,   azt  mondta,  hogy 
szeretne  megnő sü ln i ,  s  rám  gondol t .  Azt 
válaszoltam: „ ha az Úr akarja, elmegyek!” Egy fél év 
után egybekeltünk. Nem volt se csokor, se gyűrű, se 
slájer,  se  tánc,  de  az  Úr  vezérelt  és  gazdagon 
megáldott.  Egy  ének  jut  eszembe:  „minden 
kegyelem,  ne  félj!”  –  s  kegyelemből  kaptuk  a 
gyermekeket  is,  mind  a  négyet.  Milyen  szépen 
mondja  a  Zsolt.  36,6:  „Uram,  kegyelmed  az  égig  ér, 

hű s é g e d  a  f e l hők i g ! ”  Huszonöt  év ig  é l tünk 
anyósomékkal  veszekedés  és  összeszólalkozás 

nélkül, ez is kegyelem. Amikor édesanyám meghalt, 
arra kértem az Urat, hogy adjon nekem egy kislányt, 
hogy kereszteljem édesanyám nevére.  Két év után 
Isten meghallgatott. Van ennél nagyobb kegyelem?

A  menny  felé  tekintve,  hogy  érzi,  mire 

elégséges ez a drága kegyelem? 

N.  E.:  Minden  nap  bűnbánattal  készülünk 
hazaköltözni.  Nagyapám szobájában volt  egy  kép, 
amin  az  Úr  Jézus  egy  kígyó  fejére  tapos.  Ingyen 
kegyelemből,  Krisztus  győzelméért  minket  is  a 
Mennybe fogad. Most azért imádkozom, hogy az Úr 
angyalai vigyenek haza.

Az  Úr  meghallgatta  kérését.  Pihenése  legyen 
csendes, emléke áldott.
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Betekintő 

A marosvásárhelyi  Dorcas  otthon  20  éve  működik. 

Család-típusú otthont nyújt azoknak a gyerekeknek, akik 

hozzájuk  kerülnek  a  maros  megyei  gyermekvédelmi 

rendszerből.  Tóth  Szidónia-  Mónikával  (M),  az  otthon 

egyik  lakójával  és  Ferenczi  Irénkével  (I),  az  egyik 

nevelővel  beszélgetett  Gál  Lázár  Hajnalka  (H)  CE 

országos iroda ügyvezetője a Dorcas otthon életéről.

Ferenczi Irénke

H :  Ir é n ke ,  h á n y  é v e  v a n  i t t  a  D o rc a s 

otthonban? 

I: 21. éve. Mielőtt megnyílt volna, már itt voltam.

H:  Milyen  céllal,  milyen  elképzeléssel  jött 

ide? 

I:  Volt  egy  másik  munkahelyem  volt,  és  úgy 
éreztem,  hogy  nem  csinálok  semmit.  A munka 
kényelmes,  de  nem  voltam  megelégedve.  És 
elkezdtem keresni. Adódott ez a lehetőség, tudtam, 
hogy fog nyílni ez a ház, s jelentkeztem. Próbaidőre 
felvettek. 4 gyerek volt itt akkor. Nagyon színesnek 
tűnt az egész, és ki is derült az évek során, hogy az 
is. Kihívás is volt, éreztem, hogy valami többet kell 
tegyek.

H:  A munkaköre  komplex:  nevelőnő,  de  a 

főzés is benne van. 

 
I:  amíg a  gyerekek kicsik voltak,  másképp kellett 
foglalkozni  velük,  volt  szakácsnőnk  is.  És  ahogy 
nőttek  a  gyerekek,  akkor  átalakult  a  munkakör. 
Olyan, mint egy családban.

H: A gyerekekkel is olyan a kapcsolata, mint 

családban? S hogyan fejlődött a kapcsolata a 

gyerekekkel? A bizalom kialakult? 

I:  Próbálkozunk  megadni,  amit  lehet.  Korlátokba 
ütközünk.

H: Mi volt a legnagyobb kihívás a 20 év alatt? 

I: A gyerekekből kamaszok lettek. Egész másképp 
kell foglalkozni velük különböző életkorban.

H: Mi a legszebb élménye az elmúlt 21 évből? 

I: Nem tudom, mi a legszebb. De úgy érzem, Isten 
használt.  Mindig is  ezt szerettem volna,  hogy úgy 
használjon, ahogy akar. Jó volt látni, hogy akár sok 
harc  után  is,  kikerülnek  a  gyerekek,  megállják  a 
helyüket.  Visszajönnek,  hogy  elmondják,  hogy 
milyen jó volt  nekik itt  lenni,  és  bánják,  hogy ha 
esetleg  hamarabb  elmentek.  Én  minden  kis 
v i s sza je l zésnek  ör vendek ,  de  nem  a 
visszajelzésekből szűröm le, hogy mennyire vagyok 
értékes. 

H:  Ha  nem  a  mások  véleménye  adja  meg 

számára,  hogy  mennyire  értékes,  ez  azt  is 

jelenti, hogy Irénke Istenbe gyökerezve éli a 

mindennapjait. 

I: Próbálom. 

H: Az elmúlt huszonegy év arról tanúskodik, 

hogy megtalálta a hivatását. 

I:  Igen.  Voltak  természetesen  problémák  is,  de 
mindig tudtam, hogy a helyemen vagyok, Isten ezt 
adta  elém,  és  ezt  kell  tegyem.  Ezt  próbálom 
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mondani  a  gyerekeknek  is,  hogy  ne  féljenek  és 
csüggedjenek, mert van jelen is és jövő is!

..............................

Tóth Szidónia-Mónika

H. Mióta vagy itt az otthonban? Hogy érzed 

itt magad?  

M: 16 éve vagyok itt.  Jól érzem magam ebben az 
otthonban.

H: Mit szeretsz itt a legjobban? 

M:  A biztonságot.  Az  adja  a  biztonságot,  hogy 
tudom, hogy valahová tartozom.

H: Mivel foglalkozol?  

M: Most fejezem be az asszisztensi posztlíceumot.

H: Mi lesz, ha hamarosan elkerülsz innen? 

M: Hamarosan elmegyek Németországba.

H:  Mit  adott  neked  a  Dorcas-otthon,  miért 

vagy hálás a 16 év alatt? 

M: A gyerekekért, a nevelőkért, mindenért. Persze 
voltak konfliktusok is, de olyan volt tényleg,  mint 
egy  család.  Ha nem ide  jöttem volna,  akkor  nem 
tudom, hogy mi lett volna.  A szüleim döntése volt, 
mindkét testvéremmel együtt jöttem. Ez is jó volt.

H:  Milyen  értékekkel  gazdagottál,  ami  az 

életben jól fog majd? 

M: Az  Onesimus  programban  (a  marosvásárhelyi 
CE  –nek  egy  projektje,  amely  célja  hátrányos 
helyzetű  a  fiatalok  szocializációjának  elősegítése, 
támogatása–szerk.megj.)  és  a  táborokban  sok 
baráttal,  velük  való  beszélgetéssel  gazdagodtam, 
azzal,  ahogyan  próbáltak  Isten  fele  vezetni,  hogy 
lehet Istenre számítani.

H:  Meg  tudsz  osztani  egy  ilyen  élményt, 

amikor  tapasztaltad,  hogy  Istenre  lehet 

számítani? 

M:  Néhányszor,  nehéz  napokon  tapasztaltam, 
amikor éreztem, hogy nincs más, akire számíthatok.

H:  Mit  kívánsz  a  Dorcas-otthonnak,  és 

akoknak akik itt vannak, vagy lesznek? 

M:  Hogy  értékeljék  az  otthont.  Mert  ez  olyan 
kettős: hogy arra gondolsz, hogy milyen jó, hogy itt 
lehetsz,  vagy  szomorkodsz,  mert  nem  vagy  a 
szüleiddel. Én érzem, hogy jó volt itt.

Isten  áldása  legyen  a  Dorcas-otthon  lakóin, 

munkatársain!  Adja  Isten,  hogy  még  sokáig 

tudjon család lenni sok fiatal számára! 
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Hamuvá égetve 

Írta: Visky István lp.

Nem  kapok  levegőt.  A szemeim  ólom  nehezek, 
halálosan  fáradt  és  kimerült  vagyok,  minden 
mozdulat  nehéz,  vontatott.  Vánszorogva  ébredek. 
Reggel van, éppen csak elkezdődött egy új nap. De 
nem egy friss kezdet, hanem egy kín, egy már a nap 
első  perceiben elvesztett  küzdelem kényszere.  Mi 
van velem? 

Nem ma  kezdődött.  Másfél  évvel 
eze lő t t  l a s san  a  do lgok 
elveszítették a fontosságukat, nem 
éreztem ízt,  nem volt már őszinte 
nevetés.  Eltűnt  a  vágy,  a  feszült 
érdeklődés,  lassan  elkoptak  a 
színek,  minden  szürke  lett  és 
homok ízű. Mára már nem maradt 
be lő l em  más ,  c sak  egy 
cigarettacsikk, amelyik még lassan, 
c sak  a  megszokásbó l  füs tö l . 
Minden  hiába,  minden  céltalan. 
Kiégett a lelkem. 

A kiégés a  lélek elhamvadása,  az életerő  eltűnése. 
Rettenetes  állapot,  amelyik  lassan,  alattomosan 
kúszik be az ember lelkébe. Először csak fáradság, 
vagy egy ahhoz hasonló állapot. De olyan fáradság 
ez,  amit  nem  lehet  kipihenni.  Álmatlanság, 
forgolódás az ágyban. Miért, minek, kinek, meddig? 
A feladatok,  a  szolgálatok,  a  helyem  az  életben 
mind  kérdőjelessé  válnak.  Minden  kérdőjel  egy 
irányba mutat:  van ennek értelme?  A lélek pedig 
tompán hörgi: nincs, nincs értelme.   

Összeszedem  ma gamat .  Imádkozás ,  e rő s 
elhatározások. És kávé, sok kávé. Pár napig jó, újra 
erőm van, aztán jön a mélység, a zuhanás a hamuba. 
Nem tudok  magamon segíteni.  Pedig  ezt  teszem 
másokkal.  Emberekkel  dolgozok,  tanár  vagyok, 
szociális  munkás  vagyok,  lelkipásztor  vagyok, 

pszichológus  vagyok,  segítő  vagyok.  És  sok 
embernek  segítettem.  De  most  magamon  nem 
tudok  segíteni,  mert  nincs  miből  adjak,  a  lelkem 
helyén csak egy marék hideg hamu van. 

Minden  azzal  kezdődött,  hogy  semmire  sem volt 
időm. Több dolgot is végeztem egyszerre és ezek jól 
mentek.  Minden  sikerült.  Eufórikus  hangulat, 
dicséretek,  irigység  másoktól.  Legenda  vagyok. 
Nagy,  talán  túl  nagy  lelkesedés,  felfokozottság, 

kirobbanó  energia,  az  emberekkel 
élénk  kapcsolattartás.  Lelkesedés  a 
hivatásomért,  az emberekért  és  Isten 
ügyéért  való  intenzív  fáradozás,  a 
kötelességeimmel való azonosulás.  Az 
ideális  munkatárs  vagyok.  Dicséret, 
pénz,  ragyogás.  Olyan  vagyok,  mint 
Isten.

Otthon is végzem a feladataimat. Még 
egy ügy belefér  a  mai  napba.  Hosszú 
még az éjszaka. Aludjanak a gyengék. 
Aludj csak, majd én őrködök. Persze, 

helyetted  is  elvégzem  a  feladataidat.  Legyünk 
őszinték, jobban is mint te. Nem kell megköszönd, 
elég, ha csodálsz. Én vagyok a munka, én vagyok a 
munkám eszköze. Gyémánt penge. 

Csak az éjszakák, azok ne lennének. Hosszúak, nem 
tudok aludni. Forog a film, zakatol a gép: holnap mi 
következik,  melyik  kérdésre  mi  a  megoldás. 
Szeretem a munkámat,  de nem szeretem, ha nem 
jön ki  úgy,  ahogy  akarom.  Azaz  tökéletesre.  Nem 
vagyok  megelégedve  magammal.  Gyerünk,  Táltos, 
többet is tudsz te ennél! Nem alszom eleget. Már a 
harmadik  üres,  álmatlan  éjszaka  a  héten.  Majd 
hétvégén bepótolom.

Dühös  vagyok.  A dolgok  kicsúsznak  a  kezemből. 
Eltévesztem az időpontot. Mikorra beszéltük meg? 
Nem emlékszem pontosan. Cserben hagy a testem, 
az  elmém.  Áruló.  Pedig  az  Úr  ügye  nem  tűr 

VÁRAD KÖRZET
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halasztást.  A  lélek  kész,  de  a  test  erőtlen!  
Megíratott  ez  már  rég,  és  íme,  rólam  írnak  az 
Írások.  De  nem,  mégsem.  A test  nagyon  is  erős, 
semmi baja nincs, a lélek az erőtlen. A test éppen 
hogy  nem dolgozik  eleget.  Egész  nap  az  íróasztal 
mellet  ülök.  Jó  lenne  mozogni,  sportolni  valamit. 
Sétálni.  Árulás.  Áruló  vagyok.  Micsoda  gondolat, 
sétálni? 

Migrén, fejfájás. Nincs étvágyam. Az ételnek nincs 
íze.  A feleségem  nem  érti,  eddig  is  így  főzte. 
Orvoshoz akar  küldeni.  Megígérem. Nem megyek 
el. Reggel majdnem belemegyek egy másik kocsiba. 
Éppen  ordítani  akarok  rá,  aztán  észreveszem: 
nekem  van  stoptáblám.  Elmegyek  az  orvoshoz.  
Véreredmény  tökéletes,  száz  évig  fog  élni, 
fiatalember!  Száz  évig?  Olyan  halálosan  fáradt 
vagyok, hogy a holnapi napot sem érem meg –  de 
csak  magamban  mondom.  Rettenetesen  fáradt 
vagyok. Ki vagyok égve. A lelkem van kiégve. 

Velem  történik.  Eddig  csak  tanultam  róla.  Meg 
tanítottam,  sőt,  másokat  kigyógyítottam  belőle. 
Most  én  vagyok  benne.  A számig,  az  orromig  ér. 
Fuldoklom.  Nem  érdekel  semmi.  Szeretnék 
meghalni.  Ahogy  Illés  próféta,  aki  azt  kívánta, 
bárcsak meghalna, és így szólt: elég most már, Uram! 
Vedd  el  az  életemet,  mert  nem  vagyok  jobb 
elődeimnél! 

Én sem vagyok jobb az elődeimnél. De vajon jobb 
kell lennem? Ki kényszerít rá? Magamat hajtottam 
bele ebbe. Magamat égettem el.  Miért tettem ezt 
magammal? Mit akartam bebizonyítani és kinek? 

Talán újra feléled a lelkem. Csend van. Jó a csend. 
Meggyógyítja a lelkemet. A lelkemet, amit hamuvá 
égettem. 

Megjelent Visky István A századik című kötetében.

Közösségeink erőforrásai 

Írta: Kondor Zsóka, Granny program felelős, 
Nagyvárad

Nagyon gyakran csak akkor jövünk rá, hogy milyen 
erőforrásokkal rendelkezünk, amikor már kifogytak 
vagy kimerültek egyéb, külső erőforrásaink. Így volt 
ez  a  járványhelyzet  kezdetén  a  nagyváradi  CE 
Szövetség  keretén  belül,  amikor  azt  tapasztaltuk 
meg,  hogy  az  i)aink  és  a  fiatal  közösségi  tagok 
nagyon nagy szeretettel mozdultak meg a segítésre, 
akkor  amikor  nagyon  sok  ember  a  házból  is  alig 
mert  kimenni.  Felfedeztük  egymást  közösségként 
és a közösségen belül olyan erőforrást, ami a maga 
módján és a maga helyén „hegyeket mozdított meg” 
azokban a napokban.
A  d iakónia i  munkánk  során  sz inte  már 
természetessé  vált,  hogy  évtizedek  óta  különböző 
holland  csoportok  önkéntesként  besegítenek  a 
Granny  programunkba  és  más  jellegű  projekt 
tevékenységekbe,  így  gyakorlatilag  anélkül,  hogy 
tudatosodott  volna  bennünk,  a  mi  közösségi 
csoportjaink   lassan  csak  távolodtak  egymástól. 
Nagyon kevés, vagy alig volt alkalom a különböző 
közösségi  csoportok  közös  programjaira.  Ez 
alkalommal,  amikor  a  külső  támogatások  és 
önkéntes  segítők  nem  tudtak  eljönni  a  kialakult 
járványhelyzet  miatt,  a  közösségeink  tagjai, 
különösen fiatalok,  egyetemisták,  pedagógusok,  és 
mindazok  akik  segíteni  akartak,  felajánlották 
ide jüket  és  ere jüket  é le lmiszer  csoma gok 
kézbesítésére a Granny-s időseink számára. 
Mekkora hozadéka volt ezeknek a látogatásoknak? 
Nem voltak nyelvi határok és kulturális átfedések, 
nem kellett  kísérni  a  segítőket,  hanem mindenki 
önállóan, ki kerékpárral, ki gyalogosan vagy kocsival 
látogatta  az  időseket,  akik  odavoltak  ezekért  a 
fiatalokért. Nem győztek hálálkodni az idősek, hogy 
milyen nagy ajándék volt számukra a látogatás, egy 
jó  szó  és  egy  kis  kedvesség.  A fiataljaink  meg 
beszámoltak arról,  hogy milyen jókat beszélgettek 
az  idősekkel,  elképedtek  egy-egy  élethelyzeten, 
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nehézségen,  amiket  az  idősek  életében  láttak. 
Biztos vagyok benne,  hogy ezek a látogatások és 
találkozások  nem  tűntek  el  nyomtalanul.  Sőt, 
mindenki életét valamilyen formában gazdagította.

 Az  erőforrásaink  nemcsak  közösségileg,  hanem 
egyénileg  is  csak  akkor  lesznek  nyilvánvalóvá 
valóságosan,  amikor  működésbe  hozzuk  őket. 
Talán  egy-egy  krízishelyzet  kell  hozzá,  hogy 
fe l fedezzük  mi  mindenünk  van ,  amive l 
rendelkezünk.  Az  volt  a  benyomásom,  hogy 
fiataljaink ott vannak a közösségben és arra várnak, 
hogy feladattal bízzák meg őket. A CE szövetség 
sajátos  küldetése  mindig  is  az  volt,  hogy  a 
generációk együtt munkálkodtak az Isten ügyéért. 
Az  együtt  munkálkodás  mindig  összehozza  az 
embereket,  a közös cél  egy irányba terel  minket. 
Ne  engedjük  ezt  a  rendkívüli  örökséget  elveszni 
mert szükségünk van egymásra, hogy közösségként 
ilyen formában is megmaradjunk.

… a Vele való szüntelen újrakezdés 

Erdődi  Béla  és  Julika  idén  32.  házassági  évfordulóját 

ünnepelte.   Gáspár  Attila  kérdésére,  hogy  a  házaspár 

hogyan tekint vissza erre a 32 évre, Julika válaszolt.

Egy nagyon rövid udvarlás után, 1988 februárjában 
házasodtunk  össze,  alig  20  évesen.  Nem  igazán 
értettük  a  családjaink  ellenvetését,  de  később 
megértettük,  hogy  olyan  fiatalon  fogalmunk sem 
volt a házasság mélységéről. 

1991  őszén  Isten  megkönyörült  rajtunk,   és  a 
húgomon keresztül  elkezdett  szólítgatni,  aki  már 
ez  időben a  zilahi  közösség  tagja  volt.  Többször 
elmentünk  a  közösségi  alkalmakra,  és  mindenki 
életében láttam az élő  Istent,  de én személyesen 
egy  falat  éreztem köztem és  Isten  között.  1992 
nyarán elmentünk a Lesi-táborba, ahol Isten azt a 
falat  ledöntötte,  és  új  életet  adott.  Az  én 
életemben egy pálfordulás volt a megtérés, a Béla 
életében  viszont  egy  hosszabb  folyamat.  Ezt 
követően  több  megpróbáltatás  ért  bennünket 
(munkahelyem elvesztése,  meddőségem,  stb.)  de 
csakhamar  rájöttünk,  hogy  Isten  sokkal  többet 
tartogatott  számunkra.   Csodálatos  családdal 
ajándékozott meg. Felnevelhettünk 19 gyermeket a 
helyi  és  a  külföldi  atyafiak  segítségével.  Életünk 
eseménydús volt, amibe még 10 évig tartó kórházi 
kezelés  is  beletartozott.  Istennek  hála,  nemcsak 
nevelhettük ezeket a gyerekeket,  hanem családdá 
formálódtunk.  Az  Övé  a  dicsőség  azért  is,  hogy 
többen  közülük  egyetemet  végeztek,  családot 
alapítottak,  mára  már  gyermekeket  nevelnek.  A 
hosszú  évek  során  sok  mindent  megtanultunk. 
Jártunk mélységekben és  magasságokban,  de  egy 
bizonyos:  Isten  mindig  hordozott  bennünket. 
Megőrzött  és  megtanított  a  Vele  való  szüntelen 
újrakezdésre.  Végigkísérte  az  életünket  a 
megtérésemkor olvasott  Ige:  “Mielőtt  kiáltanak,  én 

m á r  v á l a s z o l o k ,  m é g  b e s z é l n e k ,  é n  m á r 

megha!gatom” (Ézs 65, 24.)

ZILAH KÖRZET
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Megoldódott a rejtély! 

Írta: Gáspár Attila, CE elnök, Zilah

Kerti  munka  közben  eszembe  jutott  egy  évezredes  dilemma,  amit  a  keresztyén-  ill.  teremtésellenes 
szőrszálhasogatók szoktak feltenni: Mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás?
Egyik sem, hanem a kakas! 
Isten  megteremtette  a  kakast,  szép  nagy  szemétdombot*  is  teremtett  alá,  ahol  naphosszat  kedvére 
kapirgált, kukorékolt. De senki sem fogadta érdeklődéssel, vagy csodálattal a kukorékolását, ezért egy idő 
után búskomorságba esett. 
Akkor Isten azt mondta: 
- Nem jó a kakasnak egyedül, teremtek néki társat. 
Elaltatta a kakast, kivette az egyik oldalbordáját és abból megteremtette Tyúkanyót.
A kakas,  amikor felébredt,  csodálattal  teljes  hódolattal  tekintett  társára a  Tyúkra,  és  attól  a  pillanattól 
kezdve a mai napig szerelmesen, messzire hallatszó, jó kedvű kukorékolással köszönti Tyúkanyót és a felkelő 
Napot. 
Tyúkanyó aztán – úgyszintén szerelmes indulatában – minden nap friss tojással ajándékozta meg a(z immár 
nagybetűs)  Kakast,  eldöntve így  az  évezredes  dilemmát:  Először  a  Kakast  teremtette  meg Isten,  aztán 
Tyúkanyót, végül a tojásokat, belőlük pedig évente a kis csibéket, az Ember nagy örömére!

*  Jelen  hírlevél  szerkesztősége,  a  dolognak  utánajárva,  mindenki  megnyugtatására  megbízható  információk  alapján 

közli, hogy a szóban forgó szemétdomb natúr, bio, PET, PVC és egyéb mű- és szennyező anyag-mentes volt, kizárólag kerti 

hu!adékból  (pl.  paradicsomszár)  származó  komposzt!  Ami  azóta,  mint  veszélyes  és  környezetszennyező  hu!adék  és 

esetenként tapasztalható búskomorság, odakerült, a Teremtés könyve 3. fejezetében leírtak eredménye.
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29. CE konferencia margójára 

Írta: Gál-Lázár Hajnalka, ügyvezető

Nagy  tervekkel  indult  az  idei  CE  konferencia 
tavaly: A CEVSz elnökének, Raffi Messerlian-nak, 
és  az  európai  alelnöknek,  Harry  Wedekendnek a 
meghívása,  szokásosan  3  napos  esemény,  több 
önkéntes  toborzása,  megfelelő  helyszín  találása, 
egyeztetések.  Hogy  miért  október  közepére 
terveztük?  Mert  a  meghívottaink  ekkor  tudtak 
volna jönni. 

Az év eleji karanténkor 
úgy  gondoltuk,  sebaj!, 
ez  a  korona v í r us 
járvány,  biztosan  lejár 
őszig!  „Bizakodjatok,  jó 

a z  Ú r ” -  éneke l tük , 
sokszor.  Május  elején 
azonban az OCEV (CE 
országos  vezetősége) 
komol yan  vet te  a 
l ehetséges  ő sz i 
hullámot.  Újratervezés: 
lemondtuk  a  külföldi 
meghívottakat,  más  előadók,  más  téma  –mert 
aktuálissá  akartuk  tenni  a  konferencia  témáját, 
leszűkítettük 1 napra. De marad a helyszín és Isten 
segítségével  így  is  a  szokásos  találkozót  tudjuk 
szervezni. Lesz online közvetítés is.

Jú l iu s  –  augusztus :  b izonyta l anság ,  de 
reménységben haladtunk előre a tervvel.

Szeptember:  2 .  forgatókönyv:  korlátozott 
létszámban, de találkozunk: 120 főt be tud fogadni 
a  kolozsvári  Tóközi  templom.  Örültünk  neki.  A 
gyülekezet gondnoka és a lelkészek is reménykedve 
álltak  a  helyzethez.  Készülünk a  hibrid  verzióra: 
élőben és online-közvetítéssel.

Október:  3.,   rendhagyó forgatókönyv:   áttérünk 
online verzióra, félnapos program, csak a szolgáló 

csapat  és  esetleg  kolozsváriak  vehetnek  részt  a 
konferencián.

A konferencia központi  igéjét  élnünk kellett:  „de 

egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig 

előttem  van,  annak  nekifeszülve  futok  egyenest  a  cél 

felé ....” (Fil 3, 14 )

Hálás vagyok Istennek, hogy azt tapasztaltam meg 
az idén, hogy: nem attól országos  egy konferencia, 
hogy az ország minden tájáról jöttek, hanem ahogy 
a körzetekből együttműködnek és minden körzet 

azzal  járul   hozzá  a  szervezéshez, 
megva lósu lá shoz ,  amiben  a 
legjobb.Természetesen  a  „körzet” 
mögött  emberek  állnak.  Nagyon 
köszönjük  MINDENKINEK 
bármilyen  aprósággal  is  járult 
hozzá,  hogy  ez  a  konferencia  így 
megvalósuljon.

Is ten  megadta ,  hogy 
megtapasztaljuk a KÖZÖSSÉGET 
az előszervezésben, és a helyszínen 
is.  A kis  szolgáló  csapattal,  és 
mindazokkal, akik bekapcsolódtak 

Kanadátó l ,  Hol l and ián ,  Németországon , 
Portugálián, Magyarországon és egész Erdélyen át 
a kolozsvári Tóközi templomig.

Online résztvevői  visszajelzés:  “Nagy köszönet és 
elismerés ezért a konferenciáért! Arca volt, fiatalos, 
lendületes és mély. Minőségi zene, az egész profi 
módon ki volt találva. Nagy élmény volt számomra 
részt  venni!  És  külön hálát  adok Istennek azért, 
hogy  fiatalodik  a  CE.  Továbbra  is  igyekszem 
kitartóan imádkozni értetek!” (D. L.É)

Áldott legyen az Isten!

Imádkozunk azért,  hogy  jövőben élőben tudjunk 
találkozni!

KIEGÉSZÍTÉS



XXII évfolyam, 2. szám, 2020 2020/10/30

röpCE 17

Búcsú Karczagi Sándortól 

2020.  július  23-án  kísértük  megfáradt  teste  földi 
nyugvóhelyére, a nagyszalontai temetőbe Karczagi 
Sándor  nyugdíjas  lelkipásztort,  sokak  Sándor 
bácsiját,  kevéssel  98.  életévének  betöltése  után. 
Karczagi Sándor Aradon született és nevelkedett, 
egy kétgyermekes család első gyermekeként. A két 
világháború  közötti  időszakban,  valamint  a 
második  világháború  árnyékában,  hányattatások 
között,  de  Isten  kegyelmének megtapasztalásával 
végzi  tanulmányait 
és  szerez  érettségi 
d ip lomát .  A  t íz 
sikeres  érettségiző 
közül  csak  ketten 
maradnak idehaza, 
mindenki  más 
k i v á n d o r o l . 
Később  er re  ő 
ma ga  úgy 
emlékszik  vissza, 
hogy  az  50  éves 
é r e t t s é g i 
találkozóra  társai 
kérése ő utazik fel Budapestre, hogy így hat jegyet 
spóro l jon .  Tanu lmánya i t  a  Na gyenyed i 
kollégiumban majd később Kolozsváron folytatja. 
Először  teológiai,  majd  filológiai  diplomát  szerez 
magyar – francia szakirányon. Kezdetben vívódott 
a  tanítás  és  a  lelkészi  szolgálat  között,  végül  a 
Szilágyi  Sándor  bátorítására,  valamint  a  Visky 
Ferenc  szolgálata  által  kibontakozott  ébredési 
mozgalomhoz  kapcsolódva,  édesapja  halálát 
követően  végleg  a  lelkipásztori  szolgálat  mellett 
köte lezte  e l  ma gát .  E lőbb  Temesváron 
segédlelkészként szolgál, majd Borosjenőben kezdi 
meg  önálló  lelkészi  szolgálatát.  1954-ben  köt 
házasságot Kiss Ilonával, akiben nemcsak párra, de 
hűséges társra lelt a szolgálatban. Házasságukat a 
kegyelem  Istene  négy  gyermekkel  ajándékozza 

meg.  A Borosjenői,  valamint a hozzá tartozó hét 
szórványt  legtöbbször  gyalogszerrel  bejáró 
szolgálatot  Szentleányfalvai  küldetés  követi.  1958 
pünkösd másnapján  innen hurcolják  el  és  koholt 
vádak alapján húsz év fogságra ítélik, melyből hat 
évet  és  öt  hónapot  letölt  a  Duna  deltában.  A 
kényszermunka  és  a  bántalmazások  megviselik 
szervezetét,  Isten  gondviselése  azonban  megőrzi 
é letét ,  amelynek  megtapasztalt  csodájára 
megfejthetetlen  titokként  gondol.  Szabadulása 
után  szilágyszéri  szolgálatra  kap  megbízatást, 
azonban komoly tüdőbetegséget ismernek fel nála, 

ame l ybő l  végü l 
t ü dő s z a n a t ó r i u m i 
hossza s  keze lé s t 
követően  sikeresen 
fe lépül .  Betegsége 
k ö v e t ke z m é n y e i t 
közel 5 évig hordozza. 
Végü l  i smét 
szo lgá l a tba  á l l 
Mezőbajon, ahol több 
mint  24  éven 
keresztül  hűségesen 
munká lkodik .  Ezt 
követően  nyugdíjba 

vonulásakor  Nagyszalontára  költözik.  Szolgálata 
ekkor  sem  ér  véget t .  Csendesnapokon , 
találkozókon,  i)úsági  alkalmakon,  CE  szövetség 
rendezvényein továbbra is nagy örömmel szolgál. A 
nagyszalontai egyházközségben is kitartóan vezeti 
a  bibliaórákat  és  a  gyülekezeti  szolgálatokban  is 
mind ig  l ehet  r á  számítan i .  Iroda lomra , 
történelemre  is  mindig  szeretettel  nevel,  de 
legfőképpen  a  hitre,  megtérésre  hívó  tanítás  és 
nevelés életének, létének egyik legtermészetesebb 
eleme.  A csendes  nyugdíjas  években  az  idős  kor 
terheit és a lelki próbákat, melyet leginkább fia, 12 
évvel  ezelőtti  elvesztésekor  él  meg,  alázattal 
hordozza,  szerető  családja  körében.  Nem feledve 
az ébredés egyik alapvető elvét, a Krisztusban való 
megmaradás  mellett  a  közösséghez  is  hűségesen 
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ragaszkodik. A kegyelem Istene végül július 21-én 
szólítja magához.

A gyászoló  családtagokkal,  feleségével,  három 
leányával,  négy  unokájával,  unokavejével,  két 
dédunokájáva l ,  mindezek  csa ládta g ja iva l , 
rokonokkal,  jó  szomszédokkal  együtt  búcsút 
vettek tőle szolgatársak, a lelkipásztori közösség, a 
Nagyszalontai  Református  Egyházközség  volt  és 
jelenlegi  lelkipásztorai,  egykori  segédlelkészei, 
bibliaórai  közössége,  és  az  egész  gyülekezet. 
Búcsút  vett  a  nagy  elődök  utolsó  tagjától  a  CE 
szövetség, amelynek odaadó és hűsége nevelője és 
tanítója volt egész életében. Nagyon sok helyen és 
közösségben emlékeznek rá szeretettel. 

Karczagi  Sándor  temetésén  a  Nagyszalontai 
Református  Egyházközség  lelkipásztora,  Mikló 
Is tván  Bo ld iz sá r  h i rdet te  a  f e l t ámadás 
evangéliumát azon bibliai Ige alapján, amit Sándor 
bácsi halála előtt választott feleségével együtt, hogy 
uto l só  üzenetként  hangozzék  ra vata l a  a 
hozzátar tozóknak  és  a  közösségnek .  Az 
i geh i rdetés  néhány  gondo la táva l  zá r juk 
megemlékezésünket.

„Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, 

békesség  és  öröm  a  Szentlélekben,  mert  aki  így  szolgál 

Krisztusnak,  az  kedves  Isten  előtt,  és  megbízható  az 

emberek előtt.” (Róma 14, 17-18.)

Igazság-békesség-öröm. Ez dióhéjban a keresztyén 
élet! Isten igazsága, ami a kereszten lett valósággá, 
az  által  az  ítélet  által,  amiről  félünk beszélni,  de 
amit  Krisztus  magára  vett,  hogy  megváltson 
bennünket.  Békesség:  Krisztusban  megbékélteti 
Isten  önmagával  a  világot.  Karczagi  Sándor 
korokat  élt  meg:  két  világháború  idejét,  sokféle 
változás korát. A Krisztusban adott békességre van 
szüksége a világnak. Nem lesz békesség a világban, 
köztünk  és  bennünk,  ha  nem  Krisztus  által,  és 
nincs békessége a gyászolónak sem, csak akkor, ha 
ismeri  a  halált  legyőző  Krisztust.   Öröm  a 
Szentlélekben,  amikor  benned  munkálkodik, 

amikor szolgálsz, amikor Szamosújváron ráteszik a 
vasbilincset  lábadra  és  arra  gondolsz  örömmel, 
hogy végre olyanná lehettem mint Pál apostol. De 
hiányzik ez az öröm a Szentlélek Istenben a mai 
keresztyének életéből!

Mindez azért lényeges kérdés, mert nem mindegy 
ki uralkodik fölöttem! Kinek a hatalma alá vagyok 
vetve? Sándor bácsi, mint a történelem ismerője és 
megélője  jobban  tudta  ez  mindenkinél.  Végül 
mindannyian csak „egy csíkos”  vagyunk,  mondta, 
utalva  a  rabruhára  és  a  fogságban  tapasztalt 
„besorolásra”  azok  részéről,  akik  azt  hitték,  urai 
mindennek. Isten országa,  az a királyság,  ahol az 
Úr  uralkodik  és  én  engedelmeskedem,  akkor 
valósul  meg,  ha  az  Ő  igazsága,  békessége,  Lelke 
öröme  tölt  be.  Sándor  bácsi  áldásként  élte  meg 
Isten  országa  jelenlétét  lelkészek,  laikusok, 
elhívott  szolgák,  Isten  gyermekei  közösségében, 
vagy ennek hiányát fájlalta, ahol a hiányt érzékelte. 
Igazi közösség ott van, ahol az igazság, a békesség 
és  a  Szentlélekben  való  öröm  van.  Ezt  kell 
mindanny iunknak  megtanu lnunk .  A 
kapcsolatainkban szolgálunk, és nem kihasználunk. 
Éljük ez emberek elé Isten országát.
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