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Kedves Testvéreink! 
Szeretnénk rövid áttekintést adni a Magyarországi Bethánia CE szövetségről. 

Istennek legyen hála azért, hogy Szövetségünk egy lassú megújulási folyamatban van.  

    Az új vezetőség tagjaival építő harmóniában dolgoztunk és munkáljuk Isten országa       szép és 

áldott ügyét. Folyamatosan keressük a szövetségünk küldetésének a betöltését   a mai kihívások 

között. Kutatjuk a kitörési pontokat a fiatalok elérése és az új célkitűzéseink érdekében. Ennek a 

célkitűzésnek a megtalálását látom az évi jeligénkben. Tudom, hogy nagyon fontos módszeresen és 

tudatosan keresni Isten akaratát! „Ne legyetek értetlenek (meggondolatlanok), hanem értsétek 

meg az Úr akaratát.” Ef 5,17.  

      Tanulni akarunk ebből az üzenetből! Először is személyes életünkre nézve mi az Isten akarata!  

Közösségeink életét szeretnék az Isten igéjének a kutatására bátorítani, hogy Isten akaratát 

megtaláljuk és megismerjük, ami nincs elrejtve DE csak a keresőknek engedi megtalálni az akaratát 

a mi Urunk.  

     Szövetség jövőjére nézve, fontosnak látjuk belső megújulást munkálni! Világosan látjuk a 

korszellem harcát, amely kérlelhetetlenül harcban áll azokkal, akik elkötelezték magukat.  

Akik elkötelezték magukat az Isten akaratának keresésére, kutatására és annak megértésére. Isten 

akaratának cselekvéséhez erőt az Úrtól várjuk! Amit már felismertünk Isten akaratából, amit Jézus a 

főpapi imájában könyörgött „hogy egyek legyenek!” 

Egyek akarunk lenni, mert a hitünk alapja: egy az Út, egy a cél, egy a hit, egy az akarat és egy a 

kereszt! Figyelni, vigyázni és imádkozni akarunk, mert a szétdobáló nagyon intenzív munkát 

folytat. Tudjuk, hogy kockázat vállalás nélkül nincs győzelmes hitélet. Harc nélkül nincs győzelem!  

Kéréseinkkel és könyörgéseinkkel ott állunk színe előtt, kérve mutassa meg az ő akaratát!  

Mi nem csak mondjuk a tőle tanult imádságból, hogy „legyen meg az te akaratod”, hanem készek 

vagyunk elfogadni, megcselekedni és teljesen alá vetni a saját akaratunkat is – Jézustól példát véve 

– ne úgy legyen, ahogyan mi akarjuk, hanem ahogyan TE Atyám!           

A szövetségünk célját nem engedjük megkérdőjelezni, de szüntelen felülvizsgálni akarjuk. Bártan 

és hittel kimondjuk: Van jövője és Küldetése a CE Szövetségnek! 
       A cél ma sem más, mint akkor: Harc Isten népéért és az ő országáért! Az országos csendes 
napjainkat abból a célból szervezzük, hogy tagjainkat felkészítsük a szabályszerinti harcra.   
Szövetségünk két súlyponton végzi a szolgálatát. A fő súlypont a csendes heteink, amelyen minden 
korosztályban, élethelyzetben élő tagjainkat és a vágyakozókat tanítjuk a „nemes harcra” a Krisztus 
követésére!  
       Országosan 5 körzeti csendes napot és 6 országos találkozót rendezünk, benne egy angol nyelvi 
tábort. Az év elején és végén a vezető testvérekkel töltünk egy intenzív lelki hétvégét. Ezeken az 
alkalmakon keressük Isten akaratát és a küldetésünket.  
      Az országban több helyen tartunk igetanulmányozó közösségi órákat:  

 heti rendszerességgel: Budapesten, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Miskolcon,; 

 két heti vagy havi rendszerességgel:, Fülöpszálláson, Szegeden, Vaján, Zsámbékon.  

        Közösségünk vágya, hogy Isten akaratából megtudni hogyan akar, megújítson bennünket,  

Jézus követésére, emberek megmentésére és az Ő országának építésére. 

                                                   Gyurkó József 

                                                       főtitkár  

 



               BETHÁNIA 

                        

              SZÖVETSÉG 

    H-2081 Piliscsaba, Kálmán kir. útja 16. 
                   Adószám:  19022455-1-13 

        Christian Endeavour Union of Hungary 

 2. oldal 

 

Postai cím (Postal address):  1094  Budapest, Angyal u. 30.     Tel: 06-20-3816062;  06-20-8248270 

Bankszámlaszám (Bank account): OTP  11708001-20525725 

 


