
  

 

 

 

 

 

 

 
 

„Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem 
övé lesz az életnek világossága.” (János 8,12) 

 
December 20 és 27 között, gyakorlatilag a karácsonnyal egybeesı idıszakban ünneplik a zsidók a hanukát. A 
Kr. e. 2 századi eseményrıl emlékeznek meg, a júdai Makkabeusoknak a szíriai Antiochus Epiphanes ellen 
vívott hısies harcáról. A hanuka szentelést jelent, és a templom felszabadítására és újraszentelésére emlékez-
tet. Ezen az ünnepen  meggyújtják a kilencágú gyertyatartó szövétnekeit oly módon, hogy a középsıt, a 
samasnak, azaz szolgának nevezett szövétneket gyújtják meg elsıként, és onnan veszik a lángot a többihez. 
Jézus fenti mondata éppen a hanuka ünnepén hangzott el a jeruzsálemi templomban, amikor hozzá vitték a 
házasságtörésen kapott asszonyt. Eképpen érthetı szavainak háttere: İ azért jött, hogy világosságot hozzon, 
hogy a mi életünk is lángra lobbanjon az ı szeretetében, és hogy mi magunk is a világ világosságává legyünk 
ebben a világban. 
Legyen a Krisztus tanítványainak közössége olyan, mint a kilencágú gyertyatartó, égı szövétnekekkel! 
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Kolozsvár 

• Tisztújító választást tartott a kolozsvári CE szövetség. Az új vezetıség: Horváth Levente lp. 
elnök, Mihály Emıke titkár és Kozma Erika pénztáros. December 16-án négy új taggal gyarapo-
dott a szövetség: Baló Levente, Borbély Bartalis Zsuzsa, Halmen Krisztina, Jakab Elvira. Úgy néz 
ki , hogy Kolozsváron megpezsdült az élet. 

• Kerekasztal beszélgetésre hívták meg a teológusok a CE szövetség részérıl Karczagi Sándor, 
Berke Sándor és Horváth Levente lelkipásztorokat. Kiderült milyen nagyfokú a tájékozatlanság a 
CE Szövetség és általában a kegyességi mozgalmak körül. Hasznos volt és reméljük lesz folyta-
tása. 

Marosvásárhely és környéke 

• Már kétszer is volt utótalálkozó a bucsini angol tábor résztvevıinek, amelyre a Philothea tiniklubját 
is meghívták. A decemberi alkalmon közös adventezésen készültünk a karácsonyra. 

• Új taggal szaporodott a marosvásárhelyi CE szövetség Duka Levente személyében. 
 
Nagyvárad és környéke 

• Néhány adat az októberi CE-konferenciáról 
A résztvevık száma 625. Ebbıl 54 külföldi (Magyarország, Hollandia, Skócia, Németország). A 
többiek  Románia  különbözı megyéiböl jöttek, a legtöbben Bihar megyébıl (több mint 250). Utá-
na Maros és Szilágy megye következnek fej fej mellett, 120-120 résztvevıvel.A fennmaradó  
százegynéhány személy az Arad, Kolozsvár, Máramaros, Szatmár, Temes megyékben és Buka-
restben élı és dolgozó CE - tagok vagy szimpatizánsok körébıl kerültek ki. 
Istennek hála nem voltak elszállásolási gondjaink, a CE házban valamint az Ady Endre Líceum  
Kollégiumában levı helyeink és magánszemélyek felajánlásai megoldották a problémát. 
Visszajelzések szerint az étkezések lebonyolítása elég operatívan történt, az elıször alkalmazott  
tálcás félönkiszolgáló módszer gyorsnak és praktikusnak mutatkozik. Hálásak vagyunk testvére-
ink és az ifisek szolgálatáért, akik nagy segítségünkre voltak a lebonyolításban.  

• A Júlia Otthon januártól két új lakóval bıvül. Hálásak vagyunk Isten gondoskodásáért, hogy eb-
ben a kérdésben is melettünk áll és eligazít. A család teljes lett, így 12+2 gyermeket nevelünk, 
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reményeink szerint Isten dicsıségére, az ı népe számára. Imádkozzunk az új gyermekek beil-
leszkedéséért, a már itt lakó gyermekek befogadó, szeretetteljes viszonyulásáért. 

• Csendesnapok. Decemberben Zilahon tartottuk a közös körzeti csendesnapot. Berke Sándor 
szolgált. Január 6-án Nagyváradra várjuk szeretettel a résztvevıket. A további programot akkor 
ismertetjük. 

• Keresztmetszet esték. Novemberben Falus András volt a vendégünk. Elıadásának címe: Tu-
domány és hit: összefüggések és határok. Sokan jöttek, akik most voltak elıször, hálásak va-
gyunk azért, ha Isten ezt az alkalmat használni tudja. Hálásak voltunk az elıadóért is. Nagyon jó 
szolgálatot tesznek az elkötelezett hívı tudósok, akik reálisan látják a helyzetet, nem túlzásokba 
esve, sem lekicsinyelve a tudomány szerepét a mindennapi életben. Sok olyan tudósra lenne 
szükség, akik tiszta kézzel és alázatosan közelítenek meg tudományos kérdéseket, amelyeknek 
nyilván kihatásai vannak a gyakorlatra, a mindennapi életre és gondolkodásunkra is. 

• Az Erzsébet nyugdíjas kör és közösségünk tagjainak közös karácsonyozására került december 
18-án, csütörtökön sor. Örvendünk, hogy Jézus Krisztus jelen lehetett, megszólíthatott 
mindannyiunkat, akik részt vettünk ezen az alkalmon. 

• Bérea 

Idıpont Téma Elıadó 

December 6, de. Mit jelentenek a kegyelmi ajándékok számunkra? Hogyan 
viszonyuljunk a karizmatikus közösségekhez? 

Ifj. Visky István 

Du. Találkozás-történetek. (Családok bemutatkozása.) Visky Ferenc és Júlia 

Január 10, de. "Szemeimmel tanácsollak téged" Hogyan vezet az Úr? Berei Csongor 

Du. Orvosnak készülök Kiss Feri 

Február 7,de. Mi lesz velünk a halál után? Az elragadtatás. Milyen a 
mennyei test? 

Visky Ferenc 

 Bizonyságtétel: lánykor, párválasztás, hivatás, szolgálat Mike Edith 

Március 6, de. Hindu vallás ismertetése: mit tanítanak, hogyan élnek. Jé-
zus és a hinduk 

Karczagi Sándor 

Du. Kisterstvéreink. Beszélgetés a Dévai gyermekotthon vezetı-
jével életérıl, hivatásáról, szolgálatáról 

Böjte Csaba 

 

• Az ifi közösen szándékszik szilveszterezni, de még nem tudjuk, hogy hol. Aki szívesen velünk 
tartana ebben a bizonytalanságban is, jelentkezzen Visky Hanninál a váradi CE irodán. 

• Nagyváradi és Bihar Körzeti CE Szövetség elérhetıségei: 

410115 Oradea, Bul. Ştefan cel Mare nr.28 
Tel: 00-40-59-479579 E-mail: varad@ce-union.ro Júlia Otthon: julia@ce-union.ro 
 

Hazaköltöztek Urunkhoz: Kónya Géza marosvásárhelyi és Balk Margit (88) nagyváradi szövetséges 
tagok. 
Köszönjük a közösségek és tagok által küldött adományokat, tagsági díjakat. Kérjük azokat a közös-
ségeket akik még nem küldték be a tavalyi évi tagsági díjakat, szíveskedjenek minél elıbb megtenni. 

 

 

 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  Târgu-Mureş. Tel: 0265-132591. E-mail: cemaros@fx.ro 

Kívánunk minden Testvérünknek áldott karácsonyt, Krisztus világosságában való járást az új esztendıben! 
 


