Kö rlevél
Kolozsvár, 1998 november 18.

„Áldott az Úr, aki nyugodalmat adott népének, Izráelnek
egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el
mi ndabból a jó í géretbıl, ami t me gígért szolgája, M ózes ál tal.”
(1Királyok 8,56)
Salamon templomszentelési imájából valók ezek a mondatok.
Alkalmasak arra, hogy megtanítsanak: hogyan számíthatunk Isten
segítségére, mit remélhetünk Tıle?
Izrael királya visszatekint a temp lom felszente lésének na gy é s
ünnepélye s a lkalmáva l Istennek az İ népével való útjára, és megállap ítja:
„az Úr nyugodal-mat adott népének.” Benne van ebben az Egyiptomból
való szabadulás, a pusztai bolyongá s megszőnése, a honfoglalással já ró é s
a késıbbi harcoknak gyızelme. Minden bizonnyal a ve reségeknek, keserő
ítéleteknek a tanulsága is része annak a nyugodalomnak, amit Isten az İ
népének adott. Az e gé sz pe dig a bban c súc soso-dik ki, hogy felépült a
templom, a talá lkozás he lye , ahol Isten népe leborulhat szent imáda tban.
Mindez „egészen úgy” történt, „ahogyan megígérte” az Úr.
Isten soha sem cselekszik máské ppen, csa k úgy, ahogyan
me gígé rte. Abból viszont, amit me gígé rt, nem ha gy elveszni e gyetle n szót
sem. Örömünk akkor teljes, ha az İ szavára építünk. Bizodalmunk, hogy
İ nem hagy el, csak akkor nem hagy cserben, ha nem ábrándjaink,
kívánságaink beteljesítését várjuk el Tıle, hanem azt, hogy ígéreteit
váltsa va lóra. A ke ttı közötti nagy különbsé g felismerésé re se gítsen
bennünket Istenünk. Úgy nem leszünk csalódottak: nem mondjuk, hogy
miért is nem tette meg Isten ezt vagy azt, miért nem hallgatta meg
imádságomat, ha nem áldhatjuk İt a zért, hogy sza vát hősége sen beta rtja.
Isten hősé gé t, ígéreteinek beteljesedését akkor isme rjük fel iga zán,
ha Jézus Krisztusra tekintünk, Akiben minden jó ígérete megvalósult.
Benne és Vele találhatjuk meg mindazt, amit a Salamon által felépített
templomban kereshetett az imádkozó izraelita/közösség: a bőnnek
Megítélıjét, az elismert és megbánt bőnnek a Megbocsátóját, a
nyomorúságban a Segítıt, a harcban a Védelmezıt. Krisztussal együtt
pedig Isten megadja mindazt, amire testünknek, le lkünknek szüksé ge van,
egyénileg és közösségileg.
A dventben lé vé n hisszük, hogy Jé zus, Aki e ljött, a z Eljövendı is,
amint azt ma ga mondta. Hisszük, hogy be teljesedik a megígért jó szó:
„Bizony hamar eljövök.” Visszhangozza ezért a mi szívünk is: „Ámen.
Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22,20)
A CE Szövetség most induló körlevele is azt szeretné szolgálni,
hogy adatokat, híreket, jelzéseket közölve felleltározzuk: hol és hogyan
alkalmaz-kodunk Isten szavához, miben tapasztaljuk annak beteljesedését,
miért kell könyörögnünk és há lát adnunk?
Krisztus békessége legyen minden Olvasóval!
Adorján Ká lmán, lp.

Hírek, tudnivalók:
1 998 no vember 2-án ta rtotta elsı győ lé sét a CE Szö vetsé g új
választmánya . A me gbeszélé s napirendjét képezték:
1. Országos titkárság felállítása. Amint ez már az országos konferencia
alkalmá va l elhangzott, a titkársá g Kolozsvá ron fog mőködni, egye lıre
Adorján Kálmán lakásán, mindaddig, amíg megfelelı helység és
felszerelés nem kerül. (Postacím: Adorján Kálmán str. Bisericii
O rtodoxe nr 7/3 3400 Cluj, tel: 064-199734). Kérünk minden he lyi
közösséget, hogy ide küldje:
- a tagjainak nyilvánta rtását, vagy az abban törté nı változásoka t,
- be számolókat te vékenysé gé rıl, lelki, anya gi helyze térıl, f ontosa bb
eseménye krıl,
- mindazt, amiért hálát lehet adni, illetve könyörögni kell,
az információáramlás érdekében.
A titkári feladatokat ez é v vé géig Adorján Éva vá llalta próbaidıben.
2. Nyári táborok. A táborozási idény 1999-ben június 28-tól szeptember
4-ig ta rt. A be osztás mé g nem vé gleges. Részvételi díj 30 DM-nek
me gfelelı összeg. Adminisztrátort keresünk a Les-i tá borhe lyekre
fizetett alkalmazottként, májustól szeptemberig.
3. Konferencia kiértékelése. Több pozitív visszajelzés érkezett.
Sze retné nk, ha testvéreink közölnék észre vételeiket, bírá lataikat,
ötleteiket. Az ifjúsá gi est igénye lt volna több elıkészítést. Fe lme rült
annak igénye, hogy az elıadásokban nagyobb mőfaji változatosság
le gyen, több kisc sop ortos foglalkozás és sza badidı a be szélge tésre.
Már ré gebb megszületett e gy ifjúsá gi konferenciának a gondolata.
Imádkozzunk, hogy ez létrejöhessen tavasszal.
A z idei konferencia költsé ge 12295000 lej volt. A konfe rencián
begyőlt a dományok össze ge 3526600 lej. A költsé gek fe de zéséhe z
hozzájárult a CE Koinonia könyvkiadó 300000 lejjel, valamint a CE
Parmenas kft. 950000 lejjel. Szükség van még 7518400 lejre a teljes
költség
fedezésére.
Kérünk
minden
helyi
közössé get,
hogy
lehetıségéhez mérten vállaljon részt e teherbıl. Adományaikat
juttassák el a marosvásá rhe lyi CE Szöve tsé ghez, Halmen Istvánhoz.
4. Szociális tevékenységekrıl. A Szövetség ke retén belül, illetve annak
támoga tásá va l történı szociális munkák jobb me gszervezése é rdekében
e gy mu nka bizottság j ött létre. Ennek ja vasolt ta gjai: Berke Sán dorné
(Tenke), Visky Istvánné (Nagyvárad), Bodoki Klára és Erdıdi Béláné
(Zilah) valamint Szabó Istvánné (Ma rosvásárhe ly).
Ké rjük testvéreinket, jelezzék vissza, hogy küldhetjük-e tová bb ra is a z
egyes közösségeknek körlevelünket erre a címre?
Válaszaikat az 1. Pontban me ga dott címre vá rjuk.

