
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élık földjén 

(Ésaiás 38,1-11) 
 

zékiás király betegségének és gyógyulásának 
története az imameghallgatás egyik klasszikus 
ószövetségi esete. 

A királyt nem lepi meg váratlanul a halál: Isten az ı 
szolgája, Ésaiás próféta által hozza tudtára, hogy mi 
vár reá. 
“Rendelkezz házadról, mert meghalsz…” Nem lehet 
magunk után rendetlenséget, zőrzavart hagyva tá-
vozni. Viszont nem mindenkinek hozza Isten így 
tudomására távozása idejét. Hányan gondolták a 
szeptember 11.-i terrortámadások áldozatai közül, 
hogy aznap odavesznek? Vagy gondolta-e az a fiatal 
egyetemista fiú, hogy nem éri meg a beszélgetés 
végét, hanem minden elıjel nélkül meghal? 
Aligha dicsıíti viszont Istent, ha csak a közelgı halál 
tudata késztet arra, hogy rendet tartsunk magunkban 
és magunk körül. 
Szeptember 11.-én ezt kérdezte valaki, miután látta 
az egyenesben közvetített pusztulást: “Na, láttátok-e 
a világ végét a tévében?” Amikor Jézus az ı közelgı 
eljövetelérıl és a világ végérıl beszél, a háborúkat 
említve ezt mondja : “De ez még nem itt a vég… ez a 
sok nyomorúságnak kezdete.” (Mt24,6.8) 
Számítanunk kell arra, hogy sok háború volt, ami 
még korántsem hozta el a véget. Talán ez sem hoz-
za, hanem meg kell tanulnunk feszültségek, nyomo-
rúságok között élni, amelyekbıl még a halál sem vált 
ki egykönnyen. Sıt, ha valami jó következne is, áll 
Isten parancsa: “Rendelkezz, tégy rendet magad, 
házad dolgaiban!” A feltámadott Jézus után rend volt 

a sírban is: a keszkenık és leplek össze voltak fogva! 
Ezékiás nem hal meg, hanem kap tizenöt évnyi hala-
dékot. Következetlen lenne Isten: nem tartja be, amit 
mondott? Hogy miért kellett Ezékiást így megszólíta-
nia, nem tudom, egy viszont biztos: ha İ azt akarta, 
hogy a király még éljen tizenöt évet, nem akarta ennek 
az embernek az imádsága nélkül. A “legyen meg a Te 
akaratod” részünkrıl teljes részvételt, bevonatást kell 
hogy jelentsen könyörgéssel, imádsággal, esedezés-
sel, Atyánk akaratának teljes és szív szerinti szereté-
sével és kívánásával. Isten adni akar, de nem csupán 
életet, hanem a Tıle való élet után sóvárgó lelket, azt 
kérı imádságot is. 
Gyógyulása után Ezékiás visszaemlékezik saját ırlı-
déseire, félelmeire: “Azt gondoltam, hogy nem látom 
többé az Urat az élık földjén…” (11.v) Számára ez a 
földi élet arra volt jó, hogy lássa az Urat. Nem egyebek 
látásának elvesztéséért sír, hanem azért, hogy nem 
láthatja az Urat. Nem tudjuk, mennyire hitte, hogy 
halála után látni fogja İt. Krisztus feltámadása és az 
apostoli tanítás azt a többletet hozta számunkra, ami-
rıl Ezékiás és kora talán csak homályosan sejtett va-
lamit. Az Úrral való szemtıl-szembeni találkozás hite 
viszont nem jelentheti azt, hogy itt lemondhatnánk 
arról, hogy İt lássuk és szemléljük. Legyen ez a földi 
élet számunkra azért értékes és drága, mert a Vele 
való találkozás, az İ tettei látásának alkalmaként és 
helyeként ajándékozott meg bennünket vele. 
 

Adorján Kálmán
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Hírek, értesítések:  
Kolozsvár:  
� A szeptember 7-9. között tartott Országos Kon-

ferencia több mint 400 résztvevıje közül 342 
jelentkezett be. A konferencia költségei: 
20.426.934 lej és 10.000 Ft. (kb. 65000 lej/fı) A 
költségek fedezete a következı forrásokból ke-
rült elı: NN adomány 1.000.000 lej, Diósadi kö-
zösség 500.000 lej, Marosvásárhelyi CE 
2.500.000 lej, Nagyváradi CE 2.500.000 lej, Zi-
lahi CE 2.500.000 lej, Központi iroda 2.583.934 
lej, persely 8.722.000 lej, 15.100 Ft, 31 DEM, 
egyéb bevétel: 121.000 lej. Köszönet illesse 
mindazokat, akik a konferencia megszervezésé-
ben és lebonyolításában értékes segítséget nyúj-
tottak szállítással, vendégfogadással, természet-
beni adományokkal (zöldség, élelmiszer). E he-
lyen is külön köszönjük a Kolozsvár-Tóvidéki 
Ref. Egyházközség vezetıségének, hogy Szö-
vetségünk rendelkezésére bocsátotta a templo-
mot. 

� Október 12.-én tartotta szövetségmegújító kö-
zösségi összejövetelét a kolozsvári CE Szövet-
ség. Ez alkalommal sor került új tagok felvételé-
re is (1 férfi 3 nı), valamint a tisztújításra helyi 
szinten. 

� November 23.-án a CE Szövetség Országos 

tisztújító közgyőlését tartja Kolozsváron, a Tó-
vidéki Ref. templomban. 

Marosvásárhely: 

� Szeptember 10-11.-én a közösség fogadta a hol-
landiai Tabitha alapítvány képviseletében Rien 
Mayert és Joop Verschoort. Megtekintették a 
Dorcas gyermekotthont, az épülı CE-házat, va-
lamint a bucsini táborhelyet. 

� Szeptember 28-29-én csendes napokat tartottak 
a Philotheában. Az együttlét keretét az áhítatok 
képezték, a csoportos beszélgetéseken a teaház 
jelenérıl és jövıjérıl, közösségünk életérıl volt 
szó, konkrét feladatok, tervek, szervezési kérdé-
sek megvitatására is sor került. A résztvevık 
fontosnak tartották, hogy Isten elıtt megcsende-
sedve, áldást kérve és ugyanakkor önmaguk új-
bóli, tökéletesebb odaszánásával kezdjék az új 
iskolai évet, tevékenységeiket. 

� Október 7.-én újraindultak a házas-találkozók a 
Philotheaban. Kb hatvanöten győltek össze és 
hallgatták dr. Juhászné, Judit néni elıadását Al-
kalmazkodás és egymás elfogadása címmel. 

� Vigasztalást kívánunk Kerestély Anna testvé-
rünknek férje halála alkalmából, valamint 
Precub Ilonkának, férje, Árpád backamada-rasi 
CE tag elhunyta alkalmából. 

Nagyvárad 
� November 6: körzeti csendesnap a CE-házban. 
� November 21: lelkipásztorok és feleségeik 

találkozója. 
Tenke 

� Október 13-14: Ifjúsági csendesnap volt 
Globalizáció és posztmodern címmel. A mintegy 
100 ifjúnak Balogh Róbert (Debrecen), Horváth 
Levente és Visky András (Kolozsvár) tartott 
elıadást. 

� Október 20.-án tartja eljegyzését a tenkei öreg-
otthon két munkatársa: Szilágyi Mihály Dániel 
és Máté Anna. Isten áldja meg a házasságra való 
készülıdésüket! 

Zilah 

� A zilahi CE Szövetség új címe: 4700 Zalău, str. 
A. Şaguna 39/d Tel/fax:  060-662369. 

� November 11-19: ifjúsági hét. Érdeklıdni a 
060-662369-es telefonszámon lehet. 

� November 19: A Parmenas-center ünnepélyes 
“birtokba vétele”. 

 
Köszönet illesse a következı közösségeket a köz-
ponti iroda mőködtetésére adott adományaikért: 
Temesvár: 300000 lej, Tenke: 1500000 lej, Varsolc 
300000 lej. Magánszemélyektıl 250000 lejt kap-
tunk. 
 
Imádkozunk, hálát adunk: 
� Antalfi Gizella, udvarhelyi testvérünk rabokkal 

és hozzátartozóikkal folytatott kiterjedt börtönle-
velezéséért. 

� Boda Mózes és Anka lánya, Erzsébet, valamint 
Dobai Zoltán és Edit fia, Zsolt születéséért. A 
szülıknek és gyermekeknek Isten ırzı, jóra ve-
zérlı kegyelmét kérjük. 

� Balázs Zsuzsa és Geréb Éva missziói munkáso-
kért a Távol Keleten. 

� További munkásokért Isten aratásába. (Csak a 
németországi székhelyő Liebenzelli Missziónak 
mintegy 60 missziói munkásra lenne szüksége.) 

� A CE Szövetség Országos tisztújító közgyőlésé-
ért, a leendı tisztségviselıkért, bizottságokért és 
munkacsoportokért. 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 

Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


