
  

 

 

 

 

 

 

 
 

„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok 
vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi 

kovásszal ünnepeljünk...” (1Kor5,7-8) 
 

Húsvéti nagytakarítás... Ó, nem a szınyegrázásra, portalanításra, ablaktisztításra stb. gondolok, bár 
ezek sem elhanyagolandó dolgok! Isten Igéje más valamirıl beszél nekünk az ünnep táján, és meg-
lepı dolgokra tanít. 
Az elsı meglepetés az, hogy kovásztalanokként, tisztákként szólít meg, mégis arra szólít fel, hogy 
tisztítsuk el a régi kovászt, azaz a bőn kovászát. Ha valaki kovásztalan, mit kell még eltakarítania? 
Aki a Krisztusé, annak életében eltakaríttatott a legfıbb kovász, a bőn: a Krisztus-nélküliség, a 
büszke vagy éppen már összetört magam-ura-vagyok állapot. Maradtak viszont még bőnök, régi 
szokások, beidegzıdések, helytelen viszonyulások, cselekedetek: ezeket kell eltakarítani. 
A tisztulásnak tehát ahhoz a méltósághoz viszonyítva kell megtörténnie, amire Krisztus emelt fel: 
mivel megváltott és eltörölte a bőnt, tisztuljunk meg a bőnöktıl. Fontos az is, hogy elsısorban régi 
önmagunkhoz képest kell megtisztulnunk, és nem másokhoz képest. Nem azért, hogy másoktól 
különbözzünk, hanem hogy önmagunkhoz képest változzunk. 
A zsidó páskha-vacsora nem csupán kenyérbıl állott: a lényeges a bárány volt, az Egyiptomból és 
az öldöklı angyaltól való megszabadulásért hozott áldozat. A kenyeret a bárány mellé szolgálták fel. 
Az egész kovászos-kovásztalan kenyér kérdés nem önmagunkért, hanem Jézusért, Istennek meg-
áldoztatott Bárányáért fontos. Ugyan életünk milyensége, bőntıl tiszta vagy szennyes volta nem 
közömbös dolog, mégis viszonylagos érték mindaddig, amíg nem Krisztusra nézve foglalkoztat. 
Jézus Isten Báránya, aki elveszi a világ bőneit. Amikor viszont Isten a világ asztalára teszi a Bá-
rányt, kenyeret is ad mellé. Ez a kenyér pedig nem más, mint Isten népe, az egyház (új tésztává 
legyetek). Nem csak kenyér, és nem csak Bárány: a kettı együtt, még ha tudjuk is, hogy egyedül a 
Bárány vére szerez üdvösséget, állítja helyre a kapcsolatot Isten és ember között. 
Krisztus mellé Isten kenyérként adja az övéit: a hirdetett Ige mellé a megélt Igét, a hívık bizonyság-
tételét, megújult életét. 
Hát ezért nem mindegy, hogy miféle kenyér vagyunk! 
Tegye a mi Urunk az İ szeretetével ünneppé ünnepünket, hétköznapjainkat, bennünket pedig te-
gyen ünnepszerzıkké a Bárány Jézus áldozata által megszentelt életünkkel! 

Adorján Kálmán 
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Január 31.-én, Piliscsabán tartotta elsı megbeszélését a CE Világszövetség 2006-ban sorra kerülı konferen-
ciájának szervezıbizottsága. Ha Isten is úgy akarja, a világtalálkozóra Gödöllın, 2006. július 13-17 között. Fı 
témája: Isten népének egysége Krisztusban. Ezt megelızıen,  2006. júl.11-13 között ülésezik a CEVSz Vezetı 
Tanácsa. A következı megbeszélés augusztus 7.-én, szombaton, de. 10 órakor, Piliscsabán lesz. Imádkozzunk 
ennek a fontos eseménynek elıkészítéséért, amelynek szervezésére közösen vállalkozott a magyarországi és 
az erdélyi CE. 
Február 16-18 között a CE Szövetség képviseletében R. Szabó István elnök és M. Szabó István, a diakóniai 
bizottság elnöke részt vett Brüsszelben a „New Europe Forum”-on (Fórum az Új Európáért). R. Szabó István 
elnök beszámolójából idézünk röviden: „Egyedi tapasztalat volt találkozni és meghallgatni EU-s vezetı egyéni-
ségeket, akiknek valamilyen keresztény-keresztyén fundamentumuk is van. Megerısödott bennünk az a tudat, 
hogy fontos egy nagyobb kontextusban látnunk a magunk helyét a misszióban, tajékozódva a jelenlegi nagypo-
litika és ezen belül a jövıre mutató trendek felıl.  Betekintést nyerhettünk az EU eredeti elképzeléseibe, láthat-
tuk az utóbbi évek fejleményeit, valamint azt, hogy a kezdeteket meghatározó egyéniségek a nemzetek közötti, 
II. világháború utáni megbékélésnek szánták az uniót, mintegy (katolikusságuk által meghatározott) keresztény 
alapokra építve. A folyamat eljutott az értékrend 180 fokos megfordulásáig, a teljes liberalizmusig. Nyilvánvaló 
dologgá vált, hogy a jövıre nézve egyre inkább beszőkülni kényszerül a keresztyén misszió, sıt már most sem 
lehet itt-ott nyugaton nyíltan tolmácsolni az Ige üzenetét, mert bírósági ügy lehet belıle. Ezeket szem elıtt tart-
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va... legyünk készen minden körülmények között bizonyságot tenni. Volt személyes beszélgetésünk holland 
keresztyén európai parlamenterrel, és szeretné, ha tartanánk a kapcsolatot.” 
A brüsszeli fórumot követıen körutat tettek Hollandiában olyan személyeket és szervezeteket látogatva, 
akik/amelyek támogatásban részesítették eddig is a CE Szövetséget, és a továbbiakban is készséggel kívánnak 
együttmőködni. A körút fıbb állomásai Genemuiden, Wilnis, Hardinxveld-Giessendam (SCO), Ridderkerk 
(Tabitha), Andijk (Dorkas), Zoetermer, Barneveld (Hulp Oost Europa), Nijkerk (Stichting Kom Over En Help), 
Hága, a Holland Országháza. Ezeken a helyeken sor került a CE-Szövetség tevékenységének ismertetésére, 
további együttmőködési tervek megbeszélésére. 
Április24-május 2 között Romániában turnézik a Watermark amerikai keresztyén együttes. Április 25.-én Ko-
lozsváron, a Tóközi református templomban, április 26-29 között Marosvásárhelyen, három alkalommal (tervenk 
szerint a Mővészeti Iskolában, a Bolyaiban és a Várban) koncerteznek. Utoljára a zilahi ifjusági konferencián 
(április 30-május 2) lépnek fel. 
Április 30-május 2 között, FÜGGİLEGES címmel kerül sor a következı Országos Ifjúsági Konferenciára, 
Zilahon. Programja és egyéb tudnivalók (jelentkezési lehetıségek) a Kis Tükör márciusi számában találhatók. 
Szervezık a Genézius Társaság (Kolozsvár), Katakomba Társaság (Zilah) valamint az Országos CE Szövet-
ség. Informálódni lehet (többek között) a Genézius Társaságnál : 0264-431775, genezius@from.ro 
Május 3.-án, a nagyváradi CE-házban tartja következı találkozóját a Református Lelkészi Kollégium. Szere-
tettel várnak minden érdeklıdı lelkipásztort és teológus hallgatót. 
A CE Szövetség idei Országos Konferenciája, DV a Marosvásárhelyi Vártemplomban lesz, október 1-3 kö-
zött. 
Imádkozzunk a Lesi tói és a bucsini táborhelyek építéséért, felújításáért. 
 
Kolozsvár 
• A kolozsvári CE-közösség minden kedden 6 órakor imaórát tart. 
Marosvásárhely 
• A március 20.-i szövetségmegújító keretében tisztújító közgyülést tartott a marosvásárhelyi CE Szövetség. 

Az új választmány tagjai: Adorján Kálmán elnök, Halmen István titkár, Nagy Kató pénztáros, Csorbai Já-
nos, Halmen József, Lırincz János, Szabó István. 

• A marosvásárhelyi CE Szövetség április 1.-tıl fél munkaidıvel alkalmazta McAlister Magdolnát, a Granny-
projekt (kisjövedelmő idısek megsegítése) koordinátori állásra. 

• Új kislány érkezett a Dorcas otthonba, az 5 éves Mónika, Ildikó es Robika húga. 
• Havonta egyszer képzésben részesülnek a vidéki közösségekben szolgáló atyafiak. Eddig két alkalommal 

került erre sor. Tervek szerint a találkozások alkalmával egy órát képzésre, egy órát a felmerülı kérdések 
megbeszélésére szánnak. 

• Márciusban meglátogatta a Dorcas házat valamint a CE Szövetséget Wim Suurmond, a hollandiai Dorcas 
segélyszervezet munkatársa. 

• Április7.-én rendhagyó találkozása volt a marosvásárhelyi CE és a Basilea kft alkalmazottainak és család-
tagjaiknak. A húsvéti asztalközösségben a fentebbi áhítaton kívül a menühöz tartozott az a bárány is, amit 
az irodához és egyik üzlethelyiséghez vásárolt legkondicionáló berendezés mellé adott a SELGROS, 
bónusz azaz ráadásképpen. 

Nagyvárad és környéke 
• Rendszeres alkalmaink: Hétfı du. 6 CE bibliaóra. du. 7,30 Ifjúsági kóruspróba. Kedd du. 6 Találkozó szen-

vedélybetegeknek. Szerda du. 6,30 Ifjúsági bibliaóra. Csütörtök du. 1 Erzsébet kör nyugdíjasoknak. Péntek 
du. 5 Tini-ifi. 

• Idıszakos rendezvényeink: Kb. minden második szombaton 10 órától Vidám szívek klubja-gyerekeknek. 
Április 13.-án szeretettel várunk mindenkit a Magányosok, idosek, nyugdíjasok közös húsvéti ünnepségé-
re 12 órától. Igét hírdet id. Visky Ferenc lp. utána közös ebéd lesz. 

• Július 15-23 között házastábort szervezünk a Les-i tónál. Jelentkezni Berei Csongornál lehet, tel. 0259-
479579 vagy 0740-043611. 

• Ír angol tábort szervezünk Penielben Aug. 9-16 között. Jelentkezni Kondor Zsókánál lehet. Tel. 0259-
479579 vagy 0742-194679. 

• Tenkei ifjúsági napok, ápr. 16-18 között. Téma: a közbenjáró ima, kéréseink. Részvételi szándékot a Ber-
ke családnál lehet jelezni a 0259-310299-es telefonszámon. Mindenkit szeretettel várunk. 

• Május 4-én körzeti csendesnapot Tenkén. Részteles információkkal a Berke család szolgál: 0259-310299. 
• Minden hónap elso szombatján 10 órától Berea szeminárium. A legközelebbi május 8-án lesz. 

Hazaköltöztek Urunkhoz: Id. Szabó Árpád (77), Marosvásárhely és Papp Antal (89), Egri. 
 

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


