
CE  
Világszövetség 

IMAHÉT 
„Szeretteim, … küzdjetek a hitért, amely egyszer s 
mindenkorra a szentekre bízatott.”  

 (Júdás levele 3. vers) 

2012 

 

K
ülönkiadás: K

árpátm
edencei 

im
aéjjel   

2012. október 12.  
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tásához.  Az ima részeinek (úgymint dicsőítés, bűnvallás, hálaadás, kérés és közben-

járás) elmélyítésére lejegyzett gyakorlatok ugyanúgy hasznosak lehetnek az éjjel 

megtervezésekor, mint az áhítatok, vagy a dicsőítő est, a hálaadó vacsora liturgiája.  

      Áldott készülődést!                      Szeretettel, Berke Sándor és Krisztina-Ágnes 
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Szeretteim! 
 

Köszöntelek Júdás apostol szavaival: „Szeretteim, … küzdjetek a 
hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.” (Júdás 
lev. 3. v) Rövid kis leveléből, amelyet az Atya Isten által megszen-
telt és Jézus Krisztus által megtartott, ám pontosabban meg nem 
nevezett elhívottaknak ír, érzékelhető, hogy a hit, amelyet Isten 
Lelke ajándékoz az Övéinek, már a kezdetektől fogva „romlandó 
árúnak” bizonyult: a névleges keresztyének Isten nevére szégyent 
hozó életvitele hozta magával a tanításbeli romlást is. Jézus szolgá-
ja ebbe nem nyugodott bele, és hitbeli testvéreit sem kívánta hamis 
nyugalomban hagyni. 

 „Az emberiség útja vagy a magasztalás, vagy a »sírás és fog-
csikorgatás« felé tart,” - írja Rudolf Bohren az imádságról szóló 
könyvében (Das Gebet, 2005). Imádkozzunk, hogy hitünk tiszta, 
szolgálatunk hiteles legyen, hogy ezáltal a sírás és fogcsikorgatás 
útjáról minél többen a magasztalás útjára térjenek. 

Ezt a hét napra szerkesztett ima-füzetet úgy építettük fel, 
hogy bátran végigjárható legyen kisebb és nagyobb közösségek 
számára …bármikor amikor a Lélek indít minket elcsendesedésre, 
közbenjárásra. A Hálaadó ebéd és a Dicsőítő délután liturgiája, ötletei 
külön is felhasználhatóak egy rendez-
vény, egy közösség-megerősítő, hitmé-
lyítő vagy kiscsoportos alkalmon. A 
nemzetek imakérései a 2012-es évre 
szólnak, de hordozzuk őket imában a 
naptári év lejárta után is. 

Bátorítunk mindenkit, hogy csa-
ládjában, közösségében, ifijében, gyü-
lekezetében használja az ima-füzetet! 
Továbbra is könyörögjünk és adjunk 
hálát egymásért!       Testvéri szeretettel, 

Adorján Kálmán lp. 

A CEVSZ elnöke 

 Köszöntés 
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Az imahét programja 

„Szeretteim, … küzdjetek a hitért, amely egy-
szer s mindenkorra a szentekre bízatott.” 

 (Júdás levele 3. verse) 

  Imádkozzunk… 

 

Első nap: Gyermeki, bizonyságtevő hitért 

„Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te ne-
ved!” (Máté 6,9) 

Program-ajánló: Hálaadó ebéd: HÁLAADÁS 

Második nap: Várakozó hitért 

„Jöjjön el a Te országod!” (Máté 6,10a) 

Harmadik nap: Engedelmes hitért  

„Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is!” 

 (Máté 6,10b) 

Negyedik nap: Bizakodó hitért – KÉRÉS 

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” (Máté 6,11) 

Ötödik nap: Bűnbánó és megbékélő hitért – BŰNBÁNAT 

„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6,12) 

Hatodik nap: Éber és alázatos hitért 

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”   

(Máté 6,13a) 

Hetedik nap: Hódoló hitért – DICSŐÍTÉS 

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen”  

(Máté 6,14b) 

Program-ajánló: Dicsőítő délután: DICSŐÍTÉS 

Az imahét anyagát a romániai CE Szövetség és a magyarországi 
CE-Bethánia Szövetség állította össze magyar és angol nyelven. 
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Jó pár évvel ezelőtt egy árvaházban voltam önkéntes. Amikor ösz-
szetalálkoztam az otthon folyosóján egy-egy kisgyerekkel mindig 
az volt az első szavuk, hogy: „Vegyél fel!” Néhány évvel később 
ugyanezt tapasztaltam a saját gyermekeimmel, amint már járni és 
beszélni tudtak. Nem volt nap, hogy ne kérleltek volna: „Apa ve-
gyél fel!” Rájöttem, azért szeretnék, hogy felvegyem őket, mert ak-
kor számukra kiszélesedik a láthatár. Többet láthatnak a magasból, 
mint lentről, az ő kis világukból. Valahogy így van Isten gyermeke-
ivel is. Az Atya Krisztusban felemel, magához emel, és mindjárt 
kiszélesedik a láthatár. Sőt Pál szerint nemcsak felemelt az Atya, 
hanem egyenesen a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért 
(Ef.2,6). Isten gyermeke úgy élhet ebben a világban, mint aki már 
felemeltetett a mennybe. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Úgy 
ahogy egy földi apa gyermeke felemeltetik és mindjárt többet lát, 
úgy Isten gyermeke is jóval többet lát, mint amit földi szemével 
láthat. Mondjuk gyakran és bátran a mennyei Atyának, hogy ve-
gyen fel! És ahányszor átéljük a felemeltetést mondjuk el azoknak, 
akik az Atya ismeretének hiányában még árván bolyongnak, hogy 
mit látunk. Valahogy úgy, mint ahogy János látott a Patmosz szige-
tén. Az egyre jobban beszűkülő horizontú világ erre a te beszámo-
lódra vár, hogy kérje ő is a felemeltetést. Mert a teremtett világ sóvá-
rogva várja az Isten fiainak megjelenését. (Róma 8,19). Amit látsz az 
Atya karján, azt mond el! 

„Senki sem tud messzebbre vezetni 
mást, mint ameddig maga is elju-
tott.” Aiden Wilson Tozer 

 

Szász Zoltán lp., a romániai CE 
Szövetség utazótitkára, Pankota 

ELSŐ NAP 

Imádkozzunk gyermeki, bizonyságtevő hitért… 

„Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved!”  

(Máté 6,9) 
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HÁLAADÁS 

Megköszönjük Istennek, hogy meghallgat(ott) minket. 

 

A kérés és a köszönet elválaszthatatlan egymástól: „Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4,6). A 
könyörgésnek ez az egyik legszebb része, és mégis ezt hanyagoljuk 
el leginkább. Hányszor felejtünk el hálát adni Istennek! Mindig 
készen állunk kérni valamit, de amikor Isten megadja, elmulasztjuk 
köszönetünket kifejezni neki. A hálátlanság nem pusztán 
udvariassági kérdés – az emberi szív mélyebbről fakadó jellemzője. 
Azt mondani: „köszönöm”, az elismerést és a szeretetet is magába 
foglalja. Ahogy az emberi kapcsolatok megsínylik, ha hiányzik a 
hála, Istenhez való viszonyunk is kárt szenved, amikor alig van 
valami, amit megköszönnénk neki. Ezért a hálaadás minden 
imádságunk szerves alkotórésze kell legyen. 

(Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat című könyve alapján) 

 Mi mindenért lehetsz hálás 

Istennek? Vegyél egy kis virág-

bimbót és helyezd a vízre. Ha ki-

nyílik, egy hála-témát találsz ben-

ne! Írd le további hála -

gondolataidat az előtted levő ívre, 

hogy másokat is hálára késztess! 

 Kellékek: papírvirágok hála-

témákkal—behajtott szirmokkal, egy 

tál víz, egy ív papír , írószerek 
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És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő csele-
kedeteit örvendezéssel!  (Zsoltár 107,22) 
 
Kulcsszavak (avagy mit tartsunk szem előtt egy ilyen alkalom 
megszervezésekor?) 

Hála 
Öröm  
Személyesség + odafigyelés mindenkire külön-külön 
Közösség – generációkat összekötve 
Minőség – lévén szó egy hálaadási ünnepségről,  
  a lehető legjobbal (étel, dekor, zene) álljunk elő 
 

Előkészületek: 
Az alkalmat megelőzően készítsünk meghívókat, melyet személye-
sen kézbesítsünk (amennyiben lehet, kerüljük a tömegkommuniká-
ciós eszközöket: sms, email, facebook stb). A feladatok leosztásá-
ban – amennyiben lehetséges, minden generáció kapja meg a maga 
területét, pl. az idősek és a felnőttek biztosítják a menüt, a fiatalok 
és a gyerekek a dekorációt, zenét és esetleg kis műsort.  
 
A hálaadó ebéd/vacsora 
Ennek a menetét több dolog is meghatározhatja, ezért álljon itt egy 
néhány választási lehetőség. 

Mikor kerül sor az alkalomra? 
Ha közvetlenül egy istentisztelet, közösségi alkalom után, 
akkor az éneklés el is maradhat. Különben ajánlatos egy-két 
énekkel kezdeni (nem több, mert ez nem az istentisztelet 
helyett van). Ezt követően a közösség legfiatalabb tagja ol-
vasson fel egy bibliai történetet, melyben közös étkezésről 
van szó (lakoma, menyegző stb.) és a legidősebb pedig 
kezdje meg az alkalmat egy hálaadó imával. 

Hol és hogyan rendezzük meg? 
Vegyük figyelembe a terem adta lehetőségeket: ha sok asz-
tal van, az kisebb csoportokra osztja a közösség jelenlevő 

HÁLAADÓ EBÉD/VACSORA 
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tagjait – ez esetben ügyeljünk arra (ültetési kártyák), 
hogy vegyesen (különböző generáció) üljenek. Ha egy 
hosszú asztal áll rendelkezésünkre, a beszélgetés, az is-
merkedés és egy bizonyos játék miatt, igyekezzünk a 
fiatalabbakat egyik oldalra ültetni, az idősebbeket velük 
szembe. 

Menü? 
Igyekezzünk úgy tradicionális (tájegységenként változó, 
magyaroknál: töltött káposzta) mint „modern étele-
ket” (pizza, chips, hot dog, hamburger) terítékre helyez-
ni. Ennek a későbbiekben még fontos szerepe lesz. 

 
Hogyan fejeződik ki a HÁLA ? 

A hála azt jelenti: felismerem, mim van, mi mindent 
MÁR MEGKAPTAM és ezért köszönetet mondok az 
Ajándékozónak. Isten  egyik legnagyobb ajándéka A 
MÁSIK EMBER: nekem te, és neked én...  

 
Játék ötlet:  

Az egymással szemben ülők (akik feltehetően korban 
is eltérnek egymástól) kell kínálgassák egymást. Lehe-
tőség szerint, mindenki azt egye, amivel a másik meg-
kínálja. A fiatalabbak „modern étkekkel” kínálgassák 
az idősebbeket, akik viszont a „tradicionálisabb elede-
lek” fogyasztására bátorítsák a fiatalokat. Ennek lénye-
ge a következő: ha nyitott vagy arra, amit én szeretek, 
engem sőt, belőlem fogadsz el egy darabot... Úgy tu-
dok hálás lenni a közösségért, ha megismerem a má-
sikat – őt viszont úgy ismerem meg, ha befogadom... 
„Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is 
befogadott minket az Isten dicsőségére" (Róm 15,7) 
 

Program  
A közös étkezésen túl mindenképp legyen helye a 

közös imádságnak is. Ha több asztal van, helyezzünk 
ki minden asztalra egy-egy témakört (pl. család, 
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szolgálat, misszió, gyülekezet, népek és nemzetek, 
személyes életben tapasztalt isteni segítség stb.) és kérjük, 
hogy az illető asztalközösség azokhoz igazítsa imáit. 
Emlékeztessük egymást: hogy ez most egy HÁLAADÓ 
ALKALOM (sajnos a kérés könnyebben megy, de most 
inkább erre figyeljünk). Ha egy hosszú asztal van, a 
szembenülők (kettessével, hármassával) alakíthatnak 
ksiebb csoportokat vagy mindenki leírja egy cetlire, miért 
lehet hálás az utóbbi időt tekintve és a szembenülővel 
cserél cetlit. 

 

1. Recept-befőtt: az általunk készített menü receptjét nyom-
tassuk ki több példányban (A5-ös nagyságú lapok, félbehajtva 

és feltekerve). Az alkalom végén mindenki elkérheti mások receptjeit 
is. Ha színes papírra nyomtatjuk, „befőttünk” még kívánatosabb lesz.  

 2. „12 tele kosár”: a maradékot ne vigyük haza, csomagoljuk be 
szépen, és juttassuk el rászorulóknak. Ezáltal olyanokat is bevonunk örö-
münkbe, akik egyébként (még) nem tagjai a közösségünknek.  

  3. „Csak a hálás élet a gazdag élet!”  

Erre az alkalomra könnyen hívhatunk olyanokat, akik eddig nem voltak a 
közösség tagjai: a gazdag és bőségesen ajándékozó Isten legjobb 
„névjegykártyája” lehet, ha felmutatjuk az ő gazdagságát. Ehhez kitűnő 
alkalom egy hálaadó ebéd. Egy ilyen meghívás a misszió, a bizonyságtétel 
első lépése lehet. De ne feledjük: mi nem magunkat reklámozzuk, nem a 
magunk gazdagságát, hanem egyedül Istent... 
 

FIGYELJÜNK ODA: az alkalom csak keretet teremt a hálaadásra. Ez a 
cél, és nem a főzési tehetségünk fitogtatása. Ennek megfelelően tervez-
zünk, szervezzünk menüt, programot, mindent. 

Áldott együttlétet!  Berke Eszter lp., Nagyvárad, Románia 

Hadd szóljak most, Uram, arról a gyönyörűségről, melyet a te világod nyújt ne-

kem! Arról a nyugalomról, mellyel megpihenek ebben a világban, s arról az öröm-

ről, mellyel világodat a magam házának tekintem. 

Csodálatos napot helyeztél a kék égre. Hogyan is adjak hálát érte? Leírhatatlan 

szép az, amikor fénye eláraszt minket. És micsoda ragyogás az, amely végigömlik 

földeden, a hegyeken, a tavakon, a völgyeken! Valóban nagyon jó ez e te műved. 

Én azonban még inkább örülök annak a Napnak, amely bensőnket világítja meg. 

Hála neked, Uram!   (P. Lippert) 

EXTRÁK 
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Imatémák 

Dicsőség Istennek és hála: 

- Bár a skóciai CE-s “öregfiúk”-egyesülete 2011 márciusában 
megszűnt, néhány lelkes támogató beállt, mint személyes tag. 

- A hűséges és lelkes maradékért, akik hisznek és fáradoznak 
azért, hogy újra fellendüljön a CE Szövetség Skóciában.  

- Az öktóberi Baptista Közgyűlésen egyházi vezetőkkel és képvi-
selőkkel tárgyalhattunk a CE szövetség hasznosságáról az egyházi 
életben 

- Az Orkney-ban szervezett júliusi CE tábor látogatottságáért és 
áldásaiért. (CE Szövetség, Skócia) 
 

Miért vagyunk hálásak? 

- A 720 helyi CE szövetségben működő 3000 csoportért és a 
bennük tevékenykedő fiatalokért. 

- A „Hiszek” („Ich glaub’s”) evangelizáló programért, amely 
több mint 50 városban működött az elmúlt évben. 

- A Szociális-Missziói Szolgálatért, amely már 50 éve működtet 
gyereksegélyező programokat Indiában és Nepálban   

(CE Szövetség, Németország) 
 

Hálát adunk Istennek, hogy velünk van munkánk végzésében. 

Sidrák, Misák és Abednégó vallást tettek az egy igaz Istenben ve-
tett hitükről a pogányok előtt, nem törődve a következményekkel, 
de bízva Istenben, hogy megtudja őket szabadítani a tüzes kemencé-
ből is (Dániel 3,16-30). Ehhez hasonló a mi életünk is itt a menekült-
táborban, ahol hirdethetjük az Isten országát a népek előtt. A nehéz-
ségek ellenére dicsőítjük Istent. 

(A Dzaleka-i CE Szövetség CE tagok csoportja  

egy Észak-Malawi-i menekülttáborban) 

Lehetőségeink:  

A CE segít, hogy együttműködjünk testvéreinkkel az egész vilá-
gon. Isten Igéjére alapozott képzésekkel segít a lelki épülésben. An-
nak a változásnak a megtapasztalása, amit a CE Világszövetséghez 
való csatlakozás jelentett, és annak hatása életünk alakulására. A 
változások lehetősége életünkben és mások életében, főleg a 14 év 
háború után kallódó fiatalokéban. (CE Szövetség, Libéria, Afrika) 
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Hálát adunk Istennek, hogy Libériában, imáink meghallgatása 
nyomán, sikeres választások voltak, dicsérjük Istent, hogy meg-
őrizte a békét és egységet a libériaiak között, ami lehetővé teszi 
munkánk folytatását. A mi missziói munkánk a háború alatt na-
gyon lecsökkent, de most Isten segítségével újra növekedőben 
van. Kérjük Istent, hogy rendelje ki a szükséges eszközöket misz-
sziói munkánk végzéséhez. Kérjük Istent, hogy Isten bátorítsa tag-
jainkat és más nemzetközi szervezeteket és személyeket, hogy 
anyagi támogatásukkal segítsék a CE munkáját Libériában 

 (CE Szövetség, Libéria, Afrika) 

 

Hálát adunk Istennek, hogy továbbra is lehetővé teszi a Közép-
Atlanti CE munkáját. Több mint száz önkéntes segített, hogy vé-
gezzük missziói munkánkat 2011-ben több mint ezer fiatal felé. A 
CE újjászületése tájainkon több ember életét megérintette Isten 
dicsőségére. Az első CE Gyors Tréninget októberben tartottuk. 
Még szeretnénk egy ideig tesztelni ezt a képzést, hogy azután na-
gyobb léptékben tudjuk elterjeszteni. 2012 elején szeretnénk kísér-
letezni körzeti/megyei CE szövetségek beindításával. Megszerez-
tük az EFCA akkreditációt, amely lehetővé teszi az etikai és bibliai 
szolgálatunkat pénzügyi,  szervezeti és teológiai szempontból.  

(CE Szövetség, Közép-Atlanta, AEÁ) 

 

Hálát adunk Istennek: 

1.A nyári táborainkban tapasztalt védettségért és biztonságért. 

2.Azokért, akik elfogadták Krisztust megváltójuknak, és a hit-
beli növekedésükért. 

3.A felnőtt/idősebb bajtársakért, akik imáikkal és anyagilag 
támogattak. Hálát adunk azokért, akik hosszú éveken át támogat-
ták a CE munkáját. 

4.Újabb szövetségek alakulásáért. 

5.A sok elkötelezett vezető munkájáért. Hálásak vagyunk lelké-
szeinkért, akik Isten igéjét hirdetik. Imádkozzunk, hogy akkor is 

Imatémák 
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Az imádkozni tanuló tanítványok 6 kéréssel állhatnak Atyácská-
juk/Édes Apucikájuk elé. A második kérés a Szülő valódi erejé-
nek, biztonságot, védettséget adó jelenlétének a megtapasztalása: 
„miképpen a mennyben, azonképen itt a földön is”. Mert, az 
Atyácska közelébe, életterébe, országába készülő gyermek azt 
várja, hogy „itt és most”, már ebben a fenti erőtérben lehessen. A 
hazaérkező szülőt gyermeke a „mit hoztál?” várakozó-örömteli 
kérdése fogadja... Az Apácskát se tudjuk elképzelni ajándékozás 
nélkül. Van -e, lehet -e nagyobb ajándék, mint amikor jelenléte az 
élet teljes örömét kínálja, országát bennünk, közöttünk? Fennható-
sága alatt élni, hálásan, boldogan élvezni, hogy mindenben jelen 
van, érvényesül hatalma,- igazi kiváltsága földi menetelésünknek. 
Hogyne kívánnánk: Te országod Jöjjön el!? 

Id. Berke Sándor lp., a romániai CE Szövetség vezetőségi tagja, 
Tenke 

érezzék Isten jelenlétét, amikor a dolgok nem a terveknek megfe-
lelően alakulnak. Kérjük Istent, hogy a tanárokon és vezetőkön 
keresztül a vasárnapi iskolákban és ifjúsági szervezetekben soka-
kat elérjen az Isten igéje, hogy életük megváltozzon és kövessék 
Jézust. 

6.Hálát adunk az új vezetőkért, akik elkötelezték magukat a 
szolgálatra úgy helyi mint országos szinten. Imádkozunk a meg-
üresedett helyek betöltéséért és hogy minden munkájukban a 
Szentlélek vezesse őket.  

7.Hálát adunk az Online-CE projektért. Imádkozunk, hogy a 
tervező, szerkesztő és technikai csapatok hatásosan működjenek 
együtt ennek a hasznos eszköznek a további fejlesztésében. Imád-
kozunk Stephen Fleck és Paul Nesbitt testvéreinkért, akik ezt a 
projektet vezetik, valamint a projekt még be nem töltött munka-
köreiért. (CE Szövetség, Írország) 

MÁSODIK NAP 

Imádkozzunk várakozó hitért… 

„Jöjjön el a Te országod!” (Máté 6,10a) 

  12  

 

Párom - Vándor Gyula - egyik énekében írja: „Legyen csak úgy, ahogyan 
Te kívánod, legyen csak úgy, ahogyan akarod”. Bár néha úgy érezzük: 
„Kegyetlenül nehezek Uram a Te nagyon kegyelmes útaid” (Pl. Ábra-
hám esete), mégis igaz: „Csak Te tudod mi a jó nekem”. Ha ezt hiszem, 
akkor együtt mondja a szívem Szent Ágostonnal: „segíts azt tennem, 
amit Te akarsz, azután tégy velem, amit akarsz.” „Meggondolván mi 
legyen kedves az Úrnak.” Efézus 5:10. 

 Tapasztalhatjuk; van, amit az Isten akar és van, amit megenged. 
Ha olyan történik velem, amit nem Ő akart, de megengedett, számítha-
tok rá, mellettem áll és erőt ad az elviseléséhez. 

Ha én magam cselekedtem akarata ellenére engedetlenül, de később 
megbánom, kaphatok bocsánatot, de káros következménye lehet, amit 
elkerülhettem volna, ha engedelmeskedem. 

 „Ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Isten szolgája nem vol-
nék.” Gal. 1:10. Kérem a Zsoltárossal: „Add értenem a Te határozatai-
dat.” Zsolt.119:27. „Taníts akaratodat teljesítenem!” Zsolt.149:10. Ha ne-
tán szívem őszinte odaszánása ellenére bizonytalan maradnék, vagy té-
vednék, bátorítson a Róma 8:26-28. A Lélek helyre teszi imádságainkat, 
„Isten szerint esedezik a Szentekért, … akik Istent szeretik.” 

 Az engedelmes hit nem csak az Isten döntéseinek, akaratának el-
fogadása, hanem annak tetteimben való megnyilvánulása is. Az élet be-
széde. A mennyei seregek hódolnak neki. Erre vágyom én is. „Egész él-
tem hálaáldozat, szolgálat legyen Néked hódolat. Ámen.” 

 „Méltó vagy Uram!” Jel.4:11.  

Vándor Gyuláné Margit, 

magyarországi Bethánia CE Szövetség, Budapest 

HARMADIK NAP 

Imádkozzunk engedelmes hitért… 

„Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is!”  

(Máté 6,10b) 

Milyen lehetőségek vannak a CE-ben? Mik a kilátások? Mi-
lyen jövőbeli tervekért imádkozhatunk? 

- 2013-14-ben jobban összpontosítsunk az evangelizálásra. 

- Több felnőttet szeretnénk bevonni a CE támogatásába. 

- Több együttműködést a többi nemzeti CE szövetséggel.  

(CE Szövetség, Németország) 
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Hálásak vagyunk Isten áldásaiért, amelyeket megtapasztaltunk 
a kommunizmus bukása utáni újraindulásunk óta eltelt húsz év-
ben. Akkor el sem tudtuk képzelni azt a nagy munkát, amit lehe-
tővé tett Isten kegyelme: 

1.Rengeteg projekt működik a négy nagyobb CE központban 
(Marosvásárhely, Nagyvárad, Kolozsvár és Zilah), amelyeken ke-
resztül többszáz szegény családot, idős és hátrányos helyzetű sze-
mélyt ért el lelki és anyagi támogatással. Majdnem száz gyerek 
talált otthonra rövidebb-hosszabb időre gyermekotthonainkban. 

2.Több ezer gyermek, fiatal és felnőtt élvezte nyári táboraink 
testi-lelki áldásait a szövetség három táborhelyén. 

3.Ezrek vettek részt az évenként szervezett ifjúsági és felnőtt 
konferenciákon, valamint a fiataloknak és gyermekeknek szerve-
zett tevékenységeken. 

4.A Koinónia könyvkiadó többszáz könyvet/címet adott ki. 

5.Több tucat diák végezte el a Transilvanus Bibliaiskola misszi-
ói kurzusait. 

6.Négy nagy CE-központ és három táborhely épült fel az el-
múlt 20 évben. A munka finanszírozására a CE szövetség gazda-
sági vállalkozásokat is indított. 

Mindezt az a sok hozzájárulás tette lehetővé, amellyel nyugati 
keresztyén szervezetek támogatták a missziói munka újraindítását 
a volt kommunista államokban. Ezeken keresztül megtapasztal-
hattuk Isten kegyelmét és gazdagságát, amely minden szükségün-
ket betöltötte.  

(CE Szövetség, Románia) 

 

Hálásak vagyunk az új tagokért, akik az elmúlt esztendőben 
csatlakoztak szövetségünkhöz. Hálát adunk vezetőinkért, a fiata-
lokért, akiket elértünk missziói programjainkkal. Nagy áldás a 
felújított CE központ Budapest központjában, ahol a PinCE A30 
ifjúsági missziói projekt működik.  

(CE-Bethánia Szövetség, Magyarország) 

Imatémák 
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Imádkozzunk bizakodó hitért…  

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” (Máté 6,11) 

NEGYEDIK NAP 

Egyre nehezebb időket élünk. Egyre sötétebb fellegek tornyosulnak 
felettünk, és sokan küzdenek megélhetési gondokkal. Isten gyer-
mekeit sem kerülik el a válságos idők, és kerülhetnek nehéz hely-
zetbe. Sokan elvesztették állásukat, kerültek anyagi nehézségek 
közé. Mikor szűkében van az ember a testi javaknak, akkor döbben 
rá, mennyire nem természetes, és magától értetődő az, hogy van 
kenyér, ruházat, és tető a fejünk felett. Mennyire nem szoktunk há-
lát adni ezekért. Amikor csak a „mai adag” van meg, nem a hála töl-
ti el szívünket, hanem az aggódás. Fel-fel tör a szív mélyéről: hol 
vagy Uram? Miért késel, Uram? Ő nem késik, ő cselekszik. A nehéz 
idők próbára teszik a hitünket, legfőképpen az Isten iránti bizal-
munkat. Hisszük e, hogy Ő, „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent 
minekünk?” Ebben a mindennapi szükségeink is benne vannak. 
Elimelek Moáb földjén, Ábrahám Egyiptomban akarta átvészelni a 
nehéz időket, a kenyér hiányt. Súlyos árat fizettek érte. Isten gyer-
mekei ne a világban keressék a túlélés lehetőségét. A nehéz idő a 
megpróbáltatás ideje. A próbák tüze kiégeti a salakot a szívünkből, 
hogy egyedül csak Benne reménykedjünk. A nehéz idők lehetősé-
get adnak, hogy gyakoroljuk hitünket. Lehetőség arra, hogy éljünk 
az „előre elkészített jócselekedetekkel, hogy azokban járjunk”. Barátom, 
neked lehet, hogy több van, mint a „mindennapi”. Mit csinálsz a ma-
radékkal? A többes szám azért van, hogy ne csak magunkra gon-
doljunk. 

Hajdu Zoltán, a magyarországi Bethánia CE Szövetség  

utazótitkára, Piliscsaba 

Vendégségben voltam a közelmúltban. A 4 éves Sámuellel összebarátkoztunk. 
Egyszer csak rám kérdez, édes, selyp kiejtésével: „Nektek nincs kisjányotok?” 
Mondom, hogy két legénykénk van. Erre ő: „Jeméljétek, hogy jesz!” Kiváncsi vol-
tam, hogy mi van az ő kis fejében, ezért visszakérdeztem: „Mégis, mit kell tennem, 
hogy legyen kislányom?” Samu odahajolt kis buksijával a fülemhez és ezt suttogta: 
„Imádkozzáj!”   R. Szabó István, a romániai CE Szövetség utazó titkára 
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Elmondjuk Istennek, mire van szükségünk. 

 

Az imádságnak ez az alkotórésze még mindig a saját magunkkal 
való kapcsolat szintjén tart bennünket. Ehhez kell a legkisebb 
erőfeszítés, mert kérni mindig mindannyian készen állunk. 
Imádságaink jogosan tartalmaznak kéréseket is, hiszen az Úr 
Jézus maga figyelmeztetett, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel (Jn 
16,23-24). Nem kell magunkat önzőnek és vétkesnek érezni azért, 
mert kérünk.  

Jól tesszük azonban, ha észben tartjuk, mi a Bibliában 
megszabott követelmény: kéréseink legyenek mindig Isten 
akarata szerint valók, az Úr Jézus nevében (Jn 14,14)! Ne a saját 
élvezeteink és kívánságaink kielégítését kérjük (Jak 4,3)! Jézus 
megígérte, hogy ha Őbenne maradunk, „amit csak kértek majd az 
Atyától az én nevemben, megteszem” (Jn 14.13). Kéréseink 
lehetnek és legyenek is meghatározottak! Minél 
megfoghatatlanabb egy kérés, annál nehezebb felismerni Isten 
válaszát. Isten nem mindig mond igent a kéréseinkre. Sok hittel 
elmondott imádságra „nemmel” vagy „még nemmel” felel. Ha 
Isten (még) nem válaszol, kérjük, hogy adja meg az elfogadás 
lelkületét. 

(Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat című könyve alapján) 

KÉRÉS 

Gondolkodj el azon, 

mit kérnél Istentől? 

Milyen nehézsége-

ket hordozol, milyen 

csodákra, változá-

sokra vágysz? Írd le 

egy kis cetlire, te-

kerd össze, és tedd 

be kéréseidet a 

„síratófal” réseibe! 

  
Kellékek: néhány tégla vagy kő egy falrészlet-

ként elrendezve (a jeruzsálemi siratófalra utalás-

ként), írószerek, cetlik. 

Kérés 

- Kapcsolatok kialakulásáért, újabb gyülekezetekben alakuló CE-
csoportokért. 

- Az egyházi vezetők és tanárok megértsék/belássák a CE serken-
tő hatását a fiatalok képzésében, tehetségeik és készségeik fejleszté-
sében, a gyülekezeti szolgálatok érdekében. 

- Újabb lehetőségekért, hogy a skót CE vezetők elmondhassák az 
egyházi vezetőknek és ifjúsági munkásoknak, hogyan segítheti a CE 
víziója a gyülekezetek ifjúsági munkáját. 

- Imádkozzunk, hogy a Skót CE honlapja hasznos segédanyagok 
tárhelye legyen a látogatók számára. (CE Szövetség, Skócia) 

 

Milyen szükségeink vannak a CE-ben? 

- Munkatársakért imádkozunk, akik irányítsák a lelkigondozói 
szolgálatot és az önkéntes programokat. 

- Néhány CE csoport elkötelezettségének megújulásáért a fiatalok 

elérésének krisztusi szolgálatában. (CE Szövetség, Németország) 
 

Mivel Románia az Európai Unió tagja lett és a jelenlegi gazdasági 
válság miatt több támogató is visszalépett, a saját gazdasági és 
egyéb bevételeink nem tudják fedezni a kialakult hiányt. Ezért szük-
ségessé vált, hogy újraértékeljük tevékenységeinket, új stratégiát 
dolgozzunk ki, meghatározzuk a prioritásokat, hogy túlvészeljük 
ezt a kritikus időszakot. 

Imádkozzunk, hogy kezelni tudjuk az említett problémákat és 
megoldásokat találjunk. (CE Szövetség, Románia) 

 

Miért imádkozunk 2012-ben: 

- a Dzalekai CE Szövetség bővüléséért 

- a Dzalekai CE Szövetség terveiért/projektjeiért 

- elkötelezett támogatókért a tevékenységünkhöz 

- a CE Világszövetségért és vezetőségért 

- békéért és megbékélésért Dzalekaban és az egész világon 

A CE Világszövetség 2012-es születésnapja után egy szemináriu-
mot szervezünk a környezetről és annak védelméről. El szeretnénk 

Imatémák 
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mondani az embereknek, hogy Isten még mielőtt Ádámot és Évát 
teremtette, egy tiszta környezetet alkotott. A tiszta környezet fon-
tosságáról és annak megtartásáról fogunk beszélni. 

(CE Szövetség, Dzaleka, Afrika) 
 

Szükségessé vált, hogy felújítsuk a Wesseh Klohplu Egészség-
ügyi Központot, a Keresztyén Segély és Fejlesztési ügynökséget, 
valamint A Cecília Árvaházat.  Imádkozzunk, hogy Isten rendelje 
ki ezek anyagi hátterét. (CE Szövetség, Libéria, Afrika) 

 

Kérlek benneteket, hogy a következőkért imádkozzatok: 

1. Januárban három munkatársunk önkéntes menedzsment-
képzésen vesz részt. Felismertük, hogy szolgálatunk jövőbeli nö-
vekedéséhez szükséges, hogy erősítsük a toborzási, képzési tevé-
kenységünket, hogy jól felkészült önkéntesekkel tudjuk végezni a 
munkát. 

2. A CE Újjászületése kampány anyagi szükségleteiért. A szük-
séges pénzalapok 60%-a már megvan, de még szükséges 100.000 
dollár. 

3. Hogy meghatározzuk a Közép-Atlanti CE szerepét az Egye-
sült Államokbeli CE növekedésében, és hogy mi a mi feladatunk 
az Egyesült Államokbeli országos szintű CE megalakításában.  

(CE Szövetség, Közép-Atlanta, AEÁ) 
 

További imakérések:  

Próbáljuk megszervezni a 
körzeti és az országos CE 
struktúráját. Imádkozzunk a 
honlapunkért és a technikai 
fejlesztésért. Ez egy új kihívás. 
2011-ben két új munkatárs 
csatlakozott az egyetlen alkal-
mazotthoz. Imádkozzunk a 
szolgálatért, az ennek az érde-
kében tett fontos lépésekért , 
hogy szabványosítsuk a tevé-
kenységeinket minden szolgá-

lati területen.  (CE Szövetség, Közép-Atlanta, AEÁ) 

Hallgasd meg szavamat, Uram, 
figyelj esedezésemre! 

Hangos imádságom jusson eléd, 
Királyom és Istenem! 

Hiszen hozzád könyörgök, Uram, 
virradatkor már hallod 

kiáltozásomat, 
már reggel eléd tárom kérésemet 

és várok... 
Uram, te igaz vagy, vezess hát, 

s tedd járhatóvá előttem 
ösvényedet! 

(Zsolt. 5;1-3, 9) 
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Imádkozzunk bűnbánó és megbékélő hitért…  

„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6,12) 

ÖTÖDIK NAP 

Jézus Krisztus a te lábaidnál szeretnénk lenni, mit egykor a rajtakapott 
asszony. Ott szeretnénk meglátni, hogy senki sem ítélhet le bennünket 
csak te. Mennyire jogos az ítéleted, hiszen mélyen ismered életünk törté-
netét. Az éppen aktuális szégyenünket is ismered, tudod mi indított a 
rosszra az önzés a hitetlenség, a büszkeség, érzéketlenség, a magány, 
vagy a félelem a másoknak való megfelelés vágya. Megváltónk és Meg-
szentelőnk szólj hozzánk is, -Én sem kárhoztatlak téged eredj el és többé 
ne vétkezzél!- 
 Ítélő Urunk eszünkbe jutnak most azok az emberek, akiket mi vit-
tünk ítéletre a hátuk mögött, vagy nyilvánosan a közösségben, vagy ép-
pen a titkos belső szobánkban, előtted vádoltunk. Megvalljuk, hogy nem 
elég körültekintő és megalapozott ítéletünk és sokkal több okunk lenne 
nekik megbocsájtani mint amennyi jogunk van a Tőled kapott bocsánat-
hoz. Nehéz a bírói székből a porba ereszkedni és megbocsájtani, meny-
nyei dicsőségedből értünk földre szállott Emberfia te megtetted ezt ér-
tünk és a Te irgalmadból merítve mi is készek vagyunk megtenni. Szaba-
don engedjük tehát adósainkat mert olyan sokat engedtél el nekünk. 
Nem állunk bosszút szóban, sem tettben és nem is őrizgetjük érzékeny 
sebként mindazt amivel fájdalmat okoztak nekünk. Elviseljük az okozott 
szenvedést és elhordozzuk a kárt, mert az általunk okozott kárt kifizet-
ted a kereszten Fájdalmak férfija, Igazságos bíránk. 

Bacskai Bálint lp., a magyarországi Bethánia CE Szövetség 
 elnöke 

A személyes misszió (embertől emberig) működhet az anyagi nehéz-
ségek, a pénzhiány ellenére is. Ezért szükségünk van a CE tagok új elkö-
teleződésére. Ahogy Egyiptom, hála a hét bő esztendőnek, túlélte a hét 
szűk esztendőt is, mi is hálásak vagyunk Istennek, aki lehetővé tette az 
elmúlt 20 évben a növekedést, és hisszük, hogy Ő velünk lesz az elkö-
vetkező időben is. Kérjük Isten bölcsességét, hogy jó sáfárok legyünk, 
bölcsen kezeljük a leszűkült anyagi keretet. Az új stratégia értelmében 
új, elkötelezett munkatársakat szeretnénk bevonni a munkába, kidolgoz-
ni a szövetség önkéntes-politikáját, növelni a munka hatékonyságát és 
csökkenteni a költségeket.  (CE Szövetség, Románia) 
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A bűneinkről beszélünk Istennek. 

 

Az imádságnak ez a része az előzőnek a következménye. Amikor 
az imádat során megnézzük magunkat abban a tükörben, ami 
maga Isten, tudatosul bennünk saját méltatlanságunk. Minél 
jobban megismerjük Istent, annál világosabban látjuk saját 
erkölcsi és lelki szegénységünket. Isten soha nem lehet a 
kívánságaim vagy a képzeletem szüleménye, hiszen akkor 
egyfajta „zsebistenkét” csinálnék belőle. Ezért a Bibliában sok 
helyütt igen szorosan egybefonódik az imádat és a bűnvallás. 
Bűnvallásunknak magában kell foglalnia elkövetett bűneinket és 
nem teljesített feladatainkat egyaránt. Nemcsak a rosszat kell 
megvallanunk, amit tettünk, hanem a jót is, amit elmulasztottunk.  

(Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat című könyve alapján) 

BŰNBÁNAT 

Milyen terhek, bűnök, mulasztások választanak el Istentől? Valld 

meg neki. Írd le egy cédulára, hajtsd össze, vidd keresztjéhez és sze-

gezd oda. Kérd bocsánatát, amiért megbántottad Őt! 

 Kellékek: Fakereszt, cetlik, írószerek, szegek, kalapács 
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Bűnvallás 

- Bocsásd meg az ifjúsági munka eredményei (fiatalok elérése 
és bekapcsolódása) miatti önelégültségünket/önteltségünket. 

- Bocsásd meg merevségünket, hogy nem tudtunk változtatni a 
találkozóink és alkalmaink formáján, hogy megfeleljünk a fiatalok 
igényeink. (CE Szövetség, Skócia) 

 

Veszélyek és kockázatok szövetségünkben: 

- A CE szövetség tagsága és munkatársi közössége nem tudott 
az elmúlt 20 év megnövekedett anyagi lehetőségeihez mérten nö-
vekedni. A tagság elöregedett, nem sikerült eléggé motiválni a 
fiatalokat, hogy átvegyék a stafétabotot. 

- Imádkozunk új és elkötelezett fiatal munkatársakért, hogy 
sikerüljön kinevelni egy új, fiatal vezetőcsoportot aki átvegye a 
munkát és a felelőséget az idősebb korosztálytól.  

(CE Szövetség, Románia) 

 

Veszélyek: 

Ne veszítsük el a szolgálatra összpontosítást. Bízzunk Istenben, 
hogy világossá teszi számunkra terveit a és kövessük az Ő céljait. 

(CE Szövetség, Közép-Atlanta, AEÁ) 

 

Szükségünk van bölcsességre és erőre a generációs különbsé-
gek kezeléséhez, valamint új önkéntesekre és alkalmazottakra. 

Hogyan tudunk közösségileg és szervezetileg megerősödni? 
Hogyan tudjuk elérni a tinédzsereket? - erre keressük a választ. 

Két új együttműködés körvonalazódik a református egyházzal. 
Az egyik egy keresztény „youth hostel” közös elindítása és üze-
meltetése Budapesten, a másik egy ifjúsági prevenciós program-
ban való részvétel.  (CE-Bethánia Szövetség, Magyarország) 

Imatémák 

Ó, hatalmas Isten, gyújts gyertyát szívemben, hogy láthassam, mi 
van ott belül, és kisöpörhessem a szennyet a Te lakóhelyedről. 

(afrikai leány imája) 
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Milyen problémákkal szembesülünk? Mit kérünk Istentől? 

- A vidéki/falusi CE szövetségek létszáma csökken, zsugorodik, 
mert a fiatalok a munkahely vagy a tanulás miatt elköltöznek. 

- Több gyülekezet, ahol CE tagok vannak elöregedett és valószí-
nű, megszűnik a közeljövőben és a fiatal CE-sek nem lesz hova be-
kapcsolódjanak. 

- Mivel a fiatalok élete időigényesebb, az iskolai program hosz-
szabb, egyre nehezebb bevonni őket a CE munkájába. 

(CE Szövetség, Németország) 

 

Problémát okoznak a rossz útviszonyok, mikor Libéria különbö-
ző vidékeire próbáljuk elvinni a  CE munkánkat/szolgálatunkat. 
Kérjük Istent, hogy érintse meg a Világ CE Szövetség tagjainak és 
más partnerek szívét, hogy anyagilag lehetővé tegyék ennek a 
problémának a megoldását. (CE Szövetség, Libéria, Afrika) 

 

Kérünk imádkozzatok a 2012-es évünk terveiért: 

Március: evangelizáció különböző helyszíneken: piac, utca 

Április: meglátogatjuk és segítjük a szükségben levőket 

Május: vitafórum az abortuszról fiatal fiúknak és lányoknak 

Június: evangelizáció háztól-házig 

Július: találkozó a vezetőkkel 

Augusztus: HIV-fertőzöttek meglátogatása és ellátása 

Szeptember: vitafórum az AIDS/HIV-ről 

Október: Hírek és aktualitások a sasfészekből 

November: vakok ellátása 

December: szeminárium a meg-
békélésről, mert még mindig vannak 
konfliktusok a  táborban a különbö-
ző népek, etnikumok, családok kö-
zött. A cél, hogy megoldódjanak a 
konfliktusok és helyreálljon a béke. 

Szükségünk van a támogatásotok-
ra és javaslataitokra. 

Olvassátok a Filemon 1-et. 

(CE Szövetség, Dzaleka, Afrika) 

Én Uram, én Istenem, 

végy el tőlem mindent, 

ami gátol feléd! 

Én Uram, én Istenem, 

adj meg nekem mindent, 

ami segít feléd! 

Én Uram, én Istenem, 

végy el engem magamtól, 

hadd legyek egészen a tiéd! 

(Flüei Szent Miklós) 
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Valaki így értelmezte ezt a könyörgést: „ne engedj olyan helyzet-
be kerülni minket, amely bűnbe vihet”.  

Romániában csak néhány éve nem kötelező a fiataloknak 
katonai szolgálatot végezni. Így én is 16 hónapot töltöttem a had-
seregben. Onnan tudom, hogy az őrszem szolgálatot betöltő kato-
na fel van fegyverkezve és nem lankadhat figyelme. Egy hegyiva-
dász alakulatnál az őrszem elaludt őrhelyén szolgálati ideje alatt. 
Azonban az éjszaka leple alatt farkasok támadták meg és széttép-
ték mielőtt fegyverét használni tudta volna. Kikapcsolódhatom-e 
az imádságból, levehetem-e tekintetem Uramról? Ha leveszem 
tekintetemet róla, veszélyes helyzetbe sodrom magam. Uram hív, 
hogy az élet őserdejében az általa megjelölt ösvényen járjak, ame-
lyen Ő is velem van. Ezen az úton Ő adja a helyzeteket. Ő vezet a 
szemével, és az én tekintetem rajta függ. 

Ima által Isten gondolatait és szívét kutatom, felém kinyúj-
tott kezét igyekszem megragadni, tekintetét megérteni. Jó tudni, 
hogy az előtte kedves ima Nála születik, Ő adja a vágyat és a szót 
és a Lélek velünk és értünk könyörög.  

R. Szabó István, Romániai CE Szövetség utazótitkára,  

Marosvásárhely 
Segíts, Uram, 

hogy ott lehessek, 

ahol valakinek szüksége 
van rám, hogy meghall-
gassam nyitott szívvel, 

és türelmes maradjak, 

még ha nehezemre  

esik is 

az odafigyelés. 

Ámen. 

(Josef Gülden) 

HATODIK NAP 

Imádkozzunk éber és alázatos hitért… 

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”  

(Máté 6,13a) 

Imakérés Próbáljuk megszervezni a 
körzeti és az országos CE struktúráját. 
Imádkozzunk a honlapunkért és a techni-
kai fejlesztésért. Ez egy új kihívás. 2011-
ben két új munkatárs csatlakozott az 
egyetlen alkalmazotthoz. Imádkozzunk a 
szolgálatért, az ennek az érdekében tett 
fontos lépésekért , hogy szabványosítsuk a 
tevékenységeinket minden szolgálati terü-
leten. (CE Szövetség, Közép-Atlanta, AEÁ) 
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Amikor másokról beszélünk Istennek 

 

Ez az imádság egyik legnemesebb megnyilvánulása. Nagy ereje 
van, amit embertársaink javára fordíthatunk. A Bibliában számos 
példát találunk a közbenjáró imádságra. A csúcspont azonban 
mégiscsak Jézus személye. Főpapi imádsága a János 17-ben bár a 
legnagyobb szorongattatás idején hangzott el, felülmúlhatatlan 
közbenjárás. Jézus a kereszt felé halad, érzelmi és szellemi 
szükségletei a legégetőbbek, mégis megfeledkezik saját magáról, 
övéire és nem önmagára gondol. Jézus azért tudott másokért 
könyörögni, mert kimondhatatlanul szerette őket. A másokért 
való könyörgés az Isten által belénk helyezett agapé-szeretetnek, a 
Szentlélek gyümölcsének az eredménye. Fontos tehát a 
közbenjáró imádságban gyakorolnunk magunkat! A közbenjáró 
imádságból soha nem elég. Mindazonáltal ne foglalkozzunk 
annyit másokkal, hogy elfeledkezzünk Istenről vagy saját 
magunkról. Mennyi időt fordítunk a közbenjáró imádságra? Az 
erre a kérdésre adott válasz megbízható mércéje annak, hogy 
önmagunkat szeretjük vagy felebarátainkat is. 

(Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat című könyve alapján) 

KÖZBENJÁRÁS 

Kik jutnak eszedbe, akiknek terhét segíthetnél hordozni imában? 

Kinek imádkozol a megtéréséért? Vegyél egy szalagot és fűzz rá any-

nyi gyöngyöt, ahány emberről mesélsz most az Úrnak! Emlékeztesse-

nek a gyöngyök azokra, akikért közben jársz! 

 Kellékek: felvágott keskeny szalagok vagy madzagok, színes 

gyöngyök egy tálban. 
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Közbenjárás 

- Imádkozzunk, hogy meglássa a társadalom, hogy a keresz-
tyénség nem egy különcködő kultusz, hanem szerető Megvál-
tónknak elkötelezett életforma. 

- Imádkozzunk, hogy a 2012 április 28-i Skót CE Összejövetel 
bátorítsa a résztvevőket és erősítse a skót CE-t. 

- Imádkozzunk áldásért és bátorításért a skót CE munkatársai-
nak, a CE csoportok támogatásáért és megerősítéséért végzett 
munkájukban. (CE Szövetség, Skócia) 

 

- Imádkozzunk a Brit CE Szövetségért, az elnökért és a tisztség-
viselőkért. 

- Imádkozzunk a Világszövetségért, megemlékezve a CE ta-
gokról szerte a világon. Imádkozzunk a Világszövetség elnökéért, 
alelnökeiért és a tisztségviselőkért. 

- Hálát adunk az áldásokért amelyekben eddig részesült a CE 
mozgalom és imádkozunk, hogy a CE Szövetségeket, úgy helyi 
mint világszinten elfogadják az egyházak és kormányzatok. 
Imádkozzunk, hogy a CE elérje a mai fiatalokat és megváltoztassa 
az életüket. 

- Imádkozzunk a helyi és országos (ír) szintű rendezvényekért, 
hogy elfogadják azokat, hogy Isten munkálkodjon azokon keresz-
tül, hogy ezáltal a CE Istenről tudjon bizonyságot tenni Írország 
szerte. 

- Imádkozzunk, hogy minden CE szövetség lelkesen vegyen 
részt a missziói munkában szerte a világon, bekapcsolódva  úgy a 
bel-, mint a külmisszióban. 

- Imádkozzunk azokért a CE tagokért, akik misszionáriusként 
szolgálnak, azokért, akik most készülnek erre a munkára. Emlé-
kezzünk meg azokról a fiatalokról akik rövidtávon vettek részt a 
missziói munkában. 

- Hálát adunk a hűséges CE vezetőkért, bátorítást kérve szá-
mukra a nehéz helyzetekben. Imádkozunk azokért a CE szövetsé-

Imatémák 
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gekért, amelyeknek kevés tagjuk van, azokért a vezetőkért akik 
fegyelmezési problémákkal küszködnek csoportjaikban, hogy Is-
tentől kapják meg a megoldásokat. 

- Imádkozzunk, hogy minden CE tag őszintén vágyjon arra, 
hogy az imádság elsőbbséget élvezzen a napi életükben. 

- Imádkozzunk, hogy minden CE tag támogassa a gyülekezete 
imaalkalmait, imanaplóit, a CE magazin ima-oldalát és az interne-
tes imaoldalakat. 

- Imádkozzunk, hogy minden CE szövetség naponkénti imád-
kozásra buzdítsa tagjait. 

- Imádkozunk a Junior szövetségek vezetőinek a CE-ben és a 
gyülekezetekben végzett munkájáért. 

- Támogassuk Jenny Campbell kisasszonyt új munkájában, az 
ifjúsági magazin szerkesztésében. 

- Imádkozzunk a gyerekekért, akik részt vesznek a CE rendez-
vényeken, hogy megismerjék és fogadják el Megváltójuknak az 
Urat, hogy a CE szövetség segítse őket a hitbeli növekedésben és 
bibliaismeretben. 

- Imádkozzunk a Junior szövetségekért és a 
problémákért amelyekkel a gyerekek szembe-
sülnek a mai társadalomban. 

- Imádkozzunk helyi és országos vezetőin-
kért, akik az adminisztrációs munkát végzik. 

- Imádkozzunk hogy webmestert találjunk a 
megüresedett helyre. 

- Imádkozzunk több vezető munkatársért, a 
hanyatló szövetségekért, hogy a vezetők ki-
tartsanak a nehézségek dacára is.  

(CE Szövetség, Írország) 

Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te 

hozzád! Ne rejtsd el a te orcádat tőlem; mikor szorongatnak en-

gem, hajtsd hozzám a te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass 

meg engem!       Zsoltárok 102, 2-3 
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Valahányszor ezt az imádságot imádkozzuk, újra és újra elmond-
juk: „Tied …” az uralom, hatalom, dicsőség, azaz minden, ami a 
földön és a világmindenségben található. De kérdezd csak meg 
magadat, vajon valóban így van ez? Övé a szíved, és a lelked? 
(Heidelbergi.Káté első kérdése) Övé a tested és az Isten templo-
maként világít ebben a világban ?(1Kor.6,19) Övé az erőd, a tehet-
séged és Isten szolgálatába van állítva? Övé az időd, a pénzed, a 
vagyonod, és Isten rendelkezhet vele? Övé a kezed, a lábad, az 
ajkad, és azok Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot? Valóban mi 
az övé abból, amit imánkban Istennek tulajdonítunk? Sokszor na-
gyon kevés vagy semmi sem az övé mindezekből, mert mondjuk 
az imát, de éljük a magunk Isten nélküli életét.  

Isten dicsőítése azt is jelenti, hogy szavaink megegyeznek 
tetteinkkel, vallástételünk pedig megegyezik életünkkel. Ezért 

mondta Józsué Ákánnak: adj dicsősé-
get az Úrnak és tégy neki vallást 
(Józs.7,19). 

A 8. zsoltár 6. verse arról beszél, hogy 
Isten a maga dicsőségével koronázta 
meg az embert. Mi akkor fogjuk visz-
szaadni Atyánknak ezt a dicsőséget, ha 
életünket teljesen átadjuk Neki és ezt 
mondjuk: itt vagyok Uram, cselekedj 
életemmel, amit akarsz, küldj, ahova 
akarsz, rendelkezésedre állok! „Mert 
áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért 
az Istent a ti testetekben és lelketekben, 
a melyek az Istenéi.” (1Kor.6,20) 
  

Nagy József, a romániai CE Szövetség 

elnöke, Feketegyarmat 

Mint a pásztor bárányaihoz, 

mint az apa gyermekeihez, 

mint a testvér testvéreihez, 

mint a vőlegény 

menyasszonyához, 

mint a barát barátjához: 

ilyen vagy hozzánk, 

emberekhez jó Istenünk. 

Pásztor, 

atya, 

testvér, 

jegyes, 

és barát, 

hála néked! 

(Karl Roos) 

HETEDIK NAP 

Imádkozzunk hódoló hitért…  

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen”  

(Máté 6,14b) 
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Figyelmünket Istenre összpontosítjuk. 

 

Ha Isten tulajdonságaira, hatalmára, hűségére, szentségére, nagy-
ságára figyelünk, könnyebb belépni az Ő jelenlétébe. Imádságunk 
első hangjait az imádatnak kell jellemeznie, mert Isten fontosabb, 
mint mi. Föl kell vennünk a harcot önzésünk ellen rögtön, amint 
elkezdünk imádkozni. Ha azon elmélkedünk, milyen Isten és mit 
tesz, ez önkéntelenül a dicsőítésnek és az örömnek ugyanazt a 
magatartást váltja ki belőlünk, amelyet olyan szépen leírt a 100. 
zsoltár szerzője: „vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, 
hogy az Úr az Isten!... Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és 
hűsége nemzedékről nemzedékre.”  

(Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat című könyve alapján) 

DICSŐÍTÉS 

Olvasd az Isten hatalmáról, nagysá-

gáról szóló zsoltárokat, szemléld a 

csodálatos természetet, amelyet Ő al-

kotott. Gondolkodj el azon, hogy mit 

tett érted… Ismered Őt? 

 Kellékek: zsoltárok kinyomtatva, 

Isten csodálatos alkotásairól (természet, 

növény-, állatvilág, emberek) képek, 

fotók, igék arról, hogy Krisztusban mit 

kaptunk az Atyától, stb... 

Áldott légy, Uram,  
s minden alkotásod, 
legfőképpen urunk-

bátyánk, a Nap, 
aki a nappalt adja, és aki 

reánk deríti a  
Te világosságod. 

És szép ő és sugárzó, 
nagy ragyogással ékes: 

a Te képed, fölséges. 
 

Áldjon, Uram,  
téged Hold nénénk 
és minden csillaga 

az égnek; 
Őket az égen alkotta  

kezed fényesnek, 
Drága szépnek. 

 
(részlet Assisi Szent Ferenc 

Naphimnuszából) 

  28  

 

 

 

DICSŐÍTŐ ZSOLTÁROK 
1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő 

szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled! 3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet, 4megváltja életedet a sírtól, szeretettel 
és irgalommal koronáz meg. 5Betölti javaival életedet, meg-
újul ifjúságod, mint a sasé. 6Minden elnyomottal törvényesen 
és igazságosan bánik az ÚR. 7Megismertette útjait Mózessel, 
cselekedeteit Izráel fiaival. 8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, tü-
relme hosszú, szeretete nagy. 9Nem perel mindvégig, nem 
tart haragja örökké. 10Nem vétkeink szerint bánik velünk, 
nem bűneink szerint fizet nekünk. 11Mert amilyen magasan 
van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők 
iránt. 12Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan 
messzire veti el vétkeinket. 13Amilyen irgalmas az apa fiai-
hoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. 14Hiszen tudja, 
hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. 15Az em-
ber napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virá-
ga. 16Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem 
lehet felismerni. 17De az ÚR szeretete mindörökké az istenfé-
lőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; 18azokkal, akik 
megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesí-
tésével. 19Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatal-
mával mindenen uralkodik. 20Áldjátok az URat, angyalai, ti 
hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok pa-
rancsszavára! 21Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratá-
nak végrehajtói! 22Áldjátok az URat, ti teremtményei, min-
denütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat! 
 

1A karmesternek: Zsoltárének. Örvendj, egész 

föld, az Istennek! 2Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsősé-
gét! 3Mondjátok Istennek: Milyen félelmesek tetteid! Nagy 
erőd miatt hízelegnek ellenségeid. 4Az egész föld leborul előt-
ted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. (Szela.) 5Jertek 
és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai az emberek között: 

6
6
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I. Hogyan készítsük elő? 
 
Helyszín: 
Nagyon fontos a hely, a szoba, a terem, ahol meg szeretnénk ren-
dezni. Ha van rá lehetőség, legyenek szőnyegek a földön, hogy le 
lehessen venni a cipőket. Ezzel is érzékeltethető, hogy ez az este 
más. Idősebbeknek jó széket biztosítani, fiatalok ülhetnek párná-

kon, vagy a földön. A székeket két félkörbe rendezhetjük, hogy a 
mögöttük levő külső kört is használni tudjuk. 
 
Díszlet, berendezés: 
Legyenek a teremben körös- körül tükrök (ez azt jelképezi, hogy mi 
vagyunk az a hely, ahol Isten dicsősége visszatükröződhet) és gyer-

tyák (a világosság mindig Isten jelenlétének a jele). Ha lehet, legyen 
egy kereszt elfüggönyözve valamelyik sarokban. 
Középen is álljon egy egyszerű ácsolt kereszt (kb. 1 m magas) na-
gyobb kövek közé ékelve. Ezeket a köveket is körül lehet venni egy 
pár gyertyával.  
Biztosítsunk egy lehetőséget, ahonnan halk instrumentális zene 
mehet. 
 
További kellékek: 
Kis papírlapok és írószer, Isten jellemzőit – neveit nagy betűkkel 
kiírni vagy kinyomtatni. (lásd Isten nevei mellékelt dokumentumot) 
 

II. Este menete 
 
(Az érkezőket fogadhatja halk zene) 
 1. A vezető köszönti az egybegyűlteket és pár mondatban is-
merteti, hogy mi is fog történni az este folyamán. Elmondja, hogy a 
központi téma Isten dicsőítése, erről szólnak majd az énekek, a bib-
liai igehelyek és a jelképes cselekedetek. 
 2. Kezdő ének. Olyan éneket válasszunk, mely témájában se-
gít, hogy megérkezzünk Isten színe elé. 

DICSŐÍTŐ DÉLUTÁN/ESTE 
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 3. A közösség legfiatalabb tagját (aki már tud beszélni) 
megkérjük, hogy tegye fel hangosan a kérdést: Miért dicsérjük, 
Istent?  
 4. Erre válaszolhat a legidősebb: Mert Isten JÓ! (Erkölcsös, 
kiváló, egyenes, Isten lényegében tökéletesen és teljesen jó) Mert 
jó nekünk Istent dicsőíteni! 
 Bibliai részek felolvasása (külön embereket kérjünk meg a 
felolvasásra): 

Ezek közül válogassunk néhányat az estére:  
Ha befejeződött a kiválasztott részek felolvasása, akkor az Isten 
neveiről, tulajdonságairól előre elkészített papírlapokat vigyük 
be a terem közepébe a kereszt köré. 
 5. Rövid közösségi ima: magasztaljuk Istent jóságáért.  
 6. Köszöntsük a mellettünk, körülöttünk levőket egy kézfo-
gással és mosollyal. Kívánjunk nekik valami jót. 
 7. Éneklés: Két olyan éneket válasszunk, ami Istent ma-
gasztalja. 
 8. A közösségből megint egy fiatalabb tag teszi fel a kér-
dést: Kicsoda ez az Isten, akit mi dicsérünk? 
 9. Igék felolvasása a papírlapokról, amiket a kereszt köré 
vittünk 
 Isten örökkévaló 

Nincs kezdete és vége, mindig létezett, örökkévaló. 
 

1 Móz 1, 31 Jeremiás 33:11 

Zsoltárok 25:8 Náhum 1:7 

Zsoltárok 119:68 Márk 10:18 

Zsoltárok 86:5 János 10:11 

Zsoltárok 136:1 1. Timóteus 4:4 

Zsoltárok 34:9 2. Péter 1:3-4 

Zsoltárok 145:9  
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 Isten a teremtő 
 Ő teremtette a világmindenséget, minden dolgot, minden 
élőt benne. 

 Isten az Atya 

 Isten hűséges 
 Állandó, hű, megbízható, rendíthetelen, megingathatatlan, 
odaadó, igaz. 

 10. Dicsőítő ima: dicsőíteni Istent, mint Örökkévaló, Teremtő 
és Atya. 
 11. Éneklés 
 12. Közösségből valaki megkérdezi: Mit tett Isten értünk?  

 13. Bibliai részek felolvasása (cetliket kereszt köré visszük) 
 Az Úr meggyógyít (Jehovah Rapha) 
 Meggyógyítja a testünket, de még fontosabb, hogy meggyó-
gyítja és megújítja a lelkünket. 

2. Mózes3:14-15 Zsoltárok 93:2 Róma 1:20 

2. Mózes 15:18 Nehémiás 9:5b János 8:58  

5. Mózes 33.27 Ézsaiás 26:4 1. Timóteus 1:17  

Zsoltárok 45:6 Jeremiás 31:3 Jelenések 1:8, 18 

Zsoltárok 90:1-2   

1. Mózes 1:1  Zsoltárok 148:1-6 Apcsel 17:24-28 

Zsoltárok 10:.3 Ézsaiás 42:5  Kolossé 1:16 

Zsoltárok 95:3-7 Jeremiás 10:12 Zsidók 1:2 

Zsoltárok 104 János 1.3 Jelenések 10: 6 

Máté 6:9-10  János 14:6-11 2. Kor. 6:18 

János 10:27-30 Róma 8:15-16 1. János 3:1-3 

5. Mózes 7:9 Zsoltárok 145:13 2. Tim.2:13 

Zsoltárok 33:4 Jer.sir 3:21-24  1. János1:9 

Zsoltárok 119:90 1. Kor.10-13  Jelenések 19:11 
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 Az Úr gondoskodik (Jehovah jireh) 
 A szó jelentése: meglátni. Isten előre látja azt, hogy 
szükségünk van megváltásra. Ez a név azt jelenti, hogy Isten akar 
és képes is minden ember szükségéről gondoskodni. 

 Az Isten szeretet és könyürületes  

 14. Rövid Ima: dícsőíteni Istent a gondoskodásáért, kegyel-
méért, gyógyításáért, szeretetéért.   
 15. Ének 
 16. Halk zene mellett körbejárni a teremben és belenézni a 
tükrökbe. Visszaérve a helyekre a vezető elmondja, hogy ezeken 
az arcokon kell visszatűkröződnie Isten dicsőségének.  
 17. Dicsőítő ima: magasztaljuk Istent, hogy elkezdte ben-
nünk a jó munkát és be is fogja fejezni, az idők végéig. 
 18. Záró Ének 
 19. Áldás   

2. Mózes 15:22-26 Zsoltárok 103:1-4 Ézsaiás 53: 4-5   

5. Mózes 32.39 Zsoltárok 147:3 Máté 8:16-17 

1. Mózes 22: 8, 13-14 Róma 8:32  Filippi 4:19 

Apcsel. 14:17 2.Kor. 9:8 1. Tim. 6:17 

Zsoltárok 145: 8-9 Ézsaiás 49: 13-16 1. János 4: 7-10 

Zsoltárok 103: 8-14 Róma 8: 35-39  

Nehémiás 9: 16-21 1. János 3:1  

Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme 
hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr minden-
kihez, irgalmas minden teremtményéhez. 
Magasztal Uram minden teremtményed, 
és híveid áldanak téged. Elmondják, 
hogy országod milyen dicsőséges, és be-
szélnek hatalmadról, megismertetve az 
emberekkel az Úr hatalmas tetteit, orszá-
ga ragyogó dicsőségét. Zsoltárok 145, 8-12 

Lőrincz Csilla lp., Parajd, Románia 


