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A hÉt igÉ je
„Ellenben erőt kaptok, amikor el-

jön hozzátok a Szentlélek...” (ApCsel
1,8a)

A hÉt gon do lA tA
A világtörténelem egyik legna-

gyobb ígéretének közeli beteljese-
dését hirdeti meg a halálból feltá-
madott és megdicsőült Jézus
Krisztus. Kaptok Szentlelket! Na-
pokon belül. És mi jut a tanítvá-
nyok eszébe? Mikor lesz Izrael
királysága helyreállítva? A tanít-
ványok még mindig nem értik a
jézusi királyság természetét és
mibenlétét. Még mindig földhöz
ragadt módon gondolkodva
szemlélik és hallgatják mindazt,
amit a Mester mond. Úgy tűnik, a
jézusi ígéret jelentőségét nem értő
tanítványok szemében kevésbé
fontos, amit az Úr mond. Vágyaik
arra irányulnak, hogy mi jöhet
még a mennyből, mit kaphat még
az ember. Feladatról, küldetésről
nem úgy gondolkodnak, mint Jé-
zus maga. És a Mester még min-
dig türelmesen, a következő lec-
két szelíden és pontosan megfo-
galmazva kezeli az emberi lélek
korlátozottságát. A Lélek kitöltése
előtt természetes volt ez a sajátos
lelketlen szemlélet az embertől,
még ha tanítvány is, de ha a Lélek
betölt, tanúvá tesz, csak várd en-
gedelmesen! Az Úr Jézusnak ez a
kedves türelmessége a mi egyetlen
reményünk ma is. Lelki lehet gon-
dolkodásunk és világlátásunk, ha
az elküldött Szentléleknek enge-
delmeskedünk. (Katona Béla)

A hÉt gyAkorlAtA
Nyissuk meg lelkünket Isten szá-

mára, hogy az életnek sosem tapasz-
talt dimenzióját ismerhessük meg.

A hÉt imájA
Lelked által, Istenem,
Hadd legyen tiéd szívem!
Bennem bálványtrónokat
Döntsön össze szent szavad!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóÉlettel teli gyülekezetek és jól működő
intézmények együttes szolgálata

Forrón sütött le a nap Efezus rom-
jaira. A Baptista Világszövetség török-
országi közgyűlésére látogató küldöt-
tek között én is részt vettem a fakulta-
tív kiránduláson. Az ősi bibliai táj
romjai között megtaláltuk az amfiteát-
rumot, a kikötőt, a könyvtárt. Hol van
a hírhedt Artemisz-templom, ahol két
órán keresztül üvöltözött a tömeg
Pálék (Isten) ellen lázadva? – tettük fel
a kérdést az idegenvezetőnknek. Ha-
marosan megnézzük! – válaszolta,
majd megállt buszunk egy füves-kö-
ves mezőnél. A közepén egy memen-
tószerű oszlop állt, melyen gólyacsa-
lád fészkelt. Ez a dicsőséges Artemisz-
templom maradványa, mely a világ
egyik csodája volt – hangzott a bemu-
tatás. 

Amiben nincs az Istentől jövő „el-
múlhatatlan élet” (2Tim 1,10), az előbb-
utóbb elmúlik, jelentéktelenné válik.
Ez a jövő nemcsak a pogány kultuszo-
kat, istentelen mozgalmakat fenyegeti,
de veszély lehet a gyülekezet vagy an-
nak bizonyos szolgálata számára is.
Csak a Megváltó bennünk sokszoro-
zódó élete, ereje által lehetséges, hogy
helyi gyülekezeteink és egész közös-
ségünk, különféle szolgálataink és
kezdeményezéseink jövőt állóak le-
gyenek. Élettel teli gyülekezetek alatt
a közöttünk levő Krisztus Életére gon-
dolok. Aztán a Szentlélek Isten életet
munkáló ajándékaira, irányító és meg-
szentelő szolgálatára gondolok. A köz-
gyűlésen egy kéz öt ujjához hasonlítot-
tam az efezusi szolgálati ajándékokat
(Ef 4,11). Szükség van az apostoli lel-
kületre, mely új területekre, új embe-
rekhez, új szolgálati feladatokra vezet
bennünket. Enélkül belterjes maradhat
a közösség. Szükség van az evangélis-
ta szolgálatokra, mert a Jézus Krisztus-
ról szóló evangélium győz meg és állít
döntés elé élet-halál kérdésében.
Enélkül nincs megtérés, újjászületés.
Szükség van a pásztori szolgálatra,
hogy beépüljenek a Testbe, és gondo-
zást kapjanak a hívők. Így tudnak
együtt haladni, együtt szolgálni. Pász-

torlás nélkül szétszéled a nyáj, és ki-
szolgáltatott lesz. Szükség van a prófé-
tai szolgálatra, mert fel kell ismerni Is-
ten vezetését, a bűnt, az igazságot és a
Lélek tanácsait. Enélkül nincs elmé-
lyült lelki élet és a fordulópontokon
helyes döntés. Szükség van a tanítás
szolgálatára is, mert megismerés,
megértés és elmélyültség kell az ala-
pos hívő élethez, szolgálathoz. Enél -
kül felszínes és gyermekbetegségektől
szenvedő lesz az Isten népe, és nem
lesznek új, felkészült lelkimun kások.
Legyenek gyülekezeteink, országos
közösségünk a Krisztus életével teli
lelki otthonok! 

Jól működő intézmények alatt nem
csupán a törvények szerint rendezet-
ten működő egységeket értem. Mind -
ez kell, fontos, de nem elég! Azt
mondtuk: „A baptista iskola több,
mint iskola!” Hát legyen akkor több,
mint az átlag. Több a személyre sza-
bott törődésben. Több a pedagógusok,
szociális intézmények munkatársai-
nak egymáshoz való viszonyában.
Több az intézmények egymással való
jó kapcsolatában, együttműködésé-
ben. Több a helyi baptista intézmé-
nyek és a helyi baptista gyülekezetek
jó együttműködő szolgálatában, erős-
ségeink egymást kiegészítő közösségé-
ben. Több a helyi társadalom szüksé-
geire adott jó válaszokban, a tiszta,
messze hangzó baptista hangban.
Több valami olyanban, amit csak a
Krisztusban hívő közösségek tudnak
felmutatni: az igaz, önfeláldozó és Is-
tenre mutató szeretetben! 

Legyenek intézményeink, az azo-
kat fenntartó közösségek ilyen többet
munkáló, jól működő szolgálatok!

Szavak, fogalmak jutnak az eszem-
be, melyek a gyülekezetek és az intéz-
mények életét jellemezhetik: fészek,
otthon, kohó, ugródeszka, műhely...
Mennyi igaz és értékes cél! Kövessük a
bennünket elhívót, és az élet és a jó a
mienk és a ránk bízottaké lesz! 

Papp János 
egyházelnök 

Áldott pünkösdöt kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Megcsap, mint az áram.
Megrogyik a térd,
földrengést dobban
a szív,
csak csendesen:
az Isten van jelen.

Röntgenné válik a szem,
hallod az ultrahangot is.
Végtelenné válik
a képesség, az értelem:
csak csendesen,
az Isten van jelen.

Kiver a víz, megremegsz.
Érted a világot,
a teremtés okát,
látsz minden titkot:
csak csendesen,
az Isten van jelen.

Feltépődnek a régi sebek,
véreznek, és begyógyulnak.
A megbocsátás könnyei
peregnek arcodon:
csak csendesen:
az Isten van jelen.

Felüvöltesz, mert
jönnek fájó bűneid,
de megbocsáttatnak és
elhamvadnak
csendesen:
az Isten van jelen.

És amikor már
minden világos és
leborulsz imához,
tiszta vagy és bűntelen:
mondhatod csendesen,
az Isten van velem. 

kelemen Szabolcs Alpár
Amikor a Szentlélek kiárad

A Magyarországi Baptista Egy-
ház vezetői Erdő Péter bíborost látták
vendégül április 27-én. Papp János
egyházelnök és Durkó István misszi-
ói igazgató fogadta a magyar katoli-
kus egyházfőt a Benczúr utcai szék-
házban. A találkozón részt vett dr.
Almási Tibor is, a Baptista Teológiai
Akadémia rektora.

Erdő Péter bíboros, prímás, ma-
gyar katolikus egyházfő a baptista
sajtószolgálat számára adott interjút.

– Bíboros úr, mi volt a célja mai lá-
togatásának egyházunk központjában?

– Először is szerettem volna vi-
szonozni a Magyarországi Baptista
Egyház vezetőinek látogatását, mi-
vel ők jártak már nálunk. Másrészt
az egész találkozó célja az volt, hogy
egymást jobban megismerjük, és
azokról a közös célokról, feladatok-
ról beszéljünk, amelyek Magyaror-
szágon és Európában a történelmi
egyházak számára jelentkeznek.

– Bíboros úrnak mi a véleménye ró-
lunk, baptistákról?

– Nyilván nem eléggé ismerem a
baptistákat, de az összkép számomra
egy olyan közösséget mutat, amely
hosszú idő óta jelen van hazánkban
is, és szerte a világon dinamikusan
működik. Magyarországon különö-
sen figyelemre méltó a széles körű
közintézményi szerepvállalásuk a
szociális szektorban és másutt is.

– Sikerült-e a mai találkozón megál-
lapodni a baptista vezetőkkel?

– Közös feladatok, kihívások ke-
rültek szóba. Beszéltünk többek kö-
zött az iskolai hitoktatásról. Kölcsö-
nösen biztosítani kell intézménye-

inkben a más felekezetű tanulók
számára is a megfelelő képzést. Bár
Európában a statisztikák negatív ké-
pet mutatnak az emberek hitélethez
való viszonyulásával kapcsolatban,
mégis reménységgel tekintettünk a
jövőbe. A vallási érdeklődésnek és
keresésnek nagyon sok jelével talál-
kozunk a fiataloknál is, ami a katoli-
kus és más keresztény felekezeteknél
is megjelenik. Egy angliai tapasztala-
tom volt, hogy amikor vasárnap egy
szentmisén szerettem volna részt
venni, az anglikán templomok na-
gyon üresek voltak a város köz-
pontjában, de a város szélén két
templomot találtam, ahol nagy volt
az érdeklődés, az egyik a katolikus,
a másik a baptista templom volt.

– Ha már az európai folyamatokat
említette bíboros úr, látjuk és tapasztal-
juk, hogy miközben Afrikában, Ázsiá-
ban, Dél-Amerikában növekvőben van a
kereszténység követőinek száma, addig
Európában stagnálás vagy sorvadás ta-
pasztalható. Mi lehet ennek az oka?

– Az európai kultúra és demog-
ráfiai helyzet is magyarázza ezt.
Biztos sok történelmi és strukturális
kötöttség van, ami pluszterhet vagy
-feladatot jelent. Ugyanakkor nem
állítanám, hogy Európában stagnál
vagy hanyatlik a kereszténység, in-
kább azt mondanám, átalakul. Van-
nak olyan jelek, amelyek egyfajta
dinamizmus irányába mutatnak,
ezeket észre kell vennünk. Ezek az
idők jelei.

– A protestantizmus 2017-ben ün-
nepli a reformáció 500 éves jubileumát.
Hogy érzékeli bíboros úr, ma közelebb
vannak az álláspontok katolikusok és

w Május 25-én, szerdán 19.30-
kor a Zeneakadémia Nagytermé-
ben Ének karnyújtásnyira – Meláth
Andrea (mezzoszoprán) és Dráfi Kál-
mán (zongora). Dalciklusok a XX.
század első feléből – Debussy, Brit-
ten, Ravel, Mahler, Rahmanyinov, Bar-
tók művei. Közreműködik Perényi
Miklós (cselló) és Drahos Andrea (fu-
vola).

w Június 5-én, vasárnap 17 óra-
kor orgonahangversenyen szolgál
Garai Zsolt erdélyi orgonaművész a
Rákospalotai Baptista Imaházban.

Programajánló

Egyházunk vendége volt Erdő Péter bíboros
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protestánsok között, mint az 1500-as
években?

– Az ötszáz évvel ezelőtti kor a
szakadás ideje volt, annál közelebb
lenni az indokolt.

Ma elsősorban nem azt keressük,
ami elválaszt minket, hanem azt,
ami összeköt: főleg Jézus Krisztus
személye. Mindannyian az ő tanít-
ványainak valljuk magunkat.

A Közel-Keleten látszik ez na-
gyon jól, ahol a keresztények külö-
nösen átérzik, hogy mennyire ösz-
szetartoznak és szükségük van
egymásra. Ugyanakkor vannak kö-
zöttünk jelentős különbségek is hit-
beli felfogás tekintetében, amit
nem érdemes eltagadni vagy szépí-
teni, hanem komolyan és a másik
iránti tisztelettel kell kezelni.

– A Magyar Katolikus Egyház is egy
nagy eseményre készül 2020-ban.
Nyolcvan év után ismét hazánkban ren-
dezik az Eucharisztikus Világkongresz-
szust. Mi ennek a találkozónak a jelen-
tősége?

– Az utóbbi években a világ több
pontján rendeztek Eucharisztikus

Világkongresszust. Mindig missziós
üzenete volt. Egy ilyen nagy kong-
resszusnak az a célja, hogy megmu-
tassuk a hit örömét és értékét a vi-
lágnak.

– Bíboros úr az utóbbi napokban Li-
banonban járt. Milyen tapasztalatokkal
tért haza?

– A libanoni maronita egyház ven-
dége voltam egy héten keresztül. Ott a
keresztények döntő többségét ők al-
kotják. Nagy átalakuláson megy ke-
resztül az ország, nagy a népvándor-
lás, különösen a háborús országokból,
Szíriából érkeznek bevándorlók. Nagy
igyekezetre van szükségük az ottani
keresztényeknek saját identitásuk és
hitük megőrzése érdekében. Ugyan -
akkor azt is tapasztaltam, hogy hősies
erőfeszítésre képesek a hívők a rászo-
rulók megsegítése érdekében. A liba-
noni Karitász például nagyon szé-
pen működik, és több felekezettel
együtt tudnak dolgozni a közös cél
érdekében.

– Köszönöm a beszélgetést.
Merényi Zoltán
Fotó: Zsolt Tamás

1. Costa Rica: népesség: 5 millió,
fő vallás: kereszténység 94%

2–3. Elefántcsontpart: népesség:
22 millió, fő vallás: iszlám 42%

4. Horvátország: népesség: 4,5
millió, fő vallás: kereszténység 92%

5. Kuba: népesség: 11 millió, fő
vallás: kereszténység 57%

6. Ciprus: népesség: 880 ezer –
220 ezer, fő vallások: kereszténység
72% – iszlám 99%

7. Csehország: népesség: 10 mil-
lió, fő vallás: ateizmus 72%

8. Dánia: népesség: 5 millió, fő
vallás: kereszténység 85%

9. Dzsibuti: népesség: 879 ezer, fő
vallás: iszlám 97%

10. Dominika: népesség: 67 ezer,
fő vallás: kereszténység 92%; Domi-
nikai Köztársaság: népesség: 10 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 94%

11. Ecuador: népesség: 14 millió,
fő vallás: kereszténység 94%

12–13. Egyiptom: népesség: 84
millió, fő vallás: iszlám 87%

14. El Salvador: népesség: 6 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 95%

15. Egyenlítői Guinea: népes-
ség: 693 ezer, fő vallás: keresz-
ténység 90%

16–17. Eritrea: népesség: 5 millió,
fő vallás: iszlám 50%

18. Észtország: népesség: 1,3 mil-
lió, fő vallás: ateizmus 54%

19–20. Etiópia: népesség: 85 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 61%

21. Faeroe-szigetek: népesség: 50
ezer, fő vallás: kereszténység 91%;
Falkland-szigetek: népesség: 3 ezer, fő
vallás: kereszténység 65%

22. Fidzsi-szigetek: népesség: 854
ezer, fő vallás: kereszténység 65%

23. Finnország: népesség: 5 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 84%

24–25. Franciaország: népes-
ség: 63 millió, fő vallás: keresz-
ténység 61%

26. Francia Guyana: népesség: 231
ezer, fő vallás: kereszténység 91%;
Francia Polinézia: népesség: 272 ezer,
fő vallás: kereszténység 92%

27. Gabon: népesség: 1,5 millió, fő
vallás: kereszténység 79%

28. Gambia: népesség: 1,7 millió,
fő vallás: iszlám 89%

29. Grúzia: népesség: 4 millió, fő
vallás: kereszténység 79%

30–31. Németország: népesség: 82
millió, fő vallás: kereszténység 64%

Az operation World
2016. májusi 

imaprogramja

„Amilyen mértékben a digitális eszkö-
zök egyre nagyobb befolyást gyakorolnak
az életünkre, kommunikációs szokásaink-
ra, olyan mértékben silányulnak el a sze-
mélyes emberi kapcsolatok. És a tendenciát
látva a helyzet exponenciálisan romlik” –
nyilatkozta dr. Herjeczki Kornél, a Har-
mat Kiadó igazgatója. Mint fogalma-
zott, a kapcsolatkezelés elsajátítása óri-
ási szerepet kapott az utóbbi években,
aminek legjobb közege a család lenne,
ám az sok esetben maga is súlyos kap-
csolati válsággal küzd, segítségre szo-
rul. „A szeretetnyelvek minél szélesebb kö-
rű megismertetése társadalmi szinten érez-
hető hatást eredményezhetne, hiszen
mindnyájunk elemi érdeke, hogy kapcsola-
taink gyógyuljanak, legyen az munkahe-
lyi, családi vagy társasági kapcsolat” – tet-
te hozzá a kiadó vezetője.

Ezt segítendő egy többéves előké-
szítő munka eredményeképpen a Har-
mat meghívására 2017 márciusában
hazánkba látogat Gary Chapman, aki a
tervek szerint Budapesten kívül Pé-
csen, Debrecenben és Szegeden is tart
majd előadásokat, illetve továbbkép-
zés jellegű szemináriumokat.

A kiadó a neves szakember ma-
gyarországi látogatására olyan mobil -
applikáció fejlesztését is tervezi, amely
a szeretetnyelvek elsajátítása, a kom-
munikáció javítása révén kifejezetten a
hagyományos formában keveset olva-

só digitális nemzedéket kívánja elérni,
akik különösen veszélyeztetettek a va-
lódi személyes kapcsolataikban való
fejlődés terén.

A Harmat Kiadóról: Az idén fenn-
állásának 25. évfordulóját ünneplő, el-
sősorban családi, párkapcsolati, gyer-
meknevelési könyveiről ismert, de a
gyermekirodalomtól az egyetemi tan-
könyvekig terjedő széles skálát felöle-
lő, keresztény szellemiségű kiadó cél-
ja, hogy nemcsak magas színvonalú,
közérthető irodalommal segítse az ér-
deklődőket a hitbeli és életvezetési
kérdésekben, valamint a természet- és
társadalomtudomá nyok terén, hanem
életvédő projektjének részeként szám-
talan fontos témában társadalmi pár-
beszédet kezdeményezzen, és előse-
gítse a megoldáskeresést. A Harmat
Kiadó a társadalmi felelősségvállalás
jegyében számos olyan terület mellett
kötelezi el magát – eszközöket és se-
gítséget is nyújtva –, amelyek minő-
ségi, pozitív változást érhetnek el a
családok, fiatalok, gyermekek, kö-
zösségek életében. Így a ki adó többek
között párbeszédet szervezett az isko-
lai kortárs bántalmazás vagy az ön-
gyilkosságok megelőzésének téma -
köré ben, de kezdetektől aktív szerepet
vállal a házasság hete mozgalomban
is, amelynek kilenc éve egyik szerve-
zője, országos koordinátora.

jövőrehazánkbalátogatgaryChapman
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Kíváncsi voltam arra, hogy elődeink
majd száz évvel ezelőtt hogyan élték
meg a pünkösdöt, hogyan gondolkoztak
az ünnepről. Egy 1935-ös Békehírnök-
ben akadtam rá Pannonhalmi Béla
lelkipásztor írására, ami magával raga-
dott. Pannonhalmi Bélának voltak iro-
dalmi kötődései, több elbeszélése is szü-
letett. Írói vénáját az alábbi cikkből is
láthatjuk kirajzolódni. (Mórocz Márk)

Sebesen zúgó szél...

Sebesen zúgó szél töltötte be
pünkösd napján azt a házat, ahol
az imádkozó tanítványok várták az
ígéret lelkét... Az imádkozás csen-
des háza különös zajjal telt meg.
Valami áramlat körébe jutott,
amely megmozgatta a ház ajtóit,
ablakait, betöltötte a helyiség min-
den zugát, de különösen a várako-
zók szívét.

Amikor a kettős tüzes nyelvek
megnyugodtak az árvult tanítvá-
nyokon, és a sebesen zúgó szél ze-
néje elcsendesedett, az emberi szív
csodás világa kezdte meg Istent di-
csőítő muzsikáját.

Az árvult tanítványok atyai fi-
akká váltak, a gyengék erősekké, a
szegények gazdagon megajándé-
kozottak lettek. A Szent Szellem vé-
tele az Úr Jézus által adott ígéretek-
nek a teljesedését jelentette.

Beteljesedett az, amit Isten az
üdvre nézve elvégzett. Az Ótesta-
mentum az ígéret, az előkészítés
ideje, az Úr Jézus emberré létele a
megváltás, az evangélium kihirde-
tésének ideje. A Szent Szellem ki-
töltetése, az Úr Jézus isteni uralma
a megváltottak gyülekezetében a
kegyelem idejét jelenti.

Ez az idő már nem az ígéret és
nem a megváltás ideje, ez az idő az
Úr Jézus uralkodása az Isten orszá-
gában. Egy szent közösség Istennel
és az ő népével.

Vajon mi a sebesen zúgó szél je-
lentősége? Az tudniillik, hogy a
Szent Szellem kitöltetése ezzel a kí-
sérettel jelent meg mint ígéret, és
lett minden tanítvány állandóan je-
lenvaló, támogató Istene?...

Miért örülnek a keresztények
nagy általánosságban inkább a ka-
rácsonynak, húsvétnak vagy egyéb
ünnepeknek? Egy másik kérdés:
Miért beszélnek a szószékekről az

(Folytatás a következő oldalon)

A címben megfogalmazott állítá-
sok ellentétesen hangozhatnak.
Vagy egység, vagy sokszínűség,
döntsük el, hogy melyik a biblikus!
Az egységgel nem lehet vitatkozni,
hiszen mind annyian ismerjük a 133.
zsoltár első három versét, ami a kö-
vetkezőt állítja: Az egység gyönyö-
rűséges, és Isten oda küldi az áldá-
sát, ahol ez megnyilvánul! Különb-
séget kell tennünk azonban formai
egység és szellemi egység között. A
formai egységre sokszor szükség
van! A különböző egyenruhák en-
nek a kifejezését szolgálják. Missziós
területen is bevett gyakorlat ezek
használata. Bemerítéseken a fehér
ruhát használjuk, kórusok egyenru-
hában énekelnek, sok utcai evange-
lizáción a keresztények egyenpóló -
ban jelennek meg, ami valamilyen
igei üzenetet hordoz. Mind annyi -
unk számára egyértelmű, hogy a
formai egységet hordozó emberek
nagyon is különbözőek. Más elhí-
vással, ajándékokkal, személyiség-
gel, életúttal. A formai egységgel
nem lehet automatikusan megolda-
ni a szellemi egységet. A szellemi
egység soha nem egyformaságot je-
lent, hanem a sokféle ember, sokféle
ajándék, sokféle stílus Isten Lelké-
nek engedelmeskedve egy irányba
halad. Pünkösdkor a Szentlélek ki-
áradt, és a nagyon is sokszínű tanít-
ványi közösséget szellemileg egysé-
gessé tette. Mi, akik pünkösd után
élünk és újjászülettünk, kérjük a
Szentlélek ajándékait! Az igéből azt
látjuk, hogy ezek is nagyon külön-
bözőek, sokszínűek, de Aki mögöt-
tük van, ő ugyanaz.   

„A kegyelmi ajándékok között ugyan
különbségek vannak, de a Lélek ugyan -
az. Különbségek vannak a szolgálatok-

ban is, de az Úr ugyanaz. És különbsé-
gek vannak az isteni erő megnyilvánu-
lásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez
viszi mindenkiben, ugyanaz.” (1Kor
12,4–6)

„Mert némelyik a Lélek által a böl-
csesség igéjét kapta, a másik az ismeret
igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik
ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik
ugyanazon Lélek által a gyógyítások ke-
gyelmi ajándékait. Van, aki az isteni
erők munkáit vagy a prófétálást kapta;
van, aki lelkek megkülönböztetését, a
nyelveken való szólást, vagy pedig a
nyelveken való szólás magyarázását
kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lé-
lek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-
kinek ajándékát, amint akarja.” (1Kor
12,8–11)

Ne féljünk a sokszínűségtől sem
a lelki ajándékok használatánál, sem
más területeken, csak a Lélek egysé-
gére figyeljünk! Ez nagy kincs,
vágyjunk erre, kérjük ezt! Ha a Lé-
lek egysége megvan, és ennek vala-
milyen külső formát is adunk, az
megerősíti, hogy Jézus Krisztust
képviseljük. Fordítva nem működik. 

Kedves Testvérem! Ne értékeld
le magad, ne engedd, hogy a keserű-
ség vagy a közömbösség győzzön az
életedben. Ha neked nem ugyan az
az elhívásod, mint másoknak, ha
más háttérből jössz vagy más lelki
ajándékaid vannak, az nem jelenti,
hogy rombolod az egységet! Amit
kaptál, azért kaptad, hogy az Isten
dicsőségére kamatoztasd a Szentlé-
lek vezetése alatt. Az Úrtól kapott
sokszínűségünket egységben kell
megélnünk, mert egyedül ez dicsőí-
ti Isten nagy nevét!

Durkó István
missziói igazgató

Egység a sokszínűségbenPünkösd
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Kapitány Zsoltot beosztott lelkésznek
iktatta be Papp János egyházelnök a
pestszentimrei baptista gyülekezetben áp-
rilis 24-én. A gyülekezet lelkipásztorával,
Háló Gyulával együtt végzik a gyülekezet
pásztori szolgálatát. A gyülekezet, a társ-
egyházak képviselői, fiatal szolgatársai és
kollégái, valamint az önkormányzat veze-
tése köszöntötte Kapitány Zsoltot beitatása
alkalmából a testvéries és közvetlen hang-
vételű ünnepségen. A frissen beiktatott lel-
kész ünnepi igehirdetését ebből az alkalom-
ból közöljük. (A szerk.)

Jézus mondja: „én azért jöttem,
hogy életük legyen” (Jn 10,10)

Tinédzser koromban kaptam egy
igen nagy tábla Mon Cheri bonbont.
Nagyon szerettem a csokoládét, azon-
ban volt egy elhatározásom. Abban az
időben nagyon bele voltam habarodva
valakibe, de az égvilágon semmi nem
volt közöttünk. Elhatároztam, hogy a
Mon Cherit majd vele együtt fogom
elfogyasztani. Szépen beraktam a vit-
rines szekrényembe, és az csak ott állt
és állt. Teltek a hónapok, és a bonbon
helyzetén nem változott semmi. A
kapcsolatból nem igazán lett kapcso-
lat, ez főleg annak volt köszönhető,
hogy a passzív várakozáson és az ál-
modozáson kívül nem tettem semmit.
Fél év után a bonbon iránti vágyam fe-
lülkerekedett a passzivitásomon, és
szépen elkezdtem megenni. Igaz, már
rég lejárt a szavatossága, szinte telje-
sen ehetetlen volt, és nem is volt érde-
mes megosztani bárkivel is. 

Valószínűleg mással is előfordult
már, hogy nem élt mindazzal, amit ép-
pen az élet kínált neki. 

Némelyikünk azon morfondíro-
zik, hogy milyen jó lesz majd akkor,
amikor már nyugdíjas lesz. Csak azt
várjuk, hogy jöjjenek a nyugdíjas
évek, s akkor lesz kellő szabadidő,
pihenés, jönnek az unokák. De még

most olyan nehéz
kedvet találni a
teendőinkben. 

Néha azon
morfondírozunk,
hogy hol lehet-
nénk az életben,
ha egy-egy dön-
tést másként ho-
zunk meg. Úgy
véljük, egyszer
bátrabbnak, más-
kor pedig szelí-
debbnek kellett
volna lenni. És ha

túl sokat foglalkozunk ezekkel, akkor
vagy csak a múltban révedezünk,
vagy a jövőben álmodozunk.  Hiány-
zik az, hogy éljünk, hogy jelen le-
gyünk az életben.

Jézus a jó pásztor példázatában
arról beszél, hogy a tolvaj lop, öl és
pusztít, azaz elveszi az életet. Sok
minden elveheti az életünket. Azon-
ban Jézus azt is mondja, hogy ő
azért jött, hogy életet adjon, ami
több, mint a fizikai élet. Mit jelent
mindez? Azt, hogy vele teljesebb
életet élhetünk. Megadta és megadja
a teljes élethez való muníciót. 

Három gondolatot szeretnék
mind  annyiunk szívére helyezni azzal
kapcsolatban, hogy miként tudunk
teljesebb életet élni Krisztussal. 

Élj a mában, légy jelen a minden-
napokban!

Ahhoz, hogy az életünkben a fon-
tos dolgokat meg tudjuk élni, jelen kell
lennünk. Azzal kell foglalkoznunk,
ami épp akkor és ott aktuális és fontos. 

Élj az életed minden területén!
Hiszem, hogy az élet több, mint

egy vallás, több, mint egy gyülekezet,
több, mint a család, több, mint egy
kapcsolat, több, mint a munka, vagy
több, mint csak szórakozás. Az az élet,
amit Jézus táplál, az élet minden terü-
letére kihat.

Élj kezdeményezően és bátran!
Hiszem azt, hogy a jézusi élet azt

jelenti, hogy felelősséget vállalunk ön-
magunkért, sorsunkért, lehetőségeink
megéléséért, képességeink kamatozta-
tásaiért. Továbbá azt is jelenti, hogy
bátran, kezdeményezően állunk az
élethez, ami mind a saját, mind pedig
a körülöttünk élők életét gyarapíthat-
ja. A hozzá szükséges erőt pedig abból
merítjük, aki maga az élet. 

A pestszentimrei gyülekezetben
lelkipásztorként úgy kívánok jelen
lenni, mint aki a jézusi életet aktívan és
az élet minden területén szolgálja. 
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igehirdetők kevesebbet a Szent
Szellemről mint tényről, mint a je-
len Isten országának valóságáról?
Úgy vélem, s talán nem tévedek, ha
azt állapítom meg, hogy a kará-
csony és húsvét történetes, szem-
léltető, világosan átérezhető ese-
ményekkel foglalkozik. A Szent
Szellem kitöltetése elvont, termé-
szetfölötti jelenség, és csak azok
előtt lesz érthető, akiket Isten ily
nagy ajándék elfogadására elkészít.

Más ünnepnek örülhetnek
egyebek is, de pünkösd ünnepének
csak azok, akiket Jézus vére meg-
váltott, megtisztított. A szent életre
és igaz ságra megtisztított ember-
nek nagy ünnepe a pünkösd, mert
az élet és a jótevő együttlét ezernyi
bizonyítéka erről tesz bizonyítást.

A keresztény élete egy folyto-
nos együvé tartozást jelent, egy
nélkülözhetetlen és elválaszthatat-
lan egységet. Aki így éli életét, az
tudja értékelni és teljes egészében
bírja jelentőségét ennek a felséges
ünnepnek.

Mit jelentenénk a Szent Szellem
ajándéka nélkül? Elhagyott, elár-
vult, szánalomra méltó, szegény,
veszendő emberek lennénk... Sem-
mi több és semmi egyéb.

De mit jelent bírni Isten e nagy
ajándékát? Kérdezzétek meg az
igehirdetőket... a gyermeknevelő
hívő szülőket és tanítókat... Kér-
dezd meg a toll forgatóit, akik lé-
leknevelés céljából írnak. Kérdezd
meg a hívő asszonyt, a betegért
imádkozó testvéreket... azután azo-
kat is, akik imádkoznak, kísértés-
ben vannak, kiknek szívében a bá-
nat honol, és vigaszt várnak.

Kérdezd azokat, akik az önmeg-
tagadásban gyakorolják magukat,
akik a megszentelődés és tökélete-
sedés meredek útján kapaszkod-
nak... Végül kérdezd önmagadat,
hogy mit jelentenél a Szent Szellem
állandó segítő kegyelme nélkül...

Jöjj azért, te sebesen zúgó szél!
Mozgasd meg a gyülekezeteket,
érintsd hatalmas erőddel szívün-
ket. Mennyei Áramlatod zúgó elő-
törése mozdítsa meg szívünk ajta-
ját, ablakát. Nyíljon ki előtted min-
den szív, hogy uralmad, hatalmad
teljesítse bennünk és általunk jósá-
gos akaratodat.

Pannonhalmi Béla

(Békehírnök, 1935. június 8.,
41. évf. 23–24. sz., 177–178. o.)

(Folytatás az előző oldalról)Kapitány Zsolt beiktatási igehirdetése
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Kétezer éve hirdetik Jézus
Krisztus kereszthalálát, feltáma-
dását, és azóta minden generáció-
ban vannak, akik ennek hallatán
hitre jutva üdvösséget nyernek.
Mi is közéjük tartozunk. Beme -
rítkezünk, gyülekezethez csatla-
kozunk, továbbadjuk azt, amit
hallottunk és tapasztaltunk. De itt
van ez az ünnep, mögötte egy
történet, s mögötte egy személy,
akivel nem tudunk mit kezdeni.
Kiszámíthatóságra törekvő vilá-
gunkban, poroszos felépítésű ok-
tatási rendszerünkben és gyüle-
kezeti életünkben zavart keltő le-
het a „szél”, melyről nem tudjuk,
honnan fúj és hová (Jn 3,8). 

Pedig érdemes megbarátkoz-
nunk Isten Szentlelkével, mert
őáltala van jelen az Atya és a Fiú,
Isten maga ezen a világon ebben
az időszakban, már hosszú ideje,
és még nem tudjuk, meddig. De
nincs is semmi baj, mert nem el-
lenségünk ő, hanem az igazság
lelke, aki elvezet minket a teljes
igazságra (Jn 16,13). Ez az út tart
az igazságig, a megtérésig, hiszen
senki nem mondhatja Szentlélek
nélkül úrnak Jézust (1Kor 12,3).
Onnantól kezdve pedig tart az
örök életig, ahová megérkezik a
teljes Szentháromság és mi is,
ahol Isten lesz minden minde-
nekben.  

Addig kell csak valahogy he-
lyesen viszonyulni Isten Szentlel-
kéhez, de nem lehet ez olyan fé-
lelmetes, veszélyes, hiszen Isten
maga ő, akinek az az akarata,
hogy minden ember üdvözüljön,
Istenben növekedjen. Tehát nem
gondolhatunk rá ellenségként,
veszélyforrásként, ehhez egysze-

A tapasztalati világ törvénysze-
rűségeihez szokott ember általában
keveset gondol a lelki élet megnyil-
vánulásaival. Amit megfoghat, meg-
számolhat, a zsebébe gyömöszölhet,
vagy fizikai érzékelése által felfog-
hat, az jelenti számára a mindennapi
valóságot.

Az Isten igéje által megérintett
ember életében azonban olyan jelek
mutatkoznak meg, amelyek a lélek
titkos mélységeiből jönnek elő, és
igen értékesek. Egészséges esetben
egyre több, egyre értékesebb. Ez az
Istennel való kapcsolatból fakad, és
az embert élete alapjaiban változtat-
ja meg. Új gondolkodásmódot, új
lelkületet teremt a Krisztus uralmá-
ban. Változások sorát hozza elő, és
az Úrral járás idejében új értékekkel
ékesíti fel a hívőt. Ez a folyamat még
időskorban is áldásos cselekvő erő-
vel van jelen.

Mi történik az emberi lélekben?
Honnan van a változásokat, hon-
nan az új értékrendet teremtő erő?

Ez a hajdani csodák sorát felvo-
nultató pünkösd ereje itt, most, a
mai időkben, kortárs megtérőkben.
Amikor Isten Szentlelke – a befoga-
dás által – lehetőséget kap, megvál-
toztatja, átalakítja az ember gondol-
kodásmódját. A lélek mélyén zajló
folyamatokban mindent Krisztus ta-
nításával hoz összhangba. Ebből az-
tán nagyszerű dolgok kerülnek nap-
világra. Az emberi természet meg-
szokott indulatmegnyilvánulásait
Isten Lelke egy „szűrőn” át engedi
érvényesülni. Int, fedd, buzdít, vi-
gasztal, emlékeztet az Úr tanítására,
szóval titkosan ugyan, de mégis hat-
hatósan végzi munkáját az ember-
ben. Mielőtt szavakba formálódna
egy keserű indulat vagy a felháboro-
dás, ez a „belső Hang” tanácsot ad:
„Nézd, légy szelíd! Emlékezz: »Az
engedelmes felelet elfordítja a harag fel-
gerjedését; a megbántó beszéd
pedig támaszt haragot.« (Péld
15,1) – Mit akarsz? Légy a
békesség munkása! Te Iste-
né vagy, és ez a méltó ma-
gatartás Isten gyermeké-
hez.” – És ilyenformán fok-
ról fokra, lépésről lépésre
formálódik egy szokatlanul
új emberi megnyilvánulás.
A külső szemlélő a régi ar-
cot látja, és csodálkozik,
mert valami – számára rej-
tetten, alig érthetően – meg-
változott régi ismerősében.

Milyen nagy változást hoz vilá-
gunkban, amikor a gonoszság indu-
lataitól delejezett embertömegek he-
lyébe a Szentlélek által irányított
ember lép! Elcsendesednek a viták,
megszűnik a harag, lecsendesül a
testvérháború, visszafordul a válási
szándék, és új, soha nem látott har-
mónia születik a házasságban. Új és
új csodák történnek az emberi kö-
zösségekben.

Ki és hogyan kerülhet Isten Lel-
ke uralmába?

Ezt a változást Isten már több
ezer évvel ezelőtt megígérte, és ma
köztünk diadalmasan megvalósítja.
Valahol ott kezdődött, amikor Lel-
kének feltámasztó, halott csontokat
életre elevenítő munkája nyomán
megígérte, hogy az őt szerető embe-
rekkel új kapcsolatot épít fel: „közöt-
tük fogok lakni”, azaz „szentélyemet
közéjük helyezem.” (Ez 37,27)

Ez a megújítás hatalmas ígérete,
ami mindenki számára elérhető.
Amikor az Istentől távol élő embert
megérinti az Ige, leleplezi a bűnö-
ket, megmutatja Isten nagyságát,
szentségét. Rádöbbenti az embert,
hogy Istené minden hatalom, ő pe-
dig szemben áll vele, és így ítélete
alatt áll. A felismerés rettenetét
azonban hálává oldja a golgotai ke-
resztről szóló evangéliumi híradás:
„Krisztus meghalt a bűneidért”. A
Krisztus-hit születésének pillanatai
ezek. A hívő Krisztusért feltárulko-
zik, Isten uralma alá adja magát, aki
aztán „belép és uralkodik” az életé-
ben. Ez pünkösd mai csodája. A
Szentlélek által új ember áll elő.
Megmarad a régi forma, marad a
küzdelem is, de már a láthatatlan Is-
ten erejének, természetének jelei
nyilvánulnak meg az e világi hatá-
sok közt küzdő ember életében.

Lukács Tamás

A Szentlélek jelei a krisztusi ember életében

(Folytatás a következő oldalon)

Pünkösd és mi
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rűen nincs jogunk. Másfelől nem
a félelem lelke ő, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelke (2Tim
1,7). Tehát a vele való helyes vi-
szony e szavak köré épül, ezek az
alapjai és ezek a gyümölcsei is. 

Így tehát örömmel engedhe-
tünk a Mindenható szavának, me-
lyet a Szentlélek őrzött, tanított
nemzedékeken át e földön, hogy
hozzánk eljutva hitet, megtérést,
örök életet adjon nekünk. Ettől
kezdve testünk a Szentlélek
temploma (1Kor 6,19), őáltala is-
merjük és imádjuk a Mindenha-
tót, s tartjuk vele a szellemi kap-
csolatot. Ő ad nekünk gyümölcsöt
(jellem, karakter, mentalitás; Gal
5,22–23) és ajándékokat (különle-
ges készségek és képességek;
1Kor 12,1–11). Erőt és vezetést ad,
mellyel pártfogóként végigsegít
az életen. De egyben pecsét (Ef
1,13) és zálog (2Kor 1,22) is ő, va-
laki, aki az Atyához tartozik, ilyen
módon biztosíték, akiért Jézus
visszajön – s értünk is, akikben la-
kozik.

Éppen ezért teret kell adnunk
a Szentléleknek egyéni és közös-
ségi életünkben, bármilyen idege-
nül is hangzik. Nyitottak va-
gyunk rá? Azok szeretnénk lenni?
Vigyáznunk kell, meg ne oltsuk a
Szentlelket (1Thessz 5,19), ne is
káromoljuk (Lk 12,10) – ezek Isten
személye elleni bűnök. Gerjesz-
szük fel azokat az ajándékokat
(2Tim 1,6), amelyeket adott, kér-
jük vezetését és erejét. Ne taka-
réklángon, hanem Szentlélekkel
betöltekezve (Ef 5,18) éljünk. 

Ez mind bibliai, amit leírtam.
Ha mi nem beszélünk őróla, má-
sok fognak, ha mi nem élünk
ővele, mások fognak. S hogy mit
jelent mindez a gyakorlatban, az
jönne most. De nem tudom. Sok
mindent legalábbis nem tudok.
De szeretném megtudni, veled
együtt átélni, mert bármit is je-
lentsen, ő az Istenhez tartozó
Szentlélek – nem én vagy te dik-
tálunk neki, hanem ő irányít, ta-
nít, vezet. Nem szégyen beis-
merni, amit még nem tudunk,
sem nyitni vagy tanulni. De
nagy kár és veszteség Istennek
ellenállni. Kívánom, hogy legyen
ez az ünnepünk, ez az évünk a
Szentlélek munkájának, kibonta-
kozásának éve.  

Boros Dávid

Pünkösdöt a
Szentlélek kitölteté-
sének ünnepeként és
a Gyülekezet, az
egyetemes Egyház
születésnapjaként
ünnepljük évről évre
több millió keresz-
tény testvérünkkel
együtt. Talán ma-
gunk elé tudjuk idéz-
ni a gyermekkori ké-
pes Bibliánk képeit,
vagy más illusztrációként használt ké-
peket, melyeken a festők megpróbál-
ták megjeleníteni azt, amit az a száz-
húsz együtt lévő tanítvány átélt. A ké-
peken általában az emberek feje fölött
megjelent lángnyelvek láthatók.
Mind ezt Lukács örökítette meg szá-
munkra az Apostolok cselekedeteiről
írott könyv első és második részében
található gondos leírásában. 

Mielőtt azonban ezek a csodás
lángnyelvek megjelentek volna – je-
lezve a Szentlélek megérkeztét –, már
különleges események és élmények
részesei voltak a rendszeresen együtt
lévő tanítványok. Már ne csak a tizen -
egyet képzeljük magunk elé, amikor a
tanítványokra gondolunk. Ez a kör
megmaradt ugyan, sőt kibővült Má-
tyással, és ettől fogva apostolokként
beszél róluk a Biblia, de nemcsak ők
várták Jézus ígéretének beteljesedését,
amelyet a mennybemenetelekor tett.
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzá-
tok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsá-
lemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt
egészen a föld végső határáig” – ígérte Jé-
zus (ApCsel 1,8). Mire beteljesedett,
már százhúszra nőtt a tanítványi kö-
zösség létszáma az apostolokkal
együtt. Valószínűleg legtöbben a feltá-
madás csodájának tanúsága miatt
csatlakoztak. Az volt rájuk jellemző,
hogy „valamennyien egy szívvel és egy lé-
lekkel, kitartóan vettek részt az imádkozás-
ban” (ApCsel 1,14a).

„Egy szívvel és egy lélekkel” – ez rö-
viden annyit jelent, hogy egységben
imádkoztak. Az eredeti görögben itt
álló szó összesen tízszer fordul elő az
Apostolok cselekedeteiben, és ha ösz-
szevetjük a többi előfordulással, akkor
kiderül, hogy a legmefelelőbb értelme-
zése az itt álló kifejezésnek az, hogy
rendszeresen egységes, egyetértésen
alapuló imaközösséget tartottak.
Vagy is mind annyian ugyanazt kérték
és várták, hogy eljöjjön a megígért
Pártfogó, Vigasztaló: a Szentlélek. Az,
aki betölt, aki erőt ad és felhatalmaz a
szolgálatra.

A mondat másik fele is hangsú-
lyos: „kitartóan vettek részt”. Teljes mér-
tékben elmerültek benne, és állhatato-
san tették – így lehetne más szavakkal
megfogalmazva érzékeltetni ennek a
jelentését és jelentőségét. Később
ugyanezt a szót használja Lukács, ami-
kor kifejti, hogy hasonlóan komolyan
vették az újonnan megtértek a tanulást
(igehirdetések hallgatását), a közös-
ségbe járást, az úrvacsorai alkalmakon
való részvételt és az imádkozást is
(ApCsel 2,42).

Az elején arra utaltam, hogy ezek
az imaalkalmak különleges esemé-
nyek voltak. Különlegesek, mert alka-
lomról alkalomra többen lehettek, és
átélték a közösség megtartó és meg-
erősítő erejét, de még inkább azért,
mert egységben és kitartóan imádkoz-
tak egy világot megváltoztató ígéret
beteljesedéséért. Attól még, hogy Isten
megígérte, nem volt felesleges kérni.
Épp ellenkezőleg, az ő ígéretei hatal-
maznak fel minket az imádkozásra, és
jelentik a meghallgatás biztosítékát.

Csodákat, megtéréseket, ébredést
várunk, miközben sok helyen üresek a
padsorok a vasárnapi imaórák idején.
Ha pedig külön imaalkalmakat szer-
vezünk, akkor általában kevesen ve-
szünk részt, és nem bírjuk túl hosszú
ideig, mert „belefáradunk” az imád-
kozásba. Lehet, hogy hiányzik az az
egység és kitartás, ami az első tanítvá-
nyokban még megvolt? A pünkösdi
események arra tanítanak bennünket,
hogy vinni az evangéliumot és hűség-
gel szolgálni csak a Szentlélekkel telve,
vele be- és megtöltekezve lehet
(ApCsel 2,4). Ez nem egyszeri ese-
mény, hanem újra és újra meg kell tör-
ténnie (lásd ApCsel 2,4; 4,8.31; 9,17;
13,9)! Ahhoz, hogy így lehessen, szük-
ség van az ilyen egységes és kitartó
imaközösségekre, mert ez felkészít és
átformál, bűnbánatra és megtisztulás-
ra késztet, azaz alkalmassá tesz arra,
hogy a Szentlélek betöltsön.

Horváth László

(Folytatás az előző oldalról)A pünkösdi ünnepek elé
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Gyülekezeteinkben sok szó
esik Jézus Krisztusról mint megfe-
szítettről, és ez így is van rendjén,
hiszen a benne való hit üdvössé-
günk feltétele. Az Atya Isten is ál-
talában megfelelő figyelmet kap,
hiszen legtöbbször őt szólítjuk
meg imáinkban, és úgy gondolko-
dunk róla, mint egy szerető apá-
ról, aki minden jót megad a gyer-
mekeinek. A Szentlélek Isten
azonban sokszor háttérbe szorul a
baptista gyülekezetekben, pedig
az ő munkája is elengedhetetlenül
fontos ebben a világban.

Először is a Biblia világosan le-
szögezi, hogy a Szentlélek Isten
nélkül senki nem tud megtérni. Ő
az, aki „leleplezi a világ előtt, hogy
mi a bűn, mi az igazság és mi az íté-
let” (Jn 16,8), és így valódi bűnbá-
natot ad az embernek. Ezen kívül
az újjászületés is szorosan kapcso-
lódik az ő munkájához, hiszen Jé-
zus azt mondta Nikodémusnak,
hogy csak az mehet be az Isten or-
szágába, aki Lélektől született. So-
ha nem szabad elfelejtenünk,
hogy az emberek nem szép szava-
ink vagy nagyszerű érveink miatt
fognak megtérni, hanem a Szent-
lélek munkája által. Ezt Pál apos-
tol így fejezi ki: „Beszédem és ige-
hirdetésem sem az emberi bölcsesség
megejtő szavaival hangzott hozzátok,
hanem a Lélek bizonyító erejével;
hogy hitetek ne emberek bölcsességén,
hanem Isten erején nyugodjék.”
(1Kor 2,4–5)

Szükségünk van tehát a Szent-
lélek erejére, hogy hatékonyan

(Folytatás a következő oldalon)

Az év napjai, hetei, hónapjai pö-
rögnek. Egyre gyorsabbnak tűnnek.
Alig múlt el a karácsony, húsvét, s
már is pünkösdöt ünneplünk. Pün-
kösd. Különös eseményekre emléke-
zik minden keresztény ember. Nem is
olyan egyértelműek, történelmi jelen-
tőséget – a szó szoros értelmében véve
– nem is lehet tulajdonítani ennek a
napnak, hiszen megfoghatatlan. Még -
is óriási üzenete van, igazi, mindent el-
söprő ereje. 

Ez az ünnep bennem színeket idéz.
Nemcsak azért, mert általában a nyár
kezdetével egyébként is minden olyan
színessé válik. Hanem inkább egy ki-
csit úgy, mint ahogyan Kosztolányi De-
zső Mostan színes tintákról álmodom cí-
mű versében a színek határozzák meg
mondanivalóját. A pünkösd színei
számomra olyanok, mint amilyeneket
a napfelkelte fest meg a rónák
végtelenjén. Bíbor, tűzpiros, naran-
csos és eleven sárga. A pünkösdi
lángnyelvek színei is ilyenek. Inspirá-
ló, dinamikus számomra a Szentlélek
kitöltetésének ünnepe. A megder-
medt tanítványok megelevenednek,
az érthetetlen események sora után
minden mozaik a helyére kerül. Min-
den felpezsdül s egyértelművé válik.
Az isteni Lélek feloldja a nyelvek blo-
kádját, bátorságot, erőt áraszt. Min-
dent átragyog a tűznyelvek vörös, bí-
bor, narancs és sárga lángja. A nagy
áttörés megtörténik. Jézus Krisztus is-
teni volta egyértelmű lesz. S a Lélek
által közvetített bátorítás erőt ad a ta-
nítványi seregnek. Megszólalnak, ta-
núságot tesznek Jézus Krisztus isteni
voltáról. Megnyernek embereket, úgy
is mondhatnánk, a nagy „halfogás”
története folytatódik, csak már mint
emberhalászoké. 

A Szentlélek jelenléte ma is egyér-
telmű. A krisztusi ígéret – „Én azonban
az igazságot mondom nektek: jobb nektek,
ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a
Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig el-
megyek, elküldöm őt hozzátok” (Jn
16,7–8) – beteljesedett. 

Sokszor nem tudjuk, mit kezdjünk
ezzel a Lélekkel. Megfakulnak a szí-
nek, miközben komoly vitákat folyta-
tunk a szóhasználatról, lélek vagy
szellem a megfelelő? Amíg a kifejezé-
sek jelentésén huzakodunk, elveszít-
jük életünk drága ajándékát, az időt,
amit arra kapunk, hogy az isteni Lélek
jelen legyen cselekvő módon ben-
nünk, általunk itt, földi életünkben.
Hogy emberek értsék meg egymást,
hogy életek szabaduljanak meg meg-

kötözött, tehetetlen állapotukból, hogy
szenvedők erősödjenek, sírók vigasz-
talódjanak, harcos felek béküljenek
meg egymással. 

A bennünk lakó lélek megtölti élet-
terünket szeretettel, örömmel, jóság-
gal, megszelídíti haragra lobbant igaz -
ságérzetünket, megbékéltet önma-
gunkkal, másokkal. Az értékét vesztett
szavaknak, mint például a hűség, új je-
lentést ad, amivel állhatatosságra, ki-
tartásra, elfogadásra és szeretetre tanít.
Melyikőnk ne vágyna arra, hogy hűsé-
ges legyen hozzá a társa, hogy jóság-
gal és megértéssel fogadják munkáját,
hogy békességben, szabadságban tel-
jenek a napjai. Ha a Szentlélek teret
kap, megtermi gyümölcsét. Nem üres
szél az, ami átsuhant ott akkor pün-
kösd ünnepén Jeruzsálemen. A láng-
nyelvek élénk pirosa melegséget
áraszt. Felolvasztja a dermedt szíve-
ket, melegsárga árnyalata tetterőt su-
gároz. Megszentelt életet kínál fel. Re-
zignált szürkeségbe süllyedt hétköz-
napjaink megelevenedhetnek, amikor
a narancssárga fény átragyog rajtuk. 

A felkelő nap fénye láttán megál-
lunk egy pillanatra, s azt mondjuk,
gyönyörű. Milyen giccses lenne, ha le-
festenénk. A Szentlélek tüze ugyanígy
megállít bennünket egy pillanatra. S
azt mondhatjuk, milyen giccses, ha ál-
szent módon próbálunk jók lenni,
küszködve irigységgel, rosszakarattal,
hamissággal, haszonvággyal. A szí-
nekkel játszhatunk, de Isten Lelkével
korántsem. A pünkösd ezért olyan ko-
moly ünnep. Üzenete kiteljesíti a meg-
előző ünnepeinket. Jézus Krisztus
megváltó munkáját megkoronázza,
amikor az Atyához megy, s elküldi Is-
ten Szentlelkét, hogy velünk legyen
folyamatosan, pártfogóként, tanács-
adóként, vigasztalóként. Segít nekünk
olyan kiteljesedett életet élni, amit em-
beri törekvéssel csak hamisítványként
mutathatunk fel. Pál tanácsát lényeges
megfontolnunk: „Ha a Lélek által élünk,
akkor éljünk is a Lélek szerint.” (Gal 5,25)

Aranyozza be pünkösdi ünneplé-
sünket az isteni Lélek megtisztító tüze.
Adjon olyan bátorságot, erőt nekünk,
a mai dekadens, közönyös, cinikus
világban élő gyermekeinek, aminek
erejével jelen lehet Isten Szentlelke ál-
talunk, mert a Lélek szerint élünk,
őbenne vagyunk, hogy „félelem nélkül
szolgáljunk neki, szentségben és igazság-
ban őelőtte életünk minden napján” (Lk
1,74–75).

Ujváriné Szabó Anikó

Pünkösd színeiamellőzött
Isten

behi20_beh4.qxd  2016.05.05.  18:42  Page 8



A baptista alapfokú művészeti is-
kolák tanárai számára képzőművé-
szeti szakmai napot szervezett 2016.
április 26-án a téglási II. Rákóczi Fe-
renc Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Baptista Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola.

Az egybegyűlt rajztanárokat
Szász Veronika területi oktatási igaz-
gató köszöntötte az intézményfenn-
tartó részéről, aki beszélt a jelenlé-
vőknek a XX. századi baptista gyü-
lekezetek önképző köreiről, azok
fontosságáról. Az első találkozás
kölcsönös bemutatkozással folyta-

tódott, amely lehetőséget teremtett
egymás munkájának mélyebb meg-
ismerésére és megértésére. A téglási
fogadó intézményt Szilágyiné Bod-
nár Erzsébet igazgató asszony, a he-
lyi művészeti iskolát és azon belül a
grafikai tanszak kiváló pedagógusi
és diákmunkáját Kovácsné Lőrincz
Judit intézményegység-vezető mu-
tatta be. 

Majd művészeti iskoláink diákja-
inak csodálatos kiállítását tekintet-
ték meg a tanárok.
Ezután Háló Gyula, a
Magyarországi Bap-
tista Egyház kommu-
nikációs vezetője
adott tájékoztatást az
induló Comenius Ház
projektről, az októbe-
ri baptista művészeti
napok rendezvényso-
rozatban való részvé-
tel módjáról. Az ebéd
előtti séta jó alkalmat
teremtett arra, hogy a

résztvevők kicserélhessék gondola-
taikat, egymást is jobban megismer-
jék. Az iskola ebédlőjében elfogyasz-
tott bőséges és finom ebéd közben is
folytatódott a vidám és felszabadult
hangulatú beszélgetés. Majd a rajz-
teremben láthattak bele a tanárok
egymás pedagógiai munkamódsze-
rébe, alkalmazott technikáiba, a diá-
kok kiváló munkáiba. Iskoláink vi-
zuális művészettel foglalkozó peda-
gógusai óriási értékeket képviselnek
a jövő nevelése szempontjából, és
diákjaink között is bőven találunk
különös képességű, eltökélt alkotó-
kat. A találkozó délutáni résztvevői
között köszönthettük a Baptista Sze-
retetszolgálat EJSZ két oktatási ve-
zetőjét: Szabó Csaba oktatási és Varga
Piroska gazdasági igazgatót is. Isko-
láink az istenadta tehetségek jó böl-
csői, tanáraink jó mentoraik.

A szakmai napnak helyt adó in-
tézmény Kiválóra Akkreditált Tehet-
ségpont. Két napja pedig megkap-
ták az örvendetes hírt, mely szerint
a baptista iskolák között az intéz-
mény az első Európai Tehetségpont.

Az egész nap szervezőjét, Kovács-
né Lőrincz Judit intézményegység-
vezetőt, a területi oktatási igazgatót
és a házigazda iskola vezetőit, peda-
gógusait, dolgozóit csak dicséret il-
leti ezért a tartalmas és jövőt építő
napért. Biztos, hogy lesz folytatása,
mert Isten is a diákok fejlődését
akarja.

Baptista Sajtószolgálat
Baptista Pedagógiai Intézet
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tudjunk bizonyságot tenni a körü-
löttünk élő embereknek, és meg-
tapasztaljuk azt a csodát, hogy
megtérnek és beépülnek a gyüle-
kezetbe. Mi előtt Jézus felment a
mennybe, azt a parancsot adta a
tanítványoknak, hogy ne távozza-
nak el Jeruzsálemből, hanem vár-
ják meg az Atya ígéretét, a Szent-
lélek kitöltését, hogy erőt kapja-
nak és tanúskodjanak róla az
egész világon. Pünkösdkor ez az
ígéret egyszer és mindenkorra be-
teljesedett. Azóta nem kell már
várni, hogy valaki megtapasztalja
ezt az erőt, mert az bármely hívő
számára elérhetővé vált. Pál apos-
tol parancsba is adja, hogy a hívők
ne részegeskedjenek, hanem tölte-
kezzenek be Szentlélekkel (Ef
5,18).

Fontos még egy jelentős kér-
dést tisztázni. A Szentírás szerint
amikor valaki újjászületik, akkor a
Szentlélek azonnal beköltözik a
szívébe. Újjászületett embernek
nem kell azért imádkoznia, hogy
megkapja a Szentlélek ajándékát,
mert azt már megkapta, amikor
döntött Jézus Krisztus mellett. A
Szentlélek Istent azonban meg le-
het szomorítani, és a Lelket meg
lehet oltani. Ezért szükségünk van
arra, hogy újra és újra betöltekez-
zünk Szentlélekkel. Egy szolgáló
egyszer azt mondta, hogy mind -
annyian lyukas edények vagyunk,
akiket folyamatosan fel kell tölte-
ni. Ez valóban így igaz; így történt
ez az első tanítványok életében is.
Pünkösdkor mindannyian betöl-
tekeztek Szentlélekkel, kicsit ké-
sőbb mégis azt olvassuk, hogy Pé-
ter apostol megtelt Szentlélekkel,
és úgy válaszolt a nép vezetőinek
(ApCsel 4,8). Ugyanebben a feje-
zetben láthatjuk, hogy üldözés tá-
madt, és amikor a testvérek együtt
imádkoztak védelemért és bátor-
ságért, akkor „megrendült az a hely,
ahol együtt voltak, megteltek mind-
nyájan Szentlélekkel, és bátran hir-
dették az Isten igéjét” (ApCsel 4,31).
Lehetne még sorolni a példákat,
de talán ebből is látható, hogy fo-
lyamatosan be kell töltekeznünk
Szentlélekkel. Ne hanyagoljuk hát
el a Szentlélek Istent, hanem kér-
jük, töltsön be minket erővel és
szeretettel, hogy el tudjuk végezni
azt a küldetést, amire elhívott
minket az Úr.

Sebjan Farkas Zsolt

(Folytatás az előző oldalról)istenadta tehetségek iskoláinkban
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IFIROVAT

A Magyarországi Baptista Ifjú-
sági Misszió (MABIM) azért dolgo-
zik, hogy a helyi  ifjúságok evange-
lizációs fókuszú, gyülekezetkompa -
ti bi lis és helyspecifikus munkát
tudjanak végezni. Ennek érdekében
hívunk minden ifjúsági munkást,
akit a következő kérdések foglal-
koztatnak:

Mi Isten terve? Hogyan érthet-
ném meg jobban az evangéliumot?
Hogyan adhatom azt át másoknak,
hogyan segíthetném az ismerősei-
met és barátaimat is ennek a meg-
élésében?

A legközelebbi regionális ifjúsá-
gi vezetőképzést az evangélium
üzenete köré szervezzük. Remé-
nyeink szerint ez idő alatt lesz le-
hetőségünk gyakorlatban is alkal-
mazni a hallottakat. Szeretnénk fel-
készíteni, bátorítani és segíteni
benneteket személyes szolgálatotok
hiteles és erőteljes betöltésében. 

A képzésen elsősorban baptista
ifjúságok vezetői, ifimunkások, de
bármilyen más területen aktív, ta-
nulni vágyó szolgálók, más feleke-
zetek és korosztályok képviselői is
részt vehetnek.

Meddig tart a program?
Május 20-án, péntek este 18.30-

kor kezdünk, és szombaton 21 óra
körül szeretnénk lezárni a képzést.
Szállást igény esetén mindkét este
biztosítunk. Szombat reggel 9 órára
várunk mindenkit.

Hol? Veresegyházi Baptista Ima-
ház, 2112 Veresegyház, Hajnal utca
2/a.

Költségek? Regisztrációs díj:
1000 Ft/fő, ami magában foglalja az
étkezést is. Regisztrációs határidő:
május 18.

Várunk Téged is a szervezői csa-
pat nevében!

Bacsó Benjámin 
a MABIM vezetője

isten ereje: az evangélium
maBImregionálisifimunkásképzés
2016.05.20–21.Veresegyház

BudapestiEgyházkerület
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Ki vagyok én? – kérdezi naponként
minden fiatal magától.

Ki vagyok én? – teszi fel a kérdést
az április 10-én megrendezett Öröm-
kút nevű rendezvény a Rákoshegyi
Baptista Gyülekezetben. A havonkénti
esemény alapvető célja a fiatalok eléré-
se változatos eszközökkel. 

Az első fontos lépés, hogy a fiata-
loknak megmutassák, hogy az egyház
él, és örökké fiatal marad Istennel még
egy 70 éves néni is. Erre a legjobb mód-
szer a dicsőítés. Az áprilisi eseményen
a BPA ifi dicsőítőcsapata
szolgált zenével, ami kelle-
mes felvezetésül állt a tanítás
előtt. A csapat fiatalokból áll,
akárcsak azok a tizen- és hu-
szonévesek, akiket meghív-
nak az Örömkútra, így talán
már ez a rész is elgondolkod-
tató lehetett. A gyülekezet
meglepően lazán fogadta a
dicsőítést, az először meghí-
vott fiatalok azonban talán
furcsálhatták a zene intenzi-
tását és az énekesek lelkese-
dését. Amit viszont határo-
zottan pozitívumként jelölnék meg,
hogy sok keresztény azt hiszi, attól
lesz a dicsőítés fiatalos, ha minél
hangosabb a zene. Az Örömkút ren-
dezvényen azonban ezt nem tapasz-
taltam, ami még kellemesebbé teszi
az emléket.

A második fontos kérdés a problé-
mák témaköre volt. Minden fiatal
szembesül az életét sújtó rengeteg

gonddal, amelyeket saját erő-
ből aligha lehetne megoldani.
A jelen helyzetben Tósoki Re-
náta beszélt leküzdött kény-
szerbetegségéről, és arról, ho-
gyan tudott megbízni Isten-
ben, amikor az emberek már
teljesen lemondtak róla. Fon-
tos üzenet ez egy fiatalnak,
aki úgy érzi, a társadalom
gyerekkora óta „rossz”-nak
bélyegzi és lemond róla.

A rendezvény fő témája
az identitás volt, ahogy a legtöbb, fia-
talok számára megrendezett esemé-
nyen, hiszen ezzel a problémával
szembesülnek legtöbbször a tizen- és
huszonévesek. A „Ki vagyok én?” kér-
dést mindenki felteszi magának egy-
szer, legrosszabb esetben a társada-
lomtól kérdezi meg, és akkor kaphat
ilyen válaszokat, hogy „Rossz vagy”,
„Ronda vagy”, „Nem érsz semmit”. 

Fóris Attila tanított arról, hogy mit
válaszol erre a kérdésre Jézus. Egy
egyszerű példával érzékeltette: Jézus

megkérdezi a tanítványoktól, mit tar-
tanak róla, ki ő. Péter elmondja, hogy
szerinte ő a Krisztus, a megváltó, akire
vártak, mire Jézus elmondja, hogy Is-
ten szemében ki Péter. A példa azt mu-
tatja, hogy ha az ember megismeri Jé-
zust, akkor Isten megmutatja neki, ki ő
valójában. Az örömhír pedig az, hogy
Istennek rengeteg jó gondolata van ró-
lunk, és inkább neki higgyünk és rá

hallgassunk, ne a minket kö-
rülvevő társadalomra, ami
egyre hangosabban üvölti:
„soha nem leszel elég jó”.

Az esemény végén szere-
tetvendégség várta a meghí-
vottakat, mikor finom pizza
és sütemény mellett fogad-
hatták lelkes meghívójuk első
és örök kérdését: „Na, milyen
volt?”

Vajda Krisztina
Fotók: Bakos Tamás 

identitáskeresés az Örömkúton
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2016. feb-
ruár 13-án
Őrbottyánban
volt Németh
Sándor nyu-
galmazott lel-
kipásztor te-
metése. Igei
üzenettel Ko -
tán Béla helyi
lelkipásztor,
valamint a
család részé-

ről Papp János egyházelnök szolgált.
Testvérünk 91 évet élt. Temetésén a
búcsúbeszédet Petrik Károly gyüle-
kezetvezető mondta, amelyet az
alábbiakban közlünk. 

A lelkipásztor-költő sorai jutnak
eszembe, amikor Sanyi bácsi életút-
jára visszagondolok:

„Milyen legyen a lelkipásztor:
Ha kell, utolsó, első máskor,
mint egy király, olyan előkelő,
s oly egyszerű, mint egy földművelő.
Oly hős, aki önmagát legyőzte,
s legyőzött, kit az Úr tört össze.”

Ahol más törtetett, könyökölt, ott
ő háttérbe vonult, ahol munkáról,
áldozatról, adakozásról, odaszánás-
ról esett szó, ott élen járt, példát mu-
tatott. Urától, mesterétől, a Szolga-
Királytól ezt a szelídséget, alázatot,
szolgálatkészséget sajátította el leg-
kiválóbban. Isten munkatársa volt.

Nagyon hálás vagyok mennyei
Atyánknak, hogy több mint hatvan
éven keresztül ismerhettem, szeret-
hettem, hogy ilyen hosszú időn ke-
resztül közöttünk lehetett.

Sok időt töltöttünk együtt nem-
csak a gyülekezetben, hanem családi
körben, műhelyben, különböző
munkálatok közben, s nemcsak mint
lelkipásztort, tanítót, munkatársat
tisztelhettem, hanem atyai jóbarát -
ként szerethettem. Több mint negy-
ven éve, amikor édesapánkat temet-
tük, koporsójánál az ő imádsága a
szívemig hatolt, s máig is ott él. Ő
volt, akihez jöhettem bármikor min-

dennemű problémámmal, soha el
nem utasított.

Persze az itt állók közül is na-
gyon sokan elmondhatnák ezt. Ő
mindenki Németh bácsija volt.

A hajdani Őrszentmiklóson alig
volt ember, aki nem ismerte. A mű-
helyébe sokan talán csak azért tértek
be egy darab lécért, egypár csava-
rért, hogy szót válthassanak vele, ki-
kérjék tanácsát. Szerettek, szeret-
tünk a közelében lenni. Mindenki
bizalmasa volt, s ezzel soha nem élt
vissza. Ez kiterjedt a körzetére,
Sződre, Püspökszilágyra, Galga-
györkre, Galgagutára is, ahol tiszte-
let övezte a sokszor apostolok lován
érkező pásztort, aki nemcsak a lel-
kekhez értett, de az ajtózárakat is
kész volt megjavítani.

Szoros kapcsolat fűzte közvetlen
munkatársaihoz, akik legtöbben
már előrementek: Dajka József, Juhász
János, Marsal János, Tóka Gyula, Har -
gas Gyula, Háló Gyula, Nagy Zsig-
mond, Kántor Ervin – mind nagybe-
tűs bácsik voltak, akiket mi is tisztel-
tünk és szerettünk.

Földi élete kétharmadát Őrboty-
tyánban élte, de nagyon szerette
szülőföldjét, és haláláig győrinek
vallotta magát. Ezt sohasem nehez-
ményeztük. Hálás vagyok, hogy
nyáron az utolsó győri útját együtt
tehettük meg. Különösen szívén vi-
selte az elesettek, az özvegyek, ár-
vák ügyét, jól ráérzett, hol van szük-
ség segítségre, s ezt nagyon tapinta-
tosan tudta kezelni.

Őszintén együtt tudott érezni a
gyászolókkal, szenvedőkkel, a pusz-
ta jelenléte, hallgatása is gyógyító
balzsamként hatott. Minderre nem
magától volt képes, az Úrban megélt
élet titka és gyümölcse ez. Az Úrban
élni és az Úrban meghalni. 

„Boldogok a halottak, kik az Úr-
ban haltak meg.”

„Az értelmesek fénylenek majd,
mint a fénylő égbolt, és akik sokakat
az igazságra vezettek, mint a csilla-
gok mindörökké.”

Szeretett Sanyi bácsinktól búcsúzunk
megemlékezés németh Sándor nyugalmazott lelkipásztorról

Le gyen ott ho ná ban a Bé ke hír nök! 

Csoportos féléves előfizetés: 4700 Ft

Egyéni féléves előfizetés: 5200 Ft

Tájékoztatjuk a Békehírnök elő -
fi zetőit, hogy a 2016-os második
félévi egyéni és csoportos megren-
deléseket csak abban az esetben áll
módunkban teljesíteni (azaz a lap-
számokat el jut tatni a megren -
delőkhöz), ha a féléves előfizetési
díj legkésőbb 2016. június 15-ig be-
fizetésre kerül a Békehírnök bank -
számlájára. 

Az előfizetések rendezhetők a
gyü le ke ze ti irat ter jesz tő kön ke -
resz  tül vagy a 11706016-22163851
csekk szám lán a ki adó hi va tal ban
(1068 Bu da pest, Ben czúr ut ca 31.). 

Te lefon: 0620/886-0445. 
E-mail: szabo.agnes@baptist.hu. 

A BÉkehÍrnÖk
2016. második félévi 

elõfizetési díjai

Hihetetlen Történetek
Vannak olyan történetek,

amelyeket ki se lehetne találni,
annyira eredetiek, kacifántosak
és csodálatosak: mert igazak! Is-
ten különleges módon avatkoz-
hat életünkbe megtérésünk, testi-
lelki gyógyulásunk, a vele való
találkozásunk érdekében. Mind -
annyiunk kincseivé válhatnak át-
élt élményeink, ha megosztjuk
őket. 

Várjuk szerkesztőségünkbe a
bizonyságtételként elbeszélt élet-
eseményeket, csodálatos átélése-
ket, megtapasztalt gondviselést
Hihetetlen Történetek című rova-
tunkba. Az írásokat e-mailben a
bekehirnok@baptist.hu, vagy
postai úton az 1068 Budapest,
Benczúr u. 31. címen várjuk „Hi-
hetetlen Történetek” felirattal.

mondjuk el másoknak is!
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2016. április 24-én a Székesfehér-
vári Baptista Imaház nagyterme
megtelt az ünneplőkkel. A vendégek
és a gyülekezeti tagok avatási isten-
tiszteletre gyűltek össze, amelyen dr.
Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács el-
nöke tanított a Biblia igazságai alap-
ján. Tanítása nemcsak az avatandó
elöljárókhoz szólt, hanem minden
jelenlévőhöz.

Alapigéjében (Fil 2,1–4) kiemelte
azokat a pozitív és negatív dolgokat,
amelyeket megvizsgálva közvetlen
vagy épp közvetett tanulás által ké-
szülhetünk a szolgálatunkra:

– vigasztalás Krisztusban, szere-
tetből fakadó figyelmeztetés, közös-
ség a Lélekben, irgalom és könyörü-
let, ugyanazt akarjátok,

– kerüljétek az önzést (lustaság,
kényelmesség, elégedetlenség, há-
látlanság, másokkal szembeni kö-
zöny forrása), hiúságot (sértődé-
kenység, harag, taníthatatlanság for-
rása), dicsőségvágyat, gőgöt.

A 4Mózes 7,6–9 igeszakasz által
pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy amint a szolgálatban is kü-
lönbségek vannak, úgy a szolgálat-
hoz kirendelt javakban is. „Kehát fi-
ainak semmit sem adott, mert az ő ten-
nivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat
a vállukon vigyék.” A szent terhek ci-
peléséhez erős vállakra van szük-
ség mind fizikai, mind szellemi ér-
telemben. Az elhívott vezetőknek,
az avatottaknak Isten mindezt meg
is adja.

Erről tehettek tanúbizonyságot
új vezetőink a hozzájuk intézett
konkrét kérdések alapján, megvall-
va hitüket a Biblia, a Szentlélek, a
bemerítés, a család, a megváltás, az
anyagiakkal való gazdálkodás, az

imádkozás, az úrvacsora és a veze-
tés kérdésében is.

Ezek után az avatóbizottság tag-
jai, dr. Szűcs Zoltán, Révész Lajos és
Bödő Sándor Isten áldását kérve kéz-
rátétellel imádkoztak a gyülekezet
új szolgálóiért: Fóris István presbite-
rért, Hári Tibor és Pafkó József diakó-
nusokért.

Az avatási istentisztelet elenged-
hetetlen részeként az újonnan ava-
tott vezetők feleségeit is köszöntötte
és ünnepelte a gyülekezet, hisz az a
háttér, amit ők biztosítanak férjeik
számára, elengedhetetlen a sikeres,
hatékony és odaszánt szolgálathoz.

Mátrai Magda összeállítása
Fotó: Búza Péter

Presbiter- és diakónusavatás
Székesfehérvár – 2016. április 24.

Bödő Sándor, Fóris István, Pafkó József, Hári Tibor, Révész Lajos, dr. Szűcs Zoltán

Támogatásunkkal elősegíthet-
jük, hogy akadálymentessé váljon
Isten igéje azok számára, akik a jel-
nyelvet tekintik anyanyelvüknek. 

Adományainkat az OTP
11706016-20213558-00000000 bank-
számlaszámára küldjük, a közle-
ménybe írjuk be: „Jelnyelv”. 

Pünkösdi célgyűjtés
jelnyelvi bibliafordítás 

A hónAP igÉje
„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:

»Nekem adatott minden hatalom meny-
nyen és földön. Menjetek el tehát, tegye-
tek tanítvánnyá minden népet, megke-
resztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek nevében, tanítva őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én pa-
rancsoltam nektek; és íme, én veletek va-
gyok minden napon a világ végezeté-
ig.«” (Mt 28,18–20)

A hónAP gondolAtA
Kiknek szól a misszióparancs?

A lelkészeknek, a gyülekezetek ve-
zetőinek? Sokszor úgy gondoljuk,
hogy a lelkesebb, „elhivatottabb”
testvérünknek szólnak ezek az
igék. „Tegyetek tanítvánnyá...” A
tanítvány dolga pedig az, hogy to-
vábbadja mindazt, amit mesterétől
tanult. Vizsgáljuk meg életünket,
milyen tanítványok vagyunk. Kö-
zösségeinkre különösen jellemző,
hogy saját környezetükben akar-
nak hatni, működni az emberek
javára. De a parancs nem korláto-
zódhat csak a gyülekezeti mun-
kálkodásra, szolgálatra. A min-
dennapokban is helyt kell állnunk,
családunkban, baráti és ismerősi
körben. Nem könnyű, de pünkösd
kapcsán is aktuális: van erőnk
mind ehhez! De vajon tudjuk-e?
Tesszük-e? 

A hónAP kÉrdÉSei
A mindennapok rohanásában,

az örömökben, konfliktusokban
eszünkbe jut-e, hogy küldetésünk
van? Szomszédaink, barátaink, is-
merőseink hallják-e tőlünk valami-
kor is, hogy Jézus követői vagyunk?
Látják-e reakcióinkon, megnyilvá-
nulásainkon, hogy életünket, lelkü-
letünket a feltámadt Krisztus hatá-
rozza meg? Ha nem, annak mi az
oka? Akarjuk hallani a válaszokat?

A hónAP imájA
Úr Jézus Krisztus, tudjuk, mit vársz

tőlünk, mivel bíztál meg bennünket. Se-
gíts, hogy az ehhez a küldetéshez adott
ígéretedet, hogy velünk vagy a világ vé-
géig, ne akarjuk leválasztani a feladatról
magunknak! Mert a küldetésünk végzé-
sében vagy mellettünk. Ámen.

2016 az ÉrtÉkek éve
május témája: 

Értékünk: küldetés 
a világért

behi20_beh4.qxd  2016.05.05.  18:42  Page 12


