
ilyenkor közelebb vagyok Isten-

hez. Jók azok az állapotok, ami-

kor nem a megszokott, nem a 

berögzült, a kiszámítható, a ma-

guktól működő helyzetekben va-

gyok, mert ilyenkor különösen 

szükségem van Isten vezetésére. 

Az az örömhír, hogy Isten úgy 

szólal meg mint Megváltó, sőt 

Megváltóm. Ez a garanciája an-

nak, hogy az új kihívásokkal 

nemcsak az új félelmek jönnek, 

hanem új bizalom, új vezetés is. 

Persze csak akkor, hogyha járok 

is azon az úton, amelyen járnom 

kell. Nem csak álldogálok és vá-

rom Istentől, hogy vigyen előre, 

miközben nem vagyok hajlandó 

vállalni az új kihívást, az új ve-

szélyt, és ezekkel együtt az új 

áldást. 

 

Bán Alpár 

segédlelkész, Szalonta  

 

 

 
Nemrégiben a Bibliámat lapozgatva 

rátaláltam egy igeversre, amit jó 

pár évvel ezelőtt színes ceruzával 

emeltem ki: „Így szól az Úr, Meg-

váltód, Izraelnek Szentje: Én va-

gyok az Úr, Istened, ki tanítlak 

hasznosra, és vezetlek oly úton, 

amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17) 

Akkoriban a teológiai felvételire 

készültem, nagy izgalomban vol-

tam. Valami új kezdődött számom-

ra, kíváncsiság, bizalom, félelem 

egyszerre volt jelen bennem. Ahogy 

újra  elolvastam ezt az Igét, elmo-

solyodtam, hiszen most is egy új 

életszakasz kezdetén vagyok. Már 

nem egyetemista, hanem munkás-

ember, nem teológus, hanem segéd-

lelkész, nem egyedülálló, hanem 

házas. Már nem a bentlakásban, 

hanem a saját kis otthonunkban 

élek. A barátnőmmel (aki most már 

a feleségem is) nemcsak hétvége-

ken találkozok, hanem együtt is 

ébredünk, bevárjuk egymást az 

ebéddel, együtt osztjuk be az időn-

ket, pénzünket, már nem hívok meg 

embereket, ha előtte vele is nem 

egyeztettem, mindig el kell pakol-

nom magam után a ruháimat, nem 

akkor kelek fel, amikor akarok, és 

ha elkésnék, az már nem csak egy 

igazolatlan hiányzás lenne. 

Új életszakasz, új kihívások és 

új félelmek. Vajon megfelelek? Va-

jon tudok járni ezen az új úton? 

Képes vagyok jól végezni a felada-

tomat? Jó lelkipásztor vagyok/

leszek, és jó férj? Szeretem ezeket a 

kérdéseket, mert úgy érzem, hogy 

A szeptember 27–29. között Nagyváradon lezajlott országos CE-konferencia vezérigéje az ApCsel 4, 20 volt: „...mert 

nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” Péter és János válaszolják ezt a nagytanácsnak, 

amikor arra szólítják fel őket, hogy ne beszéljenek többé Jézusról, és e rövid válasz főbb gondolategységeit 

boncolgatta az elhangzott három előadás.  

 

„... mert nem tehetjük...”  Mi sem, ha igazából Jézus követői vagyunk – hangsúlyozta Nagy Albert tordai 

lelkipásztor. Az eredetiben a tehetjük szó jelentése erőt, hatalmat sugall: hatalmat kaptak az Úrtól, hogy szólják Őt. 

Ahol azonban Isten ezt megadja, ott megjelenik a Sátán is. Ha a keresztény egyház nem ezt az erőt, hatalmat 

képviseli, akkor csak vegetál, és hagyja a Sátánt győzni. Isten azért adta nekünk ezt az erőt, hogy reménység legyünk 

a világban, megláttassuk Isten országának erejét. És ez nem választás kérdése, hanem kényszer, ahogy Pál  

 

folytatás a 2. oldalon 

Új kihívások, új félelmek, új áldás 

Mit hoztunk magunkkal? 
– Gondolatok a CE-konferencián elhangzott előadásokból –  

röpCE 
XIV. évfolyam, 6. szám, 2013. november-december 

A Romániai CE-Krisztusért és Egyházért Szövetség hírlevele 
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Mit hoztunk magunkkal? 
– Gondolatok a CE konferencián elhangzott előadásokból –  

 

 

  

apostol is fogalmaz: „Mert ha az evangéliumot 

hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer 

nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az 

evangéliumot!” (1Kor 9, 16) Ugyanezt nyilvánították ki 

tetteikkel az Ószövetségben József, Dávid, Dániel, 

Jeremiás, az Újszövetségben Bartimeus, aki nem tudott 

nem kiáltani, a mártírhalált halt Szmirnai Polycarpus, 

de Luther Márton is, amikor vissza akarták vonatni vele 

95 tételét: „Itt állok, másképp nem tehetek.” Mert a 

hitben nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról! 

Nem kell féltenem magamat, még az Isten ügyét sem 

kell, az én dolgom hű maradni Hozzá és megvallani Őt, 

akkor is ha remeg a szívem, akkor is, ha nevetség 

tárgyává leszek – bármi áron. Ezért hangzik el a „nem 

tehetjük” többes számban. Egyedül nagyon nehéz, 

bizony inunkba száll a bátorság, de ha vannak 

mellettem testvérek, figyelmeztetni tudnak, ha 

elgyengülök és fogni tudják a kezem! 

„...hogy amiket láttunk és hallottunk...” –  Miről is 

szólhatna másról a bizonyságtételünk, ha nem arról, 

Akit láttunk és Akiről hallottunk? – teszi fel a kérdést 

Domahidi Béla mezőbergenyei lelkipásztor . A 

lényeges dolgok meglátásához és meghallásához 

figyelemre van szükség. Az imádság lényege is ez a 

figyelem, ráhangolódás. Amire igazán figyelek, az fog 

meghatározni, ahhoz fogok hasonlítani – állította 

Gyökössy Endre. Érdemes elgondolkoznunk azon, 

hogy mennyire figyelünk egymásra. Milyen sokszor 

maradnak lelki (meg)figyelés nélkül a gyerekeink, a 

társunk, a ránk bízottak, mert nincs időnk, türelmünk, 

empátiánk! A látás és hallás egyben megérintettség is: 

belekerülünk a történetbe, nem tudjuk kivonni már 

magunkat. Ez a különbség a nézés és a látás között. A 

szemünk megnyílása pedig kegyelemből van. Hány 

meggyógyult élet bizonyítja ma is ennek igazát! Amit 

látunk, azt láttatjuk, és amit hallunk, azt tesszük 

hallhatóvá, és ezt nem lehet megakadályozni, amint a 

fény terjedését sem. Nincs meg nem vallott hit. 

„...azokat ne szóljuk.” – Mire való ma a 

bizonyságtétel? Miért nem magánügy a hit, ahogyan azt 

sokszor kijelentik körülöttünk? Miért félünk a 

kizárólagosságtól, attól, hogy netalán rátolakodunk 

valakire a bizonyságtételünkkel? – tette fel a keményen 

szembesítő kérdéseket Mike Pál magyarkéci 

lelkipásztor. Mert az Evangéliumot nem lehet nem 

mondani. Kereszténységünk lényege: szíve, lelke a 

misszió, az örömhírről való bizonyságtétel. A többi 

vallástól eltérően a kereszténység nem egy filozófia, 

hanem egy jelenség: látható, érzékelhető valóság, 

történelmi tény. Olyan Istenünk van, Aki megtörtént. 

Látható, tapintható volt, míg közöttünk járt, mikor 

kereszthalált halt és eltemették, és miután feltámadt. A 

kereszt nélkül csak az „énség” marad, az önmegváltás, 

amibe a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám 

kapaszkodik. Jézus neve az egyetlen, ami adatott, csak 

Ő válthat meg bennünket bűneinkből, 

nyomorúságunkból. Buddha utolsó szavai ezek voltak: 

„Szüntelenül törekedjetek!”, Jézus Krisztusé a 

kereszten pedig ez: „Elvégeztetett.” Ha nincs meg 

bennem a szólás bátorsága, akkor még nem találkoztam 

igazán Jézussal, és nem értettem még meg, hogy mit is 

tett értem.  

Adja meg az Úr azt a kegyelmet mindannyiunk 

számára, hogy mi se tehessük meg, hogy ne mondjuk el 

Őt, Akit láttunk és hallottunk! 

 

Deé Lukács Éva 

 

 



 

 
 

Szeretett CE-s Testvérek! 

 

Örömmel és Urunk iránti hálával gondolok Rátok ab-

ban a közösséget vállaló szolgálatban, amit személyre 

szabottan végez ki-ki közöttünk.  

A bizonyságtétel mint életforma mindnyájunk ta-

pasztalati áldása, kincse lett, vagy legalábbis azzá kel-

lene hogy váljon. Erre figyelmeztetett Urunk János 

evangéliumának 1. fejezetéből. Jézusról mint Isten ál-

dozati Bárányáról, mint a bűnt és így a büntetést is 

megsemmisítő Felkentről tesz bizonyságot Keresztelő 

János két egymás utáni napon. Van-e hála bennünk, 

amikor az előttünk járó, bizonyságtevő tanítóinkra em-

lékezünk?  János két tanítványa ezek után nem bír 

veszteg maradni, és követi Jézust. Mekkora csoda volt 

– ma is az! – amikor valaki, – te meg én – követni 

kezdtük Jézust! De a követés hamar kudarcba fulladt 

volna, ha nem látna meg minket az Úr és nem kérdezne 

ránk: Mit kerestek?  

Hogy keresünk valamit, az állandóan visszaköszönő 

igazság. De a Vele való kapcsolatot keressük-e tényle-

gesen? Kívánjuk-e, hogy otthonát, életterét ossza meg 

velünk? A saját tapasztalatunk alapján akarunk-e Róla 

szólni, Őt magát közvetíteni, vagy hallomásból kapott 

Krisztus-képpel is megelégszünk, bármilyen képzelet-

beli vallásos, idegen képecske lenne az?  

A Mesterrel együtt töltött idő, (késő délután, este, 

éjszaka...) döntő bizonyosságot munkál a két tanítvány-

ban: Jézus minden kétséget kizáróan a Felkent, a várva 

várt Messiás, a választottak Szabadító Királya!  Aki a 

nap legmélyebb, fáradtsággal telt időszakaszát  úgy éli 

meg, és a be nem programált vendéget is végtelen sze-

retetével fogadja, az csak a Messiás lehet!  

Eddig sokan eljutottak közülünk kegyelemből, ke-

gyelemben. De mi történt azután, másnap? Ez az egyik 

legsúlyosabb kérdés. Az egyik tanítványról (névtelen ő, 

hogy bárki azonosulhasson vele) semmit sem tudunk. 

Bizonyságtevő lett, csak „névtelenül”, jellegtelenül, 

félénken, gyümölcstelenül? Csodás, feledhetetlen él-

mény maradt-e a múló idő távlatában is ez az élmény- 

éjjel? Vagy lassan már csak unokáknak lett „esti mese”, 

amit egy ideig nagy érdeklődéssel nyugtáztak a kicsi-

nyek, aztán csak mosolyogtak rajta, mint az egyre sze-

nilisebbé váló nagyi történetén? Áldassék az Úr, ha 

Andrással (= férfias) együtt, a Jézussal megélt közös-

ség másnapjának reggelén már ki tudtuk mondani: 

Megtaláltuk a Messiást! Már nemcsak sejtünk, képze-

lünk Róla valamit – hallomásból „ismerjük” Őt, hanem 

Isten-emberi személye személyes bizonyossággá lett 

számunkra. És ez soha sem csak elméleti tudás, meddő 

ismeret! Mindig együtt jár a mentő lelkülettel, mindig 

missziói tűz csap fel belőle. Azonnal meglátjuk a test-

vérünket, akinek még nincs személyes hite, hitismerete, 

hitbizonyossága, kapcsolata Jézussal... Simon ő, a Jóna 

fia, kapernaumi halásztárs, sok eddigi küzdelem, ka-

land, harc, gond részestársa. Hát hallgathat ilyen meg-

talált kincs birtokában az ember? Ha csak én birtoko-

lom a Jézus kincsét (azaz élő közösségben vagyok Ve-

le), félő, hogy megavasodik, mert nem osztottam azt 

meg senki embertárssal... Ugye, naponta kérjük Urun-

kat, mutassa meg azt a Testvért, akinek ma el kell mon-

dani: megtalált a Messiás, ezért megtaláltuk a Messiást! 

„És Jézushoz vezette őt.” Mert Jézus várta őt, ahogy 

minket is várt előzőleg. És neki külön, jelentőségteljes 

feladatot adott. Kő, kőszikla, pattintott kődarab lesz 

Jézus akaratából ez a galileai halász. És Andrásnak 

meg kell azt is tanulnia az alázat krisztusi iskolájában, 

hogy nem ő a felsorolásban az első, habár ő vezette a 

testvérét a megtaláló/megtalált Messiáshoz. Férfiasan 

bátorodjék a szívünk, hogy ilyen Krisztust közvetítő, 

Hozzá testvéreket, leendő atyafiakat vivő, segítő And-

rások legyünk. CE-s testvérekként életünk, küldetéstu-

datunk, szolgálatunk, csak Andrásokként lehet hiteles.  

 

Áldott Krisztus-követést, Krisztushoz vezetést!  

 

Szeretettel, testvéretek: 

 

Berke Sándor lelkipásztor,  

a CE Szövetség elnöke 

  

B e k ö s z ö n t ő  
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Bán Attila vagyok. Nemrég töltöttem a 27. 

évemet. Ennél néha sokkal kevesebb vagyok, 

néha pedig sokkal több. Befejeztem az egye-

temet (nyelvek, irodalmak), de nem akarom 

befejezni a folyamatos tanulást, mert rám fér, 

nemcsak kimondottan szakmailag, hanem 

minden téren. Örülök, hogy részese lehetek 

közösségnek (Kolozsvár, Genéziusz ifi), kö-

zösségeknek (tágabb értelemben is), amely-

ben megélhetem az Isten általi egymásra és 

magunkra figyelést, támogatást, humort, 

őszinteséget. 

Az utóbbi időben a romániai CE munkájá-

ba jobban bekapcsolódtam, több emberrel 

megismerkedtem, és így esett, hogy az öttagú 

vezetőség tagjai között kötöttem ki. Mint if-

júnak, azt érzem feladatomnak, hogy időt 

szánjak és figyeljek azokra a közösségekre és 

tevékenységekre, amelyekben az ifjúság egy-

mással találkozik, hitében épül, jól érzi ma-

gát és tovább is ad a megéltekből mások szá-

mára. Így mutatva fel valamit abból a több-

letből, amit Krisztussal járó életünk jelent. 

Kérlek, hogy gondoljatok rájuk ezekben, 

imával támogassátok, és engem is, hogy be-

töltött szerepem révén javára lehessek ennek. 

Szilágyi Ágoston vagyok, 21 éves, a 

zilahi CE-közösség tagja. Jelenleg Ko-

lozsváron tanulok pedagógia szakon, 

amiből még van majdnem 2 évem. Ott 

is, illetve a CE-közösségben/

vezetőségben keresem a helyem, és na-

gyon igyekszem azért, hogy Isten által 

meghatározott legyen, és ne a kényel-

mem, az én elképzeléseim legyenek az 

elsők. Ez az utóbbi hosszabb idősza-

kom nagy küzdelme, és igazából ezt 

szeretném imatémaként is a közösség 

elé vinni. Ha magamra nézek, akkor 

nem sok értelmét látom a megválasz-

tottságomnak, szóval nagyon szeret-

ném, ha ez a 3 évem a vezetőségben 

pont olyan lenne, amilyennek Isten azt 

eltervezte. 

 



B e m u t a t k o z i k  a z  ú j  o r s z á g o s   

C E - v e z e t ő s é g  

O l d a l  5  X I V .  é v f o l y a m ,  6 .  s z á m ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r - d e c e m b e r  

Grosz Imola vagyok, 20 éve boldog feleség, 2 gyerek édesanyja. Má-

sodik mandátumomat kezdhetem a CE Szövetség országos vezetőségé-

nek tagjaként, az elmúlt évben pedig (számomra még most is érthetet-

len módon) mint CE-elnök szolgálhattam ebben a közösségben. De 

mindez csak kegyelemből lehetséges, és hálás a szívem, hogy 12 éve-

sen megérthettem CE-s testvéreim által, hogy markaiba metszett en-

gem is az én drága Megváltóm. Ahogy befogadtam az Úr Jézust annak 

idején, úgy szeretném ama első szeretettel szolgálni Őt ma is, szóval és 

cselekedettel. Azzal az első szeretettel, mely naponta tudja, 

hogy bennem nincsen szeretet, de kérhetem a Szeretet Istenét, hogy 

szeresse általam mindazokat, akik közé helyezett. Jó tudni, hogy ehhez 

bátran kérhetem a testvéreim további imáit és azt, 

hogy szembesítsenek önmagammal, ha Krisztus Urunk arcának voná-

sait elfedem személyes életemben vagy a CE-közösségen belül. 

A  RHÚRban a németországi Connect Europe vezető-

ségi találkozón 

 

Geréb Dénes:  

Drága céés testvérek (Jézusunk vére által) a 

zÚRban! (Meg a zűrben, és majd reméljük az űrben 

is, illetve „ott a zégi bomba fenn...” –  ahogy azt 

egyik óvodásunk énekelte.) 

Úgy látszik, hogy ebben sem különb a CE a hi-

vatalos egyháznál, hisz a konferencián a választá-

sok rendjén láthattuk, hogy a CE-ben is a kontra-

szelekció működik (meg szerencsére az ÚR is cso-

dásan... az ének szerint), már ami az én újraválasz-

tásomat illeti. Úgy látszik, nem volt elég egy év, 

hogy meggyőzzelek titeket az alkalmatlanságom-

ról... 

 

Éppen ezért most megterhellek azzal, hogy imádkozzatok értem, hogy az 1Kor 9,26–27 szerint tud-

jak „öklözni”: „...én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a 

levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, 

magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”  Amint a mellékelt fénykép is mutatja, egyedül nem 

vagyok elég erős az öklözésre, és az is lehet, hogy rossz irányba öklözöm. Visky Feri bácsi szerint elő-

ször magamnak kell egy jó nagyot behúzzak és ez a legnehezebb, mert magamat megsanyargatni, a sa-

ját szememben észrevenni a gerendát lehetetlen nélkületek, a közösség nélkül. 

Azért is imádkozzatok, „...hogy Jézus szívem lakója, ne csak szám, de életem is prédikálja...”, mert 

ahogy a konferencián is elmondtam, mi papok sajna, könnyen prédikálunk szájjal, de a kezemmel és a 

lábammal annál ritkábban... Végül pedig imádkozzatok munkatársakért, mert „...a mezők már fehérek 

az aratásra”! (Jn 4,35/c) 



Kedves Testvéreim! 

 

Nagyváradon a CE Szövetség 

országos konferenciáján ke-

rült bemutatásra az a tervja-

vaslat, aminek kidolgozásá-

val 2012 őszén bízta meg a 

CE Szövetség Közgyűlése a 

tisztségébe lépő országos ve-

zetőséget. Az egy év alatt ki-

dolgozott tervezet részleges: 

a főbb irányelveket határozza 

meg, a javaslatok gyakorlat-

ba ültetéséhez szükséges 

részletes munkatervre való 

lebontás pedig az új vezető-

ség és a körzetek közössé-

geinek feladata lesz. 

Kérem Önöket szeretet-

tel, hogy bár hosszú az ösz-

szefoglaló, mégis olvassák 

el imádkozó szívvel, meg-

megállva, esetleg több nap-

ra beosztva. Ha kérdéseik 

lennének, forduljanak bát-

ran levélben vagy szóban 

hozzám vagy id. Berke Sán-

dor lelkipásztorhoz, a CE 

Szövetség új elnökéhez. Ké-

szek vagyunk válaszolni, 

akár a röpCE-ben is. 

Nagyon fontosnak tar-

tom hangsúlyozni, hogy en-

nek a tervezetnek csak akkor 

van értelme, ha a CE-tagok 

aktívan élik meg közösségi 

tagságukat. Ne csak  forma-

litásból tartsuk magunkat 

CE-seknek, hanem a nagy 

CE-közösség öntudatos tag-

jaként még jobban elkötele-

ződjünk a Krisztus követésé-

ben, és azon munkálkod-

junk, hogy a világ, amiben 

élünk egyre inkább Krisztus

-központú, sokszínű közös-

ségek családjává váljon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CE Szövetség küldetése:  

 

 Jézus Krisztushoz vezetni embereket,  
 Krisztusi közösséget építeni és 

 szolgáló életvitelre nevelni a Kr isztusban 

meggyökerezetteket. 

 Isten országát építeni,   

 jobban odafordulni a fiatalok és gyerme-

kek felé,  
 szolgálat még több személyes kapcsolat, 

rendezvények (konferenciák, táborok) és 

a média (pld. könyv) által  

 elsősorban Erdélyben, illetve Romániában. 

  

Szeretnénk, ha a CE Szövetség 

újra elsősorban missziós munkát 

végezne. Ez a gyakor latban azt 

jelenti, hogy a szociális munkák 

jövőjéről minden közösség önál-

lóan fog dönteni. 

Mivel az egyházban és a társa-

dalomban már széles körű gyerek- 

és ifjúsági munka folyik, fontos 

megtalálnunk, hogy miben egye-

di és hiányt pótló a CE Szövet-

ség ilyen jellegű tevékenysége. 

Erre minden körzetnek, közösség-

nek önállóan kell megtalálnia a 

választ, a helyi igényeket figye-

lembe véve.  

A Romániai CE Szövetség je-

lenleg több generációt megszólító 

tevékenységet folytat, és ezt a jel-

legzetességet nem szeretnénk el-

veszíteni. Hisszük, hogy egy test 

tagjai vagyunk, idősek és fiatalok 

egyaránt. Mivel pedig a Krisztus 

szolgálatában nincsen öreg vagy 

fiatal, zsidó vagy görög, csak Ura 

iránti hűségre és szeretetre törek-

vő, de kegyelemre szoruló embe-

rek, minden CE-tag kérje el sze-

A stratégián dolgozó leköszönő vezetőség 
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latát végezzék, hogy ne egymástól elszigetelt 

közösségekben éljünk.  Jelen pillanatban nincs 

országos utazótitkárunk. Kérjük el imádságban 

azt a személyt, aki valóban erre a szolgálatra 

hivatott, és jelezzük ezt a CE Szövetség orszá-

gos vezetőségének.  

 

Szervezeti felépítés:  
 

A legfontosabb változás a szervezeti felépítésben az, 

hogy jogi szempontból a tagság képviseleti alapúvá 

válik. Minden közösség maga választja ki képvise-

lőjét, ők alkotják a Közösségek Képviselő Tanácsát 

(KKT), ami alulról szerveződő és tanácskozási 

feladattal bír. Nem döntőtestület, hanem fórum, mert 

tagjai a partnerszervezetek és projektek vezetői is. 

Az irányadás tehát így a közösség szintjén (a KKT-

ben) születik, a döntéshozatal, a kivitelezés és a jogi 

képviselet a szervezet szintjén. Ennek a feladatát a 12 

tagú Döntéshozó Jogi Képviselet (DJK) látja el 

önkéntesen, akiket a Közösségek Képviselő Tanácsa 

választ 3 évre, közülük egyik sem lehet CE-

alkalmazott. E 12 jogi képviselő közül kerül megvá-

lasztásra a CE Szövetség országos vezetőségének 5 

tagja, akik szintén nem lehetnek CE-

alkalmazottak. Mandátumuk 3 évre szól. 

A Döntéshozó Jogi Képviselet 2013 augusztusá-

ban megválasztott 12 tagja: 

Bihar körzet: 

Berke Sándor (Tenke), Puskás Csaba (Szatmár), Bo-

ros Melinda (Nagyvárad)  

 Marosi körzet: 

Grosz Imola, Deé Lukács Éva (Marosvásárhely), Bá-

lint Tibor (Székelyudvarhely)  
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mélyesen Atyjától, hogy rá konkrétan mi 

bízatott! 

A továbbiakban ismertetem egyéves 

munkánk eredményét. A legtöbb esetben 

új ötletek felvetéséről van szó, amiből 

minden kisközösség meríthet és alkal-

mazhatja őket a missziós munkában, ha 

számára hasznosnak tűnik, hogy egyre 

élőbb CE-közösségeink legyenek, ahol a 

frissen megtértek is megtalálják helyüket. 

 

Mozgalom: 
 

Már meglevő programjaink fejlesztése:  

 igetanulmányozás és  

személyes hitélet fellendítése 

 hitmélyítő csendesnapok,  

konferenciák szervezése 

 

Új célok: 

 2014-től évente képzés a közössé-

gek vezető munkatársainak  
 2014-ben egy ötletbörze a közössé-

gi együttlét formáinak gazdagítá-

sára  

 önszerveződés erősítése: mer jük 

felvállalni közösségeinkben, amit 

mondanivalóként vagy tennivaló-

ként ránk bízott a mi Urunk, hogy 

növekedjünk a kegyelemben és a 

Krisztus ismeretében   

 kis imaközösségek létrehozása  sze-

mélyes problémáink megvallására 

és a közbenjáró imádság gyakorlá-

sára 

 imaakció: 2014-től évente 3 imahét 

tartása (CE világimahét, 

FÜGGŐleges, őszi CE-

konferencia), bibliaórás közösségi 

alkalmakon és egyéni csendesség-

ben 

Egyéb:  
 Vegyük igénybe lelkigondozó test-

véreinket és akár életvezetési tábo-

rokban is vegyünk részt.  
 A közösségek segítsenek megtalálni 

a kiskörzeti utazótitkárokat, akik 

a közösségek látogatásának szolgá-

Struktúra

Genézius

Koinonia

Bonus Pastor

Philothea

RLK

TSI

Stb.

közösségek

Közösségek 

közössége

Közösségek 

Képviselő 

Tanácsa

Döntéshozó 

Jogi Képviselet

Országos 

Vezetőség



 

 

 

Szilágysági körzet: 

Dénes Ferenc (Varsolc), ifj. Szabó Er-

zsébet (Zilah), Szilágyi Ágoston (Zilah)

Kolozs körzet: 

Geréb Dénes (Tordatúr), Bán Attila 

(Kolozsvár), ifj. Szilágyi Sándor 

(Kolozsvár) 

A CE Szövetség országos vezetősé-

ge:  

Elnök: id. Berke Sándor lp.,  

Alelnök: Grosz Imola,  

Kincstáros: Geréb Dénes lp.,  

Ifjúsági misszió-felelős: Bán Attila 

Gyerekmisszió-felelős: Szilágyi Ágoston 

 

Gyerekmisszió: 
 

Már meglevő programjaink fejlesztése:  

 gyerekklub  

 vasárnapi iskola  

 gyerektáborok  

 konferencia ideje alatti gyerekal-

kalmak  

 családos tábor ideje alatti foglal-

kozások  

 találkozók gyerekkönyvek íróival  

 

Új részstratégiák:  
 Délutáni foglalkoztatás - igények 

és lehetőségek felmérése; terv kör-

zetenként  

Családcentrikus programok: 
 rendszeres családi programok 

(sport, stb.) 
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 baba-mama klubok 

 apa-fiú táborok 

 szülőklubok 

 a gyerekek szolgáló életmódra való nevelése: 

 - segítség a diakóniai munkában (takarítás, 

 ajándékkészítés, látogatás, stb.) 

 - öregotthoni, árvaházi, fogyatékos közössé-

gek szórakoztatása (bábelőadás, műsorok, 

stb.) 

 évenkénti képzés és találkozó a gyermekmun-

kával foglalkozók számára 

 

Ifjúsági misszió: 
 

Már meglevő programjaink fejlesztése:  

 tiniklubok   

 tinitáborok  

Új részstratégiák: 

 potenciális ifjúsági vezetők és munkatársak 

kiválasztása és képzése 

 célcsoportok (ifi/tini) megismerése 

 kapcsolatépítés tanulása, megélése 

 üzenet átadása (verbális, nonverbális mó-

don)  
 keresztyén színjátszó körök létrehozása, 

(amellyel a fiatalok részt vehetnek a gyerek-

misszióban, szolgálhatnak szociális intézmé-

nyekben, ill. meglátogathatnak más ificsopor-

tokat kapcsolattartás érdekében) 

 a fiatalok hitbeli elmélyülése, közösség-

fejlesztése és szolgálatba állítása céljából: 

 - rendszeres körzeti ifitalálkozók 

 - körzeti FÜGGŐleges utótalálkozók meg-

szervezése évente legalább egyszer 

 - a fiatalok bekapcsolása a bel- és külmisszi-

óba 

 A 2014-es FÜGGŐlegesen egy ifibörze meg-

szervezése, amelynek célja az ifik bemutatko-

zása, együttműködési szándékaik (kirándulás, 

szolgálat) ismertetése és testvérközösségi kap-

csolatok kialakítása  

 Kapcsolatfelvétel azokkal a lelkészekkel, 

akik nyitottak erre, és segítségnyújtás nekik 

abban, hogy hatékonyan összefogják a külön-

böző korosztályokat (pl. alternatív liturgia ki-

alakítása) 

 Szülők bevonása (szülők klubja)  
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Kommunikáció: 
 

A Döntéshozó Jogi Képviselet: 

 szóban vagy írásban közli a fontosabb, kö-

zösségeket érintő határozatokat és az ezek 

kapcsán felmerülő kérdéseket  

 évente minimum egyszer kiszállás a körze-

tekbe az  országos CE-vezetőséggel együtt  

 évente egyszer megbeszélést tart az összes 

tagszervezet képviselőivel (Genéziusz, 

Philothea, Ififórum, gyerekfórum), mely-

nek témája a jövőbeli közös munka. Első 

találkozás: 2014 tavaszán  

 

Az Országos CE Vezetőség: 

 2013. végére állítsa össze az országos és 

körzeti utazótitkárok felelősségi körét a 

körzetek konzultálásával 

 2014-ben országos felmérést készíteni a 

közösségek közti kapcsolattartásról, illet-

ve ezek kiértékelése után a jó gyakorlatok 

kiterjesztését szorgalmazni 

 A Református Egyházzal való jó kom-

munikáció érdekében: 

- gyülekezetszintű együttműködés CE-s 

vagy CE felé nyitott lelkészekkel  

- részvétel az Egyház szervezte szakfóru-

mokon és rendezvényeken  

- meghívni egyházi képviselőket CE-

rendezvényekre 

- rendszeresen informálni a hivatalos egy-

házi vezetőséget  

- élő kommunikációt kialakítani a Teoló-

giai Intézettel 

 elkészíteni az egyházvezetéssel kötendő 

keretegyezmény javaslatot, amely tisz-

tázza a CE Szövetség viszonyát az Egyház-

zal 

 kinevezni egy médiafelelőst, és létrehozni 

egy 4 tagú médiabizottságot ahol minden 

körzet képviselve legyen. A médiastratégia 

kettős irányultságú legyen: legyen egy saját 

médiarendszer, amely tar talmazza a 

röpCÉ-t és a már létező webes fórumokat, 

illetve biztosítani a jelenlétünket a CE-n 

kívüli, egyházi és nem egyházi médiában.  
 

Emberi erőforrás: 

 

Már meglevő programjaink fejlesztése:  

 továbbra is történjen meg az önkéntesek 

jutalmazása és 
 az önkéntes szerződések megírása (ahol 

még nincs). Távlati terv: megvizsgálni az 

alkalmazottak és önkéntesek arányát, hogy 

egyre több önkéntest tudjunk bevonni  

Új részstratégiák:  
 2014 decemberéig kialakítani és alkalmaz-

ni az értékelési kritériumokat az alkalma-

zottak munkakörét illetően. Az országos 

projektvezetők esetén ez az országos CE-

vezetőség feladata, az önkéntesekért a pro-

jektvezetők felelnek. 
 szorgalmazni a munkanapló vezetését, 

mert segít a missziós munkát átlátni, 

ugyanakkor segédeszköz a saját munka 

megszervezésében  

 a beszámolás szokásának kialakítása és 

rendszeresítése országos, körzeti és közös-

ségi szinten 

 a kiégés-veszélyes munkakörök esetén: 

- évente legalább 1 feltöltődési alkalmat 

 szervezni  

- az alkalmazottak rendszeres kiértéke-lése 

- szükség esetén a feladatkörök újragondo-

lása  

 - további önkéntestoborzás a terhek meg-

osztása érdekében 



önkéntes pénzügyi szakembert 

 a projektvezetők, valamint a közössé-

gek használják ki a pályázati lehetősé-

geket, ha szükséges, vegyenek igény-

be pályázatíró szakembereket. 

 

Bizony, nagy munka előtt állunk. Hadd buz-

dítson szolgálatra a Máté evangéliuma 21. 

részének 28-32. verseinek példázata. Két fiú-

ról olvashatunk: az egyik megígéri, hogy tel-

jesíti atyja kérését, mégsem teszi meg, a má-

sik előbb nemet mond az atyjának, aztán sza-

vait megbánva mégis teljesíti atyja kérését. 

Melyikük akkor a jó fiú? - teszi fel a kérdést 

Jézus Krisztus. Tény, hogy sokszor hasonlí-

tunk e két fiúra: van, hogy lelkesen ígérge-

tünk a mi Urunknak, aztán mégis ülünk ölbe 

tett kézzel, vagy nemet mondunk, mert nincs 

kedvünk a szolgálathoz, de később magatar-

tásunkat megbánva, mégis elindulunk.  Iste-

nünknek egyformán fontos a hit és az enge-

delmesség, és nem pusztán a jó szándékaink-

ra, terveinkre kíváncsi. Kérjük el az Ő ke-

gyelmét, hogy legyen hitünk, mely egyedül 

rá támaszkodik, ugyanakkor kérjünk enge-

delmes szívet is, hogy a ránk bízottakat el is 

végezzük Ővele! Ezt a tervezetet is így vi-

gyük az Ő színe elé, bízva abban, hogy Vele 

van jövője a CE Szövetségnek! 

Grosz Imola  

alelnök  

 

Forrásteremtés: 

 

Már meglevő programjaink fejlesztése:  

 fejleszteni a meglévő bevételi forrá-

sokat (2%-os adókampány, pénzbeli 

adománnyal való támogatások szer-

vezése, képzési és bérleti díjak be-

gyűjtése)  

 középiskolás és egyetemista önkén-

tesek bevonása a cégek feltérképe-

zésébe és megkeresésébe 

Új részstratégiák:  
 mivel a CE-tagság megszűnt, a Szö-

vetség csak a céladományokra tud 

támaszkodni. Javaslat: 

- minden CE-tag egy havi tizedét a 

Szövetségnek adományozza 

- a kisközösségek adományainak 

1/3-a a közösség anyagi alapját 

képezné, 1/3-a a körzetekét, 1/3-a 

pedig az országos CE-központ 

munkáját segítené 

 új forrásteremtési lehetőségek ke-

resése. Ötletek: 

- jótékonysági vásárok szervezése 

felajánlott tárgyakból  

- használt dolgaink kiosztása, érté-

kesítése 

- céladomány-gyűjtés meghirdeté-

se évente 1 országos és 1-1 körzeti 

projekthez 

- létrehozni és szórólappal hirdetni 

egy CE-vendégház hálózatot Er-

délyben, távlatilag bekapcsolódni 

a nemzetközi CE-vendégház lánc-

ba  

 konferenciákon, csendesnapokon, 

presbiter- és munkatársképzéseken 

beszélni a Biblia tanítása alapján 

a munkáról, pénzről, tizedről 

 2014 folyamán az országos vezető-

ség vonjon be a pénzügyeibe 

(költségvetés-készítés, tervezés, öt-

letek gyűjtése, forrásteremtés stb.) 

Záróakkord 
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Imanapló 

Szatmári CE-közösség: 

 

 Október 18-án temettük az egri 

származású Váradi Ferencet (1938–

2013), Papp Etelka férjét. Hordozzuk a 

családot gyászában! 

 Az idei tanévben is újraindult az 

Awana gyermekklub, melynek szervezé-

sében számos CE-tag részt vesz, aktívan 

és elkötelezetten. Imádkozzunk, hogy 

minél több gyermekhez eljuthasson a 

megszólítás és eljöjjenek az alkalmaink-

ra, hogy találkozzanak az Örömhírrel. 

 Megszületett Bogdan Marcell és 

Mónika második gyermeke, Mátyás. Örvendünk neki! Isten áldja meg az újszülöttet 

és a családot.  

 

 Zilahi CE-közösség: 

 

 Ifjaink egy kis zenecsapatot alakítottak, imádkozzunk, hogy áldás lehessen a szolgá-

lataikon.  

 Vasárnapi bibliaórás alkalmaink ideje alatt a fiatalok foglalkoznak a gyerekekkel. 

Kérjük, hogy Isten adjon ehhez bölcsességet, leleményességet, türelmet és megfelelő 

számú önkéntes jelentkezőt. 

 Kérjük az Urat, hogy élő közösségünk lehessen Vele, és ebből élő, lüktető közösség 

szülessen a testvérekkel, amelyben úgy tudunk egymással együtt lenni, hogy Isten 

szerinti módon tudjuk kezelni azokat a dolgokat, amik esetleg elhidegüléshez vagy a 

közösségből való kimaradáshoz vezetnének. 

 Kérjük Istentől, hogy ébresszen vágyat az alkohol rabságában vagy más megkötözött-

ségben élők szívében a Hozzá fordulásra, és adjon a hozzátartozóiknak hosszútűrést, 

hogy elszenvedhessék a velük élő nyomorúságát Krisztusban nyert erővel.  

 Óvja és őrizze meg az Úr az Ő hatalmának gazdagsága szerint a házasságokat, ame-

lyek nap mint nap mindenféle bomlasztó erők nyílt támadásának vannak kitéve, és Ő 

legyen az, aki családjainkat, gyermekeinket szemmel tartja.  

 Áldja meg az Úr szolgálatainkat, amelyeket ránk bízott: az idősek között, a fiatalok 

és gyermekek között, s az Erdődi házaspár által végzett munkát. Ő vezessen ebben, 

mutassa meg, hol a helyünk, mit bíz még ránk. 

 Imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, az özvegyekért, az árvákért, a magányo-

sokért, az elhagyottakért.  
 

Ha fontosnak tartják, hogy a tágabb CE-közösség számon tartsa és rendszeresen imában hordozza 

közösségüket, küldjék el imatémáikat a deelukacseva@yahoo.com  vagy az 

eszterbanyai@yahoo.com e-mail címre vagy a következő postacímre: Országos CE Iroda, 540181  

Tîrgu Mureș Str. Hegyi Lajos Nr. 9. 
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Áprily Lajos: Karácsony-est 

  

  

Angyal zenéje, gyertyafény - 

kincses kezem hogy lett szegény? 

  

Nem adhattam ma semmi mást, 

csak jó, meleg simogatást. 

  

Mi győzött érdességemen? 

Mitől csókolhat úgy kezem? 

  

Simogatást mitől tanult? 

Erembe Krisztus vére hullt? 

  

Szemembe Krisztus-könny szökött? - 

kinyúló kézzel kérdezem. 

  

Áldott vagy a kezek között, 

karácsonyi koldus-kezem. 

(Budapest, 1960) 
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„Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen 

engem", mégpedig nem holnap vagy holnapután, hanem 

most nyomban, azonnal, tétovázás nélkül. Hiszen ez a 

kereszt voltaképpen nem jelent egyebet, mint szívós küz-

delmet a megrögzött rossz szokások és a belénk gyökere-

zett bűnök ellen; s ezeknek a fokozatos gyomlálgatása, 

meg a lelki fegyelem bevezetése egyrészt nem is olyan 

teljesíthetetlenül nehéz, másrészt meg előnyös is, mert 

bizonyos egyensúlyt, erőt és derűt ad, frissebb munkaked-

vet és környezetünkben nyugodtabb, melegebb, békésebb 

légkört.” 

Rónai György, 1949. január 8. 

Áldott adventet és  örömteli karácsonyi ünnepet kívánunk 

közösségünk minden tagjának! 


