A CE-Szövetség havonkénti körlevele
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„ Ke l j f e l , v e d d a g y e r me k e t é s a nn a k a n y j á t … ”
(Máté 2,13-21)
Jövıbe tekintünk mi is, embertársainkkal együtt. Mit tegyünk az
ezredforduló elıtt? Hogyan lehetne e bomló-szétloccsanó világban úgy
me gmaradni, hogy életünk értéknyerı-, me gırzı lehesse n?
Az Urára
vá rakozó Iste n-né péne k a jövıképe is az Örökké va lótól van. Nem függ
semmilyen emberi konstellációtól. Sem politikaitól, sem ga zdasá gitól,
sem egyházitól, de még ábrándozásainktól, vagy ideológiától sem! Közös
me gtapasztalásunk: nincs má s megma radás, me gtartatás, pe rspe ktíva csak
a
GYERMEKKEL –
A
GYERMEKBEN
MARADNI.
Számunkra,
gye rmekeinknek is: Benne van a j öve ndınk és az örökkévalóságunk!
Világossá lett számunkra is a történelmi megtapasztalás:
a) Minket megtartani nem képes sem a keret-Bethlehem, sem a szülıinevelıi jóindulat és féltés, sem a kulturális-egyházi hagyomány. (Még a
dá vidi dina sztia hagyománya, híre se m volt elegendı arra, hogy
vé dıburok le gyen a kisgye rmekek körül Kenyérházá n…) Annál ke vésbé
képes erre az önazonosság-tudatunk, nyelvi-, történelmi közösségünk.
De: a Gyerme k ATYJA még a p ogá ny, hódoló má gusokat is „menle véllel”
engedi haza… A Róla szólók, a Vele közösségben levık mind élnek és
bizonyságot tehetnek a Csodáról, a me gtestesült Igérıl. Ez a lénye gi
magyarázata annak, hogy olyan tomboló pusztítása van a gonosznak, de a
Gyermek és a Hozzá tartozók sértetlenek. Az áldozati Bárány nem hullhat
el va lamilyen vészbe n, hiszen az oltáron való fenséges áldozatra lett
elkülön ítve . Csak a ki a Gye rmeke t és an yját vállalja, a z van
biztonsá gba n: az áldozatra e lkülönítettek, a z állandó szolgálók
vé dettségé ben. Így, felülnéze tben másként mutatkozik az érte lmetlen
tömegmészárlás is…
b) A dühöngıvé lett gonosz a Gye rmek jele nlétében képtelen gyilkos
szándékát leplezni. Jézus mindenkor szellemi „vízválasztó”. Ahol İ jelen
van, ott minden leleplezıdik! A Gyermek iránti „érdeklıdés” heródesi
módja, a gyermektelenné tevı bőn, gonoszság. Ellentéte a felelıs
ma gata rtással me gajándé kozó angyali szónak: a Gye rmek és anyja (Jé zus
és Egyhá za) befogadá st, gondoskodó szeretetet, hőséget, é letközössége t
kíván tılünk is, miként e gykor Józseftıl. A Gyermektelen vilá g kihal,
elsorvad,
felelıtlenül
önzıvé
lesz,
és
az
anyák
sirathatják
megvigasztalhatatlanul méhük meggyilkolt magzatát. A szellemi-lelkületi
Gyerme ktelenség még szörnyőbb következménnyel jár, mint a testi!
Boldogok va gyunk, mert mindent, - a jövınket is – a Gyerme kke l élünk
meg.
Berke Sándor, Tenke

Hírek, tudnivalók:

• Marosvásárhelyen 1998 december 19-én közgyőléssel egybekötött
szövetségme gújító összejöve telt tartott a helyi CE Szövetség. Az áhítatot
id. Adorján Kálmán tartotta Jn 13,4-10 alapján. A közgyőlésen
beszámolók hangzottak el a helybeli szövetség munkájáról, a Philotheia
klubról, a Dorkas-há zról, a bucsini tá borról. Az összejövetel végén
tisztújításra került sor. Az új vezetısé g tagjai: elnök : id. Adorján
Kálmá n, titkár: Halmen István, pénztáros: Nagy Katalin, valamint 13
választmányi tag.
A Marosvásá rhelyi CE Szövetség a német Sachsen-Anhalt-i IKE (C VJM)
támoga tásával e gy há romszobás helységet bérelt a Philotheia-klub
állandó mőködtetésére a Kossuth Lajos (Calarasilor) utca 2 szám alatt.
Hetente három alkalommal van nyitva a ház, du.3-9 óra között: kedden
(este 7 órakor diákbibliaóra), szerdán és csütörtökön.
• Csendesnapok lesznek:
- január 15-én Nagyváradon, a CE-házban (1Mózes 39)
- február 16-án Sa rmasá gon, Ba y Zsi gmondéknál
- március 17-én Tenkén, Berke Sándoréknál
- április 16-án Monospetriben, Jakab Sándoréknál
- május 18-án Szilágyszegen, Sipos Andráséknál
- június 16-án Kiskerekiben, Bozsoki Sándoréknál
• Tetıteres faház épül (4x5m-es) az avasi táborhelyen, a Szatmárkörnyéki közösségi tagok adományából. A faanyag megvan már hozzá.
Reménység szerint májusban elkészül, nyáron pedig használatba is
vehetik a táborozók.
• Könyvkiadásunk és terjesztésünk fejlesztésének reményében a CE
Szövetség vá lasztmánya jóváha gyását a dta, hogy a CE KOINÓNIA
könyvkiadó tá rsuljo n a holland COSTSE LE CT kiadóvállalat tal.
• A diakóniai munkák képviselıinek megbeszélése február 13.-án,
szombaton de. 10 órától lesz Tenkén.
• Javaslat: Ha va laki hasznos olvasnivalónak tartja a KIS TÜKÖR c .
lapot, fizessen elı január 30-ig, ajándékképpen valakinek, aki szívesen
olvasná, de elıfizeté sre nincs pé nze.
• Konferenciák. A CE Szövetség elsı ízben kíván ifjúsá gi konferenciá t
sze rve zni. Ezzel a feladattal a Gene zius-Társasá got (a kolozsvá ri
egyetemista -misszió programsze rve zıit) bízta me g. A konfe rencia
te rve zett idıpontja f. é v áp rilis 30-május 2. A helyszín mé g bizonytalan.
A CE Szövetség idei Országos Konferenciája tervek szerint szeptember
24-26 között lesz. Ez alkalommal kívánjuk ünnepélyesen megnyitni a
Nagyváradon épülı CE-házat.
• Kérjük szeretettel körlevelünk olvasóit, jelezzenek vissza, hogy
me gfe lelı címre küldjük-e a körlevelet? Minden közösségnek sze retné nk
rövidesen eljuttatni a CE Szövetség Alapszabályát is, hogy ismerhessék
azt mind a ta gok, mind a z é rdeklıdık. Köszönet azoknak, a kik le vélben
má r reagáltak a körlevélre. (Tenke, Brassó, Kibéd, Szilá gyszentkirály)
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk:
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortoxe nr. 7 3400 Cluj. Tel: 064-199734.
E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro

