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Egy különös férfival találkozunk a történet-

ben, aki messze földről indult útnak. 2500-

3000 kilométert szekerezett Jeruzsálembe, 

hőségben, porban. Vajon megérte neki? 

Vannak, akik a templom tövében laknak és 

nem jönnek el. Vannak, akik a város végén 

laknak, de ott vannak a templomban, mert 

megéri nekik eljönni. A történetbeli szere-

csen embernek is megérte elindulni, mert 

hallotta, hogy 2500 km-re egy olyan Istent 

imádnak, akit nem lehet lefesteni, nem sü-

ket, dicséreteket zengnek csodáiról a zsi-

dók, és aki mindent megtett a népéért. 

Mindez kíváncsivá tette őt. 

Ez az evangélium: olyan Istenünk 

van, aki mindent megtett, hogy ezt a szere-

csen embert személyesen megszólítsa, mert 

ő tudta, hogy nagy bajban van, kusza az 

élete és segíteni kell rajta. Szolgálatba állí-

totta ezért szolgáját, Fülöpöt. Hála Isten-

nek, hogy vannak ilyen Fülöpök Marosvá-

sárhelyen, de szerte a világban, akiket el 

lehet küldeni! Te vajon küldhető, szemfü-

les ember vagy-e? Nagy baj az, ha Isten 

küldene, mondana valamit, de az övéi sü-

ketek, bénák és nem történik semmi. Aki-

nek a Fülöpökben megéri feléd, felém jön-

ni, az maga Jézus, aki a kereső emberért 

eget-földet megmozgatott, sőt a pokolra is 

leszállt, hogy találkozhassunk Vele.  

A kincstárnok anyagilag jól állha-

tott, hiszen pénzügyminiszter volt jó fize-

téssel. Volt családja, ha eunuch (herélt) 

volt is, udvaroncai és barátai is voltak, 

tehát nem mondható szűkölködőnek. 

Mégis elindul a sivatagban és egyedül 

olvassa az Írást. Lehet, mi is ilyen hely-

zetben vagyunk - rossz hazamenni, 

vagy özvegyek vagyunk, egyedülál-

lók... Neked mi hiányzik, testvér? 

Mindnyájan kapásból tudjuk a választ, 

de hisszük-e hogy elsősorban Úr Jézus-

ra van szükségünk? Ha erre rájöttünk, 

ez a hit. Mert minden szükséget el lehet 

hordozni, ha az Úrral rendben vagyok, 

de dúskálhatok minden földi jóban, ha 

Isten nincs ott, mégis üres az életem.  

A szerecsen komornyik keres. 

Az már az élet jele, ha keresni tudunk. 

A temetőben már nem keres senki, 

amíg viszont élek, rendezhetem a dol-

gokat! Engem úgy vonzott Isten magá-

hoz, hogy hihetetlen ürességet éreztem, 

és az élet, amit a faluban láttam, nem 

vonzott. Fájt ez az üresség. Elkezdtem 

olvasni a Bibliát minden este, mert 

éreztem, hogy nekem erre van szüksé-

gem. Ezért ajánlom mindenkinek szere-

tettel, hogy vegye elő a Bibliát, mert 

általa beszélget velünk az Isten.  

Áldott legyen az Isten, mert ha 

már ő megszólított és beszélgethet ve-

lem, akkor egész másképp hordom az 

özvegységet, a rákot, a családi feszült-

séget. Bírom, mert az Isten feltölt, és 

így már nem vagyok egyedül, mindig 

van, akivel imádságban beszélgethetek. 
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Szoktál beszélgetni az Istennel? Van, aki csak monolo-

gizál, sorolja a kéréseit, és vannak, akik párbeszédet 

folytatnak Istennel, és nemcsak szájuk, hanem fülük és 

szemük is van, hogy meglássák, teljesítette már a ké-

rést az Úr.  

Egy másik egyedülálló is szerepel a történet-

ben, de olyan, aki mégsem magányos: Fülöp. Ő élő 

kapcsolatban van Istennel, és mint egy jó pulikutya, 

Isten szavára rögtön szalad, nem kell hetekig vagy 

évekig noszogatni. Fülöpnek van szeme, füle meg lá-

ba. Persze, lehetne ellenvetése: „nem ismerem, külföl-

di, még meggyanúsítanak”, mégis megy, mert vele már 

beszélgetett Isten. Jó lenne megkeresni, hogy velünk 

mi Isten célja, és akkor ne féljünk, nem leszünk magá-

nyosak, lesz dolgunk elég! Istennek nincsenek munka-

nélküli, csak munkakerülő gyermekei, bármilyen fog-

lalkozásúak legyenek is. 

Hogy vagyunk a küldhetőséggel? Örülünk-e, 

hogy Isten munkába küld? Kihúzzuk-e magunkat büsz-

kén, hogy egyenesen az élő Istennek vagyunk az alkal-

mazottai? Aki egyedül van, kérdezze meg: nem az-e a 

baj, hogy nincs lelki testvérem és nem dolgozom az 

Úrnak? Aki a Krisztusé, annak rengeteg testvére, ba-

rátja van, sokan hívják és keresik, és Isten nem csak 

munkát, hanem rengeteg örömöt is ad. A titok ennyi: 

meg kell hallani, hogy mit akar az Isten. 

A szerecsen nem nyugodott bele, hogy hiányér-

zete van, és nem maradt tétlen. Hallott ő valamit és 

elindult fel Jeruzsálembe, hátha ott megtalálja, amire 

szüksége van. Tetszett neki, amit a templomban látott 

és vett az Isten beszédéből.  Hazaindulva elkezdte ol-

vasni a vásárolt tekercset a szekéren a nagy melegben, 

és nem volt, kivel megbeszélje, amit olvas. Ilyenkor 

lép színre az ördög: „ne menj te sehova, olyan fáradt 

vagy, MAJD ha nyugdíjas leszel, MAJD, ha …”, ami a  

magyar nyelvben legtöbbször azt jelenti, hogy soha. 

De a komornyik nem hagyta abba! 

Isten csodálatosan időzítette a dolgokat: az 

egyik jön, a másik pedig megy felé. Nem véletlen, ha 

valaki eljön a templomba, sőt sokszor harcba kerül az 

ördöggel és önmagával! Az ember valójában azért nem 

megy Isten házába, mert nem akar, és nem azért, mert 

jogos kifogása van. Ez az ördög munkája, mert az ő 

célja az, hogy ne menj el, ne találj magadnak közössé-

get, ne találj örömet. Aki jót akar magának, járjon kö-

zösségbe, keresse a helyet, ahol az evangélium hang-

zik, mert itt tankol fel bennünket az Isten. Egyedül 

nem lehet sokáig bírni, meg kell fürödni a testvérek 

szeretetében, alkalmat kell adni arra, hogy a Lélek 

megkérdezze tőlünk, hogy vagyunk. Különben köny-

nyen rávágjuk: jól, pedig dehogy! Isten a közösségben 

beszélget a szívünkkel és ott gyógyít, ott ébreszt ben-

nünk vágyat, hogy keressük Őt, és ott a megoldás is 

készen van a problémánkra, Isten ígérete szerint.  

Az Úr látja, hogy ki keresi őt, kinek hiányzik! 

Ez a szerecsen úgy jött, hogy nem tud meglenni Isten 

nélkül. A legnagyobb baj, hogy nem jövünk templom-

ba, de nem is hiányzik. Nem úrvacsorázunk, de nem is 

hiányzik, pedig csak a halottnak nem kell étel, nem 

kell közösség. Ha van vágy benned, akkor még élsz. A 

Szentlélek elleni bűn nehezen megmagyarázható, de 

pont ez: amikor az embernek már nem is hiányzik az 

Isten. Mert maga a Lélek végzi el az emberben, hogy 

hiányzik neki az Isten, fájni kezd a bűne és szeretné 

rendezni a dolgait, növekedni a hitben. Ezért vagyunk 

jelen a gyülekezetben, és ezért vannak Fülöpök is a 

gyülekezetben (nem csak lelkészek), akikkel együtt 

lehet imádkozni, megbeszélni a problémáinkat, terhe-

inket. Így a bűneinket otthagyhatjuk a Jézus keresztjé-

nél, különben nem tudna megnyugodni a lelkünk.  

Ha megismered az Urat, akkor ennek konkrét 

jelei vannak. Visszaviszed például az ellopott szerszá-

mokat, vagy bocsánatot kérsz valakitől, akit már évek-

kel ezelőtt megbántottál –  mert így is mozdulni kell. 

Isten is mozdult értünk, nem mondott le rólunk!  Mi 

lenne ezzel a világgal és benne velünk, ha nem moz-

dult volna az Isten, ha nem jött volna el? Akkor nem 

lehetne rendezni a dolgainkat, nem énekelhetnénk: „a 

keresztfához jövök, bűnömet ott leteszem, nyugodal-

mat lelek lelkemnek”. Óriási dolog, hogy Isten nem 

azt mondta: „elestél, akkor ülj ott”, hanem Jézus a sa-

ját életét adta váltságul, hogy bocsánatot kaphassak és 

újat kezdhessek. 
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Fülöp tudja, ha nem beszél a komornyikkal, 

akkor azt az Isten rajta fogja számon kérni, mert így 

van ez a Szentírás szerint. Ha te nem mondtad el az 

üzenetet, ha az engedetlenséged, szégyenlőséged miatt 

elkárhozik a másik, az a te bűnöd.  Ha egy keresztyén-

nek nehezére esik elindulni arra, hogy „ott van egy 

lélek, eredj hozzá és beszélj vele, hogy el ne kárhoz-

zon”, akkor az nem is keresztyén. Fülöp azért megy, 

mert a lába, keze, ideje sem az övé, hanem az Úr az Ő 

gazdája! Ha mienk a kezünk, a lábunk, az időnk, akkor 

sokszor felesleges dolgokra használjuk. Adjuk oda Ne-

ki és minden egészen más lesz, ha Isten akarata szerint 

használjuk, amink van. 

Fülöp hallja, hogy a komornyik olvassa a Bib-

liát. Felkérezkedik a szekérre, a komornyik maga mel-

lé engedi és együtt beszélgetnek. Fülöp az olvasott 

rész alapján magyarázza neki az evangéliumot, beszél 

Jézus Krisztusról. Mivel telnek a mi beszélgetéseink, 

mi a fő kicsengése ezeknek és mit adunk tovább? A 

nyelvünk sem a mienk!  Azaz „semmi haszontalan do-

log ne jöjjön ki a szánkon, csak ami építő, Isten dicső-

ségére való”, ami összhangban van a Szentírással. 

Ugyanakkor Istennek fontos, hogy értsük is a szavát. 

Ez a komornyik alázatosan bevallja, hogy nem érti, 

meglett ember létére sem. Ha nem ugyanaz a Lélek él 

bennünk, aki a Szentírást írta, akkor nem értjük, csak 

kultúrtörténeti olvasmány a Biblia. Isten ugyanazt 

akarja ajándékozni nekünk is, mint a komornyiknak 

meg Fülöpnek: hogy értsük az Ő szavát. A Biblia a 

közösségben lesz érthető – beszélget két testvér és le-

tisztul az üzenet. Menjünk hát és éljünk a közösség 

ajándékával, mert a keresztyénség nem magánélet, ha-

nem Istennel és egymással való kapcsolat, amit mi is 

megtapasztalhatunk, mint a történetbeli szerecsen és 

Fülöp! 

 

Botos Csaba, lelkipásztor 

 

*A marosvásárhelyi kövesdombi gyülekezetben 

tartott evangelizációs hét szolgálatainak összefog-

lalója 

2014. május 9. és 11. között részt vehettem 

Tenkén az első olyan vezetőképzőn, ahol az erdélyi, 

valamint a magyarországi CE-tagok (zömmel országos 

vezetőségbeliek) közösen keresték, mi a hivatásuk, 

miért kell felelősséget vállalniuk, illetve elköteleződ-

tek-e Krisztus és egyháza mellett igazán. Az a kérdés 

is felmerült, hogy nem kell-e újraértékelni ezeket a 

fogalmakat, mivel a több mint 20 éves időszakban, 

amióta újból hivatalosan is működik a CE Szövetség, 

felmerültek kérdések és a megfáradás jelei is mutat-

koznak, kisebb-nagyobb mértékben. 

Hogyan ismerhetem fel a hivatásomat, és mi az 

egyedi feladatom a közösségben? – tette fel a kérdést 

előadásában Adorján Kálmán testvérünk, a Világszö-

vetség elnöke. Urunk először megtérésünkkor hív el a 

Vele való közösségre és az Ő gyermekeivel való kö-

Hivatás, felelősségvállalás, elköteleződés... 

 
Jelentéssel bíró szavak-e számodra és számomra test-

vérem? Csak vezetők kérdései vagy minden Krisztu-

sért és egyházáért munkálkodó atyafié? Kell-e róla 

beszélni nyíltan, vagy már mindnyájan tudjuk a vá-

laszt? 

Vezetőképző találkozó – Tenke, 2014. május 9-11. 

“Jézus a saját életét adta 

váltságul, hogy 

bocsánatot kaphassak és 

újat kezdhessek” 
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zösségbe illeszt. Aztán tovább hívo-

gat kitartóan, hogy krisztusi életfor-

mára neveljen, hogy békességünk, 

reménységünk, szabadságunk és 

végül örök életünk legyen. De elhív 

feladatokra is, amelyek nem egyfor-

mák, mert vannak szolgálatok a 

gyülekezetben, a munkahelyünkön, 

a családban, a misszióban, stb. Hi-

vatásunk megtalálása egyéni harc 

eredménye, melyben segítségünkre 

lehet a rendszeres igeolvasás és 

imádkozás egyénileg meg közös-

ségben, a testvéri felszólítás, körül-

ményeink, illetve talentumaink fel-

ismerése. De az is feladatunk, 

hogy másoknak is segítsünk meg-

találni a hivatását, és átadjuk a 

stafétát az utánunk jövőknek. Vé-

gül, de nem utolsósorban nem a 

feladat milyensége számít, hanem 

az, hogy hivatásból végezzük-e 

vagy kötelességből. 

Bacskai Bálint, a magyar-

országi CE Bethánia elnöke a 

ránk ruházott felelősséghez való 

viszonyulásról beszélt. Tudjuk-e, 

hogy ha van felhatalmazásunk 

egy szolgálatra, ez egyben azt je-

lenti, hogy felelősek is vagyunk 

annak a megtételéért? De mire 

hatalmaz fel Istenünk? A Heidel-

bergi Káté alapján három tisztség-

ről beszélhetünk: a prófétairól 

(vallást tevő), a papiról 

(odaszentelődési) és a királyiról 

(majd Krisztussal együtt uralkod-

ni az Ő országa eljövetelekor). 

Ezek a tisztségek nem egyformák, 

és nem is egyforma mértékben 

kell őket gyakorolnia mindenki-

nek, hanem ki-ki a ráruházott fel-

hatalmazás mértéke szerint. S bár 

abban, hogy kire mi, mikor és 

mennyi bízatott, különbségek 

vannak közöttünk, Urunk Lelke által 

mégis egységben lehetünk. A konkrét 

feladatunk megtalálni a fontossági 

sorrendet és ehhez kitartóan ragasz-

kodni, felelősséget vállalni, nem lus-

tálkodni és tenni a ránk bízottakat. 

Persze jogos a kérdés, hogy honnan 

lehet ereje és képessége erre az em-

bernek? Nyilván egyedül Isten ke-

gyelméből, és úgy, hogy újra meg 

újra fel kell tennünk magunknak a 

kérdést: mire hívott el az én Uram és 

meddig? Mindezeket tudjuk, mégis 

nehezen vállalunk felelősséget, mert a 

cselekvés során kiderülnek a gyarló-

ságaink. Mégis, ha csak félelemből 

fakad a felelősségvállalásom, akkor 

nem Isten gyermekeként élek, hanem 

puszta szolgaként. Másrészt viszont 

ha Isten szeretete mozgat, akkor nem 

megfelelési kényszerből cselekszem, 

be tudom látni, hogy még vezetőként 

sincs mindig igazam és tanulni tudok 

a kritikákból is.  

Hajdú Zoltán magyarországi 

testvérünk, a piliscsabai lelki otthon 

vezetője, az elköteleződés témáját 

vázolta. Hamar világossá vált, hogy 

az elköteleződésnek belülről kell fa-

kadnia, szabad akaratból kimondott 

igen legyen Isten és a felebarát felé, 

különben könnyen fanatikusokká vál-

hatunk. Az elköteleződésben is a mi 

drága Urunk, Jézus Krisztus a példa! 

Miért is szükséges köreinkben elköte-

leződésről beszélni? Mert ma van 

igény Istenre, de elköteleződésre 

nincs már sokakban vágy. Ez a szí-

vünk állapotát jelzi: hogy milyen 

mértékű az élő kapcsolatra való tö-

rekvésünk Krisztussal, és hogy ki 

tudjuk-e Istenünk felé is mondani a 

házassági eskü szavait: „Hozzá, hű 

leszek, Véle megelégszem és Őt hűt-

lenül el nem hagyom!” Az effajta el-

köteleződés nem az én érdemem, 

egyedül a mi Urunk kegyelmi ajándé-

„....ha csak félelemből fakad a 

felelősségvállalásom, akkor nem 

Isten gyermekeként élek, hanem 

puszta szolgaként.” 
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ka és lehetetlen a megvalósulása a közösség nélkül! A közösséghez tartozás ugyanis jelzi a felelősségvál-

lalást, a közös munkában való részvételt és a közösségnek a szolgálatban való támogatását.  Adja a mi 

Urunk, hogy akaratunkat naponta halálba adhassuk, hogy Ő éljen bennünk és mi Őbenne legyünk elköte-

leződött, felelősségteljes és elhívatásunk betöltésére igyekvő gyermekek! 

A kiscsoportos beszélgetéseken arra kerestük a választ, hogy a két országos Szövetség életében 

melyek a legégetőbb kérdések és tennivalók. Végül a mindenki számára legfontosabbról beszélgettünk: 

hogyan válhat kívánatossá a CE-ben való elköteleződés és szolgálat Istenünk fiatal gyermekei körében? 

A megmaradt kérdések azt jelzik, hogy a folytatásra szükség van, és reméljük, lesz is erre lehetőség még 

ebben az évben. 

Nekem ajándék és elgondolkoztató volt mindezeket hallani, ezért is osztottam meg testvéreim-

mel, és kérem, imádkozzunk együtt Szövetségünk megújulásáért, a Krisztus jó illatának üde fuvallatáért 

közösségeinkben! 

 

Grosz Imola, alelnök 

zői ruhánk, megváltottak vagyunk-e? Ha 

igen, akkor örömhírvivők is vagyunk, vi-

gyük el másoknak is a mennyei meghívót. 

Az elhívás felelősséggel jár: 

„Őrizd, műveld, uralkodj”! Az ószövetség-

ben prófétákra, papokra, királyokra bízta 

ezt az Úr, de az Újszövetségben Jézus 

Krisztus betöltötte mindezt, ezért minden 

keresztyén embernek felelőssége, küldetése 

van. 

Az elhívás felelősséggel jár, és sze-

mélyes döntés, elköteleződés követi Isten 

és az emberek felé. Isten szövetségre lép 

velünk Jézus Krisztus vére által, mi pedig 

elköteleződünk egy keresztyén közösségbe. 

Az előadásokat Adorján Kálmán, Szász 

Zoltán, Bálint Tibor, Bacskai Bálint és Haj-

du Zoltán tartották. Esti áhítaton Vándorné 

Margitka szolgált, imaközösséget Belénye-

si Gabriella vezetett. 

Az előadások között ún. műhely-

munkán vettünk részt, ahol kis csoportok-

ban beszéltük meg a hallottakat, és közösen 

kerestünk megoldásokat az országos és he-

Az erdélyi és a magyarországi CE-szövetség 

vezetőképző hétvégéjén vehettünk részt Ten-

kén. A házigazda – Berke Sándor erdélyi CE- 

elnök – és családja, valamint a testvérek nagy 

szeretettel, és terített asztallal fogadtak minket. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy nem 

„csak” egy országos szövetség, hanem egy vi-

lágszövetség tagjai lehetünk. Krisztusért és 

egyházáért szolgálunk egyénileg és közösségi 

szinten is, hiszen ez mindannyiunk elhívása. 

A hétvége egyik témája is ez volt: Elhívás Is-

tennel való közösségre. Az elhívás mint élet-

forma, vagy elhívás egy adott feladat elvégzé-

sére. Az előadás interaktív formában zajlott 

(amennyire az idő engedte), és arra kerestük a 

választ, hogy kit mire, mikor, milyen szempon-

tok alapján hívott el az Úr, és milyen kérdések 

merültek fel bennünk az elhívásunk kezdetén 

vagy közben. A másik téma Isten dicsőítése 

volt, ami nem egy új zenei műfaj, hanem az 

Úrral való személyes kapcsolatból, imádatból 

fakad. 

Mind megkaptuk a meghívót a királyi 

menyegzőre, a kérdés az, hogy van-e menyeg-

Mondjátok meg a meghívottaknak: A lakoma kész, jöjjetek a 
lakodalomba” (Mt 22,4) A hétvége egyik 

témája is ez volt: 

Elhívás Istennel való 

közösségre. Az 

elhívás mint 

életforma, vagy 

elhívás egy adott 

feladat elvégzésére.  
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lyi CE-közösségek problémáira, feladataira. A hétvégét istentisztelet zárta, 

amelyen Berke Sándor szívhez szólóan beszélt Pál apostol elhívásáról. 

Én ezen a hétvégén személyesen megerősödtem az elhívásomban, 

megértettem azt, hogy szolgálatom végzésére az erőm, szabadságom és 

örömöm Jézus Krisztusban van. Nem megfelelési kényszer alapján, nem 

emberek tetszésére, hanem szívből, szeretetből, szabadon tegyem a felada-

taimat. Nem szolgaként, hanem Isten gyermekeként. 

Köszönjük az erdélyi CE-szövetség meghívását, hálásak vagyunk 

az Úrnak a testvéri kapcsolatokért, a gazdagon terített testi-lelki asztalért. 

Reménység szerint a jövő évben Magyarországon újra találkozunk. Isten 

velünk viszontlátásra! 

 

Tokodiné Baji Tímea 

CE Bethánia Szövetség,  

Magyarország 

 

jobban megismerni önmagunkat és  

buzdítottak a táborszervezésre. 

Péntek délután a Sikó Csaba 

lp. által tartott előadáson együtt ke-

restük a választ arra, hogy mitől 

más egy tábor, mint egy konferen-

cia, klub vagy más missziós alka-

lom? Milyen veszélyeket takar a 

missziós lehetőség? Tudjuk-e, hogy 

miért jönnek a fiatalok a táborba? 

Tudjuk, hogy mit akarunk átadni, 

de nem tudjuk, hogyan? Tábor mint 

missziós lehetőség? Egy érdekes 

példát hozott fel annak magyaráza-

taként, hogy olyan a tábor, mint a 

Nagy izgalommal vártuk a március 

14-16. között Marosvásárhelyen 

megrendezett Tábori Munkatárs-

képző Konferenciát, mert jólesett 

végre kilépni egy kicsit a szürke 

hétköznapokból. Az ilyen hétvégék 

mindig nyújtanak valami többletet, 

amit az iskola/egyetem/munkahely 

által szervezett programok nem tud-

nak biztosítani. A konferencia tény-

leg kiemelt a mindennapi kerékvá-

gásból, sikerült elcsendesednünk, 

testileg-lelkileg feltöltődnünk a sok 

játéknak és az építő előadásoknak 

köszönhetően, amelyek segítettek 

táborvezető és a munkatársak. 

Egyik táborban első napokban érez-

ték a szervezők, hogy nincs jelen a 

Szentlélek. Énekelnek az esti tábor-

tűznél a fiatalokkal, de nincs lélek a 

dalban. Ezért összegyűltek a mun-

katársak és a vezető, megbeszélték 

és letették Isten elé a bűneiket, és 

már aznap este jól észrevehető volt 

a különbség. A tábor megtelt élettel. 

Fontos tehát úgy mennünk táborba, 

hogy azelőtt megbeszéltük Istennel 

a problémáinkat, és bűnbánatot tar-

tottunk, különben nem sokat ér a 

fáradozásunk.  

Beszámoló a Tábori Munkatársképző Konferenciáról 
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Szombaton Simon János lp. 

rombolt le bennünk egy hamis illúzi-

ót: tökéletes tábor márpedig nem léte-

zik. Jó ezzel a tudattal menni táborba, 

főleg azért, hogy ne higgyük azt, 

hogy összedőlt a világ, ha esetleg va-

lamiben hibázunk. Egy másik jó taná-

csa az volt, hogy senki sem lehet a 

saját maga orvosa. Ne próbáljuk 

egyedül megoldani bajainkat – van-

nak barátaink, van Istenünk, akikhez 

mindig bátran fordulhatunk.  

Horváth Mária műhelyén, 

ahol a lelkigondozásról volt szó, meg-

tanultunk aktívan hallgatni, ami azt 

jelenti, hogy ha meghallgatunk vala-

kit, bátorítsuk kérdéseinkkel, fejezzük 

ki érdeklődésünket, együttérzésünket, 

megértésünket. Továbbá megtanultuk 

azt, hogy egy lelkigondozás során 

legfontosabb a másik elfogadása: ha 

megéli, hogy őszintén elfogadják, 

hogy ő nem csődtömeg, ha beenge-

dem, és mellette tudok állni, akkor el 

tud kezdeni változni. A sok 

tapasztalatmegosztás után, végre a 

végtagjainkat is megmozgathattuk. 

Egy nagyon érdekes stratégiai játékot 

játszottunk, amit nem részletezek, 

mert még nekünk is fél órába tellett, 

amíg kapiskálni kezdtük a szabályo-

kat.  

Szombat délután még két mű-

helyre került sor. Az egyiket Halmen 

Mária (Hugi néni) és Berke Krisztina 

tartották, és a 

tábori programter-

vezésről adták át a 

tapasztalataikat. 

Felhívták a figyel-

münket arra, hogy 

dinamikus legyen a 

tábor, meglepeté-

sekkel tűzdelt, hogy 

fontos a szabadidő, 

illetve a kiscsopor-

tos beszélgetés. 

Ami talán a legin-

kább megmaradt, az a progresszív 

programmodell: tábor előtti tájé-

koztatás, érkezés a táborba, tájé-

kozódás, fő tevékenységek, kap-

csolatépítés, a tábor kétharmadá-

nál a tevékenységek csúcspontja, 

lelassulás (hangsúly a hazatéré-

sen), kapcsolattartás tábor után. A 

műhely végén feladatot kaptunk: 

10 perc alatt fel kellett vázolnunk 

egy tábori programot a megadott 

téma alapján. Az egyik csoport a 

kő témáját kapta, és hihetetlenül 

kreatívan bontották ki. Bármilyen 

témából lehet tehát vagány tábort 

felépíteni! A másik, egyben utol-

só műhelyen Adorján Zsuzsi ve-

zetésével játszottunk. Egy pakli 

kártyából – melyre érdekes képek 

voltak festve – kellett megtalálnunk 

a ránk legjobban illőt, s elmonda-

nunk, hogyan jellemez a kép ben-

nünket. Négy állomás volt: a gye-

rekkor, a kamaszkor, a jelenkor és a 

jövő, mindegyik állomásnál húz-

tunk egy-egy kártyát. Nagyon jó 

ismerkedős játék. Jó élmény volt 

belepillantani egymás életébe, múlt-

jába, jövőjébe.  

Vasárnap reggel Horváth 

Levente nagyon összetett és sokat-

mondó előadásával zárult az alka-

lom. Biztatott minket, hogy ne le-

gyünk olyan unalmasak, földhözra-

gadtak, hanem adjuk át magunkat 

Istennek és az ő kreativitásának. 

Emellett hangsúlyozta, fontos, hogy 

az önbecsülésünk megfelelő helyen 

legyen: se a porban, se a fellegek-

ben. 

Végezetül egy elgondolkod-

tató mondatát emelném ki: „Ha Is-

ten nem restellt embernek lenni, 

akkor én se restelljek annak lenni.”  

 

Baczó Benjámin és Réman 

 Krisztina  
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Három merész lépést is megtettek a Függőleges 

szervezői Erdélyben: a kedvelt ifjúsági konferen-

ciára csak 14–19 éves résztvevőket fogadtak, va-

lamint két helyen, Marosvásárhelyen és Székely-

hídon kerestek helyet a találkozónak, illetve, bár 

az időjósok zord időt ígértek, mégis megtartották 

az összejövetelt. Istennek hála, pénteken és szom-

baton nyárias napsütésben lehetett együtt a Függőleges mint-

egy százhatvan résztvevője május első hétvégéjén. 

A Függőleges ifjúsági konferencia visszatért oda, ahol 

még név nélküli ifjúsági találkozóként formálódott tíz évvel ez-

előtt: a Marosvásárhely-Kövesdombi Református Egyházközség-

be, amely a város legfiatalabb református gyülekezete. A hosszú 

múltra visszatekintő ifjúsági konferencia egyedülálló életutat jár: 

a legutóbb közel nyolcszáz fiatalt vonzó találkozót idén két, egy 

nyugat- és egy kelet-erdélyi helyszínen rendezik meg. A szerve-

zők célja ezzel, hogy a Függőleges megőrizze a személyességét, 

meghittségét, hogy így mutassa fel a 14-19 éves fiataloknak Jé-

zus Krisztust. 

A konferencia témáját egy újonnan született szó adta. 

Hősrobbanás, azaz a hős születése. A kiscsoportos beszélgetések, 

az imasátor, a műhelyek, szabadidős tevékenységek, a rendelke-

zésre álló lelkigondozás és az esti dicsőítő koncertek mind azt 

kutatták, ki a hős, és hogyan válhat azzá egy mai fiatal. A találko-

zó visszatérő főelőadója, ifj. Csomós József a 2Sám 23 alapján 

elmondta: a hős az, akire számíthat a fővezér. S nekünk van főve-

zérünk, aki világosan megmondta, mire szomjazik: arra, ami az 

övé – erre a világra, és a benne élőkre.  

 Nem a spenót, nem a kriptonit tesz tehát szuperhőssé, 

hanem az engedelmesség. Ilyen hős volt a találkozót előkészítő, 

közel harminc fiatal, akik közül Hamburgból és az Egyesült Álla-

mokból is érkeztek. – Volt olyan résztvevőnk, aki már nem fért 

be a korhatárba, és nagyon szomorú volt, hogy nem jöhet. 

Szinte ugrált örömében, amikor elhívtam, hogy fotózzon az 

alkalmon – mesélte Adorján Zsuzsi, a találkozó főszervezője. 

A harmadikos gimnazista Kriszti is már élete első Függőle-

gesén a munkatársak közé vágyott, idén már kiscsoportot 

vezetett. – Nagyon vagány dolognak tartom, hogy beszélhet-

tünk a fiataloknak Jézus Krisztusról – tette hozzá a fiatal 

lány. 

Csak megváltozott életek tudnak másokat megvál-

toztatni – ezt nemcsak a főelőadó, hanem a Függőleges csa-

pata is hiszi, ezért is adtak módot a felszabadult ünneplés 

mellett a bizonyságtételeknek is: bűnözésből, gyógyszerfüg-

gőségből és a pénz és csillogás világából megtért emberek 

vallottak arról, hogyan talált rájuk a hős, aki engedelmeske-

dett Istennek a golgotai kereszten. 

Anyák napján a gyülekezettel közös záró istentiszte-

leten Dénes Katinka marosvásárhelyi 

lelkipásztor az Ézs 40,31–31 alapján 

elmondta: az élet arról szól, mire 

képes az ember az Úr kezében. Fut-

ni, szárnyalni, magasra emelkedni! 

 

Bagdán Zsuzsanna 

Hogy kerül Pókember             

a szószék mellé? 
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(Május 16–18., Székelyhíd) 

Első nap péntek volt most is, akárcsak a korábbi Füg-

gőlegesek kezdőpéntekje. Ekkor jövünk. Az idei Füg-

gőleges új vizeken evez, hiszen most már tényleg csak 

azokat az emberpalántákat hívta, akik életkoruk alapján 

is azok, azaz tinik. Másrészt kétlaki lett az esemény, a 

székelyhídi pedig az északkelet-környékbeli fiatalok-

nak való. (Egyik srácnak valahonnan nagyon ismerős 

volt a Johnny Bravó-s frizurája, nos, róla például kide-

rült, hogy mindkettőn részt vett.) 

 A székelyhídi templomon keresztül-kasul fut-

nak a szálak, nem annyira a vezeték-tyúkbelek, hanem 

a díszítés, amin hőskellékek csüngenek (spenótkonzerv, 

miegyéb). Láttam, ahogy a dekorációsok dolgoznak, 

egyszerűen, kacarászva ültették gyakorlatba ötlet-

villanásaikat, s lett, ami lett: jó lett. Kellett ez az ottho-

nossághoz. A hősalakokon kívül volt egy helyi dísz-

elem is – a templom belső domborműve egy délceg 

magyar vitéz. A templom és környéke a parkkal, gyüle-

kezeti házzal, konferenciateremmel nagyon lakályos 

volt. A fogadtatás is a helyi lelkész (Rákosi Jenő) ré-

széről. A székelyhídi ifis fiatal hősök is igencsak 

jófejek voltak, ügyesen, kétjobbkezesen dolgoztak a 

konferenciázók háromnapi jólétén. 

 Ez egy olyan konferencia, ahol van színpad és 

mikrofon, és vannak, akik kiállnak oda ezt vagy azt 

csinálni, hogy a többiek hallják és nézzék. Az egyik 

ilyen valaki az előadó.  

 Ifj. Csomós József 

hősképző beszélőgépezete 

egyszerre volt humoros, 

értelmes és hasznos. Vissza-

vezetett az ótestamentumi 

idők hőseihez, és érzéklete-

sen mutatta be őket 

(mondhatnám, mint 

ótesóinkat) – bár volt köz-

tük marcona alak, olyan ké-

pességekkel, amit mai 

puhányodó tüdőink, izmaink 

alapján fel sem tudunk fogni. Egyik például a harctéren 

„levágott hétszázat”. Dávid már nem volt ilyen macsó, 

de legyőzött egy jó nagy kolosszust, Góliátot 

(átszámítottuk a padban: ennek a vitéznek 70 kilós volt 

a kardja.)  Mi a titka ennek a Dávidnak? Ő egy kevésbé 

látható hős, nem ez rí le róla külalakjában. S ő nem 

„pozicionálja” (Csomós kifejezése) magát, azaz nem 

tolakszik elő, hogy hős legyen, csak mert. Valamitől 

mégis maximálisan a helyén van. A 

hősképző előadás szombaton kereke-

dett ki, a konferencia legteljesebb 

napján. Sok értékes részlet volt, ami 

megragadott az üzenetből és Csomós 

pörgő gondolatvilágából, és írhatnám 

is sorban ide őket, ha olyan gondosan őrizné a memóriám. De 

annak örülök, hogy megértettem, hogy a hőssé válás ilyen érte-

lemben a nekem kiszabott út bejárása, s feladatom elvégzése. A 

jó az, hogy van Útnakindító és Útitárs. S hogy a célpont nem 

lehet más, mint az emberek, akik számára különleges szeretetre 

utaló jelek lehetünk és só-bors. 

 A másik színpadi jelenség a zenecsapat, ezúttal az Élő 

kövek. Frissen, elevenen adták elő énekeiket, amelyek sokszor 

teljesen újak voltak (számomra például), – „Mindenem te vagy, 

Erőd olyan nagy”. Nem kímélték a hangszálaikat, volt az egész-

ben valami nagyon erőteljes, jó értelemben. Kihozták a hango-

kat másokból is. Most is kialakultak a konferenciaslágerek, 

amelyek aztán vasárnap többször is felcsendültek mint közös 

akarat. 

 Külön hozzátartozott a kép egészéhez a vándorlás, 

ahogy a „komcsi”-ba, egy szocialista múltat őrző vendéglőbe 

átvonultunk ebédelni, s vacsorázni.  Az asztalnál lehetett hall-

gatni, dumálni, filozofálni. Ez muris volt. Egy másik vándorte-

vékenység az elszállásolás volt: a fiúk átemigráltak a város má-

sik szegletébe, egy iskola osztálytermeiben matracoltuk át az 

éjszakákat. Kettőt. A vir-

goncfiúk, tinifiúk persze 

inkább valamit hepajkodtak 

volna még hajnalig (talán 

néha meg is tették). 

 Sok minden volt 

még, többféle szabadidős 

alkotás, sportolás, erőpróba; 

a műhelyek is sok minden-

ben felvillanyozták a gon-

dolatokat, érzéseket, terveket. De a lényeg, hogy a találkozó 

egész közhangulatát remeknek éreztem, jók voltak az egymásra 

nézések, a beszélgetések, a közös munka. Vasárnap együtt vol-

tunk a minket befogadó gyülekezettel, telt házas templomban. 

Nem is tudom, hogy aznap ki kinek volt a vendége. Ők a konfe-

renciának, vagy a konferencia nekik? Nem fontos, megvendé-

geltük tehát egymást. Nagyon jó volt látni, ahogy ráhangolód-

tak a közös alkalomra, később pedig elhalmoztak elismeréssel, 

biztatással és vállveregetéssel. Kábé úgy, mint az Útnakindító. 

Bán Attila 

Néhány visszatekintő gondolat a székelyhídi hősképzésről 
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Június 7.: Nyirsid 

Július 2.: Völcsök 

Augusztus 6.: Mice 

Szeptember 6.: Szalonta 

Október11.:  Kraszna 

November 8.: Szamosardó 

December 1.: Zilah 

kell mosdania a fertőző, szennyes, mocsokkal teli fo-

lyóban és fehér ruhában járva legalább egy alkalom-

mal meg kell innia a tehén vizeletét. Mindez hozzátar-

tozik az elhalálozott édesapa iránti tisztelethez. Ha 

nem teszi meg mindezeket, akkor kitagadja őt a közös-

ség. 

 A tíz nap alatt, amíg az örömüzenetet hirdet-

tük, a helyi falvak lakosai az utcákon felvonulva köve-

telték a király testvérének trónra emelését. Csoportok-

ba verődve kiabálták: „Éljen a király!” A királypártiak 

szeretnék, ha Visnu isten megtestesülése, a király visz-

szakerülne a hatalomra és az ország újra hagyományos 

hindu ország lehetne. A hegyek között élő népcsopor-

tok pedig leutaztak a fővárosba, ahol az utcák vissz-

Éljen a király! Vesszen a király! 

Egy olyan mezőségi járásban hirdettük az igét tíz 

napig, ahol a hindu radikalista csoportok tevékeny-

sége virágzik. Itt őrzik a legerősebben a hindu vallá-

si hagyományokat. 

 Itt a családfő halála után a legidősebb fiúnak 

egész hetes böjtöt kell tartania, kopaszra nyírva meg 

A Királyhágómelléki 

Egyházkerület körzeti CE 

csendesnapjai: 

Külmisszió: imakérések a Szabó házaspártól 
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így szólt: Uram, öt tálentumot adtál nekem, nézd, másik öt tálentumot 

nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű vol-

tál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” Mt 25: 20
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Köszönjük minden CE-tagnak, CE-közösségnek, valamint minden támo-

gatónak az adományát, Isten fizesse többszörösen vissza! Hasonlóképpen 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 

2%-át a CE-szövetség részére ajánlották fel. 

 

Az országos CE iroda 



kórházba. Elmondtam neki, hogy Isten őt is sze-

reti, és Krisztus érte és a gyerekéért is meghalt. 

Bátorítottam, hogy menjen el a legközelebbi 

gyülekezetbe, amibe készségesen beleegyezett. 

Együtt imádkoztunk, hogy Isten gyógyítsa meg a 

kislányt, és be tudják fogadni az Urat mint Meg-

váltót. Nagyon sokan gyógyulásokon keresztül 

ismerik meg Istent és jutnak élő hitre.  

 A szegénység, az alultápláltság fizikai 

leépüléshez vezet. Nagyon sokan vannak ebben a 

helyzetben, és a gyerekek emiatt nem képesek 

tanulni és jól teljesíteni az iskolában. Mi fel sem 

tudjuk fogni, mit jelent ez, kicsi a valószínűsége 

annak, hogy mi vagy a gyerekeink alultápláltság-

ban vagy a hidegben megfagyva fognak meghal-

ni. Itt viszont nagyon is reálisak, mindennaposak 

ezek a problémák. (Szabó Attila) 

hangoztak a tüntető tömeg követelésétől, akik indulatosan 

kiabálták, hogy „Vesszen a király!”  

Megkérdeztem a szomszédban lakókat, hogy kire 

fognak szavazni. Nevetve válaszolták, hogy „a sarló és 

kalapácsra” teszik az X-et. Sok keresztyén maoista párti, 

és azt vallják, hogy a királyi család megölése után a de-

mokrácia rosszat tett az országnak. Keresztyén testvérem 

ragyogó arccal mondta, hogy itt most minden más lesz, 

győz a nép akarata! Szomorúan jegyeztem meg: „Nálunk 

is volt kommunizmus, és azt kívánom, hogy ne a nép, ha-

nem Krisztus akarata győzzön.” Mindketten hallgattunk, ő 

csendben maga elé nézett, aztán azt mondta: „Mennem 

kell a maoista gyűlésre, de az istentiszteleten találko-

zunk.” Nem szóltam semmit, csak bólintottam. Isten 

tudja, meddig lesz még nyitva az ország az evan-

gélium számára… 

 

Kórház a Himalája tövében 

Tavasszal alkalmam volt ellátogatni egy hegyi faluban 

fekvő kórházba. Ott találkoztam egy nővel, akinek a há-

roméves gyereke az alultápláltság miatt nem tudja moz-

gatni a lábát, és nem tud többé járni. Az anyuka elmondta, 

hogy a gond egy héttel azelőtt kezdődött, így kerültek a 
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rekeknek nincs gyerekkoruk, mert nagyon korán 

dolgozniuk kell. A tanulás vagy továbbtanulás ki-

váltság, gyakran a fiúknak sincs középiskolai vég-

zettségük. Nagyon sok gyereket adnak el Indiába, 

a lányok pedig már egészen fiatalon prostitúcióra 

kényszerülnek. Elmondtam a szülőknek, hogy sok 

mindent elérhetünk az életben, de ha mindezt Isten 

nélkül tesszük, az semmit nem ér és üresnek érez-

zük majd magunkat belülről. Egyetértően bólogat-

tak. Ha igazi pozitív hatást akarunk gyakorolni az 

országra, akkor azt legjobban az életünkkel, pél-

dánkkal tudjuk megtenni, megújult, újjászületett 

élettel! (Szabó Csilla) 

 

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak ve-

lünk együtt 

• a Siraha járásban élő keresztyénekért, hogy 

Krisztusban és ne a maoista pártban bízzanak 

• a helybeli megtért fiatalokért, hogy Krisztus 

evangéliumának hirdetői legyenek 

• a missziói kórházakért 

Szülők napja az óvodában

 
A Montessori óvoda vezetősége, ahol szakmai tanácsadó 

vagyok, szervezte meg a szülők napját, ahol alkalmam 

volt egy kétórás interaktív előadást tartani arról, hogy mi-

ért nem jó a prostitúció. hogyan befolyásolhatják a szülők 

a gyerekeik életét, és hogyan gyakorolnak majd pozitív 

hatást a képzett gyermekek az ország fejlődésére. A részt-

vevők nagy része a felső, tanult réteghez tartozik, orvosok, 

tanárok, mérnökök, banki alkalmazottak. A lakosság 45%-

a viszont tanulatlan, mivel a nagy szegénység miatt nin-

csenek anyagi feltételeik a továbbtanulásra. Legtöbbször a 

fiúgyerekeket taníttatják a szülők, a lányok viszont már 

nagyon korai életkorban (10- 11 évesen) kemény házi-

munkát végeznek (pl. vízcipelés a fej tetején, ruhahordás a 

háton, mezei munka, rizsültetés stb.). Legtöbbször a gye-
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