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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

nappal Jézus fölment a mennybe, de
távozása elõtt megígérte a tanítvá-
nyainak, hogy elküldi hozzájuk a
Szentlelket, mint Istentõl érkezõ Segí-
tõt, Krisztusnak bizonyságtevõjét, a
bûnöknek leleplezõjét, az igazságnak
lelkét, aki állandóan velük marad, és
vezetni, tanítani, irányítani, tanácsolni,
vigasztalni fogja õket és bennünket.

Tíz nappal késõbb Isten Fia be is
teljesítette ígéretét, mert a Jeruzsá-
lemben összegyûlt tanítványokról azt
olvassuk, hogy mind megteltek Szent-
lélekkel. A Szentlélek akkor és ma is
vezeti, tanítja, irányítja, tanácsolja,
vigasztalja Istennek gyermekeit, ha
ígénylik ezt, és figyelnek rá. A Szent-
lélek jelenléte a hívõ keresztyénekben
megváltoztatta és meghatározta egész
életvitelüket, és megváltoztatja, megha-
tározza a mi életvitelünket is. Négy
dolgot szeretnék kiemelni -habár többet
is lehetne- ez alkalommal, amit a
Szentlélek lakozása bennünk munkál.

1. A Szentléleknek a bennünk való
lakozása új azonosságot teremt. Isten
fiaivá lettünk, (Ján 1:12) “Valakik
pedig befogadták Õt, hatalmat ada
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek…”,
amely a Szentlélek által való újjászü-
letésnek az eredménye. Az Úr Jézus
határozottan hirdette a Szentlélektõl
való újjászületés szükségességét, mint
az Isten országa meglátásának és az oda
bejutásnak elengedhetetlen feltételét,
amikor egy éjjel Nikodémussal folyta-
tott beszélgetést, azt mondván: Bizony,
bizony mondom néked: Ha valaki nem
születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be
az Isten országába. (János 3:5)

2. A Szentléleknek a bennünk való
lakozása egy új közösséget hoz létre.

Magával az Atyával Jézus Krisztus
által, Jézus Krisztussal és az Õ testével,
a gyülekezettel.

3. A Szentléleknek a bennünk való
lakozása új felelõsséggel is jár. Mivel
többé nem vagyunk a magunkéi, hanem
az Övéi, és az Õ testéhez a gyüleke-
zethez tartozunk, ez a hozzá és a gyüle-
kezethez való tartozás új felelõsséget
ruház ránk hívõ keresztyénekre.

4. A Szentléleknek a bennünk való
lakozása egy új életstílust követel, a-
mely alárendeltségen, engedelmessé-
gen alapszik Isten akarata, vezetése
iránt. Többé nem élhetünk úgy, ahogyan
az újjászületésnek pillanatáig éltünk,
viselkedtünk, beszéltünk, gondolkod-
tunk, éreztünk, cselekedtünk. Min-
dennek meg kell változnia, a mi értelmi
világunknak (Róma 12:2), a mi akara-
tunknak (Fil 2:13), és a mi érzelmi
világunknak is (Gal 5:22-23).

Kedves tesvéreim, barátaim, akik
olvassátok ezeket a sorokat. Ha válto-
zást szeretnénk legalább az életnek ezen
a négy területén, akkor alá kell rendeljük
életünket teljesen a Lélek uralmának és
vezetésének!

Dr. Pintér Zoltán

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének
az ünnepe. “Mert nektek lett az ígéret és
a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak,
kik messze vannak, valakiket csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk.” (Ap
Csel 2:1-13) Feltámadása után negyven

A TARTALOMBÓL

English Section - page 8-9.
Ünnepi írások, versek
Gyülekezeti hírek: Detroit,

Rámai tábor,
Szentföldi úti beszámoló
Megkövezték az autómat
Választó közgyûlés az erdélyi

nagy és ifjúsági szövetségben

A Szentlélek kitöltetésének az ünnepe

Isten élõ Lelke, jöjj,
áldva szállj le rám,
Égi lángod járja át
szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el,
tölts el tûzzel!
Isten élõ Lelke, jöjj,
áldva szállj le rám!

Isten élõ Lelke, jöjj,
légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el
bûnök útjait!
Oldj fel, küldj el,
tölts el tûzzel!
Isten élõ Lelke, jöjj,
légy Vezérem itt!

Isten élõ Lelke, jöjj,
hadd lehessek szent,
Jézusommal legyek egy
már e földön lent!
Oldj fel, küldj el,
tölts el tûzzel!
Isten élõ Lelke, jöjj,
hadd lehessek szent!

Isten élõ Lelke, jöjj,
gyõzedelmet adj,
Majd a végsõ harcon át
mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el,
tölts el tûzzel!
Isten élõ Lelke, jöjj,
gyõzedelmet addition!

Iverson / Váró Margit
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Alapítva 1981-ben

Anyáknapja, mennybemenetel, pün-
kösd – s máris itt a nyár. Ha az idõjárás
szokatlanná, kiszámíthatatlanná is vál-
tozik az utóbbi idõkben (néhol nem is volt
tél, máshol rendkívül erõs viharok pusztí-
tottak), s ha a gonosz nagyobb erõvel
dolgozik körülöttünk (pl. a 32 életet kiol-
tó lövöldözés egy egyetemen, itt, Virgini-
ában, vagy otthon a fegyveres bankrablá-
sok), az igére figyelõ és Krisztussal
közösségben élõ lélek belsõ rendje nem
változik meg. Azt nem a külsõ körül-
mények határozzák meg, bár hatásuk
érzékelhetõ.

Szép május után áldással telõ nyarat
kívánunk olvasóinknak. Néhány közös-
ségi alkalomra ezúton is meghívjuk ked-
ves olvasóinkat. A távolságok nagyok, a
kiadás sem kevés, de aki teheti, szervez-
ze meg utazását és vegyen részt ezeken
az alkalmakon. Az Úr meg szokta áldani
a testvéri közösséget keresõ és azt építõ,
azért áldozatot is vállaló gyermekeit.
Bízunk benne, hogy most is így lesz.

Legközelebbi közösségi alkalmaink:

Az ellátásért és a szállásért a helyszí-
nen kell fizetni, de a jelentkezést mielõbb
kérjük, mert szállás csak korlátozott
számban áll rendelkezésünkre - még
akkor is, ha az új épület emeleti része
elkészül a konferenciáig.

Aki hotelben szeretne megszállni,
kedvezményesen itt talál helyet:

Best Western / Couchiching Inn
440 Couchiching Point Road
Orillia, Ont, L3V 6P8, Canada
Phone: 1-705-325-6505, 1-888-869-

2306
A hotel foglaláshoz szükséges confir-

mation number: 113386. A jelenkezést
június 15-ig meg kell tenni, eddig a dá-
tumig tartják fenn a kialkudott kedvez-
ményes árat, mely egy szobára napi
$126.99 kanadai dollár.

A gyermek és tinitáborozásra a jelent-
kezési lapokat a lelkipásztoroktól, vagy a
táborvezetõtõl kérhetünk, s azok bekül-
dését május 25-ig kérjük.

Misszionáriusunk címe kicsit megvál-
tozott. Nem költözött el, csak a város át-
számozta a házakat.

GABRIELLA KAMILLA FUREDI
31 YIKS ROAD
MAKENI
SIERRA LEONE

Arra kérjük azonban a testvéreket,
hogy ha lehet, ne küldjenek csomagot,
mert az általában nem érkezik meg.
Inkább támogassuk Kamilla testvérnõt
szövetségünk pénztárosán, Drescher
Lajos testvéren keresztül, aki a szükség
és a kérésnek megfelelõen banki úton to-
vábbítja a kedves testvérek támogatását.

Levelet a postai úton kívül e-mailben
is küldhetünk, erre a címre:

gkfe@juno.com

Ifjúsági találkozó
Alhambrában - május 25-27.

100. közgyûlés és bibliai
konferencia

a rámai táborban -
június 29 – július 1.

Gyermektáborozás -
közvetlenül a közgyûlés után,

Rámában - július 1-8.

Ifjúsági táborozás, ugyancsak
Rámában - augusztus 7-13

American Hungarian Baptist
Convention of North America, Inc.
Donations received for the period
Feb 1, 2007 through Apr 30, 2007.

MISSION & LITERATURE

Alhambra Church, Alhambra, CA $ 2,062.50
Bethesda Church, Palm Bay, FL 600.00
Bethany Church, Cleveland, OH 300 .00
Chicago Church, Chicago IL 800.00
Detroit Church, Detroit, MI 800.00
New York Church, New York, NY 1,400.00
Toronto Church, Toronto, Can 1,020.00
Santa Monica, Santa Monica, CA 500.00

————
$ 7,482.50

Thank you for your faithful support
Louis Drescher, treasurer

2007 Spring Youth Convention
Alhambra, May 25-27.

The Spring Youth Convention will
be held in Alhambra during Memorial
Day weekend (May 25-27). We invite
the youth of the Hungarian Baptist
Churches to attend.

A közgyûléssel kapcsolatosan a kö-
vetkezõ információkat közölhetjük:

A táboron belüli szálláslehetõségekrõl
és szállás foglalásért keressék a táborve-
zetõ Balla Sándor testvért, telefon: 1-647
-504-5898, e-mail: bsandor@bellnet.ca

Amennyire lehetséges, gyülekezetileg
gyüjtsük össze az igényeket.
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SZÁRNYALÓ DALLAMOK

Most csend legyen.
Most ne zajongjatok.
Körülötte is halkan járjatok.
Lengjen át áhítat szobánk falán,
Mert zenét hallgat
Az Édesanyám.

Megy a lelke is.
Száll, röpül vele.
Nem látjátok? Már ott száll, messzire.
Saját lelke is melódia,
A szeretetnek
Legszebb himnusza.

Ó, ha megcsendül,
Anyám, a szíved!
Tudod, hogy mit hall
Ekkor gyermeked?
Onnan felülrõl zengõ muzsikát,
A szeretetnek
Legszebb himnuszát.

Somogyi Gáborné Csoma Irén

JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Szólít a dallam, jöjj, égi Tûz!
Hintsd ránk a fényt, ami bûnt elûz.
Úgy kell ma nékünk a drága Láng!
Bajverte híveid szánva-szánd.
Jöjj, drága Szentlélek, adj új erõt,
Nélküled bús és szegény a föld.

Szólít az ének, szállj, szent Galamb!
Elnémul most minden földi hang.
Tárt szívvel várunk, költözz belénk,
Add vissza nékünk a szép reményt.
Tenélküled létünk a porba hull.
Általad gyõzünk. Te légy az Úr!

Gerzsenyi Sándor
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Szentlélek Isten, jöjj
szívünkbe,

igen óhajtunk!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk!
Jöjj, Gyámolító,
jöjj, Vígasztaló,
Jöjj, mennyei Társ,
Hogy a bús árvaságból kiválts!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk!

Jöjj, égi Erõ,
jöjj, Lelkesítõ,
Jöjj, szent, tiszta Láng:
Tüzet fogjon a fásult világ!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe,
igen óhajtunk!

Bengt Eriksson – ford.: Hamar Istán
Énekeljünk az Úrnak, 196.

FÖLMENT A
DICSÕSÉGBE

Zsoltárok 68:19-36

Urunk mennybemenetelének napját
karácsony módján illene ünnepelnünk,
mivel a két örömnap valójában egymás
üdvtörténeti ellentétpárja. Ehelyett lesz
egy hétköznappá szürkült, jellegtelenné
vált jeles napunk. Katolikus testvéreink
épp ezért, hogy mentsék, ami menthetõ, az
e naphoz tartozó ünneplést áttelepítették
az elvben mindenki által látogatható
pünkösd elõtti vasárnapra. Mi is tegyünk
meg annyit, hogy a külsõ akadályokat
leküzdve öltöztessük ünneplõbe legalább
a gondolatainkat!

Jó eszköz erre ez a zsoltár is, amelynek
19. versét már Pál apostol is az Úr Jézus
dicsõ mennybemenetelére vonatkoztatta
(Ef 4:8-10), figyelmünket a Fiú gyõ-
zelmes visszatérésének reánk háruló
hasznára irányítva. Õ ugyanis a min-
denség Uraként jogosult és képes arra,
hogy munkatársaivá fogadva különféle
feladatokat, és azok teljesítéséhez szük-
séges ajándékokat osszon ki közöttünk.

Miközben mindezért hálát adunk,
elcsöndesedést keresve tegyük lehetõvé,
hogy a zsoltár 25. versében foglaltakkal
azonosulva –

„hogyan vonultál be, Istenem, kirá-
lyom, a szentélybe”

– betölthesse szívünket a mennyei
fenség érzete!

Mennyben trónoló Jézus Krisztus, légy
királlyá a szívemben is!

Gyõri Kornél, Áhítat, 2007.

„Ne szomorítsátok meg az Isten
szent Lelkét, aki által

elpecséltettetek a megváltás
napjára!” (Ef 4:30)

E komoly intelem elsõ tanulsága
gyanánt vegyük figyelembe, hogy a
megszomorítás ténye a szeretettel függ
össze. Megszomorítani csak azt lehet,
aki bennünket szeret.

Helytelen eljárás azokkal szemben,
akik nem szeretnek, nem vált ki szomo-
rúságot, hanem megsértõdést. A meg-
bántott felebarát megsértõdik, a meg-
károsított ügyfél felháborodik; a szeretõ
szülõ azonban, ha bántalom éri, meg-
szomorodik. Az Isten Szentlelke gyen-
géd szeretettel vesz körül és irányít,
oktat és ha veszély környékez, óva int.
Õt megszomorítani ezért annyit jelent,
mint valakit megbántani, aki bennünket
szeret.

Hogyan történhet a Szentlélek meg-
szomorítása?

E kérdésre, többek közt választ talá-
lunk a Szentlélek különbözõ elneve-
zéseiben, ahogy azokat a Szentírásban
felsorolva találjuk. Így pl. a János ev. 14.
fejezete 17. versében az Igazság Lel-
kének van elnevezve. Ebbõl az követ-
kezik, hogy Krisztus követõinek min-
den hamissága, képmutatása és valótlan
beszéde megszomorítja Õt.

A Zsidókhoz írt levél 10. fejezete 29.
versében a Kegyelem Lelkének van
említve. Ennek értelmében a rideg ma-
gatartás, a hajthatatlan szív, a bosszú-
állás és haragtartás megszomorítja a
kegyelem Lelkét. Ha nem vagyunk
hajlandók megbocsátani azoknak,
akikre egy rajtunk esett sérelem miatt
haragszunk, és ha nem vagyunk készek
duzzogásunkkal a testvérrel szemben
felhagyni, nem töltheti be szívünket a
kegyelem Lelke.

A Római levél elsõ fejezetének 4.
verse Isten Szentlelkét a Szentség
Lelkének nevezi. Egy kis körülírással a
megszentelõdés és a lelki tisztaság
Lelkének is mondható. Aki tehát két-
értelmû szavakat használ, és fantáziáját
szennyes gondolatokkal táplálja; aki tûri
a trágár beszédet és sikamlós histó-
riákban leli kedvét, megszomorÍtja a
megszentelõdés Lelkét.

A Szentlélek továbbá a Bölcsesség
Lelke. Ennek nevezi az Efézusi levél 1.
fejezetének 17. verse. Aki bölcstelenül
jár el és nem törekszik lelki bölcsességre
szert tenni, aki a maga bölcsességével
kérkedik és a Szentlélek bölcs intelmére
nem figyel, megszomorítja Õt.

Lant Emil rádióbeszédei
(Az éter hullámain át, 66. o.)

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

Simon András grafikája


