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Alapige: I Jn 4,10-13  
Sokan tudják talán, mégis kis szóelemzéssel 
kezdem. Ugyan mit jelent a PHILOTHEA 
szó? Görög szóösszetételben a „philo” elı- 
vagy utótag a vele összetett fogalomra vonat-
koztatott barátságot, kedvelést jelenti. Esze-
rint a 20 éves KLUB nevének jelentése: IS-
TEN BARÁTJA. 
Ki mondhatja el magáról nyugodt lelkiisme-
rettel azt, hogy ı Istennek barátja? Minden 
nap és minden helyzetben elmondhatom, el-
mondhatod ezt? Nem túl merész állítás, ha 
ıszintén megvizsgáljuk e kijelentés mérlegén 
szavainkat vagy tetteinket? 
De igen! Akkor tehát nincs tovább, muszáj 
lehajtott fıvel megállni annál a felismerésnél, 
hogy az ember minden jó szándéka ellenére 
esendı, és nem tud Isten barátja lenni? Vagy a 
„csak azért is megmutatom” harciassága illet-
ve bizonyítási kényszere mozgasson tovább? 
Nem! A Szentírás valami egészen más megol-
dást, titkot tár elénk, és ez az I Jn 4,10-ben 
van megírva, mellyel köszöntöm az egybe-
győlteket e születésnapon, és ami így szól: 
„Nem abban van a szeretet, hogy mi szeret-
tük az Istent, hanem hogy İ szeretett (és 
szeret) minket és elküldte az İ Fiát a mi 
bőneinkért!” Erre a titokra ma elıször vagy 
ki tudja mára már hányadik alkalommal, rá 
lehet csodálkozni, sıt el lehet kérni az élı Is-
tentıl imában e titok megértését. Hiszen Vele 
baráti beszélgetésben lehetünk, hogy az İ 
szeretete ténylegesen bennünk lakozzon. El 
lehet kérni azt a Szeretetet, amely már nem-
csak baráti (philio) és valakit kedvelı, hanem 
feltétel nélküli, nyitott bárki felé és felebarátot 
befogadó. Ez a Szeretet sok más jellemzıje 
mellett, (amelyrıl összefoglalva olvashatunk 
az I Kor13-ban, közismerten a Szeretethim-

nuszban) a másikat önmagánál fontosabbnak, 
elıbbre valónak tekinti, sıt ennek megmutatására 
is kész. Más szóval AMATİR, aki szeret a szó 
eredeti értelmében. Az „amatır” szó gyökere az 
amore szó, és alapjelentése így a következı: 
NEM tud NEM szeretni, tehát azért teszi, mert 
csak pusztán szereti, amit tesz, és fıleg szereti 
azt, Akiért cselekszik.  
Ma az amatır szónak pejoratív jelentése van in-
kább, mert azt tartjuk amatırnek, akinek nincs 
elég tehetsége, képessége, nem szakmabeli. Ma a 
profizmusra való törekvés hajt mindenkit társa-
dalmi, családi és egyéni szinten (tisztelet a kivé-
telnek), és nem az, hogy „minden dolgotok szere-
tetben menjen végbe!” 
A Philothea „csupán” ennyit kíván tenni: vissza-
adni az „amatır” szó valódi jelentését, önmaga 
számára is. Megpróbál a profizmus hajszolásával 
szemben a szeretetforrásra, azaz Istenre mutatni, 
Aki által maga is létezik, Akibıl ı maga is táplál-
kozik, valamint Aki által mindnyájan teljes életet 
élhetünk. Adja Isten, hogy így legyen az egész 
CE Szövetségen belül!      

     

Grosz Imola, az egyik alapítótag,  

a Philothea névadójának felesége 
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Alapszabály, 
a közgyőlési képviseletet illetıen. Az 
Országos Szövetségek képviselete 
(elnök és titkár / ügyvezetı) kiegészült 
egy max. 30 éves felnıtt képviselıvel. 
Minden további képviselınek (250 
helyi közösség után 1-1) szintén ebbe a 
korcsoportból való kell lennie. Az 5-
nél kevesebb helyi közösséggel rendel-
kezı Országos Szövetségek viszont 
ezentúl csak 1 képviselıt küldhetnek. 
A CEVSz közgyőlésének záró-
eseménye a tisztújítás volt, a 2014-
2018-as ciklusra. Ennek eredménye az 
alábbi: 
Elnök: Adorján Kálmán lp, (Románia) 
Fıtitkár: Andreas A. Rudolph, 
(Németország) 
 
Alelnökök: 
Afrika - Momodou Kanteh, (Gambia) 
Amerika - Eliseo Vilchez-Blancas lp, 
(Peru) 
Ázsia - Surendra Kumar Sahu lp, 
(India) 
Európa - Harry Wedekind, (Hollandia) 
Ausztrália és Csendes – óceáni régió: 
Dr. Faataape Lavata’i, lp. (Amerikai 
Szamoa) 
 
Kincstárnok: Jonathan E. Stewart, 
(AEÁ); Segéd-kincstárnok: Benjamin 
Wenzel, (Németország) 
 
A Végrehajtó Bizottág tagjai: 
Berke Krisztina-Ágnes (Románia), Dr. 
David Coryell lp., (AEÁ), Tong-un Ko 
(Korea), Surendra K. 
Sahu lp., (India), Eliseo Vilchez-
Blancas lp., (Peru). A VB-nek hivatal-
ból tagja az elnök, a fıtitkár és a kincs-
tárnok. 
 
Választmányi tagok: 
Dr. Joseph O’femi Adeosun lp. 
(Nigeria) 

A fenti címmel, folyó év július 23–26. 
között zajlott a CE Világszövetség 27. 
konferenciája, a Dél-Korea-i Hoeung 
Seong helységben, a Welli Hilli Park 
nevő üdülıhelyen. A mintegy 3.000 
fıs résztvevısereg nagyrészt hazai, 
azaz koreai és tizenhat más ország kb. 
200 küldöttjébıl tevıdött össze. A 
Romániai CE Szövetséget hivatalosan 
Berke Sándor lp. elnök és Halmen 
István ügyvezetı igazgató képviselte. 
Velük volt Halmen Mária, a marosvá-
sárhelyi Dorcas Otthon vezetıje, dr. 
Horváth Levente lp., a Testvériség 
tanítványság kurzus vezetıje, Zágoni 
Balázs, a Koinónia Könyvkiadó igaz-
gatója. Jelen volt még Visky Anna 
(CEVSz titkárnı) és férje, Antal Nor-
bert (Bocs: Medve!), alulírott és neje, 
Éva. 
 
Győlések 
A konferenciát megelızı két napon 
zajlottak a különféle (pénzügyi-, 
programszervezı- és tisztújítási) bi-
zottságok ülései, a választmányi ülés, 
valamint a közgyőlés. Ez utóbbin el-
hangzottak a különféle (elnöki, fıtit-
kári, alelnöki stb.) jelentések, ame-
lyek összefoglalták az utóbbi négy év 
fontosabb fejleményeit, eseményeit és 
megvalósításait, módosult az Alapsza-
bály, és megtörtént a tisztújítás a 2014
-2018-as ciklusra. 
A világ mintegy 30 országában mőkö-
dı CE eredeti és fı célja, hogy a 
Krisztust követı fiataloknak olyan 
közösségi keretet nyújtson, amelyben 
a négy alapelv mentén élik meg hitü-
ket, gyakorlás által tanulják a Krisz-
tusnak való szolgálatot, az egyházhoz 
való hőséget és a közösségvállalást. A 
megnevezett célkitőzés alapján és a 
mőködés tekintetében a kép nagyon 
változatos világszinten. A mintegy 
130 éves múlt óhatatlanul felveti a 

nemzedékek közötti kapcsolat, a staféta-
átadás kérdését. (Egyes országos szövet-
ségek felsı korhatárral oldják meg a 
kérdést, másoknál több korcsoportban 
végzi szolgálatát a CE. Helyenként az 
idısek kezéhez ragad a stafétabot, má-
sutt meg nem igazán ragad a fiataloké-
hoz, vagy ez utóbbiak nem tudnak mit 
kezdeni a CE szervezeti keretével.) 
Szintén nem egységes az egyházhoz 
való kapcsolódás sem. (Vannak orszá-
gok, ahol bizonyos felekezetek ifjúsági 
munkáját jelenti a CE, másutt gyüleke-
zeti szinten dıl el, hogy CE-minta sze-
rint történik-e az ifjúsági munka vagy 
sem, ismét másutt még lazább az egy-
házhoz való kötıdés.) 
Ezen szempontok tekintetében a jelenle-
gi irány az, hogy a CE erısítse fokozot-
tabban az ifjúsági jelleget, törekedve 
minél inkább a gyülekezeti keretben 
való mőködésre. 
Visky Anna titkárnınek köszönhetıen a 
CEVSZ honlapja megújult, jelen van a 
Facebook-on. Negyedévi rendszeresség-
gel megjelenik a VSz hírlevele. 2012 
óta mőködik a „mobil-áhítatok” telefon-
alkalmazás, ahova az áhítatokat a világ 
különbözı országaiban élı CE szövetsé-
gesek írják. Folyamatban van a CEVSz 
archívumának megfelelı tárolásához 
való hely keresése, hogy anyaga elérhe-
tıvé, kutathatóvá váljon. Néhány éve 
egyre ismertebb a CE születésnapjához 
(február 2.) kötıdı világ-imahét. Regio-
nális konferenciákat szerveztek Európá-
ban, Hawaii-n a csendes-óceáni, vala-
mint Mexikóban, a latin-amerikai térség 
számára. A CE növekedésérıl, terjedé-
sérıl számoltak be az alelnökök, a Sala-
mon-szigeteken, Nepálban és a Karib-
tengeri térségben. 
A közgyőlés ratifikálta a Végrehajtó 
Bizottságnak, illetve a Választmánynak 
az elmúlt ciklusban hozott határozatait. 
A fiatalítás érdekében módosult az 
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“Ébreszd fel a világot! Kelj fel és láss hozzá!”  
-koreai beszámoló 



atyafiak, kérvén, hogy vessem be elnöki tekintélyemet a hiba 
elhárítása érdekében. E kérésnek nem tettem eleget, de való-
színőleg nem álltak le, mert másnap ismét „rendben” volt 
minden. Ha idejében – azaz az atyafiak nyilván-, a magam 
titkon való zúgolódása napján – elolvastam volna a pusztában 
vándorló izraeliták „mán megint manna”-szerő zúgolódásáról 
szóló napi passzust... Ha, ha... Ha-ha! Persze, jól is lehetett 
lakni! Viszont az „étkezési komfort-zónából” való kilépés 
sem könnyő! 
Némely fordítási hiányosságok (programfüzet) és kezdeti 
nehézségek (tapasztalatlanság) olykor akadályozták a megér-
tést, ámde voltak egészen jó, élvezhetı fordítók is. Igaz, az 
afrikai atyafi angolját is le kellett „fordítani” elıbb sima an-
golra, hogy a koreai tolmács lefordíthassa majd koreaira. 
 
A lényeg 
A konferencia elsı ige-szolgálatát a Koreai Presbiteriánus 
Egyház (Hap Dong) elnöke, Ahn Myeong-Hwan lp. végezte a 
Rm 14,17-19 alapján. Ezt megelızıen kis harangot ajándéko-
zott a CEVSz elnökének. A harangon a konferencia logója, 
címe és az ajándékozó neve áll. (A harang a nyáron már a 
bucsini táborhelyen szolgált.)  A következı, szintén koreai 
igehirdetınek nemcsak a javasolt tematikába („Ébreszd...), 
hanem az idıkeretbe sem sikerült beilleszkedni. Nagy hévvel 
beszélte le – a hazai szervezık nagy megrökönyödésére is – a 
másfél órát arról, hogy hogyan lehet valaki Istennek nagy 
embere. Hangerıben, hallgatóságot buzdítani szánó, jellegze-
tesen koreai, karlendítéses csatakiáltásban és mulattatásban 
nem szőkölködött. Ezekbıl keveset fogok magam is alkal-
mazni. Saját életébıl és szolgálatából vett bıven példát, ami 

nem is volt rossz: volt abban buzgóságra és egyben alázatra is 
tanító eset. Egy történetét különösen megjegyeztem. Kezdı 
evangélistaként pogány faluban hirdette az evangéliumot. 
Hiábavalónak bizonyult sok beszéd, hatásosnak vélt módszer. 
Nagy ellenállás fogadta, ami egyszer tettlegességig fajult. Ezt 
csendben, alázattal fogadta. Ez a magatartása törte meg a fa-
lusiak ellenállását, és indította rendre meggondolkozásra és 
megtérésre az embereket, el egészen a falu varázslójáig. Há-
lás vagyok, hogy megérthettem: nem a sok és hangos beszéd 

Berke Krisztina-Ágnes (Románia) 
Dr. Mahendra Bhattarai lp. (Nepál) 
Matt Bishop (Észak-Írország) 
Ibzan Campirán Chávez (Mexikó) 
Dr. David Coryell lp. (AEÁ) 
Timothy Eldred (AEÁ) 
Josue Miguel Fuentes Blanco (Mexikó) 
Daniel Hoffmann (Németország) 
Peter Jenkins (Ausztrália) 
Tong-un Ko (Korea) 
Raffi Messerlian (Libanon) 
Daniel Peña Lopez (Peru) 
Derek Pongi (Salamon-szigetek) 
Purna Nanda Pradhan (India) 
Siolo Tauati (Nyugat-Szamoa) 
Liona Thompson (Amerikai Szamoa) 
Michael Warren (Hawaii) 
Deborah Wedekind (Hollandia) 
 
„Welcome to my conference!” – „Isten hozott az én 

konferenciámra!” 
 
Kedvesen mulatságos volt egyik koreai atyafi eme kö-
szöntése a közgyőlésen. Ez nem csupán azt jelezte, hogy 
mennyire magukénak tartják ezt a világszintő eseményt: 
tükrözte azt a nehézséget is, ami a szervezés során meg-
megmutatkozott, nyelvi, gondolkodásbeli, együttmőködé-
si téren. Azt hiszem, minél távolabbról érkeztünk Koreá-
ba, annál nagyobb kihívást jelentett a különbözıségek 
elfogadása. Ennek híján azonban nincs áldás. 
A Koreai CE nem volt kisstílő a konferencia megszerve-
zésében. A protokoll, a külsıségek (reklámanyag, 
mediatizálás, ajándékok), technika mind azt mutatta, 
hogy igyekeznek a lehetı legjobban, legtöbbet nyújtani. 
A koreai kultúra, ének-, zene- és táncmővészet bemutatá-
sa úgy sikerült, hogy abban jelen volt Isten dicsıítése. 
Nyilván, emellett ott volt masszívan a mai modern ke-
resztyén zene is, mint a sok helyrıl összesereglett atyafi-
ak közös kortárs zenei nyelve, de nem hiányzottak a ré-
gebbi evangéliumi (Hallelujah!) énekek sem mint CE-s 
örökség. 
A hazai jellegzetességeket nyújtották az elszállásolásban 
is. Meglepetésükre, sokakat üres szoba fogadott, és mint 
kiderült, a szekrénybıl kellett elıvenni a paplanszerő 
matracot, a párnát és a takarót. Mindezekkel „padlót fog-
hatott” fáradt teste a nyugovóra térınek. Boldognak 
mondhatta magát, akinek ágy is volt a szobájában. 
Az étkezések szintén a többismeretlenes tapasztalatok 
kategóriájába tartoztak. Csupán reggel volt némi vigasz-
taló ismerıs falnivaló (pirítós, vaj, lekvár, fıtt tojás), 
aminek második napi hiányát rögtön szóvá tették nyugati 
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fogja felébreszteni a világot, hanem az, ha valami olyasmire 
képesít Isten Lelke, amire magunktól képtelenek volnánk. 
Az igehirdetési alkalmakon – Istennek hála – csak hallgató-
ként voltam jelen. Még volt egy (szintén fı-témás igehirde-
tésre felkért) atyafi, aki sehogy sem tudott lekötni. Fáradt is 
voltam, az álmosság és afelett való bosszúság gyötört, hogy 
nem a lényegrıl, az Igérıl beszél. Szabadtéri 
alkalom lévén, csendben leléptem. (Ezt nem 
te(het)tte (?) meg eddig feleségem, valahány-
szor arcáról azt olvashattam le: mellébe-
szélsz!) Még két meghívott volt: az angol Co-
lin Piper és Rudolf Westerheide, a német CE 
lelkésze. Az ı szolgálatukkal úgy voltam – 
gondolom, hogy nem egyedül –, mint az újra 
asztalra került pirítóssal: na végre! Nem pusz-
tán azért, mert nem a fordítást kellett hallgat-
nom. Colin Piper a közösséggel való ébresz-
tésrıl beszélt. Tıle ezt jegyeztem meg: kis 
afrikai, kócos kislány kerül egy alkalommal 
az ölébe. Hajának lakóira irtózattal néz Colin, 
akit Isten megszólít, és azt mondja neki a kis-
lányról: „She's a princess!” – „İ egy herceg-
kisasszony!” Közösségvállalásunk annak 
függvénye, hogy Isten szemével tudjuk-e néz-
ni egymást. 
Rudolf Westerheide szolgálata (Ébreszd a 
világot Isten dicsıítésével!) már a jó hazai 
eledel ízét hozta. Isten dicsıítése nem isten-
tiszteleti / keresztyén-társasági mőfaj, és ko-
rántsem merül ki a hangos, lelkes és lelkesítı 
éneklésben, ami sokszor csak hangulatkeltés, 
magunk szórakoztatása, és ilyenformán bál-
ványimádás. Isten dicsıítése lehet csendes, 
sıt még néha szomorú is, ha az ıszinte bőnbá-
natot jelenti. 
Minden nap reggel 6 órakor „dawn service” – 
„hajnali szolgálat” volt, igehirdetéssel, közös 
(egyszerre történı) imádkozással. Ezen a ko-
reaiak többsége – beleértve a fiatalokat és 
gyerekeket is – részt vett. Közülünk legkövet-
kezetesebben Horváth Levente testvérünk. 
Koreában ez nem csak különleges rendezvé-
nyeken szokás: hozzátartozik a gyülekezetek 
mindennapi életéhez. Emlékeztet (ha nem is 
mindenben) a faluhelyen nálunk is egykor 
szokásos kora reggeli istentiszteletekre / kö-
nyörgésekre. 
A konferencia szeminárium jellegő alkalmain a CE mőködé-
sének jellegzetes elemeirıl volt szó (csoport indítása, mőköd-
tetése; a szövetségmegújító fontossága; a vezetı tulajdonsá-
gai /Nehémiás példája/; fiatalok képzése kortársaik tanítvány-
nyá tételére; Az alapító F. E. Clark elképzelése és a mai CE; 

munkacsoportok – a szolgálat eszközei). Ezek sorában 
mutathatta be Dr. Horváth Levente az általa kidolgozott 
Testvériség tanítványság-kurzust, ami iránt többen is ér-
deklıdtek. Dr. Faataape Lavata’i lp. megbetegedése miatt 
sajnos elmaradt a szemináriuma (CE ifjúsági szolgálat 
egy olyan közegben, ahol a fiatalok nem számítanak). 

Többek között ezen vettem volna részt szívesen, mert 
gyanítom, hogy a maga, még mindig erıteljesen patriar-
chális társadalmi és egyházi életének vonatkozásai kerül-
tek volna terítékre. 



boldogulunk 
magunk is. Miu-
tán csapatunk 
egy része rossz 
kapun át igyekezett az aluljáró felé, az atyafi hangosan kiál-
tott utánuk: „Rossz az irány!” Valamit tanultam: kiáltsak 
hangosan, ha látom, hogy valaki rossz irányba halad! 
Az utcai árusok közt egy nénitıl vásároltunk. Az áruhoz 
„kapcsolt áru” egy keresztyén újság és egy hangos 
„halleluja” volt. Sohasem tudhatom, hol találkozom testvér-
rel! 
 
Ki Koreán kel... keljen korábban! 
Hosszas töprengés után, immár heten együtt, erdélyiek, ki-
számítottuk, hogy ha reggel 7 órakor indulunk a szállodá-
tól, idejében megérkezünk az Incheon nemzetközi repülı-
térre. Tehát nem várjuk meg a szállodai fél nyolcas reggelit. 
Pontosságunkért meghozott áldozatunk tudatában nyugod-
tan futottunk be a repülıtérre, az utasfelvételre, ahol már 
hallottuk a hangosbemondóban a nevünket a késın érkezık 
nevei között emlegetni. Felvettek, sıt átkísértek biztonsági 
vizsgálaton, rövidítésen, és közölték: örvendhetünk, mert 
nem a másodosztályon (economy), hanem a majdnem elsı 
osztályon (business) utazhatunk Helsinkiig. Bizonyára ké-
sésünket látva, másnak adták át helyeinket, majd az üresen 
maradt kényelmesebb osztályra tettek. Ez vagy más a ma-
gyarázat: nagyon hálásak voltunk a többlet helyért és ké-
nyelemért. Igaz, erre azért nem játszunk rá a jövıben! 
 
Sikerül-e mindezek után a CE-seknek felébreszteni a vilá-

got? 
Ha elıbb Isten felébreszt: igen. Ha İ bíz meg ezzel – 
„global” vagy „local” szinten: igen. 
Néhány dologra ráébresztett: Neki sokféle népe van; kom-
fortzónáimból ki kell lépnem, ha İt munkálkodni akarom 
látni; a világ-ébresztés nem egyszemélyes, hanem közössé-
gi munka; a Tıle kapott áldásokhoz, felismerésekhez ra-
gaszkodjam, azokat képviseljem... 
                                                                             Szeretettel, 

Adorján Kálmán lp. 
A CEVSz elnöke 

 

Hagyományos a VSz konferenciáin az egyes országokban 
mőködı CE szövetségek bemutatkozása. Ezek között ör-
vendetes volt Dominik Szemenov, moszkvai presbiteriánus 
teológiai hallgatónak a megnyilvánulása, aki arról a szándé-
káról számolt be, hogy Oroszországban is szeretne CE cso-
portokat indítani. 
A konferenciát úrvacsorai közösséggel zártuk. Jó volt így is 
megélni sok ismeretlen testvérrel a közösséget. A koreai 
házigazdáknak és a szervezıcsoport munkatársainak a fára-
dozását a CEVSz kis ajándékkal köszönte meg. A 
marosszentkirályi közösséghez tartozó asszonytestvérek 
által kalotaszegi hímzéssel díszített 100 db. szatyor nagyon 
gyorsan gazdára talált a népes szervezı-segítı seregben. 
 
Szabadidıs tevékenységek 
A konferencia alatt egy kirándulásra is sor került: egy 17. 
századi nemesi házat nézhettünk meg, majd az észak-koreai 
határhoz buszoztunk, megnézni a demilitarizált övezetet (a 
határ mindkét oldalán levı 2x2 kméteres biztonsági sávot). 
Érdekes volt olvasni 30 dél-koreai személy azon nyilatko-
zatát, hogy azért imádkoznak és fáradoznak, hogy az 1953-
ban kettészakított ország ismét egyesüljön. 
A konferencia után a külföldi résztvevık a szöuli SaRang 
(=szeretet), mintegy 60.000 tagot számláló (korántsem leg-
nagyobb) óriásgyülekezet vendégei lehettek. Jóvoltukból 
szombat délután a Chongshin keresztyén egyetemet (Dél-
Korea legnagyobb presbiteriánus teológiai fakultását), majd 
a Yongin-i falumúzeumot látogattuk meg. A gyülekezet 
Ansung Retreat Center-ében szálltunk meg. Vasárnap dél-
elıtt a SaRang istentiszteletén vettünk részt. (A 6500 sze-
mélyt befogadó templom minden vasárnap hatszor telik 
meg igehallgatókkal.)  A megaméretek, a csúcstechnika és 
a mővészi szintő gyülekezeti és karéneklés mellett csak 
remélhettük és a - konferencián tapasztalthoz képest sokkal 
szelídebb - hangnembıl valamelyest sejthettük az igehirde-
tés mélységét, ugyanis nem volt fordítás. Annyit megérthet-
tünk, hogy a Mt 11, 38-30 alapján az evangélium által nyúj-
tott nyugalomról szólt az igehirdetés. Pedig igazán kíváncsi 
voltam, hogy nem különleges rendezvényi keretben hogyan 
szolgál Jung Hyun Oh lelkész. A SaRang nem csupán helyi 
gyülekezet, hanem „global ministries”, azaz világmissziós 
központ, nem kispályás vállalkozás. 
Az ebédet egy vendéglıben, alacsony asztalkák körül török
- avagy koreai-ülésben költhettük el. 
 
A hétfı délelıtti repülıjáratig még egy délután és éjszaka 
volt. A délutánba a lefoglalt szálloda megkeresése és egy 
kis utcai lötyögés, ajándékvásárlás fért bele. A metróállo-
máson egy idıs atyafi (volt egyházi elöljáró) ajánlkozott, 
hogy elkalauzol. Nem igazán kívántuk, gondolván, hogy 
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„Ő egy hercegkisasszony!” 
Közösségvállalásunk annak 
függvénye, hogy Isten szemével 
tudjuk-e nézni egymást. 
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Folyó év június 28-án került sor a romániai CE Szövetség 
országos vezetısége legutóbbi győlésére. Itt született meg 
az a döntés, melynek értelmében szeptember 1-jétıl kez-
dıdıen továbbra is Halmen István ügyvezetı igazgatója 
az országos irodának, viszont munkakörének elemzése 
értelmében csupán fél állást jelent ez a státusz, fizetését 
pedig továbbra is az egész romániai CE Szövetség fel-
ajánlásából szeretnénk fedezni. Ugyanakkor augusztus 10
-én a marosi körzet vezetısége felkérte Halmen István 
testvérünket, hogy legyen ebben a körzetben marosi ügy-
vezetı igazgató másik fél állásban, javadalmazását pedig 
ez a körzet biztosítja adományokból illetve a Basilea kft 
felajánlásából. Örülünk, hogy ily módon továbbra is tel-
jes állású alkalmazott Halmen István testvérünk, kívánjuk 
a továbbiakban is Istenünk gazdag áldást, erejét és böl-
csességét immár e két félállású munkakör betöltéséhez! 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy majd 15 éven át 
végezte odaadással és becsülettel teljes munkaidıben az 
országos ügyvezetıi teendıket! Köszönjük annak a meg-
értését és elfogadását, hogy a CE Szövetség jelenlegi 
anyagi helyzetét is figyelembe véve, ısztıl a vezetıség 
felkérésére tovább vállalta az országos ügyvezetı igazga-
tói tisztség betöltését napi 4 órás munkaidıben. (Berke 
Sándor CE-elnök valamint Grosz Imola CE alelnök) 

Szívetekre kötjük és figyelmetekbe ajánljuk, testvérek: 

Örömmel és Isten iránti hálával szeretnénk tudatni CE 
Szövetségünk minden tagjával, hogy az idei CE Vi-
lágtalálkozón, amely Dél-Koreában zajlott, újravá-
lasztották Adorján Kálmán testvérünket a következı 
4 évre világszövetségi elnöknek. Könyörögjünk 
mindannyian érte, hogy a mi Urunk kegyelmébıl 
legyen ereje továbbra is hőségesen betölteni ezt a 
tisztséget, és mi még inkább közelebb kerüljünk Kál-
mán testvérünk által a többi országban tevékenykedı 
CE Szövetség tagjaihoz. 

Sajnálattal jelezzük, hogy Deé Lukács Éva testvérünk, 
aki majd két éven át vállalta önkéntesen a Röpce 
megjelenésének szolgálataként a cikkek begyőjtését 
és szerkesztését, a munkahelyén belüli változások 

miatt nem tudja foly-
tatni ezt a feladatot. 
Szeretnénk ezúton 
viszont köszönetet 
mondani eddigi tevé-
kenységéért és kérni a mi Urunkat, hogy áldja és ırizze 
meg ıt családjával együtt! Egyúttal felhívom a testvérek 
figyelmét arra, hogy a Röpce eddig is Szövetségünk ösz-
szetartozását kívánta szolgálni és ezentúl is ezt szeretné 
tenni, ezért szükséges még inkább, hogy a testvérek kö-
zül jelentkezzenek azok, akik a Röpce számára a cikk-
írás szolgálatát tudják vállalni vagy esetleg az olvasói 
szerkesztés munkájához értenek. Addig a szerkesztı 
Grosz Imola (az ı címére lehet ezentúl írni, illetve az 
országos irodának a címére), és öröm, hogy Adorján 
Zsuzsi testvérünk önkéntesen tovább vállalta a tördelıi 
szerkesztést 2015 júniusáig. A Röpce adományokból 
tartotta fenn magát eddig is, önkéntes munkával készült, 
amelyet köszönünk visszamenıleg mindazoknak, akik 
eddig is írtak illetve adományoztak erre a célra! 

Augusztus hónap sokak számára az esküvıi fogadalomtétel 
hónapja. Így volt ez Bányai Eszter testvérünk esetén is, 
aki immár Simon János lelkipásztor testvérünk felesége. 
Ezúton szeretnénk a mi Urunk gazdag áldását kívánni 
életükre, hogy egymásra a Krisztus Jézuson át nézzenek 
szüntelen. Ez a köszöntés egyrészt azért kerül be lapszá-
munkba, mert köszönjük, hogy Eszter eddig begyőjtötte 
a Röpcébe az imakéréseket, illetve mert szeretnénk még 
ilyen örömteli eseményekrıl tájékoztatni a közösség 
tagjait. Várunk tehát keresztelıi, esküvıi híreket a kö-
zösség tagjaitól, hogy együtt adjunk hálát a mi Urunk-
nak. Ugyanakkor kérjük, jelezzék azt is, ha mennyei 
otthonába költözött valaki a CE-s testvérek közül, hiszen 
az örökkévalóságra nézve élhetünk kegyelembıl és így a 
halál sem törli el a Szövetséghez tartozás ajándékát.  Így 
visszamenıleg 2014. június 1-jétıl kezdve készek va-
gyunk következı számunkban közölni az ilyen jellegő 
híreket, hogy még valóságosabban imában hordozhassuk 
egymást! 

Hírek, imatémák, vezetıségi közlemény 
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A KOINÓNIA könyvkiadó az idén is készül a CE Konferenciára, kedvezményes könyvvásárlásra is lehetıség nyílik 
és könyvismertetıkre, ahogy ezzel eddig is megleptek bennünket. Kérjük a testvéreket, hogy ezt is szem elıtt 
tartva készülıdjenek a Konferenciára DIÓSADRA, és addig is hordozzák imában kiadónk munkáját, hiszen erre 
nekik is, mint minden más területen szolgáló testvérnek is, szükségük van! 

Végezetül emlékeztetıül hadd következzen a XXIII. CE Konferencia programja az alábbiakban, kérve a testvéreket, 
hogy hordják továbbra is imáikban úgy az elıadó-szolgáló testvéreket, mint minden szervezıt, aki két kézzel 
készül ez alkalom megfelelı megszervezésére és lebonyolítására. 

 

A CE Szövetség XXIII. országos konferenciája 2014  
Diósad 

 

Szept. 26. Péntek délután 

14.00 – 16.30 Érkezés 
17.00 – 17.30 Nyitóáhítat – Kádár Tamás, ref.lp., Diósad 
17.30 – 18.00 Imaközösség a konferencia áldásaiért 
18.00 – 19.30 Elıadás I: A látható, a láthatatlan és a látszat  

Szász Bálint Róbert, ref.lp.,  Szilágysámson 
19.30 – 20.00  Szünet  
20.00 –  Vacsora 
21.00 –  Elszállásolás 

Szept. 27. Szombat délelıtt 

07.30 – 08.30  Imaóra, csoportonként 
08.30 – 09.15 Reggeli  
09.30 – 11.00  Elıadás II: Jelenlétünk a látható, a láthatatlan és a látszat világában  

Fekete Márton, ref.lp., Marosvásárhely, Gecse utca 
11.10 – 12.20  Csoportos megbeszélés  
12.30 – 13.30  Közgyőlés 
13.30 – 14.30  Ebéd  
14.30 –  Szünet 

Szept. 27. Szombat délután 

16.00 – 17.00  Visszatekintô: K. Tompa Artúr szolgálata  
17.30 – 19.00  Elıadás III: Örökség – amiket Isten megígért (láthatatlanok), éa az akörül  

formálódó közösség  – Dobai Zoltán, ref.lp., Ákos 
19.30 – 20.15  Vacsora 
20.30 – 22.00  Ifiest 
22.00 –  Elszállásolás 

Szept. 28. Vasárnap délelıtt  

07.30 – 08.30  Imaóra, csoportonként 
08.30 – 09.15  Reggeli  
09.15 – 10.30  Csoportos megbeszélés  
11.00 – 12.30  Istentisztelet: Nézzünk Jézusra – Ferenczy Zoltán, ref.lp., Magyarország 
12.30 – 13.00  Záróalkalom – Berke Sándor, Országos CE-elnök, ref.lp., Tenke  
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 –  Eltávozás 
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Önkéntesség Németországban 
Mit is jelentett nekem az elmúlt 1O hónap Kasselben (Németországban)? 
Erre keresem a választ, míg a közhelyeket próbálom elkerülni.  
Kasselben a CE Világszövetségnél önkénteskedtem Andreas Rudolph irodájában. Legfontosabb feladataim 
közé tartozott a különbözı áhítatok fordítása és CE-könyvek archiválása.  
Elsısorban a nyelv tovább tanulása-gyakorlása miatt mentem Németországba, és nagyon jó volt látni, hogy 
mennyit fejlıdtem ezen a téren (mindenkinek ajánlom!). Viszont nagyon hálás vagyok mindazon kellemes és 
kellemetlen élményekért is, amik engem formáltak és talán közelebb vittek Istenhez.  
Kassel a komfortzónámból való kilépést és az eddig magamról kialakult kép átértékelését jelentette. Nemegy-

szer tettem fel saját magam számára a kérdést: „Ez lennék én?” 
Önbizalomhiányos, bezárkózott, ítélkezı?”. Egy idegen környezet nagyon 
sok mindent kihoz az emberbıl! Számomra nagyon értékesek voltak ezek az 
önismereti leckék. Rámutattak arra, hogy igenis van amin még dolgozni, fej-
lıdni és változtatni. 
Visszagondolva az elmúlt tíz hónapra azt kell mondjam, hogy Isten felettébb 
szeretett és gondoskodott rólam. Nagyon hálás vagyok Andreas Rudolphért, 
aki otthont biztosított számomra Németországban és aki nagyon sokszor fél-
retette a munkáját annak érdekében, hogy engem meghallgasson. Néha attól 
féltem, hogy ezalatt a tíz hónap alatt bukik majd be a CE, mivel Andreas 
mindig nyitott volt az én problémáim és történeteim átbeszélésére.  
Nagyon hálás vagyok sok más emberért is, akiket Isten mellém állított ebben 
az évben és a különbözı tapasztalatokért, amelyek befolyásolták és alakítot-
ták az életemet.  

Páskuj Eszter  CE-önkéntes 

Hannah projekt 
 Kedves Olvasók! 
 
Szeretnék megosztani egy csodálatos, egyedi eseményt a maros-
vásárhelyi CE-ben zajló HANNAH projekt életébıl. Minden úgy 
kezdıdött, hogy az év elején a HANNAH Prayer találkozón (ez 
az imacsoport, ahol azért imádkozunk, hogy az Úr mutassa meg 
nekünk azokat a lépéseket, embereket, lehetıségeket, amelyek 
tovább segítenek az İ útján) elmeséltem Tüncsinek és Magdinak, 
hogy összezavarodtam, elvesztettem a fonalat, ami a munkámat 
illeti a tébécés gyerekekkel. Túl sok volt a probléma, szeretethi-
ány, szürkeség, panaszkodás, harcolás úgy a gyerekek körében, 
mint a TBC kórház alkalmazottai körében. Minden olyan 
„zakuszka” volt. Imádkozás és beszélgetés közben Isten Szentlel-
ke rávezetett arra, hogy: „csak tegyem le az İ színe elé a sok 
cipekedést és szeressem azokat a gyerekeket, akiket nekem 
adott”. Július 9. után beindult az élet, és csodálatos, látható átvál-
tozások történtek a TBC Megelızı Központ gyerekei és alkalma-
zottai életében. 
 
Július 14. és 18. között egy 20 tagú csoport, amely holland és 
marosszentgyörgyi fiatalokból állt, töltötte meg a TBC Megelızı 
Központ épületét. Lelkesek, mosolygósak, segítıkészek és játé-

kosak voltak. Pontosan ez kellett a sok szürkévé lett fehér fal 
közé! Két bevásárlókosarat megtöltöttek festékekkel és elıkészí-
tettek 3 termet, majd nekifogtak dolgozni. Minden nap reggel 10-
re érkeztek és 15 óráig dolgoztak, valamint játszottak a gyerekek-
kel. Erre volt szükség, hisz az a 2O gyerek, akiket a vakáció ide-
jére nem tudott hazavinni a szülıje, (mert nem volt pénze a vo-
natra, buszra) unatkozva várta, hogy valahogy elteljenek a napok. 
Minden teremnek volt egy terve: három színt használtak, mégpe-
dig kéket, narancssárgát és zöldet. A nagy terem falait Micimac-
kó és barátai díszítették, és egy hatalmas fa is készült, amelyek 
levelei a gyerekek kézlenyomatai lettek. Igazi ceremónia volt 
utolsó napon, mikor a magas holland fiúk felemelték a gyereke-
ket és mindenki szeme láttára rányomhatták a kezüket a falra. A 
másik terem kék lett, ahol halak, bálna, hajó és egy világító to-
rony is díszítette a falat. A harmadik szoba úgy néz ki, mint egy 
virágoskert, ahova a fiatalok ráírták a nevüket. Néhány kisgyerek 
(3-6 évesek) kérésére, annak ellenére, hogy a „szalonjuk” javítás-
ra vár, felfestettek néhány mosolygós rajzfilmfigurát a falra, hogy 
a gyerekek örömüket leljék benne. Ez idı alatt a fiúk eljöttek és 
segítettek festéket vásárolni, illetve a lányok gofrit készítettek a 
„jó munkásembereknek” hálából. A személyzet megjegyezte: 
„végre történik valami ebben az intézetben”, az igazgatót pedig 
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most láttam igazán örülni, mosolyogni elıször az elmúlt két év 
után. A gyerekek megköszönték a fiataloknak, hogy vakációjukat 
ilyen csodálatossá varázsolták, és névre szóló rajzokat készítettek a 
fiataloknak, amiket öleléssel adtak át. A búcsúzás nem volt könny-
mentes, a magas 18 éves holland fiú is úgy sírt, mint a 3 éves kis-
lány. 
Eltőntek egy idıre a problémák, a szürkeség, a panaszkodás, a sze-
retethiány. Ezt az állapotot megkóstolva erre a kegyelemre vágyó-
dunk ezután is! Mindezek mögött nem más volt, mint Isten, aki 
mindent megszervezett és kirendelt, elhívta a fiatalokat és megtöl-
tötte szívüket szeretettel. Így tud Isten az emberileg pusztán 
zakuszkának valóból is finom lelki eledelt varázsolni! 
 

     Győjtı Katalin 
a marosi körzet Hannah projektjének koordinátora 

Házastábor a Lesen 

A Házastábornak a Lesi tó melletti tá-
borok egyike, a Péniel ad otthont. Min-
den év júliusában egy hétre a tábort 
körülvevı hegyek kb.120-150 személyt 
zárnak karjaikba. A  tábor programsze-
rően zajlik: ébresztı, reggeli, majd ezt 
követıen egy rövid áhítat. A délelıtti 
elıadás külön csak a házaspároknak 
szól, de ez idı alatt párhuzamos foglal-
kozás történik a családok gyerekei ré-
szére korosztály szerinti csoportokban. 
A felnıttek délelıtti elıadását kiscso-
portos beszélgetés követi, majd  a sza-
bad program után a délutáni csoportos 
beszélgetés van soron, este pedig tá-
bortőzzel végzıdik a napi program, 
amelyet a kiscsoportok szerveznek 
meg.  
 
 A tábor elıadásait idén Fütı 
Róbert tartotta és a " Hogyan válto-
zunk?" kérdésre kerestük a választ a 
Rómabeliekhez írt levél 6.,7.,8. fejeze-
tei alapján. Nagy hangsúlyt kapott a 
hovatartozás, valamint az identitás kér-
dése is. Legfontosabb tudni, hogy éle-
temben kihez tartozom, amit cselek-
szem, kinek a dicsıségére történik, 
mert mindez meghatározza a csalá-
dommal való kapcsolatomat. A házas-
ságunk értelme az Isten dicsıítése és az 
evangélium hirdetése. A változás akkor 
következik be, amikor Jézus Krisztus 
kerül az elsı helyre az életemben. 

Krisztusban új 
teremtés vagyok 
ekkortól, a bőn-
nek meghaltam, 
noha jelen van 
az életemben, de 
már nincs hatal-
ma rajtam. 
Szüntelen kér-
jem a Szentlélek 
jelenlétét, akinek 
ereje által tudom 
ezeket megharcolni!  

  Mi mindig nagyon várjuk ezt-
 a tábort, mert nagyon sokat épülünk 
lelkileg, útmutatást  kapunk a hétköz-
napok problémáinak megoldásához. Az 
elıadások során sor került a konfliktus-
helyzet kezelésérıl is. Az elıadó arra 
biztatott, hogy merjük feltárni egymás 
elıtt az indulatunk mögött rejtızı ér-
zelmeinket és érzéseinket is. Fájdalmat 
okozunk talán ezzel egymásnak, de 
beszéljünk róla nyíltan és ıszintén, 
azután pedig imában hordozzuk egy-
mást a sebeink begyógyulásáért és a 
megbocsátásért könyörögve. Nekünk 
ezek a gondolatok nagyon sokat segí-
tettek, mivel eléggé konfliktuskerülı, 
bezárkózó személyiségek vagyunk és 
ezért volt jó hallani, hogy lehet a konf-
liktushelyzeteket másképpen is kezelni. 

   Istené a dicsıség, hogy létezik ez a 
tábor, hogy részt vehettünk és épülhet-
tünk  általa! Jó volt újból megtapasztal-
ni az alábbi bibliai vers igazságát: 

     “Ha pedig Krisztus bennetek van, 

bár a test a bőn miatt halott, a Lélek 

életet ad az igazság által.” (Róma 

8,10) 
 

   a beszámolót a 
zilahi Kulcsár házaspár írta 
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A CE Philothea Klub és a Bonus Pastor Alapít-

vány szervezésében ebben az évben is meg-

szerveztük a TINITÁBORT, amely a 

Bucsinon zajlott 2014. július 4. és 11. között. 

A résztvevık száma: 25 fiatal, életkor: 16-18 

évesek 

Munkatársak: 10 személy, 2 szakács 

A táborban részt vettek hátrányos helyzető fiatalok is, 

akiknek a részvételi díját a támogatók fizették ki. 

Ebben az évben a szervezık az örömhírt, az evangéliu-

mot a Facebook formáira találták ki. 

A mindenki által ismert Facebook-os kifejezések ebben a 

táborban új irányba vezettek.  

Témák, elıadások 

Bejelentkezés - ugyanúgy, ahogy a Facebookon is több-

ször bejelentkezel, ugyanúgy Istennel sem elég csak egy-

szer felvenni a kapcsolatot, hanem folyamatosan meg kell 

történjen a kapcsolatfelvétel. Mi lehet a jelszó? Hogyan 

kapcsolódhatok?  

Tetszik: értékek – mit tartok értékesnek? Hogyan értéke-

lem magam? Hát másokat? Függhet-e az én értékességem 

attól, hogy mások hogyan látnak, mennyire fogadnak el?  

Elfelejtetted a jelszavad? - a kétely mindenki számára 

ismerıs érzés, de: milyen kételyeim vannak, akár Isten, 

akár a világ, akár magam irányában? Mit kezdek ezek-

kel? 

Barátok: Kik a barátaid? Milyen áldozatot hoznak érted? 

A fent említett kérdésekre kerestük a válaszokat közösen 

a témák kibontásában, felvezetésében, majd a kiscsopor-

tokban. 

A napot a közös megosztással kezdtük, amelyben a munka-

társak bizonyságtételként osztották meg, hogyan volt jelen 

Isten az életük különbözı döntéseiben, kérdéseiben. Ezután 

következett a fıtéma, ami különbözı formákban került terí-

tékre: elıadás, disputa, bábelıadás, interaktív beszélgetés. A 

fıtémák közül szeretnék kiemelni két fontos alkalmat: az 

egyik a kreatív istentisztelet, a másik pedig életünk fı üzene-

tének átadása a fiatalok számára. A kreatív istentisztelet azt 

jelenti, hogy a kiscsoportok aktívan bekapcsolódtak az isten-

tisztelet szervezésébe, kereteinek kialakításában. Életünk üze-

netének az átadása a munkatársak megtéréstörténetét jelentet-

te, hogyan lépett be Isten az életükbe, milyen mélységekbıl 

emelte ki. Ez az alkalom is nagy hatással volt a résztvevıkre, 

személyesebbé tette a kapcsolatot velük, és hitelesebbé a 

munkatársak jelenlétét a táborban. 

A workshopok témái: láthatatlan színház, bábkészítés, agya-

gozás, párválasztás, pályaválasztás, irodalmi kör, barkácsolás. 

Szabadidıs és esti programok 

Esti programjaink viccestıl komolyig mindenfélét tartalmaz-

tak: 

Elsı este mókás kvízjáték volt csapatokban, melyben a részt-

vevık leleményességét és humorérzékét vettük igénybe. 

Tinitábor beszámoló, 
Bucsin, 2014. július 4-11. 
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Második este a család volt a téma: a család mint háttér, ami 

meghatároz, a család mint otthon, a család mint a számunk-

ra fontos hátteret biztosító emberek közössége. Drámajáték-

kal kisebb csoportokban családi jeleneteket adtunk elı, 

résztvevık és munkatársak egyaránt. 

Harmadik este az izgalmas “éjszakai szaladás” következett: 

két csapat azon versenyzett, hogy ki juttat el minél több 

cetlit a bázisba anélkül, hogy a rendırök elkapnák ıket. 

Árverezés is volt: anélkül, hogy tudtuk volna, mit fed a ki-

kiáltott tárgy álneve, kavicsokért licitálhattunk. Vicces de 

hasznos tárgyakat lehetett így vásárolni: noteszt, szappant, 

fogkefét, plüssállatot, fülbevalót stb. 

Aztán filmet is néztünk Mr. Nobody címmel, majd beszél-

gettünk róla. 

Következı este a “Cluedo” nyomozós játékban a munkatár-

si csapat tagjai egy nemesi birtok szereplıivé vedlettek át. 

A résztvevık voltak a nyomozók, a feladatuk pedig az volt, 

hogy a szereplık elbeszélései alapján kiderítsék, ki ölte 

meg a favágót. 

Utolsó este a résztvevık szervezték meg az esti programot: 

esti mesét adtak elı, híradót mondtak, “kiugró” játékkal 

tették próbára a munkatársakat, és egy kvízjátékban letesz-

telték, mennyit tudtak meg a résztvevıkrıl a tábor ideje 

alatt. 

Délutáni programjaink fıleg csapatépítı és mozgásos 

játékok voltak. 

Elsı nap természetesen ismerkedı játékokkal kezdtük, má-

sodik nap pedig vízi játékokkal folytattuk. Vizes lufik, 

vízipisztolyozás, vízhordás, csobbanás a patakban: mindez 

csapatokban, idıre, pontozással. 

Több mőhely közül is választhattak a résztvevık a harma-

dik napon: láthatatlan színház, a bábmővészetbe való beve-

zetés, beszélgetés a párkapcsolatokról illetve barkácsolás 

volt terítéken. 

Kirándulni mentünk, közben pedig kiscsoportokban beszél-

gettünk, egyéni csendesség is volt, aztán számháború és 

csapatépítı játék. 

Következı nap ismét mőhelyek voltak: mőhely csak fiúk-

nak, agyagozás, barkácsolás, pályaválasztás kérdései illet-

ve láthatatlan színház ismételten. 

Utolsó délután terepjátékok voltak: ügyességi és gyorsasá-

gi mókás játékok, csapatokban. 

A táborban többször megtapasztaltuk Isten gondviselését, 

vezetését, áldásait.  

Köszönet a tábor munkatársainak: Halmen Eszter-

táborvezetı, Adorján Zsuzsi, Boér Karcsi, Katona Zsolt, 

Katona Levi, Sophie Heinisch, Linnea Hauser, Lukács 

Emıke, Sipos Kata.  

Köszönet a meghívottaknak: Bán Attila, Köpeczki Kál-

mán, Máté Meli, Visky Janka. 

Köszönet a támogatóinknak: CE Diakónia, Dorcas Ott-

hon, Marosvásárhelyi CE Szövetség, Boda Zsolt-

Németország, Terézia Kft, Antal Norbert, Bán Attila, 

Halmen Eszter. 

Köszönjük azoknak, akik imákkal kísérték a tábori ese-

ményeket, hordozták a munkatársakat, résztvevıket. 
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golható, mivel kb. 150 fiatal vehetett 

részt. A délelıtti elıadások témája a 

Jakab levele volt, ami egy igen gyakor-

latias és sokszínő újszövetségi levél. 

Próbákról, kísértésekrıl, Isten Igéjérıl, 

személyválogatásról, élı hitrıl, konf-

liktusokról, tervekrıl hallhattunk. 

Ahogy az elıadásokból és a kiscsopor-

tos beszélgetésekbıl is kiderült, ezek a 

témák nagyon is jelen vannak az éle-

tünkben, s bıven van mit helyretenni, 

van miben fejlıdni. Nekem személy 

szerint a kiscsoportos beszélgetések 

nagyon jók voltak, mert nagyon csalá-

dias volt a hangulatuk és az elıadás 

által felmerült kérdéseinket nagyon 

Sokan vagyunk, akik e tábor nélkül el 

sem tudjuk képzelni a nyarunkat. „Ha 

csak pár napra is, de el kell jussak 

idén is.”- szólal meg a gondolat azok-

ban, akik legalább egyszer jártak már 

ebben a táborban. Bennem már 7. al-

kalommal fogalmazódott meg az 

elıbbi gondolat a fejemben, s nem 

csak ott fenn a táborban, hanem mo-

toszkált a vágy a szívemben is. „Miért 

mész minden évben?” - kérdezhetné 

akárki. A válaszom nagyon egyszerő 

lenne: „A találkozás miatt.” S ezt a 

Találkozást elsısorban nem az embe-

rekkel, hanem az Istennel való talál-

kozásra értem. Nem könnyő ezt sza-

vakba önteni, de megpróbálom. Bár 

itthon is, nap, mint nap találkozom 

Istennel, fenn a Lesen valahogy ez a 

Találkozás sokkal intenzívebb. Mint-

ha Isten közelebb lenne hozzám ezen 

a helyen. Jelenlétének áldása tölt be, s 

látom az „arcát”, ami nagyon is való-

ságos. Sokkal valóságosabb, mint itt-

hon, ahol annyi minden elhomályosít-

ja.  

Az idei táborban is megtapasztalhat-

tam a csendességeim alatt a Találko-

zás áldását, erejét, intenzitását, ami 

kézzel fogható volt. Az idei év is kü-

lönleges volt, ahogy minden év. Már 

maga a tábor létszáma sem elhanya-

Les, Peniel, Ifjúsági tábor 
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nyíltan és ıszintén el tudtuk mondani, s ugyanilyen ıszin-

tén tudtunk egymásért imádkozni is. 

Délutánonként evangelizációs alkalmakra győlhettünk ösz-

sze, melyeket Suhai György magyarországi lelkipásztor 

vezetett. Igazán különleges, dinamikus, személyes, leleple-

zı, áldott alkalmak voltak ezek, amelyek lelkileg megmoz-

gattak minket. Egészen mélyre evezhettünk lelkünkben, 

hogy megláthassuk: melyek azok a gyökérbálványok, ame-

lyek uralják életünket, és amelyektıl szabadulást kell kér-

jünk Istenünktıl. Sok új és tartalmas gondolat fogalmazó-

dott meg ezek alatt az alkalmak alatt, amelyek középpontjá-

ban az az üzenet állt, hogy Isten kell legyen az életünk kö-

zéppontja, mert İ a megoldás a problémáinkra, a szüksége-

inkre, s ezek akkor rendezıdhetnek, ha rendezıdik a kap-

csolatunk felfele és Isten a helyére kerül az életünkben. 

Az Istennel való találkozás mellett természetesen találkoz-

hattunk egymással is. Lehetıség volt jól ismert és teljesen 

új arcokkal is találkozni, beszélgetni, együtt lenni, játszani, 

kirándulni, nevetni vagy éppen sírni. Az asztalközösség is 

egy külön élmény a táborban. Étkezések közben jókat lehet 

beszélgetni, s persze nevetni is. Azt hiszem, bátran mond-

hatom, hogy minden egyes asztalnál eltöltött percünk fel-

szabadult és vidám volt. 

A vidámságnak nem csak az asztalnál volt meg a helye, 

hanem a tábortőzi programon is. Mivel elég sok helységbıl 

és ifibıl jöttünk össze, így minden este más és más ificso-

port mutatkozhatott be egy-egy érdekes és annál szórakoz-

tatóbb feladat által. Volt éneklıs, stand up-os, árnyjátékos, 

verses, mesés bemutató is. Mindegyik bemutató tökéletesen 

tükrözte azokat az embereket és azt az ifit, amelyiket épp 

bemutatta. Ugyanakkor mindenki megmutathatta a kreatív 

oldalát. 

A dicsıítés is szerves része volt a tábornak. Az énekek által 

is közelebb kerülhettünk Istenhez. A zene, az éneklés, a 

dicsıítés olyan eszköze Istennek, amit semmi más nem 

tud pótolni, s nélküle biztosan hiányérzete lenne az em-

bernek.  

Szombat este alkalmunk volt a szokásosnál is jobban el-

csendesedni. A szervezı csapat széder-estre kalauzolt el 

mindenkit, ami által még inkább sikerült egymásra fi-

gyelnünk. Úgy vacsorázhattunk meg együtt, ahogy talán 

eddig még soha nem tettük. Jó volt olyan dolgokkal 

szembesülni, ami kicsit közelebb hozta a Bibliában leírt, 

jól ismert eseményeket, és így még jobban megérteni 

ıket. Ezután imasétán vehettünk részt, amivel ráhango-

lódhattunk a vasárnapi úrvacsorás istentiszteletre. Alkal-

munk nyílt a bőnbánatra, a kérésre, a hálára. Imádkozhat-

tunk az épp mellettünk állóért, levelet fogalmazhattunk 

meg Istennek, sıt a lábmosás története is valósággá vált. 

Legvégül pedig megállhattunk, s nem csak állhattunk, de 

le is térdelhettünk a Kereszt alá. 

A vasárnapi úrvacsorás istentisztelet alatt tanulhattunk a 

szavaink romboló erejérıl, de arról is, hogy mire kaptuk 

beszédkészségünket: dicsıítésre, bátorításra és bizony-

ságtételre. Minderre pedig megerısített Isten Lelke az 

úrvacsora vétele által. 

      A lehetıség tehát megvolt a találkozásra Istennel, 

egymással. A kegyelem áradt, de a kegyelem árad ma is! 

Az áldás el volt készítve, s hálás vagyok, hogy részese 

lehettem! 

 

Szilágyi Rena Érszıllısrıl 
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re, amint azt a gyerekektıl remél-
tem? Mi fogódzót próbáltunk nekik 
nyújtani, hitet és reményt a minden-
napok küzdelmeiben, ık pedig újra 
ráébresztettek, hogy nekem is épp-
olyan szükségem van minderre a 
Góliátjaimmal való küzdelmekben.  
Együtt volt a sereg Ózdon (a tábor 
végére teljes harci felszerelésben), 
és hiszem, hogy az Úr szava szólt. 
İ tudja, hogy ki mit vitt a lelkében 
magával. Hálás vagyok, hogy ez a 
tábor összejöhetett, és hogy elérte 
célját: áldozatos emberek támogatá-
sának és munkájának köszönhetıen 
sok olyan gyerek élhetett át egy fel-
szabadult, testileg-lelkileg felüdítı 
hetet, akinek különben soha nem 
lehetne része ilyen élményben.  
Szóval nem halványulnak az emlé-
kek. Remélem, hogy nemcsak ben-
nem, bennünk, munkatársakban, 
hanem a gyerekekben sem. Nagy 
öröm lenne, ha jövıre újra találkoz-
nánk! 

Deé Lukács Éva 
 

Több hete már, hogy hazajöttünk 
a Bonus Pastor szervezte ózdi 
gyerektáborból, ahol egy héten át 
39 gyerekkel osztoztunk sok él-
ményen, egy ódon kastélyon és a 
július végi kánikulán.  
Telnek a napok, és nem halvá-
nyulnak az emlékek. A reggeli 
félálomban hallani vélem Karcsi 
gitáros ébresztıjét. Evés elıtt a 
megtanult aranymondások tolul-
nak a számra. Nem tudok Noé, 
Ruth, Gedeon, Dávid és Góliát 
történeteire gondolni anélkül, 
hogy eszembe ne jutnának fiatal 
munkatársainknak a történeteket 
bevezetı Samuka jelenetei. 
Sundar Singhet sem a hangzatos 
nevérıl fogom többé megjegyez-
ni, hanem a sárga pokrócba öltö-
zött Karcsi és az oroszlánt játszó 
Sophie fogják eszembe juttatni, 
ahogy Mari tolmácsolta nagy tet-
teit. Ha meglátok egy darab színes 
fonalat, rögtön eszembe jut Szabi, 
amint feszült figyelemmel bogoz-
za a karkötıt, vagy a Norbi arcára 
kiírt kétségbeesés: mihez lehet 
kezdeni ezzel a fonalcsomóval? A 
kartonról, vízfestékrıl Csabi, a 
Szidik, Annamária, a focis fiúk, 
amint nagy beleéléssel pingálják a 

harci jelmezüket. 
Az utcáról besző-
rıdı dalfoszlány-
ra rárímel, hogy 
„Együtt a sereg, 
az Úr szava 
szól…” Teli to-
rokból üvöltötték, 
lelkesen mutogat-
va, s a dal(ok) 
kidurrant(ak) az ódon terembıl, élettel 
töltötték meg az omladozó kastélyt, 
amely pár nyári tábort leszámítva 
csendben várja a feltámadást. Hallom 
a sok kacagást és sírást, a csipkelıdé-
seket és a lány-fiú bosszantásokat. 
Látom a gyerekekkel rogyásig pakolt 
lengı libikókát, a csoportvetélkedı-
kön a melegtıl és a verseny hevétıl 
kipirult arcokat. A diadaltól ragyogó 
arcú fiúkat, csatakosan, amint egy-
mást túlkiabálva újságolják a gyızel-
müket…  
És nem tudom elfelejteni azt az esti 
lánybeszélgetést, amikor egyesek azt 
találgatták, hogy „mit is akart nekünk 
(Mezei) Sándor bácsi tulajdonképpen 
mondani ezzel az alkoholizmussal?” 
Páran nézték ıket és hallgattak. Más-
nap, bogozás, gyöngyfőzés közben 
kiderült: ık nagyon jól tudták, mirıl 
beszélt, mert a bırükön tapasztalták, 
mivel is jár a szenvedélybeteg a csa-

ládban, vagy szülıktıl 
elhagyottan, otthonban 
élni… 
Sokszor elgondolkozom 
azon, pl. reggeli igeolva-
sás közben, hogy vajon 
rá tudok-e én is olyan 
gyermeki bizalommal 
hagyatkozni a sokszor 
olvasott, már-már mese-
számba menı történetek-

Ózdi seregszemle 
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Hírek nepáli misszionáriusainktól 

Szabó Attila levele: 

Hadd kezdjem beszámolómat a következık idézésével: "Úgy 
van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a 
földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal: a mag sarjad és 
nı, ı pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, elıször 
zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. 
Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, 
mert itt az aratás."  (Márk evangéliuma 4, 26-29) 

„Seed Sowing Ministry” avagy „A magvetés szolgálata” 

Itt Nepálban a monszun esızések idején elkezdıdik a rizsülte-
tés. Száz és száz rizspalántát ültetnek el az asszonyok és a gye-
rekek. Talán Jézus azért szemlélteti az evangélium hirdetését 
ilyen egyszerő módon, hogy akár egy kisgyerek is az evangéli-
um magvetıjévé válhasson. 

Az örömüzenet hirdetése olyan hatalmas titok, amelybe az an-
gyalok is vágyakoznak betekinteni. Ami az emberi szívben 
végbemegy, azt sem az angyalok, sem mi nem értjük meg telje-
sen soha, de a tisztesség, hogy elmondjuk az örömüzenetet 
másoknak, nem angyaloknak adatott, hanem olyan törékeny 
lelkeknek, mint nekünk, embereknek. Isten arra hívott el ben-
nünket, keresztyéneket, hogy az angyaloknál hatalmasabb dol-
gokat tegyünk és ık szolgáljanak nekünk - micsoda kiváltság 
ez! 
A növekedés nem a magvetı dolga. Csodálkozva lehetek része-
se annak, hogy az evangélium magjának kikelése egy emberi 
életben, milyen változást eredményez. 
 
Ez év januárjától az OM Nepál evangelizációs projektjeinek 
vezetésére kértek meg, illetve felelıs vagyok minden olyan 
program koordinálásáért, amely Katmandun belül és a hegyi 
falvakban az evangelizációs munkához kapcsolódik. Az evan-
gelizációs trekkingek megszervezése a hegyi falvakban, a nem-
zeti és nemzetközi csapatok összeállítása, a trekking ideje alatt 
a kapcsolattartás és a döntéshozatal, bármilyen helyzetbe kerül-
nek a csapatok (esızések alatti nehézségek, betegség, baleset, 
üldöztetés stb.) valamint a visszaérkezés után a kiértékelés is a 
feladataim közé tartozik. 

Az asztalomon a térképek és könyvek színes választéka fekszik 
áttanulmányozás végett. Például földrajzi, nyelvészeti, topográ-
fiai, népcsoportok és törzsek elhelyezkedését jelölı térképek, 
vallási felosztást jelölı térkép, a Nepálban élı néptörzsek kul-
turális antropológiai leírása, és még sok más könyv vagy inter-
neten megtalálható segédanyag. Felmérjük, hogy az adott terü-
leten az adott népcsoport milyen százalékban beszéli a nepáli 
nyelvet és milyen százalékban a saját anyanyelvét, milyen szá-
zalékban vettek át a hindu vallásrendszerbıl szokásokat vagy 
pl. sámánizmust vallják-e magukénak. A Biblia, traktátusok és 
keresztyén irodalom beszerzésekor a bibliafordítók (nem ne-
vezhetem meg) segítségét kérjük. A hanganyag beszerzése a 
GR alapítványtól, majd a videofilm beszerzése az adott nyelv-

járásban - mindez az én feladatkörömhöz tartozik. Az iskolai 
programokhoz kapcsolódó evangelizálás illetve minden evangeli-
zációs program megtervezése is az én felelısségem. 

A nyolc járás kiemelt prioritást élvez az evangelizálást illetıen, 
amely a legkevésbé evangelizált járások közé tartozik Nepálban, 
a keresztyének aránya nem haladja meg a 0,75%-ot sem. A nyolc 
járás, ahova küldjük a legtöbb csapatot, a következıek: Mugu 
észak-nyugaton és Rasuwa járás északon a tibetiek lakta terület (a 
kínai határ közelében), Baitadi nyugaton és Siraha a déli indiai 
határ közelében, Kalikot, Bajang és Bajura járás nyugaton, 
Syangja a keleti magarok lakta járás. Az evangelizációs projektek 
költségvetésének összeállítása is az én feladatkörömhöz tartozik. 
A hegyi faluban a magvetés illetve az elsı evangéliummal való 
találkozástól a házi csoport megalakulásáig a stratégiai csoport 
felelıssége, amelynek én is tagja vagyok. 

E félévben 17 rövidtávú trekkingre, azaz kéthetes programra ér-
keztek Nepálba a világ minden részérıl. Egy hetet a hegyekbe 
töltenek a szolgálók a helyi csapatokat segítve. A Sumit nemzet-
közi csapat számára (2 éve szolgálnak Nepálban) 18 evangelizá-
ciós programot szerveztem meg a hegyi falvakban. A JTC 
(nepáliak, akik elıbb egy éves képzésben vesznek részt) 22 csa-
patának evangelizációs munkáját szerveztük meg a hegyi falvak-
ban, valamint a WOP (Winter Outreach Program- nepáliak, akik 
3 hónapos képzésben vesznek rész, majd a képzés elvégzése után 
gyülekezeteikben végzik a munkát) 45 csapatának kell október-
ben megszerveznem az evangelizációs munkát.  

 

 
A Timothy trekk egy egyéves képzés, amelynek célja, hogy új 
vezetıket fedezzen fel és képezzen ki, akik majd interkulturális 
vagy multikulturális közegben is képesek vezetıi pozíciókat ellát-
ni. 
A missziós mezın szükség van tudásra is, de a krisztusi természet 
és jellem, az Istenre támaszkodó bizalom és az Isten vezetésére 
való hagyatkozás a vezetık mindennapi döntéseiben meghatáro-
zóak kell legyenek. 
Ezt az interaktív képzést (június Malajzia, október Taiwan – EAP 
- East Asia Pasific Leadership meating - és június – Malajzia 
újabb befejezı képzés) 3 alkalommal Nepálon kívül rendezik 
meg. A képzések között pedig online kurzusok és a gyakorlati 
tanulás által sajátítjuk el az interkulturális vezetés alapjait. 
E képzésen 7 résztvevı vett részt Ázsiából, és hálás vagyok Isten-
nek, hogy abban a kiváltságban lehet részem, hogy én is köztük 
lehetek. Így voltam június folyamán Malajziában, az elsı képzé-
sen a Timothy trekk keretén belül, és így utazom majd október-
ben Taiwanra is. 
 
 
 
Szabó Csilla beszámolója: 



 
A párna alatt ırzött Biblia 

Kirtipurban, Kathmandu egyik negyedében tartottam 13 
óvónınek képzést júliusban. Ebben az iskolában különben 
angolt tanítok hetente kétszer elsı osztálytól egészen ötödik 
osztályig. 

Azonban a tréning egészen különleges volt, amelyet az óvó-
nıknek tartottam. Tanítottam azt is, hogy hogyan kezeljünk, 
illetve tanítsunk fogyatékkal rendelkezı gyerekeket, ugyan-
is Nepálban nagyon sok autista meg Down-kóros gyerek 
található. Különösen Nick, a világszerte ismert ausztrál férfi 
élete rendítette meg az óvónıket, aki kezek és lábak nélkül 
születve sok mindenre képes volt az életben. Nick megta-
nult hajót vezetni, hangszeren játszik és ráadásul sokaknak 
bizonyságot tett a Jézus Krisztusba vetett hitérıl. 

Az egyik ebédszünetben rákérdezett az igazgatónı arra, 
hogy keresztyén vagyok-e, mire azt feleltem, hogy igen. 
Ezután elkezdıdött egy jó beszélgetés és még több óvónı 
bekapcsolódott a beszélgetésbe. Általában a nepáliak na-
gyon szeretnek arról az országról sokat kérdezısködni, 
ahonnan jöttem. Így megkérdezték, hogy nálunk mindenki 
keresztyén, nincsenek hinduk? Meg hogy milyen felekezet-
hez tartozom, meg miért veszünk Úrvacsorát, és, hogy mit 
hiszek az Úrvacsoráról. Bombáztak a kérdéseikkel. Miután 
elmondtam, hogy az Úrvacsorában Jézus megtöretett testét 
és kiöntetett vérét vesszük magunkhoz, akkor ık ezt vála-
szolták erre, hogy igen van a hinduizmusban is némi hason-
lóság ehhez, hiszen a hinduk az aznapi ételbıl, különösen 
rizsbıl meg különbözı gyümölcsökbıl visznek áldozatul az 
isteneknek reggel, azért, hogy meg ne haragudjon rájuk és 
megbocsássa bőneiket. Szóval a végén majdnem odajutot-
tunk, hogy a vallások különböznek egymástól, de mindenik 
majd a mennybe vezet el bennünket, ha eléggé rádolgozunk. 
Ekkor érkezett el az a pillanat, amikor bizonyságot tehet-
tem, és elmondhattam azt, hogy ahhoz, hogy üdvözüljek, 
nem kell többet tennem annál, minthogy BÍZOM abban a 
Jézusban, aki már mindent megtett értem a kereszten. És 
mindez INGYEN van, nem kell tennem semmit ezért, csak 
elfogadnom. Ez a KEGYELEM. Elmondtam nekik, hogy 
Jézus mit tett értük a kereszten, ezt egyetlen más isten sem 
tette meg a történelemben. Mindegyik isten esetében az 
embernek kell tennie önerıbıl valamit azért, hogy kiérde-
melje az istenek kegyeit. Jézus teljesen más volt, İ volt az 
áldozat, ı halt meg helyettem. Erre az egyik óvónı megszó-
lalt és elmondta, hogy ı titokban a párnája alatt ırizgeti a 
Bibliáját, és amikor gondokkal küszködik, akkor szokta 
olvasni, bár ı hindu, és imádkozni is szokott Istenhez. De 
mindezt csak titokban teheti, mert a család többi tagja hin-
du, és ha megtudják, hogy ı mit tesz, akkor kitagadják a 

Beszámolókat, híreket, imatémákat, bármi megosztanivalót ide várunk: oceoffice@yahoo.com 

családból. Elmondta azt, hogy megtapasztalta: az az Isten, akirıl a Bib-
liából olvasott, élı Isten, hiszen a problémái sokkal jobban megoldód-
tak, mint amikor hindu istenekhez imádkozott. Bátorítottam ıt, hogy 
menjen el egy helyi gyülekezetbe, mert ott megtudhat még többet Is-
tenrıl. Nagyon örült neki.  

 

 
 
IMATÉMÁK: 

Kérjük, imádkozzanak, 
Attila szolgálatáért, 
hiszen ez az új feladat-
kör nagy felelısséggel 
jár, bölcsességért, hogy 
Isten vezesse abban, 
hogy hová küldjön csa-
patokat és különösen a 
jó kommunikációért a 
csapat tagjaival 
 
Kérjük, imádkozzanak 
azért, hogy a sokféle nemzetiségő emberrel együtt dolgozva (ázsiai, 
európai, amerikai) megtaláljuk a közös hangot és közös nevezıre jus-
sunk. 
 
Kérjük, imádkozzanak azért, hogy Nepálban még több ember meghall-
ja az evangéliumot és Jézus Krisztus mellett döntsön. 

Kérjük, imádkozzanak azért, hogy az elültetett magok kikeljenek és jó 
gyümölcsöt teremjenek, 

Kérjük, imádkozzanak azért, hogy Csillának még több lehetıség adód-
jon Nepál más területein is óvónık, tanítók képzésére. 

Kérjük, imádkozzanak azért, hogy Isten ırizze meg továbbra is egész-
ségünket, különösen most, hiszen a monszun idejét éljük Nepálban, sok
-sok esızéssel. A folyók kiöntöttek, házakat vitt el az árvíz Nepálban 
bizonyos helyeken, és sajnos emberáldozatai is voltak a hatalmas esı-
zéseknek. Monszun idején a megbetegedések is gyakoribbak. Nemrég 
bekaptuk az újabb védıoltásainkat, amelyekre szükségünk volt, név 
szerint a tífusz és az agyhártyagyulladás ellenit. Hála Istennek, jól va-
gyunk egészségileg, mióta visszajöttünk, 2013 márciusától nem vol-
tunk betegek és balesetben sem volt részünk, ami nagyon nagy ajándék 
Nepálban. Attila a maláriára gyógyszert szedett, és hála Istennek nem 
újult ki nála ez a betegség, viszont továbbra is gyorsan fárad. 

Thaiföldre utazom szeptember 17. és 21. között. Ez egy csak nıknek 
szóló konferencia lesz, amelyet a nemzetközi OM szervez az Ázsiában 
szolgáló misszionárius nık számára. Így megyünk Nepálból is, de 
mindössze nyolcan. Én is kiválasztásra kerültem. Hála ezért a lehetısé-
gért Istennek! Kérjük, imádkozzanak az utazásért, (Nepáltól Thaiföld 7 
órai repülıútra fekszik), a konferenciáért, valamint azért, hogy megért-
hessem, hogy mit akar Isten ott tanítani nekem. 
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