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PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 
 

  „Térjetek meg, 
  és keresztelkedjetek meg valamennyien 
  Jézus Krisztus nevében…” 
  (ApCsel 2:38.) 
 

Pünkösd ünnepe minden évben egy misztikus ünnep, amikor ar-
ra emlékezünk, hogy az első gyülekezet megalakult azáltal, hogy 
a Szentlélek el kezdett munkálkodni az emberekben. Lángnyel-
vek formájában szállt le az apostolokra s Szentlélek. Ma is erre a 
misztikus eseményre várunk, amikor Pünkösd közeledik, hogy 
újra átélhessük a Szentlélek munkájának eredményét, a megté-
rést. Erről beszél Péter apostol, amikor azt mondja: 

„Térjetek meg …” 
 

Ma 2013-ban is erre a megtérésre van szüksége Isten népének! 
 

 

2013. május 17-én Pünkösdöt megelőző 
pénteken 17 órakor az Ökumenikus Tanács 
kápolnájában idén is megrendezzük a Pün-
kösdi Zenés Vigíliát. Ezen az alkalmon re-
formátus, evangélikus, baptista, pünkösdi 
és metodista ifjúsági zenekarok fognak 
szolgálni. Igét hirdet Csernák István meto-
dista szuperintendens. A Vigília után szere-
tetvendégséget tartunk. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Dr. Fischl Vilmos 

Mennybemenetel 
napján 
 
Hiába bámulok 
felhőket kémlelő 
révülettel. 
Ott meg nem látlak. 
 
Mert ahová ebből 
az emberi testből 
Te emelkedtél, 
az nincsen messze. 
Sőt itt van énbennem, 
mert Lelked a lelkem 
tölti be áldón. 
Hogy megtaníts 
magamban Téged 
minden nap 
megtalálnom. 
 
ÁMEN 



 

 
 Krisztus szolgálatát 
   a Szentlélek folytatja… 
 

Mielőtt Jézus Krisztus a mennybe emelkedett, nagyszerű ígérete-
ket adott tanítványainak. Soha nem volt azelőtt, vagy az után hoz-
zá hasonló jelentőségű személyiség az emberiség történetében, 
aki olyan fontos kinyilatkoztatásokat adott volna, melyek napjain-
kig kihatnak.  
A Máté 28:19-20-ban olvassuk a következőket: 
 

 „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
 megkeresztelve (bemerítve) őket 
 az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
 amit én parancsoltam nektek; 
 és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
 

A Máté 28:20-ban pedig ezt olvassuk: 
 

 „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: 
 ott vagyok közöttük.” 

 

Az nem kérdés számunkra, hogy Jézus meg-
halt a kereszten, majd miután harmadnapra 
feltámadt és többen találkoztak vele, felemel-
tetett az Atyához. Ettől kezdve senki sem látta 
Őt fizikai testben. Hogyan értsük hát akkor 
azokat az ígéreteket, amiket a velünk maradá-
sáról és köztünk létéről mondott? Ha Krisztus 
köztünk volna, - gondolhatná valaki -, ugyan-
azokat a dolgokat látnánk megvalósulni ma-
gunk között, mint amit 2000 esztendővel ez-
előtt cselekedett a Szentföldön. Ha semmi je-
lét nem tapasztaljuk jelenlétének, akkor ezek 

a kijelentések üres frázisok. Mi módon lenne jelen köztünk Jézus, amikor Ő most az Atya Isten 
jobbján uralkodik a mennyben?                                                                      (folytatás a következő oldalon) 

 
 

Áhítat május hónapra 
 

Írta: Dr. Mészáros Kálmán 
baptista lelkipásztor 

a Magyar Evangéliumi Szövetség /Aliansz/ alelnöke  



 

Krisztus jelenléte először is a „másik Pártfogó” által valósul meg (a Károli fordításban: „más 
Vigasztaló”). Jézus azt mondja a János 14:16-20-ban: 
 

 „… én pedig kérni fogom az Atyát, 
 és másik Pártfogót ad nektek, 
 hogy veletek legyen mindörökké: 
 az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, 
 mert nem látja őt, nem is ismeri; 
 ti azonban ismeritek őt, 
 mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. 
 

 Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 
 Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, 
 de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 
 Azon a napon megtudjátok, 
 hogy én az Atyámban vagyok, 
 ti énbennem, én pedig tibennetek.” 
 

Jézus Krisztus itt kifejezetten arra utal, hogy valóságosan velünk kíván lenni egész életünkben. 
Ebben a szentírási szakaszban azt is kijelenti, hogy Ő volt az „első Pártfogó”. A 
„Pártfogó” (parakletos) szó egy nagyon gazdag jelentésű kifejezés az eredeti görög nyelvben. 
Annyit jelent, mint: védőügyvéd, közvetítő, közbenjáró, segítő. Ebben a szentírási szakaszban 
úgy beszél tehát Krisztus önmagáról, mint az „első Pártfogó”, aki „velünk marad mindörökké”, 
de ugyanezt mondja a Szentlélekről is, mégpedig mint „másik Pártfogó, hogy veletek legyen 
mindörökké”, miután Ő a mennybe emelkedik.  
 

Amikor Jézus Krisztus a földön járt, Ő volt az első Pártfogó, aki átsegítette követőit a nehéz 
életkörülményeken. Amikor viszont elhagyta ezt a földi világot, azt ígérte szorongó tanítványa-
inak, hogy nem hagyja árván őket. Kérni fogja az Atyát, és az Atya „másik Pártfogót” fog kül-
deni. A pünkösdkor kitöltetett Szentlélek pótolta tehát Jézus Krisztus megüresedett helyét. 
 

Másodszor, azt is meg kell látnunk, hogy a Szentlélek megszakítás nélkül folytatja a Krisztus 
által megkezdett szolgálatot. Azt mondja Jézus a Lukács 4:18-19-ben: 
 

 „Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, 
 hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; 
 azért küldött el, 
 hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, 
 és a vakoknak szemük megnyílását; 
 hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 
 hogy meggyógyítsam a töredelmes szívűeket 
 és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 
 

Jézus Krisztus itt Ézsaiás próféciáját magára értve kijelenti, hogy 
szolgálatát a Szentlélek kenete és ereje által végzi el. Ugyanarról 
a Szentlélekről van szó, aki pünkösdkor kitöltetett és egészen 
napjainkig az egyházban munkálkodik. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  (folytatás a következő oldalon) 



Az evangélium ma is hirdettetik a szegényeknek a Szentlélek kene-
tével, a Krisztus teste, az egyház által. Megtört szívek gyógyulnak 
meg ma is Jézus nevében. Bűnök foglyai szabadulnak meg a Szent-
lélek által a Sátán rabságából. Lelki vakságban szenvedők szeme 
nyílik meg, és nyernek világosságot. Lelki kínoktól szenvedők nyer-

nek feloldozást. Az pedig kegyelem, hogy még mindig 
tart az Úr kedves esztendeje és hirdettetik az Ige. 
A Szentlélek még mindig munkában van, és osztogatja kegyelmi 
ajándékait a Krisztus egyházában szükség szerint. A Krisztus evan-
géliuma ma megsokszorozódva hirdettetik szerte a világon a 
Szentlélek által felruházott Krisztustest, az egyház tanúságot tevő 
tagjai által. 
 

Harmadszor, az Apostolok cselekedetei bizonyítják, hogy a Krisztus által megkezdett szolgálat 
az apostolok életében is folytatódott. Sok modernkedő liberális teológus azt állítja, hogy a 
Szentléleknek ez a bibliai időkben erőteljesen tapasztalható munkája az első század végén 
megszakadt. A folyamatos jelenlétre és bizonyító erőre utal a korábban idézett igéken kívül a 
Márk 16:20. is: 
 

 „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, 
 az Úr pedig együtt munkálkodott velük, 
 megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” 
 

Itt természetesen a már fentebb említett életváltozást értelmezem jelként. A Jézus Krisztus 
által megkezdett munka a Szentlélek vezetésével tehát ma is megszakítás nélkül folytatódik. 
 

A Szentlélek Jézushoz hasonlóan cselekszik, vezet, tanít, a János 16:13-14. szerint is: 
 

 „… amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, 
 elvezet titeket a teljes igazságra; 
 mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, 
 és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 
 Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” 
 

A Szentlélek mutatja be hitelesen Krisztust és fogadtatja el velünk. Ő tesz bennünket képessé 
arra, hogy mi magunk is alkalmas képviselőivé váljunk ebben a mai világban. 
                                                                                                                                                                                  (folytatás a következő oldalon) 

 



 

Sokan teszik fel napjainkban a kérdést: 

 „Miért nem tapasztalható ma erőteljesebben az egyházban 
 Krisztus jelenléte a Szentlélek által?”  
 

Látásom szerint azért nem, mert sok önmagát keresztyénnek mondó langyos egyháztag soha 
nem ismerte föl a Szentlélek által való újjászületés és beteljesedés szükségességét. Az ilyen 
testiesen gondolkodó emberekkel régen is baj volt, a Júdás 17-19 szerint is: 
 

 „Ti azonban, szeretteim, 
 emlékezzetek meg azokról a beszédekről, 
 amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. 
 Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, 
 akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. 
 Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. 
 Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, 
 imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, 
 várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.” 
 

Feltűnik ez a megállapítás: „akikben nincs 
Szentlélek”. Mit jelent ez? Ahol nincs  Szentlé-
lek, ott nincs jelen az élő Jézus Krisztus sem. 
Ahol viszont a Szentlélek légköre tapasztalható, 
ott Krisztus jelenléte, tanítása, cselekedete is 
felismerhető mai tanítványai életében. Krisztus 
tehát még nem fejezte be munkáját. Ő folyama-
tosan viszi végbe tervét a „másik Pártfogó”, a 
Szentlélek által. A nagy kérdés az, hogy velünk, 
vagy nélkülünk…?  

 

Lélekemelő 
 

Mint a vízbefulladó, 
aki az utolsó pillanatban 
jut az éltető levegőhöz, 
úgy szívom magamba 
Szentlelked lélegzetét. 
 

És eszmélek, emelkedem 
nélküled elvesző, 
süllyedő önmagamból 
– Életnek Istene – 
hozzád, feléd. 
 

ÁMEN 

  

Hírlevelünkbe  
 

várjuk szeretet-

tel  ökumenikus 

témájú írásai-

kat, beszámoló-

ikat, személyes 

hitvallásaikat. 

 

Örülnénk an-

nak, ha ez a hír-

levél minél töb-

bek részvételé-

vel készülne, 

minél többek 

örömére, lelki 

épülésére! 

 

A hírlevél 

szerkesztői 



  

KwaSizabantu  
 

Ahol az emberek 

                  segítséget kapnak  

 

Ha a keresztyének igazán él-

nék hitüket, nem lenne más vallás 

a földön – hallottam egy beszámo-

lóban a Dél-afrikai KwaSizabantu 

misszió lelkészkonferenciáján. Provokatív megállapítás, érdemes rajta 

elgondolkodni.  

 

Az 1860-as években a németországi hermannsburgi evangélikusok 

lelki ébredése hatására többen külmissziói szolgálatot vállaltak Dél-

Afrikában. 

A misszió mai vezetője, Erlo Stegen az ő leszármazottjuk, a hatvanas 

években kezdte szolgálatát. Igazi keresztyén „botránynak” számított, 

hogy az apartheid idején fehér létére a fekete zuluk között munkálkodott. 

Nagy ébredés indult ekkor, amely a mai napig tart. Ezrek és ezrek tértek 

meg, bánták meg bűneiket, kaptak új életet, többen testileg is meggyógy-

ultak. Erlo bácsi (mindenki így hívja) visszaemlékezése a kezdetekre: 

„Így imádkoztam: Nem szeretnék olyan prédikátor lenni, aki az embere-

ket egy vagy két órát szórakoztatja vasárnap, azokat csak kereszteli, eske-

ti és eltemeti. Ez túl kevés. Szeretnék prédikátor lenni, aki a te igazságo-

dat hirdeti, és nem csupán egyházasdit játszik. – Ez sokba került nekem”.  

Aktívan szolgált, de látta, hogy a megtértek életében is ott van a 

bűn, így az övében is. Kis zulu gyülekezetével intenzív bibliaolvasásba 

kezdtek. Keresték Isten akaratát. „Isten megmutatta nekem, hogy bál-

ványimádó vagyok. Sírva mentem a gyülekezeti helyiségbe, ahol istentisz-

teletet kellett tartanom. De nem tudtam prédikálni, hanem csak küszködve 

ajánlani: Térdeljünk le és imádkozzunk. Szakadatlanul sírtam és csak ezt 

kiáltottam: Isten, légy kegyelmes hozzám, bűnöshöz. Ez volt az ébredés 

kezdete. Isten bevett engem a malmába, lassan és finoman őrölt. Akkor 

elfelejtettem, hogy tizenkét éven át az evangélium hirdetője voltam. Úgy 

imádkoztam, mint bűnös a templomban, aki a saját mellét verte. Az ébre-

dés kezdete a sírás.”   
                                                                            (folytatás a következő oldalon) 



  

Idén márciusban Isten elvitt néhányunkat erre a helyre. A lelkész-

konferencia mellett volt lehetőségünk megismerni a misszió életét. Láttam 

és átéltem a csodát, Isten országának megvalósulását a földön. A misszi-

ós faluban egy időben mintegy ezren élnek, de nagy a forgalom is. Évtize-

dek alatt sem gyengült az igehirdetés és annak minden áldásos következ-

ménye. A vasárnapi istentiszteleten több ezren vesznek részt. Ezen kívül 

számtalan áhítat, énekkari szolgálat, lelki beszélgetés segíti az ide érke-

zőket. És ők csak jönnek az ország és a világ minden tájáról. Többen már 

évtizedek óta ott élnek és szolgálnak. Mások csak néhány hetet vagy hó-

napot töltenek itt. Az első meglepetés (az ember ötven fölött már ritkán 

lepődik meg) az volt, hogy érkezésünk után egy román család felajánlot-

ta, hogy szívesen mossák a ruháinkat. Erdély elvétele miatt nem kedvel-

tem a románokat. Most meg egy román mossa személyes holmijaimat? 

Kis otthonukban többször vendégül látták a magyar csoportot. Búcsúzás-

kor meg is vallottam nekik ellenérzésemet, ami most miattuk megválto-

zott, vagyis inkább az őket is, minket is elfogadó, szerető, megújító Úr mi-

att.  

Egy fiatal zulu misszionárius 

(akinek anyja varázsló volt, de ő is 

megtért) amikor megtudta, hogy evan-

gélikus lelkész vagyok, örömmel be-

szélt Lutherről. Bárcsak azon a szinten 

lennénk, mint ő volt – mondta. 

Sok élettörténetet, tanúságtételt 

hallgattunk végig. Holland, német, be-

lorusz, zulu, orosz, amerikai és más 

nemzetiségűek beszéltek Isten őket is megtérítő hatalmáról. Szenvedély-

betegek, prostituáltak, AIDS-esek, homoszexuálisok, depressziósok, bűnö-

zők, kiégett, szkeptikus vallásosak kaptak és kapnak új életet ezen a he-

lyen. Írástudatlanok, tudósok, lelkészek, művészek, bankárok, politikusok 

élete újult meg Krisztus által. 

A misszió folyamatosan növekszik, mozgásban van. Számtalan inté-

zet, munkahely működik területén: óvoda, általános iskola, főiskola, 

AIDS-kórház, mezőgazdaság (professzionális növénytermesztés és állat-

tartás), fűrészüzem... Vizet találtak a föld alatt. Ezt issza az egész misszió 

és nem győzik palackozni. Ez Afrikában nagy kincs. Rádiójukat általában 

háromszázezren hallgatják.  
                                                                            (folytatás a következő oldalon) 



 

Mit hoztam magammal? Az egyház ébredése velem kezdődik. Nekem 

kell komolyan vennem a bennem lévő akadályokat, rendeznem kell életemet 

Istennel és emberrel. Karban kell tartani lelki életemet.  

Tudom, mert tapasztalom, hogy a keresztyénség jelentős része 

(magamat is beleértem) kiegyezett számtalan bűnnel, és ezért erőtlen. Meg 

kell aláznunk magunkat Isten előtt, hogy ő felemeljen, és igazán használni 

tudjon.  

Két szót megtanultam zulu nyelven: Isten neve Unkulunkulu, ami azt 

jelenti a Legeslegnagyobb; és KwaSizabantu, ami szó szerint is ezt jelenti: 

„a hely, ahol az emberek segítséget kapnak”. 

 

                                                                          SZEVERÉNYI JÁNOS 

 

Hamarosan egy filmet is elérhetővé teszünk az érdeklődők számára a misz-

szió életéről, melyet a magyar stáb készített. 

 

A misszió honlapja: www.kwasizabantu.com 

http://www.kwasizabantu.com

