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„És én, ha felemeltetem a földről, 
magamhoz vonzok mindeneket.” 

János 12, 32 

Berke Sándor,
Országos CE Elnök

Boldog Jézus-vonzást és erővel való feltöltődést 
kérek a CE Szövetség, az Anyaszentegyház, 

népünk, az egész világ népei számára!

Jézus halála, megváltói áldozata előtt már jelezte, hogy változás 
következik  a  szolgálati  rendjében.  Nem marad  minden  a  régi 
menetrend  szerint:  tanítás,  csodás  jelek  Isten  országának 
jelenlétéről, gyógyítások stb. Ő áldozó Főpap és a világért életét 
adó Áldozati Bárány egy személyben, Aki a földről felemeltetik a 
keresztre  majd a  feltámadott  dicsőséges  állapotába,  de  az  Atya 
jobbjára  is  visszatér.  Az  Atyához  vezet  el,  vonz  mindeneket. 
Mindeneket, de nem mindenek engednek vonzásának. 

Ha nem vonzana magához, nekünk nem lenne erőnk az Atyához 
eljutni, ünnepi közösségben lenni a Bárány mennyegzőjén. Csak a 
földi  vízszintes,  sivár,  bűnös  létezés  maradna,  reménytelen 
kilátástalanságában.

Jézus vonzása azt is jelzi, hogy övéi nem rendezkedhetnek be itt a 
földön,  mintha  ez  lenne  az  örökkévalóság,  amiben  az  ember 
keresse meg és találja meg a boldogulását, valósítsa meg önmagát. 
Ha az Övéi vagyunk, a megszabadultak, megtisztítottak örömével 
engedünk  ennek  a  vonzásnak,  mint  az  Úr  meghagyásának 
engedelmeskedő tanítványok az Egyház embrionális állapotában, 
a Szentlélek kitöltetésének várásában. Már nem a sár, a por, az 
ál landó  nehézségek  és  terhek  szintjén,  de  még  nem  a 
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bizonyságtétel  pünkösdi  lángjával,  lélekmentő  szent  örömben, 
gyülekezetépítésben. 

Jézus vonzása akkor is érvényesül, ha testileg már nincs közöttük 
és Szentlelkével még nem teljesítette be őket. Ez a vonzás azt is 
jelenti, hogy „még nincs itt a Kánaán”. Isten gyermekeinek még 
lesz  része  ellenállásban,  gyűlölségben,  megvetésben,  harcban,  a 
reménytelenségig  menő  próbatételekben.  Az  Atyjához  hazaért 
Jézus a Szentlélek kiárasztásával bizonyította, hogy Ő folytatja a 
megkezdett  szolgálatát:  az  Atyához  vonz  mindenkit,  aki 
megvallja,  megtagadja  bűnét,  elfogadja  a  bűnbocsánatot  és  az 
örök  életet.  Vonzásában  töltekezzünk  fel  erejével  a  Szentlélek 
kiáradásakor!

Vezetőségi programok 
Krisztus népe, családja, barátai... 

Krisztus népe, családja,  barátai,  kávé, tea,  Libanon, Japán kert, 
dák  kősírok,  Koinónia-ház,  parkolási  bonyodalmak  –  hogyan 
kerül  egy  helyre,  és  mire  utalhat  ez  a  szóhalmaz?  A helyesen 
válaszolók  közt  jutalmat  sorsolunk  ki:  elolvashatják  ezt  a  kis 
beszámolót.  A Kolozsvárra  érkező  erdélyi  CE-s  atyafiak, 1

atyahölgyek  a  Koinónia -ház  szűk  utcáján  úgy  kel lett 
ügyeskedjenek jobbra-balra vagy felfelé jó messzire,  hogy végül 
parkolás  legyen  a  dologból  (mindig  csodálom  a  sofőrök  erős 
idegzetét, hogy kibírják ezeket

 A megfejtés: Tavaszi Országos CE-csendesnap, április 2., Kolozsvár.1
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Események - marosi CE 

Június 11. Körzeti csendesnap, 
Bucsin 

Július 16 - 23. – Mini-tini tábor 
Július 30. - augusztus 6. – Angol 
tábor 
Augusztus 6 -13. – Tini tábor 
Augusztus 20 -27. – Bonus Pastor 
utógondozó tábor 
Szeptember 9 -11. – Philothea 
hétvége 

Imatémák - marosi CE 

• programokért: Granny klub, 
Onesimus, Dorcas otthon, 
Philothea klub, Hannah projekt, 
nyári táborok..., hogy elérjük a 
legfőbb célkitűzést, az 
evangélium széleskörű 
terjesztését 

• munkatársainkért és az 
önkénteseinkért, hogy Isten 
eszközei lehessenek ebben a 
munkában, hogy megkapják a 
kitartás, erő, bölcsesség 
ajándékát ehhez 

• a nyári táborokért, hogy a 
résztvevők lelki gazdagsággal 
térjenek haza 

• a Dorcas Otthon és az Onesimus 
projekt fiataljaiért 

• fiatal, elkötelezett munkatársakért, 
akik átvegyék és továbbvigyék a 
munkát az idősebb generációtól 
Adjon az Úr nyitott szivet, hogy 
elfogadjuk, befogadjuk, 
bátorítsuk és támogassuk őket! 
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a parkolási patthelyzeteket, illetve a Gondviselést, 
amiért  valahogy ez  mindig  megoldódik.)  Szilágyi 
Ágoston i)ú atyafi a fenti teremben már pengette 
gitárlantját és éneklésre serkentette az érkezőket. 
A Genéziusz-terem  mértani  precizitással  való 
berendezése,  a  program  kialakítása,  étkeztetés, 
kávéztatás Visky Anna ügyvezető igazgatót dicséri, 
illetve lelkes atyafiait, -hölgyeit az i)úság köréből. 
(Imitt-amott engem is, na.) Ebéd közben Halmen 
Hugi  néni  és  mások is  hangot adtak annak a  jó 
érzésnek, hogy most végre kicsit  hátradőlhetnek 
és  élvezhetik  az  életet,  mert  ezúttal  javarészt  a 
fiatalok szervezték meg a találkozót.

Temati kus  beszélgetések,  szabadidő , 
miegymás   Az első  bekezdés első  négy szava a 
találkozó  témáját  jelöli  (Sipos  András  ennek 
kigondolását  id.  Berke  Sándor  elnöknek,  de 
leginkább  a  Szentléleknek  tulajdonította,  és 
hozzátette: „ha valami jól sikerül, azt nyugodtan a 
Szentlélekre  lehet  kenni”.)  Erről  tartottak 
áhítatot,  előadást,  bizonyságtételt,  i l letve 
beszámolót  a  felkért  atyafiak.  Horváth  Levente 
nyitó  áhítata  (Krisztus  népe)  a  rá  jellemző 
furfangos gondolatvezetésével ismét próbára tette 
lelki  logigánk  képességeit,  és  egyúttal  fel  is 
élénkített, miközben próbáltuk megérteni, hogy a 
Róm 8,7-14 alapján mit is jelent Lélekben illetve 
testben  lenni  a  keresztyén  életgyakorlatban.  Az 
áhítat végkicsengése számomra az, hogy keserűen 
erőlködő  keresztyének helyett (test szerinti élet) 
úgy  válhatunk  derűs,  örömteli  hívőkké  (lélek 
szerinti  élet),  ha  nem önerőből  próbálunk  Isten 
előtt kedvessé válni, hanem csak úgy, ha ezt Isten 
lelke munkálja bennünk, amely Krisztus áldozata 
árán lett a miénk. Ha ez bennünk van, akkor az 
Övéi vagyunk és népének tagja. (A mikrofon néha 
kénye -kedve  szer int  a lakította  az  áhítat 
hangerejét,  de  végül  különösebb  akadályt  nem 
gördített a megértés elé.) Sipos András előadása a 
Krisztus  családja,  barátai  témára  épült.  A 
Szentírásból  származó  felismeréseit  személyes 

tapasztalatokkal és néhány szótörténeti adalékkal 
ötvözte,  egyszerre  humorosan  és  komolyan. 
Amikor  saját  családjával  és  barátaival  való 
viszonyáról  beszélt  teljes  közvetlenséggel, 
láthatóvá  vált,  hogy  hogyan  egészítik  ki  ezek 
egymást, és mit is jelent Jézus barátjának (filosz) 
lenni. Hozzátette azt is, hogy Jézus barátait majd 
az  érte  kapott  sebekről  lehet  megismerni.  Elég 
szép számban vettünk részt a kolozsvári botanikus 
kerti  sétán.  Ez  is  generációkat  összehangoló 
esemény  volt,  a  fiatalok  szervezésében.  A 
szervezést  a  részt  vevő  idősebbek  türelme, 
igényessége  és  együttműködő  képessége  tette 
végül  is  elfogadható  minőségűvé.  Üvegházban 
bámultuk a banánfát,  a tavi rózsát és egyebeket, 
kint  pompázó  virágokat,  dák  kősírokat  és 
sütkérező  teknősöket  néztünk,  amíg  időnk 
engedte.  Vissza kellett  térni,  hiszen a következő 
előadás  is  messzi  utazásra,  nézelődésre  hívott: 
Libanonba. Adorján Kálmán nagyon sok érdekes 
képet, adatot és felismerést megosztott a libanoni 
útjáról.  Megtudtuk,  az  ottani  CE  az  örmény 
kisebbség köreiben él, és az örmény evangéliumi 
egyház  i)úsági  és  gyermekmunkáját  végzi  –  ez 
ped ig  na gyon  i s  köze l  á l l  a  CE  eredet i 
célkitűzéséhez.  Végül  CE  vi lágszövetségi 
elnökként  kis  áttekintést  nyújtott  a  világszerte 
létező  CE-szövetségek  céljáról  és  formájáról, 
ezeket összevetette az eredeti cékitűzéssel, illeve 
az itthoni és a magyarországi CE életével, és arra 
serkentett,  hogy  a  KEKSZ  négyes  elve  alapján 
(Krisztus  megvallása,  Egyházhoz  való  hűség,  
Szolgálat,  Közösségi  élet)  ne  csak  fogyasztói 
legyünk  a  keresztyén  közösség  javainak,  hanem 
vál laljunk  aktív,  örömteli  szolgálatot.  Tág 
perspektívájú,  személyes és serkentő  előadásokat 
hallgathattunk, amelyek nem adhatók át egy rövid 
riportban,  ezért  a  hanganyagokat  szeretném 
mindenki figyelmébe ajánlani:  a  www.ce-union.ro 
honlapról könnyen elérhető!

Bán Attila, DJK-tag

http://www.ce-union.ro
http://www.ce-union.ro
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Új ügyvezető                                                 
a CE Világszövetség élén 

Április végén új ügyvezető igazgatót választott a CE 
Világszövetség  vezetősége  San  Diegóban.  A 
választás  azért  vált  aktuálissá,  mert  Andreas  A. 
Rudolph jelenlegi titkár rövidesen nyugdíjba vonul. 
Három jelölt közül választhattak a tagok: Dr. Dave 
Coryell,  az  amerikai  CE szövetség  vezetője,  Tim 
Eldred, az amerikai székhelyű  Christian Endeavor 
International  vezetője  és  Daniel  Hoffmann,  a 
neuk i rchen i  CE  vezető j e .  A  sza vazás 
eredményeként  Dr.  Dave Coryell  fog  csökkentett 
munkaidőben Andreas Rudolph helyére lépni 2016 
végén.

Vezetőségválasztás az őszi 
Országos CE konferencián 

A Döntéshozó Jogi Képviselet legutóbbi gyűlésen a 
jelenlévők leszögezték az Országos CE konferencia 
időpontját  október  1-2.  hétvégére.  Eldőlt,  hogy  a 
találkozó  szombaton  és  vasárnap  lesz  Maros 
körzetben, Marosvásárhelyen vagy környékén. 

Az őszi  konferencián ismét vezetőség-,  valamint 
elnökválasztásra kerül sor. 

Kér jük  a  körzet i  CE - fe le lősöket ,  hogy   a 
közösségek képviselőivel  és a projektek vezetőivel 
egyezzenek  meg  abban,  hogy  kit  jelölnek  a 
Döntéshozó  Jogi  Képviseletbe  (összesen  12 
ember), akikből aztán a konferencián megválasztjuk 
az  5  tagú  vezetőséget  és  az  elnököt.  A DJK 
legutóbbi  döntésének  értelmében  a  jelöltek 
lehetnek a CE Szövetség alkalmazottai is. 

Kérjük, hogy a jelöltek olyan személyek legyenek, 
akik  ismerik  a  CE  szövetség  célkitűzéseit, 
egyetértenek szervezetünk céljaival, és Isten előtt is 
vállalják, hogy munkálkodnak azok megvalósításán.

Kérjük a jelöléseket beküldeni szeptember 12-ig  
az  oceoffice@yahoo.com  címre  a  következő 
információkkal:

• Jelölőbizottság tagja(i)

• Jelölt neve, fényképe
‣ e-mail címe
‣ telefonszáma
‣ bemutatkozása, indoklása

Andreas A. Rudolph és Dave Corye#

A CE 
Világszövetség  

hírlevele itt olvasható  
angol nyelven: 

http://bit.ly/1Y4uXSr 

!!!

http://bit.ly/1Y4uXSr
mailto:oceoffice@yahoo.com
http://bit.ly/1Y4uXSr
mailto:oceoffice@yahoo.com
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Közösségeink életéből  
Philothea Klub: Keresztyén 
házassági felkészítő az iskolákban 

Belényesi Gabrie#a Philothea Klub vezetővel 
beszélgetett Csog Ildikó (Családpasztoráció)

Hogyan  indult  az  a  kezdeményezés,  hogy  a 
Házasság  hetében  önkéntesek  tartsanak 
órákat iskolai keretek között? 

Ezelőtt  két  évvel,  2014-ben  a  Családpasztorációs 
iroda  bevont  több  szervezetet,  többek  között  a 
Philothea  Klubot,  a  Házasság  hete  szervezésébe. 
Mivel  mi  már  évek  óta  jár tunk  tematikus 
osztályfőnöki  órákra,  javasoltam,  hogy  jó  lenne 
felkészíteni  a  fiatalokat,  megerősíteni  bennük  a 
párkapcsolat  és  a  család  értékét  élő  példákkal, 
b izonyságtéte l l e l .  A  fia ta lok  számára  a 
leghatékonyabb tanítási módszer a személyes példa. 
Így kezdtünk el házaspárokkal bemenni a Házasság 
hete alatt iskolákba, osztályfőnöki órákra. Sajnos a 
világ,  a  fogyasztói  társadalom  rengeteg  negatív 
mintát kínál, amelynek romboló hatását láthatjuk a 
szétment  családokban,  valamint  a  párkapcsolat 
degradálásában,  ami  már  csak  a  szexuális  aktust 
jelenti  a  legtöbb fiatal  életében. Ezzel  ellentétben 
arról meséltek a házasfelek, hogy nekik milyen volt 
az  udvarlás,  hogy  milyen kalandok vagy  kudarcok 
árán találták meg a nagy őt, mit jelentett számukra 
Isten jelenléte, hogyan változott meg az életcéljuk, a 
párkapcsolatuk  az  Isten  mércéje  szerint,  mit 
nyertek azáltal, hogy Istennel próbáltak válaszokat 
keresni.  Nagyon  meglepett  a  diákok  nyitottsága, 
érdeklődése,  és  számomra  ajándék  volt  látni, 
tapasztalni, milyen élmény számukra a találkozás.

Mióta működik ez a megmozdulás? 

A Házasság  hete  több  éve  működik,  mi  2014-től 
kapcsolódtunk be.

K i k  t a r t j á k  e z e ke t  a z  ó r á k a t ?  K i  a 
célközönség? 

Minden  évben  házaspárokat  szólítunk  meg 
katolikus  és  református  gyülekezetekből  vagy 
közösségekből, akik hitelesen élik meg a hitüket a 
hétköznapokban. Minden évben kb. 8-10 házaspár 
vagy  házasfél  vesz  részt.  Az  eredeti  terv  az  volt, 
hogy házaspárok vegyenek részt az alkalmakon, de 
menet  közben  ezen  változtatni  kellett,  mivel  sok 
helyen a kicsi gyerek felügyelete vagy a munkahely 
miatt gondot jelentett a szervezés. Így voltak olyan 
alkalmak,  amikor  csak  az  egyik  fél  tudott  részt 
venni,  de ennek is  volt  sok előnye,  pl.  mikor egy 
fiúosztályba bement egy férfi, nagyon jó beszélgetés 
alakult  ki.  A célközönség  a  középiskolás  diákok, 
vagyis  a  IX.-XII.  osztályosok.  Nagy  az  igény, 
legtöbbször  nem tudjuk  lefedni,  mert  nincs  elég 
házaspár,  aki  vállalni  tudja.  Vannak  olyan  iskolák, 
ahova  már  3  éve  visszajárunk,  és  nagyon  várnak 
minden  évben,  nagyon  sok  gyakorlati  tanácsot, 
élettörténetet kaptak ezeken az alkalmakon. Nagy 
örömünkre  szolgál,  hogy  sok  iskola  vezetősége 
együttműkődik  a  szervezésben,  mert  felismerte 
ennek  az  eseménynek  a  fontosságát,  értékét, 
támogatja  az  ilyen  alkalmakat.  Ez  azt  jelenti 
konkrétan,  hogy  az  osztályfőnökökkel  közösen 
segítettek  megszervezni  ezeket  az  alkalmakat.  A 
találkozások  osztályfőnöki  órák  vagy  vallásórák 
keretében zajlottak.

Hogyan zajlik egy óra? Miről esik szó? 

A meghívottaknak  szabad  kezük  van  az  óra 
a l ak í tá sában .  Fontos ,  hogy  ne  e lmé le tek 
hangozzanak  el,  hanem  személyes  történetek. 
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Vannak,  akik  hoznak  szemléltető  anyagokat, 
kisfilmet,  fotókat.  Arról  mesélnek,  milyen volt  az 
udvarlás, a párkapcsolat alakulása azáltal, hogy Isten 
jelen  volt,  mit  jelentett  ez  konkrétan,  milyen 
változást  hozott  személyes  és  párkapcsolati 
életükben.  Kb.  20-25  percet  mesélnek,  utána  a 
diákok  kérdezhetnek,  s  ha  nincs  kérdés,  még 
megosztanak személyes sztorikat.

Mi a cél? 

Az alkalmak  célja:  felkészülés  a  párkapcsolatra,  a 
házasságra,  felismerni  a  hit  ajándékát.  Szeretnénk 
segíteni  a  fiataloknak,  hogy  megismerkedjenek  az 
élő  Istennel,  hogy  megtapasztalják  a  Krisztus 
szeretetét,  kegyelmét  azáltal,  hogy  a  meghívottak 
megosztják  személyes  tapasztalataikat,  harcaikat. 
Tanul j anak  meg  fe le lő sen  je len  lenni  egy 
párkapcsolatban,  ne  a  divat  szerint  döntsenek,  és 
mege lőzn i  o l yan  e seményeket ,  ame l yek 
visszafordíthatatlanok, megbélyegzik őket és életre 
szóló  sérüléseket  okoznak.  Fontos  és  kényes 
kérdések is előkerülnek, mint például: hogyan hat ki 
a  mostani  párkapcsolatom  a  házasságra;  miért 
é rdemes  vá r n i ;  mi  a  következménye ,  ha 
hülyéskedek  ilyen  téren;  milyen  értéke  van  a 
tisztaságnak;  a  szexuális  kapcsolatok  száma  miért 
ártalmas a személyre vagy a családra később; miért 
fontos  a  kapcsolatom  minősége  a  mennyiséggel 
e l l entétben ;  a  t apa szta l a t szerzés t  nem  a 
párkapcsolatok  száma  adja;  hogyan  építem 
magamat  vagy  a  páromat,  vagy  hogyan  teszem 
tönkre;  ha  mindenkinek  már  van,  nekem  is  kell 
legyen, tehát valakit felcsípek stb.

Idén hány iskolát értetek el? Ez hány osztályt, 
diákot jelent? 

Ebben  az  évben  5  iskolában  voltunk  (Református 
Kollégium,  Elektromaros,  Gheorghe  Șincai, 
Sportlíceum, Unirea) ami kb. 750-800 diákot jelent.

Hány  önkéntes  közreműködésével  valósult 
meg? Miért érdemes önkéntesnek lenni? 

1 5  háza s fé l  ve t t  ré szt  ebben  az  évben .  A 
meghívottaknak  is  nagy  élmény  volt  a  diákokkal 
találkozni, és mindenki belátta ennek a fontosságát. 
Voltak,  akik  eleinte  izgultak,  féltek  a  diákok 
beszólásaitól,  kérdéseitől,  de  kellemes  meglepetés 
volt számunkra a nyitottság, a figyelem, az őszinte 
kérdések.  Voltak  érdekes  élmények  is,  pl.  egyik 
osztályban  egyik  évben a  férj,  másikban a  feleség 
változatát  hallották,  és  a  diákok  felismerték  a 
történetet.

Milyen visszajelzéseket kaptok? 

Egyér te lműen  na gyon  jó  v i s sza je lzéseket , 
megerősítést, hogy ennek a munkának van értelme, 
szükséges  és  fontos.  A  tanárok,  az  iskolák 
vezetősége  úgy  búcsúznak,  hogy  jövőre  i s 
visszavárnak,  és  egyre  több  meghívást  kapunk  új 
i sko láktó l .  Ezek  az  a lka lmak  abban  i s 
megerősítenek, hogy a hit nem egy elméleti tudás, 
nem egy  zártkörű  dolog,  hanem az  élet  valósága, 
gyakorlata,  ugyanakkor  egy  élő  és  személyes 
kapcsolat Istennel, amire minden ember vágyik. A 
mai fiatal nem erkölcsi prédikációkra vágyik, nem 
üres  elméletekre,  hanem a  gyakorlati  élet  érdekli,  
nagyon  nyitott  az  őszinte  beszélgetésre,  vágyik 
ta l á lkozn i  h i te le s  emberekke l ,  é s  á t l á t  a 
szerepléseken, nem lehet beetetni dumákkal.

Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? 

Szeretnénk  folytatni  ezeket  az  alkamakat  és 
hasonlóakat szervezni a fiatalok számára.
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Szeretsz-e engem? beszámoló a februári Téli táborról      

Elvárások  –  sokrétű  téma,  amel yet 
febr uárban  a  Hidegszamoson 
megszervezett Téli tábor négy napja alatt az 
Ige  tükrében  bonco lgat tunk . 
Koncentrikusan  haladtunk  a  hétköznapi 
élettől  egészen  az  Istennel  való  belső 
kamránkig. 
A tábor  alatt  megfogalmazódott  bennem, 
hogy  számtalan  kikötésünk van  magunkra 
nézve,  illetve környezetünkkel szemben is 
i génye ink  vannak .  Minden  ember 
szeretettel  működik.  Fiai  a  hosszútűrés, 
alázat,  jóság,  őszinteség,  bizalom.  Unokái 
között  sorakozik  a  hűség,  elismerés, 
elfogadás,  tettrekészség,  ima.  Szeretetet 

adni-kapni, alapjában ez a mozgatórugója az életünknek, és ebben gyökereznek meg elvárásaink is. Emberi 
szűklátásunkból adódóan viszont arra is vágynánk, hogy úgy mutassa ki Isten felénk a szeretetét, hogy nem 
hagy megbotlani életutunkon. Hajlamosak vagyunk az emberi létből eredő torz szeretetnyelvünkre építeni 
teljes értékrendünket. Máskor aztán abba a tévedésbe is beleesünk, hogy ki kell érdemeljük Isten törődését.
„Krisztus nem azért halt meg értünk, mert ezt mi megérjük vagy megérdemeljük, hanem mert Ő szeretet, s 
nem tud másként cselekedni.” (C.S. Lewis)
Ki neked Jézus? – tevődött fel szombaton, Takács Tünde E. előadásán a kérdés, mely érdekes válaszokat 
hozott: Király, Szabadító, Megváltó. Másnap folytattuk a piszkálódást Lukács Lőrincz Csilla lelkipásztor 
istentiszteletén: mi Isten elvárása felém? 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a 
te felebarátodat, mint magadat.” – olvashatjuk a Lukács 10-ben. 
Bár  Isten  szabadnak  teremtett  minket,  minduntalan 
megkötözzük magunkat destruktív vágyakkal, mintegy 
kelepcébe zárva saját lelkünket, helyet nem hagyva az 
Ő kegyelmi szeretetének. 
Ha  ebben  a  csónakban  evezel,  helyezd  minden 
aggodalmadat  Őreá.  Ne  fordulj  irreális  elvárásokkal 
sem magad felé, sem környezetedhez, de Istenhez sem!
Át  kell  adnunk  magunkat  teljesen  a  földöntúli, 
tökéletes  Szeretetnek.  Innentől  kezdve  a  kérdésre, 
hogy „Szeretsz-e engem?” (Jn 21, 17) a te emberi gyarló 
léteddel  igent  tudsz  válaszolni,  Isten szeretete  képes 
átragyogni rajtad keresztül a környezetedre is.
Molnár Evelyn, résztvevő, Marosvásárhely
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Függőleges: a kapcsolódás öröme 

Április  22-24.  között  a  Függőleges  keresztyén 
konferencián vehettem részt. A hétvége fő témája a 
kapcsoló/  kapcsolódás  volt.  Az  előadások,  a 
kiscsoportos  beszélgetések,  a  műhelyek  és  a 
szabadidős  tevékenységek  is  valamilyen  szinten 
rákapcsolni,  összekapcsolni  és  bekapcsolni 
próbáltak bennünket. 
A konferencia három napján az ige, ima, szolgálat és 
közösség  témákat  jártuk  körül.  A péntek  esti 
előadás megerősítette bennem, hogy e négy dolog 
közül  mindegyiknek  jelen  kell  lennie  egy  hívő 
ember életében. Szombaton a meghívottak arról is 
beszéltek  nekünk,  hogyan  olvassuk  az  igét,  és 
miként kell  imádkozni,  hogy e kettő  miért  válhat 
akár igává számunkra a hétköznapokban. A délelőtti 
e lőadások  után  számos  műhelytéma  közül 
választhattunk.  A Harmadik  típusú  találkozásom  az 
iszlámmal  műhelyen  elhangzottakból  számomra  a 
legfontosabb  tanulság  az  volt,  hogy  merjünk 
kapcso lódni  o l yan  te rü le tekhez , 
embercsoportokhoz, élethelyzetekhez is, amelyeket 
idegennek  érzünk  vagy  éppenséggel  előítéletekkel 
viszonyulunk hozzájuk.

A műhely  után  páran  egy  nagyon  lelkesítő , 
komfor tzónánkbó l  k imozd í tó  szabad idő s 
tevékenységen  vettünk  részt.  A Free  Hug,  azaz  az 
ingyen  ölelés  nevű  megmozdulás  jelentését  talán 
nem is  érdemes  különösebben  megmagyarázni,  a 
lényeg  örömöt  szerezni.  Úgy  hiszem  minden 
résztvevő  nevében  elmondhatom,  hogy  sikerült 
megmosolyogtatni nem egy és nem is két emberkét. 
A szombati  napot  bizonyságtételekkel  és  a 
Gordonka  együttes  koncertjével  fejeztük  be. 
Ismerő s  é s  ú j  da l l amok  csendü l tek  fe l 
mindannyiunk  örömére.  Jó  volt  együtt  énekelni, 
dicsőíteni az Urat. 
A konferenciát  vasárnap  délelőtt  istentisztelettel 
zártuk.  Az  utolsó  dal  üzenete  még  most  is 
visszacseng a fülemben és a szívemben: „Mily jó és 
mily gyönyörűséges a testvérek egysége...”. 
A  Füg gő l eges  konferenc ián  va lóban  ezt 
tapasztalhattam  meg,  milyen  jó,  elsősorban 
rákapcsolódni  az  Isten  akaratára,  tervére,  majd 
összekapcsolódni egymással, és egyként dicsérni Őt. 
Hálás  vagyok,  hogy  részese  lehettem  ennek  a 
csodának! 

Rusu Szidónia
résztvevő, Kolozsvár
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Részletek a nagyváradi CE Ház 
hírleveléből 

Emlékezzetek meg a régebbi dolgokról, mert én vagyok az 
Isten, nincsen más; Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! 
Ézsaiás 46,9

A nagyváradi  CE  Bethánia  Missziós  Központ 
munkáját  érintő  legnagyobb  változás  az,  hogy  a 
szolgálatokat két külön területre osztottuk: az Ige 
szolgálatára és a Szeretetszolgálatra.
Kérünk  benneteket ,  hogy  é le tünket  é s 
szolgálatunkat  hordozzátok  imádságban,  hogy 
mindezek  Isten  dicsőségére  és  az  Ő  országának 
épülésére történjenek. 

Szabó Sándor Zsolt, ügyvezető 
Visky István, lelkipásztor

Ifjúsági bibliaóra 
Örültünk,  hogy  az  elmúlt  negyedévben  egyre 
hangsúlyosabbá  vált  a  közösségünk  számára  az 
imaközösség  fontossága,  ennek  a  magjaként 
kialakult egy lelkes kis csoport. Az imaalkalmakon 
az egymás és a közösség terheinek hordozása kerül 
előtérbe. 
Március 9-én nőnap alkalmából a fiúk köszöntővel 
és  ajándékkal  lepték  meg  a  lányokat,  melynek  a 
lányok nagyon örültek. Beindultak a tervezgetések, 
ötletelések, hogy milyen programokat szervezzünk 
közösségépítés,  evangélizálás  céljából.  Reméljük, 
Urunk  megáldja  ter veinket,  ötleteinket,  és 
felhasználja közösségünket az Ő szolgálatára. 

Tini ifi 
A gyerekfoglalkoztató évindító alkalmán egy kedves 
munkatársunk  bizonyságtételére  került  sor,  aki 
nemrég  veszítette  el  az  anyukáját.  Elmesélte 
élettörténetét,  hogy  ő  miként  lett  ennek  a 
programnak  a  résztvevő je ,  hogyan  hal lott 
Kr isztusró l ,  miként  fogadta  e l  személ yes 

Megváltójának,  valamint  hogyan  épült  be  a 
munkatársi csapatba. A gyerekek nagy örömmel és 
nyitottsággal  fogadták  a  bizonyságát,  bennünk  is 
hála  és  öröm  van,  mert  látjuk,  hogy  ennek  a 
munkának megvan a gyümölcse. 
Ebben a negyedévben több izgalmas tevékenységre 
és témára is sor került: Isten által kapott szabadság, 
Hogyan  vezet  Isten  a  mindennapok  során?, 
Mennyei  vagy  földi  kincsek,  Isten  szabályai,  vagy 
korlátai.  A témák  megbeszéléséhez  hozzájuk  illő 
tevékenységek, játékok adták a kiindulópontot. 

Házas bibliaóra 
Alkalmaink létszáma változó: a gyermekbetegségek 
gyakran áthúzzák az emberi terveket. Általában tíz 
házaspár és tíz gyerek vesz részt.
Az  együttlétek  családias  hangulatban  folynak, 
melynek  lényeges  momentuma  az  igeolvasás, 
imádkozás,  majd  beszélgetés,  agapé.  Legutóbbi 
alkalmunk az imaközösségre fordította a hangsúlyt. 
Berei  Csongor  testvérünk  arra  is  felhívta  a 
figyelmünket, hogy egy kapcsolatban a legfontosabb 
emberi  hozzáál lás  az  őszinteség.  Istenhez, 
önmagunkhoz  és  családunkhoz  is  őszintének  kell 
l ennünk ,  máskü lönben  a  kapcso la ta ink 
tönkremennek. 

Csendesnapok - bihari CE 

július 2. – Nyirsid 
augusztus 13. – Szilágyszeg 
szeptember 3. – Nagyszalonta, Péter iskola 
október 15. – Kraszna  
november 5. – Nagyvárad, CE Ház 
december 1. – Zilah 

Csendeshetek Tenkén:  

Férfi csendeshét: június 14 – 18.  
Női csendeshét: július 18 – 22. 
Házaspári csendeshét: augusztus 8 – 12.
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Hátrányos helyzetű családok közössége 

Azok  a  családok,  akik  benne  vannak  valamilyen 
támogatás i  p rogramban ,  ha vonta  egyszer 
közösségben  vannak  egymássa l  é s 
munkatársainkkal.  Az igemagyarázat és imádkozás 
mellett  egy  témát  is  meg  szoktunk  beszélni.  A 
terhek közös hordozása mindig könnyebb, egymás 
megerősítése pedig az Isten igéjére adott közösségi 
válasz.  Isten  Lelke  erősítse  a  nehézségekben  élő 
családokat. 

Az  elmúlt  negyedévben  havonta  150  hátrányos 
helyzetű,  többgyermekes  család  kapott  rendszeres 
anya g i  seg í t séget ,  me l yet  é l e lmiszer re , 
gyógyszerekre és számlákra költenek. 

Zarándok-program 

Ettől az évtől kezdve indítottuk útjára a Zarándok-
programunkat.  Ennek  a  szolgálatnak  a  keretében 
egy  külön vendégszobát  nyitottunk azoknak,  akik 
orvosi  kezelésen  vannak  Nagyváradon.  A főleg 
onkológiai kezelésen résztvevők számára akár

Idősgondozás 

P. Margit 71 éves özvegy hölgy 2015 októberétől vesz 
részt a programban. A felvételét a testvére kérte, aki 
már 10 éve gondozottunk és kora miatt ritkán tudja 
látogatni.  Kezdetben  az  idős  hölgy  magányos  és 
zárkózott  volt,  megszokta,  hogy  eddig  mindent 
saját erejéből  oldott meg, segítséget csak az Úrtól 
várt. Amióta a programba került, elkezdett járni az 
időseknek  szer vezett  b ib l iatanulmányozó 
alkalmakra.  A havonkénti  időseknek  szervezett 
találkozókat is szívesen látogatja, egyre nyitottabbá 
válik  a  szociális  érintkezésre.  Sajnos  daganatot 
fedeztek fel a mellében, ezért kezelésekre jár. Isten 
kegyelmére  bízta  magát,  és  mindent  úgy  fogad el 
Isten kezéből, ahogyan Ő azt elrendeli. Gondozónk 
segítsége  a  mindennapi  tevékenységekben  nagyon 

fontos számára. Nagyon hálás azért Istennek, hogy 
van, akire számíthat ezekben a nehéz időkben.

Imatémák - bihari CE 

• Garden party szervezéséért (evangelizációs 
alkalom fiataloknak) 

• Ifialkalmaink: imádkozni azért, hogy a fiatalok 
ezeken az alkalmakon valóban Krisztussal 
talákozzanak és hozzá kerüljenek közel. 

• Közösségi alkalmainkért: hétfői bibliaóráért, a 
keddi középgenerációs bibliaóráért, Erzsébet 
nyugdíjaskörért, annak tagjaiért. 

• A közösségeink formálódásáért , h i tbel i 
növekedéséért, épülésért, hogy egymás hite által 
épülni tudjunk, és Krisztus tüze égjen bennünk. 

• After School alakulásáért, a gyerekekért, akik a 
program részesei, ugyanakkor a munkatársakért, 
akik velük foglalkoznak. Erőért, szeretetért, 
türelemért és főként mennyei bölcsességért lehet 
könyörögni. 

• Az After Schoolba járó gyermekek családjaiért, 
a k i k a n y a g i n e h é z s é g e k k e l , v á l á s s a l , 
alkoholproblémákkal, betegségekkel küszködnek. 

• A nyári időszakra való készülődésért (táborok, 
vakációs bibliahét), ezeknek alakulásáért, 
munkatársakért, résztvevőkért. Imádkozzunk azért, 
hogy mindezekben megtapasztalhassuk az Úr 
jelenlétét és életét átformáló erejét. 

• Időseinkért, akik egyedül, betegen, néha 
kilátástalanul élik mindennapjaikat. 

• Hol landiából érkező csoportokért , ak ik 
fáradságot, időt, anyagiakat nem kímélve jönnek 
nyaranta , hogy h í rdessék közöttünk az 
evangéliumot szolgálatuk által. 

• M u n k a t á r s a i n k é r t é s k ü l ö n m i n d e n 
munkatársunkért, akik a segítő szakmában 
dolgoznak. 
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Részletek a marosvásárhelyi 
Dorcas Otthon beszámolójából 

• Január  27-én  kibúcsúztattuk  az  Onesimus 
projektből azokat a fiatalokat, akik befejezték a 
3 évig tartó programot. A Dorcas Otthon lakói 
közül  T.  Móni,  Dalma,  Róbert,  Riki,  Jóska 
kaptak  diplomát.  Hálásak  vagyunk  Istennek, 
hogy a  CE Szövetségen belül  működő  projekt 
elérte  a  célját,  hiszen  mindenki  elvégezte  az 
akkreditált szakmai tanfolyamot, megszerezve a 
szakács, illetve a pincér diplomákat. 

Természetesen a felkészítés eredménye , hogy a 
személyiségfejlesztés mellett azt is megtanulták, 
mit  jelent  dolgozni,  pénzt  keresni,  illetve 
önállóan beosztani a keresetüket. 

Az  ige,  amivel  köszöntöttük  a  végzősöket  a 
következő  volt :  „Mindenre  van  erőm  a 
Krisztusban,  aki  megerősít  engem.“  (Filippi  4, 
13) 

• Február 5-én  az Otthon fiataljai részt vettek 
egy  p izsamapart in ,  amit  a  CE  Házban 
rendeztek  a  t in i  k lub 
munkatársai.  Rendkívül  jól 
érezték  magukat,  hiszen 
változatos programban volt 
ré szük :  t á r sa s j á tékok , 
filmnézés,  finom  közös 
vacsora  é s  nem 
uto l sósorban  egy  jó 
beszélgetés egy őket érintő 
t émáró l ,  a 
párkapcsolatokról. 

• F e b r u á r  2 9 - é n  
ünnepeltük a születésnapját 
Simon  Krisztinának,  aki 
t a va l y  no vemberben 
költözött be az otthonba. A 
szívünk  mélyén  ott  van  az 

öröm és a hála,  mert Krisztina nagyon kinyílt 
köztünk, jól érzi magát, lelkesedéssel vesz részt 
a  programjainkon,  és  már  több  mint  három 
hónapja  nem  volt  krízise  (előzőleg  a  saját 
környezetében gyakori pánikrohamai voltak). 

• Március  8-án,  a  fiúk virággal  lepték meg az 
Otthon  női  munkatársait  és  a  lányokat. 
Mindenki meg volt hatódva, egyes lányok meg 
is  jegyezték,  hogy  senki  mástól  nem  kaptak 
virágot,  csak  itt  az  Otthonban,  a  „dorkászos” 
testvéreiktől. 

Hálás  szívvel  köszönjük  támogatóinknak, 
testvéreinknek,  önkénteseinknek  az  őszinte 
imákat,  az  anyagi  segítséget,  a  felelősségteljes 
cselekedeteket, amelyekkel jó irányba terelődik 
gyerekeink jövője. 
„A  szeretetben  é lők  mé l yre  l á tnak ,  a 
reménységben élők messze  látnak és  a  hitben 
élők mindent másképpen látnak.”

Halmen Mária
igazgató, Dorcas Gyermekotthon


