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Áhitat               „Nem hagylak titeket árvákul...” (János ev. 14,18a)

Nem akarok a jelenben élni.  „Csináljunk valamit, hogy majd jó le-
gyen”. Pl. ha olyan szép lakásom és füves kertem lesz, mint a folyóiratban,
akkor boldogok leszünk. Ebben a jövőnek élésben viszont elveszítem a csa-
ládom. Megromlik a kapcsolat, kirepülnek a gyerekek, stb. Mert nem most
törődöm velük.

Aki  megteremtett nem csak majd akar velem lenni hanem:„veletek
vagyok minden napon.” (Mt.28,20)

A lelkemen keresztül akar szóba állni velem az ő Lelke. Most.
„Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert

nem látja õt és nem ismeri õt; de ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és benne-
tek marad.” (Jn.14,17)

„Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az
én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál la-
kozunk.” (Jn.14,23)

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” (Jn.14,26)

„Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.” (József Attila: Mama)

Isten hagyta és fölvitt a padlásra. Most. Otthagyta mennybéli bokros teendőit és lejött értem, hogy
felvigyen. Ha én minden dagadt ruhát előbb el akarok rendezni akkor a végén meglehet, hogy
nem lesz kit fölvigyek. 

„...nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn.15,5b)
Tehát nem úgy van, hogy előbb elrendezem dolgaimat (földet-, jószágot-, feleséget vettem, most
nem mehetek) aztán majd jöhet a kapcsolat Istennel és emberrel.
Nélküle nem lehet elintézni.

Isten most tud beszélni velem és nem: „majd a mennyben meglátjuk.”
Ne árválkodjam ha a Mindenható Lelke akar a lelkemmel szóba állni. Ámen. 

Berei Csongor
igazgató, Júlia gyermekotthon, Nagyvárad

Új CE tagok húsvét és pünkösd között
Marosvásárhelyen: Korodi Csaba, Korodi Anikó

Székelyudvarhelyen: Geréb Tünde
Isten hozta testvéreinket a CE Szövetségbe!

Rövid beszámoló az I. CE Országos
Önkéntes Napról 

Április  18-19-én,  a  marosvásárhelyi
CE  házban  tartottuk  meg  az  önkéntesek
országos  találkozóját.  Az  új  CE  stratégia
nagyobb  hangsúlyt  helyez  az  önkéntes
munkára, annak kiterjesztésére, fejlesztésére.
Az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az
önkéntesek  által  végzett  tevékenységek
hasznosságára,  fontosságára,  társadalmi
jelentőségére. 

A  Nagyváradról,  Udvarhelyről  és
Marosvásárhelyről  érkezett  önkéntesek,  akik
különböző  CE  tevékenységekben,
programokban vesznek részt, megismerkedtek
egymással,  kicserélték  tapasztalataikat,
megosztották  élményeiket,  nehézségeiket
egymással. Lelki  felüdülésben, kikapcsolódásban, szórakozásban is  volt
részük a résztvevőknek. Előadást hallottunk az önkéntes munkáról, annak
történetéről a nyugati társadalmakban, valamint arról, hogy ki mit nyerhet
az önkéntes munkából (önkéntes, szervezet, egyház, társadalom). 

A résztvevők  visszajelzéseiből kitűnt,  hogy nagyon hasznos volt
és szükségesnek tartják a folytatást. 

Halmen Mária Magdolna
projektvezető, Dorcas gyerekotthon

Marosvásárhely
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Bizonyságtétel - Mészáros Mihály lp., Szamosdob
„Dávid  Zsoltára.
Templomszentelési  ének.
Magasztallak,  Uram,  hogy
felemeltél  engem,  És  nem
engedted,  hogy  ellenségeim
örüljenek  rajtam.  Uram,  Istenem,
Hozzád  Kiáltottam,  És  te
meggyógyítottál  engem!  Uram,
felhoztad a Seolból az én lelkemet,
fölélesztettél  a  sírbaszállók  közül.
Zengedezzetek  az  Úrnak,  ti  hívei!
Dicsőítsétek  szent  emlékezetét.
Mert csak pillanatig tart haragja, de
élethossziglan  jóakarata;  este
bánat  száll  be  hozzánk,  reggelre

öröm.” (Zsolt 30:1-5)
Ez  a  zsoltár  töltötte  be  szívemet,  amikor  a

műtőasztalon  voltam,  élet-halál  között.  Templomszentelési
ének  ez.  Isten  mindannyiunk  életét,  testét  templommá
szeretné  szentelni.  Én  akkor  ott  a  műtétem  után  éreztem,
hogy  itt  az  ideje,  hogy  újból  odaszenteljem  az  életemet
Istennek.  „Magasztallak  Uram, hogy  …  te  meggyógyítottál
engem!”

Dávid sokszor a halál révén állott, többen is életére
törtek.  Az  Úr  Isten  viszont  megszabadította  őt  minden
helyzetből.  Dávid  ilyen  szabadulások megtapasztalása után
írja ezt a zsoltárt. 

Az  elmúlt  esztendő  augusztus  20-án  infarktust
kaptam és a szatmárnémeti kórházba kerültem. Több napig
szinte  magamon kívül  voltam, mind a két karomba perfúzió
ment. Utána helyrejöttem annyira, hogy alapos kivizsgálásra
elküldtek Kolozsvárra. Ott rájöttek, hogy tapasztalataik alapján
meg  kellett  volna  halnom  már  augusztusban,  mert  a
legfontosabb ér, a bal oldali koszorúér, 100%-ban elzáródott.
Így nem kapott vért a szívnek a bal kamrája, amely nyomja a
vért  a  szervezetbe.  Ilyenkor  az  emberek  meghalnak,  de
engem Isten életben tartott. Kolozsváron megpróbálták áttörni
az elzáródást, de nem tudták. 

Sokszor  letört  a  dolog,  hogy hát  én  és  családom
komolyan  vesszük  a  Bibliát,  imádkozó  életet  folytatunk,  és
mégis velünk kell ilyen történjen, hogy ötven éves korban halál
szélére  kerül  az  ember,  amikor  még gyermekei  sincsenek
szárnyaikra bocsátva. Tovább emésztett a gondolat, hogy mi

lesz velem. Aztán  átmentünk Debrecenbe. Először bíztattak,
hogy vigyük magunkkal az eredményeket s ott megpróbálnak
újból  megműteni.  Elvittük,  megnézték,  és  azt  mondták  az
orvosok, hogy sajnálják, de nem tudnak megműteni. Amikor
ezt  hallottam,  akkor  még  jobban  letörtem.  Azért  mégsem
adtuk  fel  a  reményt,  hanem  tovább  imádkoztunk  mi is  és
velünk együtt sokan mások. Isten meghallgatta az imádságot. 

Debrecenben  elmondták,  hogy  összesen  14  ilyen
esetről tudnak Magyarországon. Ezek közül 4-et Budapesten
és  10-et  Szegeden  műtöttek.  Ezért  azt  tanácsolták,  hogy
menjünk  el  Szegedre,  ahol  már  van  tapasztalat.  Meg  is
beszélték  ott  a  professzorokkal  és  Isten  úgy  rendezett
mindent, hogy összejött a műtét. 2 órán keresztül  műtöttek.
Beültettek  3  stendtet  s  a  végén  megnyitották  az elzáródott
eret. Így megszűnt az életveszély helyzet. 

Az  orvosok  mondták,  hogy  nem  találkoztak  olyan
esettel,  mint  nálam. A  jobboldali  meg  a  baloldali  ér  is  a
végükön  már hajszálerekké  változnak,  és  nem  találkoznak
egymással.  De  nálam  mikor  bekövetkezett  az  infarktus,  a
jobboldali ér elkezdett növekedni és egy új ér keletkezett a bal
oldali koszorúérbe hátulról. Ennek a csodának köszönhetően
maradhattam életben. Isten mást tervezett,  s ezt orvosilag is
kimutatták. 

Istent szeretném magasztalni és dicsőíteni Dáviddal
együtt:  „Zengedezzetek az Úrnak ti  hívei, dicsőítsétek szent
emlékezetét.” A  Szentírás  tele  van  Istenről  való
megemlékezésekkel,  hogy  Ő  milyen  nagy  dolgokat
cselekedett.  Mindezekről  úgy akarta  Isten,  hogy tudjon  az
egész világ. Ezek emlékezetek Istenről. Ezért merészkedtem,
hogy  az  én  szerény  életemnek átélt  csodáját  megosszam
veletek. Érdemes bízni Istenben, érdemes imádkozni kitartóan
és hittel. „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én
megszabadítalak  téged,  és  te  dicsőítesz  engem.’’ (Zsolt
50:15). Mind  sírbaszállók vagyunk, de ha felébredünk a földi
életünk  folyamán  a  bűnből,  ha  megtérünk  Istenhez,  akkor
megváltozik  minden.  ”Támadj  fel  a  halálból  és  felragyog
néked a Krisztus”. Sokan  vannak, akik nem ébredtek még fel,
akik a kocsmában, bűnben züllenek. Feléjük küldetésünk van.
Nekik is  el  kell  mondanunk az Istenről való  emlékezéseket,
amelyeket  a  Biblia  elénk  tár!  A  személyesen  átélt
szabadulásokkal  is  bizonyságot  kell  tennünk  Róla!  Ebben
legyen Ő maga segítségünkre! Ámen.

Mészáros Mihály lp., Szamosdob

Házastalálkozók
Családgondozói szolgálat 

Ultratechnizált, postmodern, rohanó vilá-
gunkban a hagyományos családi modellek,
sőt a keresztyén családok alappillérei inog-
nak  meg. A  CE  Szövetség  egyik  fontos
missziós szolgálata a családgondozói há-
zastalálkozók  és  a  hitmélyítő,  családgon-
dozói táborok. Váltakozó  lelkesedéssel és
lendülettel, de folyik ez a szolgálat. Havi ta-
lálkozókat tartunk rendszeresen olyan há-
zaspároknak akik igénylik családi életük fo-
lyamatos karbantartását - Isten karjaiban -,
hiszen  „Krisztus  sebeiben  gyógyulunk

meg”.
Marosvásárhelyen, 2008-ban egy izgalmas és az egyre

kevésbe működő kapcsolati  értékre  fókuszálunk:  MEGÉRTÉS  a
CSALÁDBAN. Ezt a témát járjuk körül és lebontjuk különböző csa-
ládi  szituációkra.  Meghívott  előadóink  között  vannak  lelkészek,
családgondozói szakemberek vagy különböző élethelyzetből, terü-
letről jövő testvérek, akiktől nagyon sokat tanulhatunk. Minden kö-
zösségi alkalmunkon megbeszéljük problémáinkat, imádkozunk és
szeretetvendégséggel zárjuk a találkozókat.  

Eddigi alkalmaink:
Február 17 - MEGÉRTÉS és SZERETET - előadók: Jakab István
és Edith, galambodi lelkészházaspár. Március 30 - MEGÉRTÉS és
ALKALMAZKODÁS (Partnerünk megértése) - előadók: Zöld Imre
és Noémi, mezőkölpényi lelkészházaspár
Április 27 - GYERMEKEINK MEGÉRTÉSE - előadók: Pitó Antal és
Gyöngyi, mezőpaniti lelkészházaspár. 
(Miután mindenki mindenkit és mindent megértett a családban, jö-
het) a következő téma MEGÉRTÉS és MEGBOCSÁTÁS. Erről a
témáról május 25-én fogunk előadást hallani.

A nyári hónapokra nem szerveztünk találkozókat, viszont
hitmélyítő, családgondozói táborunk augusztus 16-25 között lesz
megtartva.

Minden  érdeklődőt  sok szeretettel  várunk  és  kívánunk
mindenkinek Krisztus-központú, békés, boldog családi életet.

Szabó Lídia
külkapcsolatokért felelős, Lídia gyerekotthon, Marosvásárhely

Nagyváradon is  rendszeresen tartanak  ifjú  házasok találkozó-
ját. A havonkénti alkalmakat  a  hónap utolsó szombatján szokták
tartani. Kisgyerekeseket is szeretettel várnak. 
Részletekkel és bővebb felvilágosítással Nagy Ferenc és Ildikó szol-
gálhat a következő elérhetőségeken: 0359.335.857,
ildiferi@gmail.com 

r ö p C E -  a CE Szövetség hírlevele. Beszámol, tájékoztat, előrejelzi a programokat. Tagjaink és
közösségeink közötti híd. A friss hírek és életszerűség érdekében mindig szükségünk van testvéreink írására, visszajelzésére. Elérhetőségeink: 
Str. Hegyi Lajos nr. 9,  540181 Tg.Mures, Romania. Tel/fax.   (+4) 0265.232.591, (+4) 0365.806.881, (+4) 0740.310.367. Email: r.sz.istvan@gmail.com.
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Trans-Silvanus Intézet
– az erdélyi

misszionáriusképző
BIBLIAISKOLA

Mi a TSI?
2007-ben  kezdtük  el  a  képzést
megalapozván  a  Trans-Silvanus  Intézetet.
Nevünket  Silvanus/más  névhasználatban
Silás példájából vesszük, akit Pál és Péter
apostol  munkatársként  állít  misszióba.
Intézetünk  helyi  szinten  „Transzilván”  és
missziói munkatársakon át  az egész világ
evangélizációját  és  tanítványi  szolgálatát
szeretné segíteni a Krisztus Testében.  
A TSI hivatása: 
A képzést református hitvallásra építjük és
célunk  színvonalas  elméleti  és  gyakorlati
ismeretekkel  gyarapítani  a  misszióra
elkötelezett diákokat. 
Az  országunkban  egyedi  képzést
szeretnénk  nyújtani  és  olyan  missziói
munkatársakat,  diakónusokat  és
evangélizátorokat,  kül-  és  belmisszióba
küldhető  majdani  tanítványokat  célozva
meg, akiket  szeretnénk  arra  ráébreszteni,
rásegíteni, hogy tanítványi  közösségünkben
megleljék  Istentől  pontosan  elrendelt
elhívásukat és szolgálatukat.
Oktatás másként?
Az  oktatási  tanterv  hazai  illetve  nyugati
módszereket  foglal  magába.  A  TSI
tantervben előadások, kötelező gyakorlatok,
mentorálás,  dolgozatok  megírása  és  lelki
gyakorlatok ötvözése biztosítja a megfelelő
felkészítést a misszió munkára.  
Tanáraink  hazai  és  külföldi  színvonalas
tanintézmények és keresztyén  szervezetek
munkatársai,  akik  szakismeretekkel  illetve
gyakorlattal rendelkeznek. 
Kétféle képzést nyújtunk: 

1. Missziói képzés
Három éves missziói munkatársképző (két
év alapképzés + egy év szakosodás) havi
hétvégi szemináriumok formájában.
Kötelező tantárgyaink:

≈ Bibliaismeret (Ó- és Újszövetség) 
≈ Teológia (hitvallási alapok,

dogmatika, etika, apologetika)
≈ Evangelizáció és diakónia
≈ Missziológia és világmissziós

helyzetkép
≈ Külmissziós kiképzés 
≈ Világvallások / kulturális

antropológia és kultúrközi
evangelizáció

≈ Egyháztörténet (kiemelten:
ébredés- és missziótörténet)  

≈ Pásztorálpszichológia /
lelkigondozás

≈ Vezetőképzés / keresztyén
szervezetek menedzsmentje 

≈ Lelkiség – keresztyén élet
(spiritualitás)

≈ Művészet – média – misszió:
szakismeretek

Választható tantárgyaink:
≈ Idegen nyelvek (angol, holland) 
≈ Bibliai nyelvek (héber és görög)
≈ Zene
≈ Világhelyzetkép a

keresztyénségről
≈ Kézművesség / design

Kortárs világnézetek – filozófia –
modern és posztmodern világkép 

≈ Gyakorlati ismeretek: főzés,
autószerelés, elsősegély,
kertészkedés, mezőgazdaság stb.

2. Képzések és konferenciák
Évente  több  alkalommal  is  szervezünk
nyitott  rövidtávú  képzéseket  és
konferenciákat,  melyek  témaszerűen  a
missziói  szolgálatban  segítik  egyaránt  a
„laikus”  munkatársakat  és  a

lelkipásztorokat. 
Kinek szól?
Egyaránt fiataloknak és idősebbeknek, akik
a  szolgálatukat  Isten  országában  az  Ige
szerinti  misszionáriusi  életmódban  látják
igazán  megvalósíthatónak.  Képzésünket
ajánljuk  azok  számára  is  akik  már
szolgálnak a közösségekben, de szeretnék
magukat továbbképezni.
Mit várunk el? 
Aki a misszionáriusképzőre beiratkozik, attól
elvárjuk, hogy legyen: 
➢· elhívatása a szolgálatra
➢· lelkipásztori ajánló levele
➢· tapasztalata keresztyén szolgálatban
Idéni programok, képzésajánlatunk 

1) Az I. éves bibliaiskolai hallgatók
hétvégi alkalmai:

✔ máj. 17-18 – Marosvásárhely,
Philothea

✔ szept. 20-21 – Kolozsvár
✔ okt. 18-19 – Kolozsvár
✔ nov. 22-23 – Kolozsvár
✔ dec. 6-7 – Nagyvárad (közösen a

BEREA szemináriummal)
2) Októberben újabb I. év indul, amire
szeptember 30-ig lehet jelentkezni a TSI
elérhetőségein. A képzés havi 50 lejbe
kerül.
3)  Lelkipásztoroknak,  2008.  júl.  8  -  15,
Magyarózd:  „Gyülekezetépítés  laikus
munkatársakkal”  -  Az  amerikai  Calvin
Teológia  (Grand  Rapids)  Timótheus
Intézetének TLT három éves  vezetőképző
tanfolyama a RLK-val  közös  szervezésben
(részt vehetnek bibliaiskolások is, kreditnek
számít). 

A  TSI  Bibliaiskolával  és
programjaival kapcsolatban érdeklődni lehet
a  trans_silvanus@yahoo.com email címen
valamint  a  0752.246.814-es
telefonszámon.

Programajánlat:
Nemzetközi CE esemény

✗ júl. 24-27 – európai CE ifjúsági
konferencia - „Connect Europe”,
PILISCSABÁN a Pázmány Péter
egyetemi központban.

Gyerekmisszió 

✗ aug. 9-18 – Lesi-tó, Mahanaim –
gyerektábor

✗ aug. 22 – Nagyvárad, közösen az
OM szervezettel – drogprevenciós
programmal egybekötött gyereknap

✗ Részletek a 0259-479579
telefonszámon és a

✗ v  arad@ce-union.ro   emailen.

Genéziusz Társaság – Kolozsvár 

✗ hétvégi kirándulások, Porkoláb
Ferenc és Halmen Balázs
szervezésében

✗ júnis 6-án – filmklub a Tóközi
templomnál - Genéziusz – FIKE
együttműködés. Érdeklődni lehet
Józsa Zsoltnál és Visky Samunál

✗ aug. 4-9, Lesi-tó melletti Peniél
táborozóhely – I. Genéziusz
egyetemista diáktábor. Téma: „Isten
arcai” 

✗ további információk Csiszér Ágnesnél
a 0724.551.844-es telefonszámon.

Vidéki misszió

✗ jún. 11, 13.00 – a marosvásárhelyi
CE-házban kerül sor a következő havi
találkozóra, amit a vidéki misszióban
résztvevő atyafiakkal tartunk

Közéletben, politikában érdeklődőknek

✗ júl. 16-23 – tábor a Bucsinon. 
Bővebb információ: 0740.310.367,
protpolitika@yahoo.com

Ír angol táborok

✗ júl. 28 - aug. 4 - Bucsinon, 15-18
éveseknek. Jelentkezni lehet Takács
Tündénél tundee_takacs@yahoo.com

✗ aug. 18-26 - Lesi-tó, Peniel.
Jelentkezni Kondor Zsókánál, 0742-
194679. Korosztály: 16+.

Helyi közösségi alkalmak

✗ vasárnap este 7-től bibliaórák a
zilahi CE Parmenas központban

✗ hétfőnként bibliaóra a nagyváradi
CE-házban

✗ hétfő du. 5.30-kor evangélizáló CE
bibliaórák a marosvásárhelyi Gecse
utcai egyházközség tanácstermében

✗ csütörtökön este 6-tól
szenvedélybetegeket támogató
csoport a nagyváradi CE-házban

Országos CE Konferencia – 2008. szept. 26-28 – Mezőpanit
Szeretettel várunk minden kedves testvért és minden érdeklődőt. Szállás, program, részvételi díj és egyéb
részletek vonatkozásában a cemaros@rdslink.ro,  0365.806.881, 0265.232.591-es elérhetőségeken lehet

érdeklődni CE országos irodájában valamint a CE körzeti központjaiban.
3



4

Kérjük, támogassa jövedelem-
adója 2%-ával a CE Szövetséget!

Nem kerül pénzbe, csak egy néhány percébe!
     Az adótörvény az idén is lehetővé teszi, hogy az aktív
magánszemélyek  személyi  jövedelemadójuk  2%-át  egy
egyesületnek vagy alapítványnak a támogatására fordítsák.
Ha ezzel az összeggel, -  bármilyen kevés legyen az  -  a
Romániai  CE  Szövetséget  szeretné  támogatni,  akkor  a
következőképpen járjon el:
   Töltse ki a mellékelt 230 -as űrlapot (Cerere privind
destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul
anual)
   Az  A  pontot  töltse ki  személyi  adataival  (név,  cím,
CNP).
  A „Suma” mezőt töltse ki a támogatásra szánt összeggel.
Ha nem ismeri ezt az összeget, hagyja üresen a mezőt. A
többi mezőbe a következő adatokat kell beírni:
Denumire entitate nonprofit: Asociaţia „Pro Christo et
Ecclesia”
Cod de identificare fiscală: 18502964
Cont bancar (IBAN): RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501
 Mellékelni  kell  egy  másolatot a  munkahelyéről  vagy
munkahelyeiről kapott  Fişa fiscală-ról. Ha még nem kapta
meg, kérje a munkaadójától. Az  űrlapon fel  kell tüntetni  a
mellékelt nyilatkozatok számát is.
  Juttassa el személyesen vagy postán a nyilatkozatot  a
helyi pénzügyi hatósághoz május 15-ig.  
   Bármilyen további információért forduljon hozzánk
levélben, elektronikus postán vagy telefonon.   

Felajánlását előre is köszönjük!

Imatémák
Házasságkötések Marosvásárhelyen
S  amaj Arnold és György Imola   – máj. 3.
Tánczos János és Csíki Emese–máj. 18.

Urunk  jelenléte  és  áldása
legyen életükön, alakuló családjaikon.
Hálaadás csecsemőkért
Urbán Gábor Balázs  – Zoltán és Orsolya
második gyereke,  első  kisfiúk  –  április
végén keresztelték
Porkoláb  Eszter  Boróka –  Ferenc  és
Emese elsőszülöttje

Adjunk  hálát  a
gyermekáldásokért.  Kérjük  Istent,  hogy
ajándékozza meg gyerekekkel a meddő
házaspárokat.
Konfirmálás

Április  20-án  konfirmáltak  a
marosvásárhelyi  Kis Templomban Birton
Imola  és  Trosin  Andrea a  Dorcas
Otthonból. 

Kérjük  testvéreinket,  hogy
hordozzák  őket  imában,  hogy  a
gyülekezet  előtt  tett  fogadalmuk,
bizonyságtételük  gyakorlattá  váljon
életükben. 
Súlyosabb betegségben szenvedők:
● Székely Csaba, Zilah
● Bodoki László és Erzsébet, Zilah
● Kulcsár Róza, Diósad
● Boda Eszter, Diósad
● Agyó Ferenc, Nyírsid
● Adorján Amália, Marosvásárhely
● Farkas György, Mvhely
● Lovász József, Mvhely

● Halmen Malvin, Mvhely
● Gazda Irma, Mvhely

Imádkozzunk,  hogy
szenvedéseikben megtapasztalják Urunk
közelségét,  szeretetét  és  a  közösség
érdeklődését, gondoskodását.
Márika néni 

Deme  Mária  –
Márika  néni –
már  6  hónapja
ágyhoz  kötött
beteg,  a  lábai
miatt  szenved.
87  éves  kora
ellenére
szellemileg  és
lelkileg  jól  van.
Id.  Visky

Istvánéknál van Biharpüspökiben.
Adjunk hálát Isten általa közölt

ajándékaiért. Kérjük Megváltónkat, hogy
adjon Márika néninek erőt és békességet
a mindennapokhoz.
A székelyudvarhelyi ifjúsági misszió

Könyörögjünk  a  székely-
udvarhelyi  ifjúsági  közösség  vezetőiért
és tagjaiért, hogy Urunk adjon vezetést
és  bölcsességet  nekik  az
egyházközségből  való
kirekesztettségükben is.  Hadd legyenek
egy  szívvel-lélekkel  együtt  Ővele  és
egymással. Könyörögjünk az udvarhelyi
lelkipásztorokért,  presbitériumokért,
gyülekezetekért.

Munkatársak a szolgálatban
Imádkozzunk a  CE  Szövetség

munkájáért  és  mindazokért,  akik
előkészítik,  szervezik,  végzik  a
szolgálatokat.  Minden  programhoz,
projekthez, táborhoz legyen elegendő és
megbízható munkatárs.
Külföldön dolgozó testvéreink 

Bíró  Géza brassói  testvérünk
már egy éve  Olaszországban dolgozik.
Húsvétra  felesége  meglátogathatta
néhány  napra.  Imádságaiban  hordozza
szövetségünket  és  vágyik  a  testvéri
közösségre. 

Imádkozzunk  Gézáért  és
mindazokért,  akik  különféle  okoknál
fogva külföldön dolgoznak, emiatt pedig
nehezen tudják tartani a kapcsolatot az
itthoni  közösséggel.   Kérjük  Urunkat,
hogy találjanak ott  is közösségre és az
érintett  családokat  tartsa  meg  a
távolságok ellenére is.
Szabó Attila és Csilla

Imádkozzunk  értük,  hogy  a
külmisszióra való felkészülésük hatékony
legyen és alkalmasnak bizonyuljanak a
nepáli  misszióra.  Legyen  áldás  a
Ghimbavon történő kiképzésükön. 
Meghaltak:
● Dr. Széplaki Kálmán  , Nagyvárad

(Bátaszék, Magyarország)
● Korpos Katalin  , Marosvásárhely

(Backamadaras)
Imádkozzunk hozzátartozóikért,

hogy Urunk vígasztalja meg őket!

2008. július 24-27 között Piliscsabán, a Pázmány
Péter egyetemen tartjuk az Európai Ifjúsági CE

konferenciát. 

Célcsoport: 16 év fölötti ifjúsági munkások és
lehetséges vezetők.

Téma: Euro-Vision for Local Mission (Európai
jövőkép a helyi közösségben)

Bejelentkezés július 10-ig a www.ceeurope.eu
honlapon

Részvételi díj: 150 lej (fedezi a szállás, étkezés és
a részvétellel járó járulékos költségeket)

Főszervező: Romániai CESz, Németországi CE

Kérjük és bátorítjuk helyi közösségeinket és
tagjainkat, hogy támogassák imádságaikkal

fiataljaink részvételét, és szükség esetén anyagilag
is segítsenek közösségeik ifjú vezetőinek,

munkatársainak, hogy résztvehessenek ezen a
konferencián. 

A Református Mentő Misszió és Bonus Pastor
Alapítvány segítő tábort szervez

szenvedélybetegeknek 
(alkohol-, drog-, gyógyszer-, nikotin-,  játékfüggőknek)

és családtagjaiknak, 2008 május 19-3  0   között.
Helyszín: Terápiás Központ, Magyarózd

 Jelentkezési határidő: Május 14.
Érdeklődni, jelentkezni lehet:

Kolozsváron: 0744-235639, 0744-834120, 0740-
056396. Marosvásárhelyen: 0265-254460, 0365-
420384, 0741-313512. Nagyváradon: 0359-401974
(este 20-22 óra között). Székelyudvarhelyen: 0266-
211541 (munkanapokon 11-16 óra között), 0723-
779378. Szilágyságban: 0260-650808


