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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 222. szám

Őrségváltás
Mozgalmas és áldásokkal teli alkalmak
részesei lehettünk az elmúlt hetekben Pesterzsébeten. Rendhagyó módon lelkipásztor búcsúztatás és beiktatás követték egymást egy hét
különbséggel. 2011. május 29-én családias és
bensőséges körülmények köszöntük meg dr.
Almási Mihály testvér szolgálatát, aki 10 éven
keresztül pásztorolta gyülekezetünket. Tavaly,
október elején jelentette be, hogy be kívánja
fejezni aktív szolgálatát. Amikor ennek híre
ment a gyülekezetben, az igei tanítás ellenére
aggodalom vett erőt rajtunk, hiszen oly sok hírt
hallunk olyan gyülekezetekről, amelyek éveken keresztül sem találnak új pásztort. Aggodalmunk természetesen – mint, ahogy eddig
mindig – most is alaptalannak bizonyult, mert
Istenünk nagyon rövid időn belül válaszolt
imádságainkra és elénk hozta először gondolatban, majd testben is Katona Béla testvért,
aki megismerve és megértve Gondviselőnk
szándékát, elfogadta gyülekezetünk meghívását és elvállalta a lelkipásztori megbízatást. Istené a dicsőség, de nekem mint elöljárónak be
kell vallanom, hogy az új lelkipásztor keresésében és megtalálásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Almási testvér is, aki a gyülekezet iránt érzett szeretetből és felelősségből
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vállalta az ügyintéző lelkipásztori feladatok ellátását. Mindvégig hangsúlyozta, hogy nem
nekünk kell keresgélni, hanem nyitott szívvel
Isten elé kell vinni ügyünket és meg kell hallani az Ő válaszát. Hála legyen az Úrnak, aki valóban meghallgatta imáinkat és válaszolt
azokra.
Mindannyiunk számára nagy élmény volt
a lelkipásztor búcsúztatás alkalmával 10 év
fényképeit látni. Rengeteg pillanatfelvétel került kivetítésre gyülekezeti alkalmainkról,
gyermekeinkről, fiataljainkról, nyugdíjasainkról, az énekkarról, zenészeinkről és természetesen Almási testvér emlékezetes szolgálatairól. A búcsúalkalmon bibliakörös gyermekeink
egy dallal köszönték meg Almási testvér szolgálatát és nevükben Somogyi Sándorné testvérnő szólt néhány kedves szót. Búcsúztak a
fiatalok, az énekkar az elöljárók és természetesen az egész gyülekezet. Laczkovszki Jánosné
testvérnő a nőtestvérek nevében köszönte meg
dr. Almási Mihályné testvér, Marika mindig
kedves mosolyát és azt a támogatást, amit férjének nyújtott a biztos és nyugodt háttér megteremtésével.
Különlegesen áldott perceket élhettünk
át, amikor a búcsúzó lelkipásztor által bemerítettek köszöntötték az Úr szolgáját. A 41 bemerített ugyan mind nem tudott jelen lenni
testben, de érezhettük, hogy lélekben ők is itt

vannak és hálásak Isten után Almási testvérnek. A jelenlévők szolgálatuk részeként egyegy mécsest gyújtottak meg és helyeztek el az
Úr asztalán, amelyek azután az Istentisztelet
végéig jelezték számunkra a lényeget, hogy az
elmúlt 10 év alatt nem csak gyülekezetünkben
nőtt a bemerítettek száma, hanem Isten országának polgárai is többen lettek 41 fővel. Kedves Almási testvér: Köszönjük az elmúlt
10 évet!
Még az előző vasárnap hatása alatt voltunk, amikor néhány nappal ezután, június 4-5én sor került az új lelkipásztor beiktatására. A
szombati alkalmon a hivatalos formaságok lebonyolítására került sor. A beiktatás szolgálatát Mészáros Kornél testvér, egyházunk főtitkára végezte. A szertartásnak mindannyian aktív részesei voltunk. Katona testvér beiktatási
fogadalmára, melyben vállalta a gyülekezet
lelki gondozását és azt, hogy Isten útmutatása
alapján pásztorolja gyülekezetünket, mi jelenlévők egyhangúlag válaszoltunk, hogy szeretetben hordozzuk őt, mellette állunk és hálaadással fogadjuk őt mint Istentől kapott új lelkipásztorunkat.
Az áldáskérő imádság után dr. Almási
Mihály testvér a 95. zsoltár szavai kíséretében
átadta Katona Béla lelkipásztor számára gyülekezetünk hivatalos Bibliáját. Ezt követte a
frappáns, rövid, de az igei üzenetet félreérthetetlen formában tartalmazó székfoglaló igehirdetés, amelyet a hivatalos köszöntések követtek. Elsőként a XX. kerület polgármestere,
Szabados Ákos Úr fejezte ki jókívánságait és
abbéli reményét, hogy Katona testvér szolgálata idején is fennmarad a már megszokott jó viszony a kerület vezetése és gyülekezetünk között. A Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet nevében – amely Katona testvér előző szolgálati
helye volt – Kádár Péter gyülekezetvezető
mondta el köszöntését, majd egy testvérnő
gyönyörű énekét hallgathattuk meg. A protestáns egyházak részéről Takaró Tamás esperes

és Börzsönyi János az evangélikus gyülekezet
felügyelője köszöntötte az új szolgatársat. A
család nevében Vasadi Lajos lelkipásztor adta
át üdvözletét igei köszöntés formájában, majd
a szomszédos baptista gyülekezetek lelkipásztorai (Nemeshegyi Zoltán, Háló Gyula, Huszta
Csaba, Sinka Csaba és Kübler János) fejezték
ki jókívánságaikat és támogatásukat Katona
testvér számára.
A vasárnap délutáni istentiszteleten a
gyülekezeti köszöntések sora következett.
Gyülekezetünk különböző szolgáló csoportjai
(Bibliakör, ifjúság, énekkar, elöljáróság, nőtestvérek) Isten iránti hálával, kedves szavak
kíséretében hozták Katona testvér és családja
tudomására örömüket és az együttmunkálkodás eredményességébe vetett hitüket. A köszöntések között sor került a lelkipásztor család bemutatására is, amelyet szóvivőként Katona Béláné vállalt magára. A testvérnő megható szavak keretében mondta el eddigi életének, megtérésének rövid történetét és avatott
be minket egy ötgyermekes lelkipásztorcsalád
életének egyes rejtelmeibe. A gyülekezet nevében Laczkovszki János gyülekezetvezető
testvér köszöntötte új lelkipásztorunkat. Kifejezte örömét, Isten iránti háláját és biztosította
Katona testvért a gyülekezet támogatásáról.
Katona testvér igei szolgálatában köszönte meg az üdvözlő szavakat és a gyülekezet
kedves és megható fogadtatását. Isten különleges üzenetének tekinti, hogy két köszöntésben
is elhangzott egy olyan igeszakasz (Józsué
1:9), amely számára nagy jelentőséggel bír a
lelkipásztori szolgálat tekintetében. Örömmel
fogadta a bátorítást és megígérte, hogy igyekszik erős és bátor lenni a szolgálatban. Isten
áldását kívánjuk Katona testvér és családja
minden tagjának életére, szolgálatára.
(Varsóci Károly)

Csak hintsd az igét
Csak hintsd az Igét vészben, bajban,
Igaz szívvel, forró, szent vággyal,
Ne törődj széllel, vésszel, bűnnel,
Sötét árnnyal, zord éjszakával...
Hintsd könnyek közt, mosollyal, hévvel,
Urad vele lesz a vetéssel!
Csak hintsd az Igét a talajba,
Emeld a magot könnyhullással,
Lendüljön kezed, lábad, szíved,
Ne törődj a sok támadással!
Csak szórd a magot, amit emelsz,
A bő áldás majd Istentől lesz!
Csak hintsd az Igét, s várj szent hittel,
A termés megjön bizton, bőven,
Ha feladatod jól végezted,
Gazdag jutalmat ád az Isten.
Ha vetsz hittel, könnyhullatással,
Megleszel áldva bő aratással!
(Dénes Ferenc)

Pünkösd van
Az Úr Isten az ószövetségi ünnepben újszövetségi beteljesülést rejtett el. Mondhatjuk,
hogy az eredeti „hetek ünnepéhez” különösebb
üdvtörténeti tartalom nem fűződött, mint például a húsvéthoz, de az első jeruzsálemi pünkösd beteljesítette Jézus Krisztus ígéretét. Ezzel vált a pünkösd a legfontosabb üdvtörténeti
események egyikévé.
Az ünnep ugyanis nem „alkalom”, nem is
passzív részvétel valamilyen felekezet liturgiájában, hanem Isten nagy tetteire emlékeztet.
Az ünnep napján kiemelten foglalkozunk Isten
üdvözítő tetteinek egyikével. Jézus Krisztus
földünkről távozóban a Vigasztaló érkezéséről
beszélt. János evangéliuma 14. rész 15. és 26.
versében található szava görögül a paraklétosz
(= közbenjáró, pártfogó, segítő, vigasztaló), elsősorban a mindenható Isten állandó szellemi
jelenlétét, vezetését és természet feletti hatalmát bizonyítja. Isten jelenléte kormányozza az

újszövetségi gyülekezetet.
Az ószövetségi ünnep, „a hetek ünnepe” elsősorban aratási hálaadás volt. A hét nap a világteremtő Isten munkájára utalt. Igen szentséges nap volt, mint általában a hetes szám, valamennyi hetes szorzatával. Ennek a valószínűsítése Jézus Krisztus ajkáról hallható a „hetvenszer hétszer is” megbocsátó kötelesség esetében. Tulajdonképpen benne van a végtelen,
sőt az Úristen hatalma és szentsége, maga a
teljesség. A régebbi szentírási fogalom, „első
zsenge” arra utalt, hogy ha elkezdődik az aratás, a legelső kévéket (ezek a zsengék) rögtön
vigye a termelő az oltárra, és áldozza fel. Azután folytassa a munkáját, aminek eredményével majd táplálkozhat, kenyeret adhat a családjának, és akár értékesítheti a termését. Bármi
történjen a keresztyén pünkösdöt ünneplő gyülekezetben, lássa és ismerje föl benne minden
ember, hogy Isten adja az eredményt, ezért
senki ne dicsekedjen!
Visszatérve az Újszövetség nyelvére, a már
említett görög paraklétoszra, egy egészen különleges tevékenységet ismerhetünk fel. A
paraklétosz nemcsak pártfogó, vigasztaló, hanem ügyvéd is. Egy peres eljárás alá vont ember szinte összeomlik a vád és a bírósági procedúra terhe alatt. A legmagasabb fórum, a
legfőbb bíróság elé citálták, és félve, remegve
várja az ítéletet. Amit tett, az nem csupán a vád
és a bíróság által üldözendő súlyos bűn, a bűnöst a lelkiismerete szintén vádolja. A legsúlyosabb büntetést várja, amikor mellé lép az
Ügyvéd, a Paraklétosz. A szavára a vád összeomlik, a gyanú alól felmentik, amire a saját
erejéből nem volt képes, a mennyei ügyvéd hatalmas erővel kiemeli minden terhe alól. Büntetést várt, de az ügyvédje közbelépésére Isten
helyreállítja. Nem vádolhatja őt többé senki.
„Ama Vigasztaló” nem üres közhelyekkel vigasztal.
Az első jeruzsálemi pünkösd napja nemcsak
„a keresztyén egyház születése”, ahogyan ezt
igen gyakran halljuk. Mi ugyan inkább a keresztyén gyülekezetet említjük ilyenkor. A
pünkösd azonban a keresztyén egység ünnepe
is. Erre időszerű napjainkban felhívni a figyelmet, amikor hazánkban százkilencven keresztyén felekezet állami elismertségéről értesültünk. A sokféleségben hogyan jelentkezik
az egység, illetve a megértés? Hiszen ezek az
egyházak vitatkoznak és versengenek. A

felekezetiesség minden más megkülönböztetéshez hasonlóan megosztó, akár a nemzetiségi
vagy a nyelvi eltérés. A felekezetiesség
(konfesszionalizmus) éppen úgy széttagol,
mint a sokféle nyelv. Képes lenne a felekezetekre szakadt keresztyénség a megértésre, egységre, szeretetre? Rendkívül nehezen, ha
egyáltalán képes lenne. Hiszen éppen az ellenkezőjére törekszik. Mindenki mondja a magáét, és mindenki igyekszik feljebb kerekedni a
másikon. Az egység megbontásának súlyos veszélyeit nem méri föl az, aki a százféle egyházi
és felekezeti szervezet mellé frissen egy újabbat kreál, miközben másokat bírálgatva, lekicsinyelve csalhatatlannak állítja önmagát, és
legjobbnak a saját „háztartását”. Miközben sokan és sokféleképpen hivatkoznak a Szentlélekre, nem gondolnak arra, hogy van a jogi
gyakorlatban egy kizáró körülmény. A pereskedőket nem szabad olyan praktikával félrevezetni, hogy egy védő képviselje mindkét felet,
az alperest és a felperest is. A vitázó felekezetek közül egyáltalán nem biztos Isten lelkének
jelenléte ott, ahol versengés és meghasonlás
van. Miért támogatná, és főleg melyiket a
Paraklétosz? Ne feledjük, a Szentlélek közismerten az egység lelke! „Mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen” (Ap.Csel.2:1.).
Jézus Krisztus tervében egységes keresztyénség volt. Főpapi imájában ezért könyörgött, és tudta, hogy az övéi hitelüket vesztik,
mihelyt széthasadozva, egymást túlkiabálva állítják magukról a szent életet. Indokolt a „beteljesedés” iránti kétség, mivel hazánkban a
húszas évektől induló mozgalom már az elején
kétféle volt (Rároha F. D. és Mihók I.).
1945 után négy főbb irányzatban tevékenykedtek, és a legújabb, egyben legnépesebb
ötödik mozgalom valamennyi másiktól szilárdan elhatárolódik. Hallani sem akar semmiféle
„ökumenizálásról”. Bár történelmének korai
kezdetén (1983) szerényen bekapcsolódott az
egyik korábbi mozgalomba, amelynek akkoriban már csak egyetlen képviselője élt az országban (Ungvári Sándor). Természetesen tudunk a népegyházak kereteiben maradó –
„egyház az egyházban” – gyülekezeti formációkról is. Mindezeket látva felvetődik a kérdés:
Vajon miképpen teljesedik Jézus Krisztus
imádsága: „Egyek legyenek, úgy, ahogyan te,
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is
bennünk legyenek” (Jn. 17:21.).

Az egyetértés készségét keressük önmagunkban ezen a szép tavaszi ünnepen! Van-e
egyetértés, szeretet bennünk olyanok iránt,
akik mások, mint mi? Ahogy a sokféle népből
Jeruzsálembe térő zsidó embereknek meg kellett érteniük egymást, meg kellene a föld minden lakójának érteni a másikat, segíteni kellene
azt, akinek rosszabb a sorsa, vagy válsággal
küzd, vagy a lelkiállapota nehezen viselhető el.
Irgalmat, könyörületet kellene gyakorolnunk.
Segítő kezet kellene nyújtanunk.
Meg kellene látnom Isten ujját, amint ránk
mutat; mert várja, hogy szellemi felvilágosultságunk alapján készek legyünk segíteni másokon, vagy ha nem is ellenségeinket, de riválisainkat legalább szeretnünk kellene.
(Szebeni Olivér - BH.)

Pünkösd fényében
Pünkösd... Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.
Az Ige, mint zsarátnok,
hűlt szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a KRISZTUS vére.
Dicsőítsd ŐT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI - érte mit se várván megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.
(Füle Lajos)

Lelki ajándékok
minden időben
A lelki ajándékok háza táján sok tudatlanság volt Pál apostol idejében is, ezért ír így a
korinthusiaknak: A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok
lennétek. (1.Kor.12:1.)
A lelki ajándékok helye
A lelki ajándékok sorsa némelyeknél az,
hogy csak összejöveteli alkalmakra tartják
fenn. Pedig a lelki ajándékokat az Úr nagyobb
részben nem az istentiszteletekre adja. Talán
onnan fakad a félreértés, hogy Pál apostol a
korinthusiaknak a lelki ajándékokról az összejövetelek kapcsán ír. (1.Kor.12. és 14.) Így
némelyek úgy gondolják, hogy a lelki ajándékok a liturgikus alkalmakra (imaáhítat, bibliaóra, ifjúsági, női-kör, istentisztelet, stb.), vagyis a „különösen szent” cselekményekre van
fenntartva. Mintha nem igényelne a gyermeknevelés, a baráti beszélgetés, a munkahelyi
forgolódás, az ügyintézés és egyáltalán minden
értelmes emberi tevékenység lelki ajándékokat
is ahhoz, hogy hasznos, eredményes és építő
legyen. Mintha a gyülekezetet kellene építeni,
de a családunkat, a szomszédainkat, az osztálytársainkat, a munkatársainkat már nem. Igenis,
a lelki ajándékokra a mindennapi ténykedéseink során hallatlan nagy szükség van.
Ilyen a házastársi kapcsolat. Ha párunk
hasznára és épülésére akarunk lenni, akkor Isteni ajándékokra van szükségünk ahhoz. De
ilyen a gyermeknevelés is, a munkahelyi feladataink, a baráti kapcsolataink megélése, a rokoni kötelességeink teljesítése, az ügyeink intézése, az iskolai életünk, az utazásban való
részvételünk, a telefonálásunk, a vásárlásaink… Mindben a Lélek ajándékára van szükségünk, hogy gyermekünk helyesen növekedjen, hogy munkánk áldás legyen, hogy barátaink fejlődjenek, hogy rokonaink élete kiteljesedjen, hogy ügyeink intézése során isteni hatás áradjon…
Szolgálat és lelki ajándékok
A lelki ajándékokkal kapcsolatos félreértés
egy másik forrása az, hogy a gyülekezeti megbízatásokat és a lelki ajándékokat összekeverjük. A régi mondás szerint: Akinek az Úristen

hivatalt ad, annak észt is ad hozzá. De ez nem
igaz. Ha vannak az Úrtól történt megbízatásaink – akár a családban, akár a munkahelyen,
akár a társadalomban, akár a gyülekezetben –,
az nem jelenti azt, hogy be is tudjuk jól tölteni
azokat. A szolgálatra történő megbízatás, a
tisztségre történő megválasztás önmagában
még nem garancia – a Lélek ajándékai nélkül –
az eredményes munkára. A Lelki ajándékok teszik hasznossá tevékenységeinket, ezért azokra
minden időben és helyen szükségünk van,
hogy építő legyen beszédünk, cselekedetünk és
egyáltalán jelenlétünk. Így tanítja Pál a korinthusiakat: Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki
ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja.
(1.Kor.14:12.)
A lelki ajándékok beazonosítása
Korunk technicista szemlélete sugallja,
hogy a lelki ajándékokat folytonosan meglévő
hitbeli képességeknek fogjuk fel, amit Isten
egyszer kiosztott mindenkinek különböző mértékben, s ettől kezdve az a dolgunk, hogy azokat alkalmazzuk és fejlesszük. A lelki ajándékok attól azok, hogy nem birtokoljuk, nem
uraljuk, mert nem belőlünk fakad. Isten ajándékai azok az élet szolgálata közben, nem pedig előre. Figyeljük meg Pál apostol következő
kérését: …adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az
evangélium titkát… (Ef.6:18-19.) Pál apostol
bizonyára folyamatosan és a konkrétan is készült felszólalásaira, igehirdetéseire. Igyekezett
megismerni hallgatóságának gondolkodásmódját, életét jó előre. Ezek alapján készült mondandóját. De meghagyta magában Istennek azt
a jogot, hogy a beszéde közben ő adjon „igét”.
Ezért kéri a gyülekezetet, hogy a börtönben is
adja meg Isten azokat a szavakat, melyeket épp
a börtönőrnek, a látogatóknak kell mondania.
Nem attól hiteles tehát a lelki ajándék, hogy
azt hiszem, előre megvan; hogy előre tudom,
mit fog Isten tenni és mondani. Épp ellenkezőleg: nyitott vagyok arra, hogy Isten is megszólaljon, és ezzel nem nekem kell tisztában lennem, hanem másoknak kell tapasztalniuk a Lélek hatását. A lelki ajándékokat helyesen gyakorló ember azt tapasztalja, hogy utólag derül
ki, mi volt eredményes a gyermeknevelésében,
a bizonyságtételében, az igehirdetésében, a tanácsadásában, a vigasztalásában… Aki már a
cselekvése és a beszéde közben is tudja, hogy

mi fog isteni eredményre vezetni, az csak
nagyképű és gőgös. Az csak hiszi, hogy a Lélek ajándékait birtokolja. Csak bitorolja.
A lelki ajándékok végtelenek
Némelyek úgy gondolják, hogy volt vagy
van egy abszolút isteni lista a lelki ajándékokról, és azok közül kell valamit megszerezni.
Újra és újra megjelennek a Biblia szövegei
alapján ezek a listák: mik a lelki ajándékok,
mik a jellemzőik, hogyan fedezhetjük fel magunkban. Ezek a listák sokakban azt a görcsös
igyekezetet váltják ki, hogy legalább egyet
produkáljanak az ajándékok közül. Szemináriumok, tréningek és konferenciák próbálják
megtanítani és átadni ezt a „tudást és hitet”.
Az ajándékok sokféleségével az apostolok azt
kívánták jelezni, hogy minden helyzetre
(1.Pt.4:10.) van Istennek megoldása és továbbvivő ereje, amit kérni kell. A lelki ajándékok mindenre jók, és ezért ezerfélék.
Valamilyen lelki ajándékra mindig szükségünk van ahhoz, hogy hasznosak legyünk. De
nem nekünk kell pontosan kitalálni azt, hogy
mire van szükség az adott helyzetben, mert akkor az csupán a mi megítélésünk alapján való
cselekedet (saját ajándékunk), de nincs benne
Isten. Nem Isten Lelke ajándékoz valamit a
másiknak, hanem csak mi.
Nekünk az a dolgunk, hogy gondolkodva és
imádkozva cselekedjünk, bízva abban, hogy a
Szentlélek megmutatja és megadja, amire
szüksége van a másiknak.
Szeretetre törekedve kérni
A Lélek ajándékai haszonra adatnak, embertársaink építésére. Egyrészt arra, hogy a
többiek fizikai, földi szükségleteit pótoljuk.
Másrészt azt szolgálja, hogy velük embertársainkat megerősítsük a helyes hitben és az egészséges személyiség kiformálódásában. A Lélek
ajándékainak feltétele, hogy gyakoroljuk magunkat a bennünk lévő isteni természetben
(2.Pt.1:4.). A Lélek ajándékai nem üres formák, nem vallásoskodó cselekedetek, nem
tisztségekhez kötődő magatartásformák, hanem a másik lelki gyógyulására és egészséges
fejlődésére igyekvő és azért imádkozó ember
szolgálatára adott Isteni áldások.
A Lélek ajándékát megelőzi az a vágy,
hogy segíteni akarjuk a másikat abban, hogy az
életben boldogulni tudjon, hogy Istent megismerje, hogy ne csupán társadalmi és gyüleke-

zeti fogyasztóvá váljon, hanem igaz emberré.
A Lélek ajándékait nem birtokoljuk, de vágyakoznunk kell arra, hogy azok által tegye az Úr
eredményessé igyekezetünket. Ezért kapcsolja
össze Pál apostol tanácsában a szeretetet a lelki
ajándékokkal így: Törekedjetek a szeretetre,
buzgón kérjétek a lelki ajándékokat…
Látjuk, milyen szorosan kell összefonódni
igyekezetünknek Isten munkájával? Nekünk az
adott pillanatban arra kell törekednünk, hogy
megértsük: Mit diktál a szeretet? De ez még
kevés. Mert egyúttal azért is kell könyörögnünk, hogy Isten adja meg, ami még hiányzik
belőlünk ahhoz, hogy teljes haszon legyen embertársunk számára a velünk való együttlét.
Szeretet és Isteni megnyilatkozás. Ez a titka
minden hasznos beszédnek, minden hasznos
cselekedetnek. A szeretetre törekedni kell, az
Isteni ajándékot pedig kérni hozzá.
A lelki ajándékok buzgó kérése segít arra,
hogy az önzőségből újra és újra kiléphessünk
mások szolgálatára. Mert nem mindegy, hogy
a diák iskolába menet így imádkozik: Uram,
add, hogy ma ne feleljek! Vagy így: Uram,
add, hogy összeszedett legyek és figyelni tudjak az órákon. Vagy a szülő hazafelé menet így
fohászkodik: Uram, add, hogy ne legyen semmi baj otthon! Vagy így: Uram, add, hogy szeretetet, megértést és segíteni akarást vihessek
magammal haza! Vagy a dolgozó munkába
menet így kéri az Urat: Uram, add, hogy a főnököm jó passzban legyen ma! Vagy így:
Uram, add, hogy a feladataim közben munkatársaim gondjai ne kerüljék el a figyelmemet.
Vagy a hívő vasárnapi összejövetelre menet
így fordul az Úrhoz: Uram, áld meg a mai napot! Vagy így: Uram, add, hogy örömödet és
szavaidat vigyem hívő testvéreim közé! Az
utóbbi imákra ad lelki ajándékokat a Lélek.
A lelki ajándékokra törekvő egyik embertársunk igazi imáját így fogalmazta:
Uram, tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van;
hogy bocsánatot, ahol bűn van;
hogy egyesítést, ahol széthúzás van;
hogy igazságot, ahol tévedés van;
hogy hitet, ahol sötétség van;
hogy örömet, ahol szenvedés van.
Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért, hogy megértsenek, hanem,
hogy megértsek;nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek. Mert csak ez a fontos…
Assisi Ferenc

Hasznos kérdések
Aki vágyik arra, hogy az Úr lelki ajándékokkal tegye eredményessé életét embertársai
között, az jó, ha a következő kérdéseket sokszor felteszi magának. Mivel tudok szolgálni?
Mivel tudom építeni a többieket? Mivel tudom
gazdagítani az életüket? Mivel tudok a többiek
számára a hitnek utat készíteni? Mivel tudom a
másik elfogadását-befogadását kifejezni? Hogyan tudom kimutatni azt, hogy örülök a másik
létének, jelenlétének? Hogyan tudok megnyílni
a másikkal való kapcsolatra? Mivel tudom a
másik jóra való törekvését, erőfeszítését elismerni? Mivel tudom segíteni, hogy a saját életét élje, hogy kiteljesedjen benne Isten munkája?
Pál apostolt ennek a szenvedélye vezette,
amikor a Rómában élő Krisztus hívőket készült meglátogatni. Így ír: Mert szeretnélek
látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis,
hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által…
(Róma 1:11-12.)
(Háló Gyula)

Amikor eljön hozzátok
a Szentlélek
„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld
végső határáig.” (Ap.Csel.1:8.)
Az egyház missziói munkáját a Szentlélek
támogatja. Pünkösd fordulópont nemcsak az
egyház, hanem a világ életében is. A Szentlélek kitöltetésének Jeruzsálemben egyedülálló
következményei lettek. Isten átütő erővel megjelent a tanítványoknak, elkezdődött az üdvösség kiterjesztése a népek és nemzetek felé. A
hívők megteltek erővel, és elkezdték az evangéliumot hirdetni, méghozzá Jézus szava szerint: először Jeruzsálemben, azután egész Júdeában, majd Samáriában és végül a föld végső határáig (Ap.Csel.1:8.).
Ez nem az ő elgondolásuk volt, hanem az
Úr Jézus parancsa. Üzenetük központja Jézus
halála, feltámadása, és a megtérés révén emberek üdvösségre jutása. Az Úr Jézus nevében a

bűnök bocsánata. Az apostolok az Úr Jézus tanúi voltak. A tanú elsődleges értelemben az a
valaki, aki elmondja a perben a bíróságon, amit
látott és hallott. Az apostolok a hiteles tanúi
Jézus szavainak, életének, tetteinek, halálának,
győzelmes feltámadásának, mennybemenetelének, egyszóval megváltó halálának. Valamint
ők a tanúi annak, hogy valóra váltotta ígéretét,
amikor elküldte a Szentlelket.
A Szentlélek velük együtt tanúskodott
(Ap.Csel.2:17–19; 6:5–8; Róm.15:17–19), az
első időszakban sok jelet és csodát téve. Az Úr
maga igazolta őket és szolgálatukat. A Szentlélek által ők Jézus munkájának folytatói, sőt letéteményesei lettek. Erre alkalmatlanok lettek
volna Isten Lelkének segítő munkája nélkül, de
a Lélek által alkalmassá váltak rá.
A Szentlélek munkájáról tud az Ószövetség
is. A Lélek munkája azonban kiterjedt pünkösd
eljöttével.
A Szentlélek elküldését a Fiú jelentette be,
mégpedig azt a tényt, hogy ahogy az Atya
küldte őt, úgy küldi el ő a Szentlelket, hogy
meggyőzze a világot bűnei felől. Hogy Isten
felkínálhassa a bűnbánónak
kegyelmesen igazságát (Jn.16:7–11.). Ez hoz
az embereknek üdvösséget. A Szentlélek indít
bűnbánatra, a Szentlélek jelenti ki a bűnbánó
számára, hogy az engesztelés megtörtént.
Hogy Isten igazzá nyilvánítja azt az embert,
aki a valóságban még bűnös (Róm.5:1–11.).
A Szentléleknek van egy általános munkája
e világért, amelyet csak ő végezhet el, mert ő
mindenütt jelen van. Isten Lelke minden embert ismer és minden embert szem előtt tart.
Feltámasztja a lelkiismeret szavát, vágyat ébreszt az evangélium után. Előkészíti az ige hirdetőjét arra, hogy elmondja, mit tett Isten a
bűnösért. Előkészíti az ige befogadására azt,
aki hallani fogja. Hitet támaszt benne Isten
szava felé. A Szentlélek az emberek üdvösségéért munkálkodik. A Szentlélek ugyanakkor
védelmezi ezt a világot, hogy a gonosz el ne
harapóddzon (2.Thessz.2:7.). Ugyanebben szerepe van az egyháznak is, hiszen az egyház
munkája visszatartja a bűn elhatalmasodását. A
Szentlélek segíti az egyházat, hogy úgy működjön a világban, mint só és világosság. Emlékezünk-e még az apostoli parancsra: „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” (Ef.5:18.)
(Hegyi András - Hitünk erős alapjai)

Bizonyságtétel
A húsvéti bemerítkezők bizonyságtételeiből egy
kimaradt az előző számból. Most itt olvashatjuk:
A megtérés gondolata nyár óta foglalkoztatott. Egyre jobban éreztem, lassan nekem is el
kellene döntenem, hogy melyik utat válasszam,
melyiken induljak el. A családunkban én vagyok az egyetlen, aki még nincs bemerítkezve.
Elgondolkoztatott, hogy ha az Úr visszajön,
vajon mi lesz velem ...? Vajon itt maradok
egyedül vagy kegyelmet kapok. Erre karácsonykor kaptam meg a választ, amikor apukám mesélt erről. Rossz érzés volt ezután azzal
a tudattal élni, hogy ha most visszajönne az Úr
én nem mehetnék a szeretteimmel és el kellene
tőlük válnom. Ez nagyon megérintett és roszszul esett.
Ekkor az Urat kértem, hogy ha Ő is úgy látja, hogy elinduljak ezen az úton akkor adjon
egy jelet. Körülbelül két hónap telhetett el,
amikor apukám újságolta egyik este, hogy újra
indul a törekvők órája. Akkor tudtam, hogy
igen ezt a jelet az Úr küldte és nem halogathatom tovább a döntést.
Február 27.-én volt az első törekvők órája a
délutáni alkalom után. Izgatottan vártam barátaimmal vajon mi fog történni. Jó volt tudni,
hogy Flóri és Ákos is elérkezett ehhez a döntéshez, és hogy együtt élhetjük majd át életünknek ezt a fontos eseményét. Miután már
eltelt pár alkalom megkérdezte Misi bácsi,
hogy szerintünk mikor legyen a bemerítés?
Olyan nagy öröm töltött el, hogy eljutottunk
idáig. Beszélgettünk az időpontokról, ki mikor
nincs itthon, mikor nem ér rá. Valamennyien
azt mondtuk: ” Minél hamarabb annál jobb!”
Már nagyon várom, hogy megtapasztaljam
milyen érzés a bemerítő medencében állni és
átadni a bűneimet az Úrnak és újat kezdve elindulni a keskeny úton.
(Lovász Petra)
F a k a n á l
Csirkemell sárgabarackpürével
Hozzávalók :50-60 dkg csirkemellfilé; só; 1 kiskanál őrölt gyömbér; 70 dkg sárgabarack; 1-1 mokkáskanál reszelt szerecsendió és fahéj. A sütéshez
kevés olívaolaj.
Elkészítése:A csirkemellet 8 kisebb szeletre vágjuk,
kissé kiverjük. Sóval és a gyömbérpor felével meg-

hintjük, félretesszük. A megmosott sárgabarackot 1
percre forró vízbe dobjuk, majd leszűrjük és a héját lehúzzuk. Ezután a szemeket félbevágjuk, és kimagozzuk (mirelitből is lehet készíteni).4 dl vizet
felforralunk a maradék gyömbérporral, a reszelt
szerecsendióval meg a fahéjjal fűszerezve. A barackot belerakjuk, lefedjük és gyenge tűzön 10 percig főzzük, majd hűlni hagyjuk. Végül áttörjük,
vagy kihűtjük és turmixoljuk. A húst teflon serpenyőben megsütjük. Tálaláskor a felmelegített barackpürével félig leöntjük.

HUMOR
- Na, Pistike, ismered-e Archimédesz törvényét?
Mondd meg nekem, mennyit veszít a súlyából a
vízbe mártott test?
- Annyit, amennyi kosz leázik róla.
Egyik egyetemista a másiknak:
- Képzeld, írtam egy ZH-t a mozis hangrendszerekből.
- Tényleg? És milyen lett?
- Milyen lett volna? 5 pont egyes.
Pistike bemegy a gyógyszertárba:
- Kérek egy doboz fájdalomcsillapítót!
- Hol fáj, fiam? - kérdezi a gyógyszerész.
- Most még sehol, de ma kapom meg bizonyítványomat.
- Látom, Pistike, késő este írtad meg a magyar leckédet.
- Honnan tetszik tudni, tanárnő?
- Mert nem elég világosan fogalmaztál.
A l k a l m a i n k
Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör: vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: pénteken 18,00 órától, vasárnap 9 órától 10 óráig
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Úrvacsora: a hónap első vasárnapján a 10 órakor
kezdődő Istentisztelet második felében
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:
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