
  

 

 

 

 

 

 

 

Kiáltások a mennyben… 

(Jelenések 6,9-17) 
 

 pecsétek felnyitásakor titkok, rettenetek vál-
nak láthatókká. Elsıként a fehér lovon ülı 
jelenik meg: gyızelme biztos, mert “adatik” 

neki. Ám a gyızelmet harc elızi meg, és sorban 
megjelennek a vörös, a fekete meg a sárga lovak és 
lovasaik: a háború, a diktatórikus gazdaság valamint 
a halál. 
Hogy a földön ilyesmik vannak, az talán nem megle-
pı (noha mindannyiszor meglepıdünk, ha féltett 
nyugalmunkat megzavarja valami). De felnyílik az 
ötödik pecsét, és különös dologra figyelmeztet az égi 
látás: a menny nem az a hely, aminek mi gondoljuk. 
A mennyben emberek lelkei bosszúért kiáltanak. 
A mennyrıl azt gondoltam: az a hely, hol megfeled-
kezhetek minden bánatról, könnyrıl, nehézségrıl. 
Valamikor megítéltem azokat, akik csak a földi terhek 
elıl akartak a mennybe menekülni, és nem a Meg-
váltó Jézus közelségéért vágytak oda. Amikor ma-
gamban is felfedeztem hasonló indulatokat, már nem 
volt olyan könnyő ítélkezni. De azért a könnytelen és 
sóhajtalan mennyre még várni kell, amíg maga Isten 
el nem hozza azt az idıt (Jel 21,4). 
Akik a földön igazságtalanság, üldöztetés miatt 
szenvedtek, azok a mennybe jutva, nem feledkez-
hetnek meg egyszerően arról, amit átéltek, és ami 
tovább történik társaikkal a hitben. Akiknek lelke 
valamikor az oltárra került, most az “oltár alatt” (9.v) 
– azaz oltalom alatt van. Ez az oltalom nem az ı 
szenvedésük érdeme, hanem a Krisztus keresztje 
oltárán megnyilvánult kegyelem gyümölcse. Abban 
bíztak, mint bőnösök, abból merítettek erıt, mint 
bizonyságtevık, béketőrést, mint szenvedık, és íme, 
a mennyben is ez a helyük. Az oltár oltalmában vi-
szont emlékeznek, és bosszúért kiáltanak. 
A válasz egyáltalán nem kényeztetı, bár elıször  

megkapják a fehér ruhát, jeleként annak, hogy szá-
mukra véget ért a földi kín, és készülhetnek a Bárány 
menyegzıjére. Az ujjongás ideje viszont még nem jött 
el számukra sem: a hosszútőrést a mennyben is gya-
korolniuk kell, “amíg beteljesedik… (azoknak)… szá-
ma, akiknek meg kell öletniük, amint ık is megölettek.” 
(11.v) 
Mindennek be kell teljesednie, még a vértanuk szá-
mának is. Miért, ha a magam gondolatai szerint egy is 
sok, és a szenvedés legkisebb mértékére is azt mon-
dom: elég? Pál apostol minden bizonnyal azok közé 
tartozott, akik hitték: Krisztus áldozata tökéletes és 
hiánytalan. Mégis így ír: “a magam részérıl betöltöm 
ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testem-
ben az ı testéért, ami az egyház”, (Kol1,24) jelezve 
azt, hogy ı úgy tarja teljesnek az életet, ha Isten aka-
rata teljesedik be. Úgy gondolom, hogy csak kívülál-
lókként gyanakodhatunk arra, hogy itt egy a mártírok 
vérét szomjazó Isten áll a háttérben. A mártírok, akik 
benne vannak, tudják igazán, hogy másról van szó: a 
bizonyságtételnek, Isten dicsıítésének beteljesedésé-
rıl, és ebben teljesedik ki annak élete, akinek szívét 
Megváltója szeretete foglalja le. 
Karácsonykor arról emlékezünk, hogy Isten Fia testté 
lételével vállalt közösséget velünk, áldozatával meg-
váltott. Énekeljük teljes szívünkkel, önáltatás nélkül 
Alexandriai Kelemennel (3. sz.) együtt: 

“Szentlelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát, 
És adj fejünkre tıled nyert, ékes koronát, 
Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk 
Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!” 

Így váljon mindannyiunk egész élete a Vele való ün-
nepléssé! 

Adorján Kálmán

� November 23.-án a CE Szövetség Országos tisztújí-
tó közgyőlését tartotta Kolozsváron, a Tóvidéki Ref. 

templomban. Az igei bevezetı a Ezékiel 22,23-31 alapján 
hangzott: Az Isten népe között mutatkozó romlottság 
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Hírek, tudósítások, imatémák: 



mindenkit érint, teljes a felsorolás: a prófétákkal ordító 
oroszlánok, hasznot húznak, a papok a törvényt elcsavar-
ják, nem tesznek különbséget a szent és a közönséges 
között. A lelkiekben nincs rend, tehát a köz dolgaiban 
sincs. A bőnös módon rakott falat bemázolják, és a prófé-
ták igazolják a gonoszságot. A CE Szövetség nem az a 
hely, ahol minden automatikusan jól megy. Nem vagyunk 
bebiztosítva az ilyen magatartással szemben. A nép úgy 
él, ahogyan igazoltnak látja azt a vezetık részérıl. Isten 
keresett valakit, aki beálljon a törésre, aki vele szemben 
építene falat. Álljon be valaki a törésre, ha már ilyen nyo-
morultak vagytok. De nincs, aki a romlást Isten elıtt hor-
dozza! Istennek haragja igazából ezért gerjed fel. Egy 
valaki, aki maga is töréssé lett, a Jézus Krisztus közbenjá-
rásában reménykedhetünk mi magunk is. Ez viszont nem 
jelenti azt, hogy nekünk magunknak ne kellene imádság-
ban hordoznunk a nyomorúságokat. 
A közgyőlés fontosabb határozatai: Mivel ez alkalommal 
sem sikerült új elnököt választani, azért a közgyőlés elha-
tározza, hogy megbízás alapján Adorján Kálmán látja el 
az elnöki teendıket, legtovább a következı országos 
konferenciáig.  
Az országos választmány: 
Elnök: ifj. Adorján Kálmán 
Körzeti képviselık: Berke Sándor (Bihar); 
Szilágyi Sándor (Szilágyság); Daray Attila (Kolozsvár); 
Lırincz János (Maros) 
Bizottságok képviselıi: Visky Hanna (ifjúsági); 
Bodoki Halmen László (gazdasági); Szabó István (szociá-
lis); Horváth Levente (missziói);  
Gáspár Attila (gyermekmunka); Visky András (iratmisszió, 
sajtóképviselet). 
Ellenırzı bizottság:  
Nagy Katalin, Visky István (Bihar), Dénes Klára (Szilágy-
ság), Csiszér Balázs (Kolozsvár), Halmen József (Maros). 
Fegyelmi bizottság tagjai: 
Sipos András, Visky Péter, Visky Magdolna. 
A CE Szövetség ügyvezetı elnöke Halmen István, az 
országos iroda Marosvásárhelyre költözik. 2002. március 
31.-ig létre kell hozni az új központi irodát 
A közgyőlés felkéri a helyi közösségeket, hogy havonként 
15000lej/tag hozzájárulással támogassák az országos 
iroda mőködését. 
� Nagyvárad 
– A Júlia-otthon munkatársai két újabb gyermekért 
imádkoztak. Isten meghallgatta ıket: november 14.-e óta 
két kisfiúval és egy kislánnyal gyarapodott az otthon lakói-
nak száma. Ajándékként fogadták ıket. 
– Minden télen 200 szegény család részesül anyagi 
segélyben, nagyváradi testvéreink közvetítésével, a hol-
landiai KOEH Alapítvány jóvoltából. A segélyezettek az 
adomány kiosztásakor az Ige áldásaiban is részesülnek, 
testvéreink pedig meg is látogatják ıket. 
– Decembertıl újra kezdıdött az utcamisszió. 

Rendszeres alkalmak (Nagyvárad CE-ház, St. Cel Mare u. 
28. sz): 
• Körzeti csendesnap (hónap elsı keddje) 
• Berea szeminárium (hónap elsı szombatja). A legkö-
zelebbi jan. 12.-én lesz. Témák, elıadók: Az imádság 
(Nagy József lp. és neje); Zsidó – muzulmán konfliktus (Ifj. 
Visky István lp.) 

• Lelkipásztorok, feleségeik valamint gyülekezeti mun-
kások találkozója (havonta). Legközelebb február 4.-én 
lesz, du. 1:30 órai kezdettel. 

• Evangélizációs jellegő elıadások egyetemistáknak 
(havonta, csütörtök este). December 6.-án volt az elsı 
ilyen alkalom, amelyen Horváth Levente tartott elıadást. 
� Zilah: Megjelent a Dalbimbó 2001/4-ik száma, híreket, 
beszámolókat tartalmaz az októberben Nagyváradon 
tartott Gyermekek Csendesnapjá-ról (érdemes elolvasni a 
Varsolcon élı 11 éves Dénes Eszter beszámolóját), Szőcs 
Teri írását, több szilágysági gyerek karácsony-várását, 
versét; megcsodálni szép rajzaikat, megfejteni tematikus 
rejtvényeiket stb. Sok jól író gyerek munkatársa van im-
már a negyedévenként megjelenı gyermeklapnak, de aki 
mégis be szeretne kapcsolódni, nagyon igyekezzen, mert 
lassan-lassan véglegesen lemaradnak, kiszorulnak a 
munkatársak sorából. Fıleg a Székelyföldrıl, határainkon 
túlról várunk még híradásokat.  
A zilahi Csemete gyermekzenekar karácsonyi hangver-
senyt készít, amelyet december 25-én 18 órai kezdettel 
mutat be a közösségnek a félig elkészült Parmenas-center 
gyülekezeti termében.  

� Szövetségmegújító alkalmak. Kolozsváron október 
12.-én, Nagyváradon november 20.-án, Marosvásárhelyen 
dec. 8.-án volt szövetségmegújító alkalom. Kolozsváron 
hét, Marosvásárhelyen három taggal bıvült a tagság. 

� Szilveszteri együtt-ünneplés: Nagyváradon este 7 
órakor a CE-házban (információ: 059-445256; 090-
043611). Kolozsváron szintén este 7 órakor a Koinónia-
házban (Törökvágás u, 4. Sz; Információ 064-187044). A 
zilahi közösség tagjai a Szabó Imréék házánál (Kraszna 
utca). 
� Köszönet illesse a következı közösségeket a közpon-
ti iroda mőködtetésére adott adományaikért: Diósad 
200000; Mezıpanit 500000; Zilah 280000. 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 

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

A CE szövetséges fogadalom: 
Mivel a Megváltó engem annyira szeretett, hogy a kereszt-
fán meghalt érettem, én is szeretni akarom İt, és Iránta 
való hálából életemet Neki szentelem. Bízva az İ erejében, 
komolyan törekszem mindig azt cselekedni, ami İneki, az 
én Uramnak és Megváltómnak kedvére van. Igyekszem 
valódi keresztyén életet élni, fıként abban a körben és 
helyzetben, amelybe İ állított. Igéjét mindennap olvasom, 
mindennap imádkozom, az istentiszteleteket rendesen 
látogatom, Isten országának elımenetelén munkálkodom. 
Mint a ……i szövetség tagja, a szövetséggel szemben 
vállalt kötelezettségemnek eleget teszek. 
 


