
  

 

 

 

 

 

 

 
 

“Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is 
elıhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ıvele együtt.” (1Thess4,14) 

 

Feltámadásunk teljességgel Jézushoz kö-
tött, éppúgy mint Istennek minden más 
ajándéka. Három vonatkozásban is utal 
erre Pál apostolnak idézett mondata. 
Az elsı a feltámadás módjáról szól. Erre 
utal az azonképpen szó. Azonképpen, tehát 
oly valóságosan támadunk fel, mint maga 
Jézus. Nem mások emlékeiben, nem utó-
dainkban, nem is csak lelki megelevene-
désrıl ír az apostol. A feltámadott Krisztus 
tapintható valóságként jelent meg tanítvá-
nyai között. 
Az azonképpen jelzi, hogy testünk is az 
Övéhez hasonló lesz, megszabadítva ha-
mis dicsıségétıl, dicsekvésétıl, ugyanak-
kor nyomorúságaitól, gyengeségeitıl, a bőn 
fogságától is. 
Jézus által, szól a második kitétel. Nem 
magamtól tehát. A Krisztusban hívı ember 
továbbra is Krisztusra utalt ember. Áll ez a 
krisztuskövetésünkre, amiért folytonosan 

kell kérnünk, hogy megelevenítsen Lelke 
által. Nem csak az induláshoz van szüksé-
gem a kegyelemre, hanem a folytatáshoz is, 
a feltámadáshoz meg végképpen. 
A harmadik vonatkozás Krisztushoz kötött-
ségünket húzza alá: İvele együtt. Nem csu-
pán megelevenítı erejére, hanem Rá magá-
ra van szükségem. Ez az ıvele együtt azért 
lehetséges, mert İ nélkülem ment a kereszt-
re. Nélkülem szerezte meg bőneim bocsána-
tát, nélkülem szenvedte el a keresztfa szé-
gyenét, kárhozatomat. 
Késztessen ez a nagy ajándék arra, hogy 
életünk minden idejében és helyzetében kí-
vánjunk Vele együtt járni. 
Adjon Isten minden testvérünknek bıséges 
részt a megáldozott húsvéti Bárányból, Krisz-
tusból, és az ı feltámadásának ereje által 
áthatott életet. 

Adorján Kálmán

 

 

A közelgı nagypéntek és a húsvéti ünnepek alkalmából mellékeltük a bi-
zonyságtételeket, melyekbıl kitőnik, hogy az Ádám bőnének öröksége 
miatt mivé lettünk e siralom völgyében, de az is, hogy Krisztus megál-

doztatása, feltámadása és megdicsıülése által kik leszünk. 
Ez képezi a mi feltámadásunk és üdvösségünk biztos zálogát 

(I Thess.4,14, Ef.1,14) 
 

A CE szövetség országos vezetısége  
 

Istentıl megáldott húsvéti ünnepeket 
kíván  

minden kedves testvérünknek. 
                                                                                                                                           

A CE-Szövetség körlevele V. évf.   1. szám      Kolozsvár,                   2003 április 15. 
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• Március 28 és április 1 között Visky Johanna és Halmen István képviselte szövetségünket a Ma-
gyarországon, Piliscsabán tartott EURIM 2003 európai belmissziói konferencián 

Kolozsvár 

• Március 12. -én Harald Binder német biológus-genetikus tartott elıadást. • Március 17-23 között 
a Németországból sugárzott Pro Christ 2003 evangélizációs alkalmait lehetett követni a tóközi 
református gyülekezetben. 

Marosvásárhely és környéke 

• Március 6-8 között tartották a Keresztyén Orvosok IV. Találkozóját. • Március 9-11 között 
Harald Binder német biológus-genetikus tartott elıadásokat. • Március 17-23 között a Németor-
szágból sugárzott Pro Christ 2003 evangélizációs alkalmait lehetett hallgatni-nézni a Kövesdombi 
és az udvarfalvi református gyülekezetekben. • Április 11.-én szövetségmegújító alkalmat tartot-
tunk a marosvásárhelyi CE-házban.  

Zilah 

• Április 1.-én körzeti csendesnapot tartottak Zilahon.  

Nagyvárad és környéke 

• Április 10-12 között Ifjúsági napok voltak Tenkén. • Ugyanabban az idıben zajlott a váradi CE-
házban a Dorcas diakóniai konferencia. 

Megszülettek: Nagy János és Márta 7. gyereke – Réka (Kolozsvár). • Virágvasárnap keresztelték 
Kulcsár András és Jutka az ikreket, Krisztinát és Emese-Beátát (Zilah). 

Eljegyezték egymást  Csizmadia Ferenc és Szıcs Cecília a március 22.-i szövetségmegújítón (Ma-
rosvásárhely). 

Hazaköltöztek Urunkhoz: id. Szilágyi Imre ny.lp.  (Varsolc), Kulcsár Mária (Diósad-Zilah), Máté Pál 
(Panit),  
Köszönjük a közösségek és tagok által küldött adományokat, tagsági díjakat. Kérjük azokat a közös-
ségeket akik még nem küldték be a tavalyi évi tagsági díjakat, szíveskedjenek minél elıbb megtenni.  
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Rendezvények a következı idıszakban 

Idıpont Rendezvény Helyszín 

Április 25-27 Országos Ifjúsági konferencia Harasztos 

Május 2-4 Centenáriumi konferencia Piliscsaba, Magyarország 

Május 5 Lelkipásztori Kollégium Nagyvárad – CE-ház 

Május 6 Csendesnap Tenke 

Május 7 Lelkipásztorok találkozója Marosvásárhely, Kövesdomb 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
CE Marosvásárhely, str. Hegyi Lajos nr. 9  4300 Targu-Mures. Tel: 0265-132591. E-mail: cemaros@fx.ro 


