
  

 

 

“Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekbıl.” (2 Péter 2,9) 
 

Jó féléves szünet után újra jelentkezik a röpCE. 
Azoknak köszönhetı ez, akik e hosszú kimaradás 
ellenére is várták, talán még egy-két röpKE imát is 
mondtak hírlevelünk feltámadásáért. Vagy talán 
íróiért, szerkesztıiért? Rájuk fér, hiszen egy ekkora 
lapocskáról is elmondható: nemcsak akkor él, ha 
megírják, hanem akkor, ha élnek írói, szerkesztıi. 
A napokban a fenti igében található ígéret éltet: 
“Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísér-
tésekbıl.” Nagy biztatás ez, amikor tapasztalom: 
nem kegyességem ereje szabadít meg, hanem újra 
és újra az Úr Jézus maga. Sokadszor is ugyanúgy, 
mint elıször. İ nem csupán elıször megmentı, 
utána pedig csak számon kérı úr, hanem mindvégig 
Jézus, azaz Üdvözítı, Szabadító. 
Mire jó tehát a kegyességem? Arra, hogy állhatato-
san felismerjem megkísérthetı voltomat, gyengesé-
geimet, a bőnre való hajlandóságomat, és ezekkel 
együtt azt, hogy Isten kegyelmére rászorult ember 
vagyok. Jó arra, hogy higgyem mégis Benne, biza-
kodva abban, hogy ha kegyébe fogadott, nem hagy 
el, ha kiválasztott önmagának, véghez is viszi tervét 

életemben. 
Kísértés ugyanis van, ha egyik helyrıl a másikra is 
költözünk, mindig jobbat remélve, jobbra vágyva. A 
kísértés meglep, nem jelenti be magát: kiszámíthatat-
lan, és eltalálja gyenge pontomat. A gonosz kezében 
ártó, pusztító szándékú fegyver, Isten kezében viszont 
nevelı eszköz, amelyet felhasznál arra, hogy megmu-
tatkozzék, mi lakik bennem, mit ér kegyességem. Jó 
tudni, hogy ha a helyváltoztatás nem is tud megsza-
badítani a kísértésektıl, - esetleg újabb és újabb pró-
bákkal szembesülünk - , az Úr képes rá. 
Legyen hát arra is jó a kegyességem, hogy a Krisztus 
felé megelılegezett bizalmat kövesse a hála is a meg-
tapasztalt szabadításért. 
Végül még egyet: az Ige többes számban beszél a 
kegyesekrıl. Nem vagyok egyedül: az ígéreten oszto-
zom mindazokkal, akiket Isten kegyelmébe fogadott. 
Osztozzam tehát fájdalmukban, könyörgéseikben, 
könnyeikben is, hogy együtt örvendhessek velük az 
Isten által ajándékozott kimenekedésben is. 

Adorján Kálmán
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Május 31-június 6 között, Szingapúrban volt a CE Világszövetség 24. Konferenciája. Az egyhetes rendez-
vény fı témája A jövı reménysége volt, melyet az esti elıadások bontakoztattak ki a következıképpen: A re-
ménység egy személy (Christopher Chia, szingapúri presbitériánus lp.), A reménység logikája (Burkhard Weber 
lp., Németország), A reménységbıl fakadó felelısség (Freddy Boey, Korea), Reménység – mi végre? (Simon 
Makundi, anglikán püspök, Tanzánia). Mintegy 450-en vettek részt a konferencián a világ különbözı részein 
mőködı CE-szövetségek képviselıi. A viszonylag kis létszám nagymértékben tulajdonítható a 2001 szeptember 
11.-i amerikai terrortámadásoknak, amelyek sokaknak elvették a kedvét az utazástól. A legnépesebb az indiai 
delegáció volt mintegy 100 személlyel, nagyságrendben a Dél-Koreai következett kb. 40, az Amerikai-Szamoa-i 
csoport 35 fıvel, majd a németek  a maguk 30 fıs csoportjával. Sok más országos szövetség is képviseltette 
magát: angol, ausztrál, holland, horvát, ír, japán, kajmán-szigeteki,  lett, litván, mexikói, orosz, tongai, stb. A 
Romániai CE Szövetséget Adorján Kálmán és Adorján Éva képviselte. A CEVSz új megválasztott elnöke 
Faatape Lavatai, Amerikai Szamoa-szigetekrıl való kongregacionalista lelkipásztor. 
A küldöttek győlésén mintha csak hazai gondokkal találkoztunk volna: több helyen, fıleg ott, ahol nagyobb múlt-
ra tekintenek vissza, szükségessé vált a CE Szövetség léte és szolgálata értelmének újra fogalmazása. A fiata-
labb nemzedéknek ebbe a szolgálatba való bevonása sem mindenütt egyértelmően könnyő. Kiderült, hogy nem 
csupán szolgálni kell, hanem kell tudni átadni is a szolgálatot, belevonni a következı nemzedéket. Vannak vi-
szont biztató jelek is. Egyesült Államokbeli atyafiak mondják, hogy a CE igeközpontú ifjúsági programjai helyen-
ként vonzóbbak a tizenéveseknek, mint a vonzónak szánt “mézesmadzag-programok”. 

Koinónia Kiadó, Kolozsvár  
Megjelentek a következı könyvek: Szőcs Teri: csodÁLLATOS könyvecske, Egyed Emese: Levélajándék  
HatárIdıNapló 2003, Visky Ferenc: Fogoly vagyok, Pimpimpáré (vers és muzsika gyermekeknek)  
November 7.-én fényképkiállítás megnyitó volt Marosvásárhelyen a Transsylvania Anno Domini MMI címő 
fotóalbum képeibıl. 
November 7.-én a marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvfesztivál keretében könyvbemutató volt: Visky Ferenc: 
Fogoly vagyok c. könyvét Sebestyén Mihály, ill. a Kecskeméthy Bibliát Adorjáni Zoltán mutatta be. 
November 9.-én szintén a könyvfesztivál keretében bemutattuk a Hervay Gizella: Kobak könyvét, Berszán Ist-
ván: A válogatott útibatyu, Egyed Emese: Levélajándék, Szőcs Teri: csodÁLLATOS könyvecse  
November 11-14: Mihály Emıke és Berke Sándor könyvbemutató körútja a következı gyülekezetekben: 
Magyarkakucs, Belényes, Bihar, Szentjános, Tenke, Biharfélegyháza, Vajda  

Marosvásárhely 
Elhúnyt Nagy István, aki 1991-92 között a CE-Szövetség országos elnöke, 1992-95 között tiszteletbeli elnök 
volt. Családjának, rokonságának és minden testvérének a Krisztusban kívánjuk az Úr vigasztalását. 

A CE-Szövetség körlevele IV. évf.   3. szám   
Marosvásárhely                   2002 december 2. 

 



A CE Szövetség lelkészi kollégiumot hozott létre, mely arra hivatott, hogy a szövetséghez tartozó valamint 
annak célkitőzéseivel egyetértı (nem CE tag) lelkipásztorok lelki közössége, tanácskozó fóruma legyen. 
November 24.-én házasok találkozója volt az udvarfalvi gyülekezetben. A találkozó témája az Agresszió a 
családban volt. November 10.-én beindult a Philothea klubban is a fiatal házasok találkozója. 
November 30.-án szövetségmegújító volt Marosvásárhelyen. A közösség Lırincz János lp. személyében el-
nököt, Adorján Kálmán lp. személyében alelnököt választott.   
December 1.-én tábori utótalálkozó volt a nyári (mezısályi) angoltábor résztvevıi számára.  

Tóti 
Demeter Sándor lp. atyánkfia és családja nehéz helyzetben van. Néhány hete Kolozsváron, a tomboló szélvihar 
ledöntötte a Tanítók házának téglakerítését, amely rádılt teológus fiúkra, Sándorra, súlyosan megsebesítve 
jobb karját, kezét. İ ugyan felépülıfélben van, de még nem jött helyre teljesen. (Ugyanakkor súlyosan sebesült 
Józsa Ferenc, aradi lelkipásztor leánya is.)  
Egyik idıs presbiterük a II. világháború hıseinek kívánt emléktáblát állíttatni, de a presbitérium udvarra vonat-
kozó döntését semmibe véve, a portikusba akarta elhelyezni. Egyik hivı gyülekezeti tag viszont összetörte a 
táblát. Ebbıl világi, hatósági vonalon is gond lett, a prefektúrára is elkerült az ügy sovinizmus címén, mert a 
hısök nevei között volt egy román név is. Ami egyházilag következett, különösen is súlyos. DS-t vádolják azzal, 
hogy "íme, ı bújtatta fel a hívıket, stb." Volt négy órás helyi közgyőlés is, amelyen az esperes részt vett. DS 
elmondása szerint imádságos lélek nélkül aligha lehetett volna elviselni mindazt, amit rá meg a táblaösszetörıre 
mondtak. DS nyilván elmarasztalja a táblaösszetörıt megfontolatlan tettéért, ám nem adnak hitelt szavának. 
Következésképpen, mintegy 300 aláírás is összegyőlt DS ellen, és meneszteni szeretnék ıt. December 12-én 
egyházfegyelmi ülést is tartanak. Emberileg nagyon nehéz idıknek néznek elejébe DS és családja. Egyfelıl 
lelkileg is megviseli ıket, de ha el is kell költözniük télvíz idején, az fölöttébb megnehezíti életüket. DSné, Ilonka 
vérzı fekélye kiújult, két kisebbik gyerekük pedig tüdıgyulladásos. 

Zilah 
Október 4-6 között Zilahon tartotta országos konferenciáját a Romániai CE Szövetség. A mintegy 450 résztvevı 
az elsı korinthusi levél “bolondság”-textusaival kapcsolatos igehirdetéseken hallhatta Isten üzenetét. A CESz 
közgyőlése áj elnököt választott R. Szabó István személyében. Isten áldása legyen az új elnök szolgálatán. 
Bıvebb beszámoló A Kis Tükör hasábjain olvasható. 

Kraszna 
Szeptember 12.-én született negyedik gyermekének, Józsefnek örvend Juhos Attila és Klára. A közösség ima-
támogatását kérik. 

Köszönjük a központi iroda részére küldött adományokat/tagsági dijakat: NJ, NN, valamint  Kolozsvár, Temes-
vár, Szék, Szentkirály, Panit, Varsolc, Udvarhely, Parajd, Nagyvárad, Szatmár, Tenke, Szalonta, Marosvásár-
hely, Fenes, Petri, Érmihályfalva, Szamosardó és Kisnyégerfalva CE tagjai részérıl. 
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Böjt- és imanap. Felkérjük a CE-szövetség minden tagját, hogy Dec. 8-11 között legalább egy napot szánjon 
arra, hogy Urunk színe elıtt böjtben és imádságban hordozza  
• Demeter Sándor és családja sorsát a Tóti gyülekezetben. 

Imádkozzunk továbbá:
• A CESz megújulásáért 
• A CESz missziójáért 
• létesítendı misszionáriusképzı iskolánkért 
• fiatalok megnyeréséért Isten Országa számára, 
• CE-szövetség tagságának fiatalodása érdeké-

ben, ifjúsági közösségeinkért 
• fiatalok párkapcsolatáért, házasságáért, gyer-

mekáldásért 
• gyerekek közötti misszióért 
• a szenvedélybetegek között végzett munkáért 
• idısebb testvéreinkért 
• az egyedülállókért és magányosokért 
• haragot tartó, meg nem bocsátó vagy más bő-

nökben gyötrıdı testvéreink megújulásáért 
• beteg, gyászoló testvéreinkért 
• helyi-körzeti CE-gondok megoldásáért 

• bizonyságtételünk hitelességéért 
• szolgálatunkban alázatért és bölcsességért 
• szövetségünk minden tagjáért és vezetıiért 
• az egyházi hatóságért, vezetıkért egyházkerületi, 

megyei és helyi szinten 
• a CESz szolgálatának elfogadásáért és támoga-

tásáért egyházunkban 
• Isten Szentlelkének kiáradásáért és az Ige tiszta 

hirdetéséért gyülekezeteinkben 
• a magyar nép megtéréséért 
• Isten népének egységéért országunkban és szer-

te a világon 
• az említetteken túl mindazokért, amiket Isten 

Szentlelke kinek-kinek szívére helyez.

Örömmel fogadjuk mindazon testvéreink bekapcsolódását is, akik nem tagjai a CE Szövetségnek, viszont kö-
zösséget vállalnak Urunkkal és velünk egyaránt.  

 Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Principală nr. 156  4323 Sâncraiu de Mureş. Tel: 0625-316632. E-mail: kaleva@bonuspastor.com 


