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Pünkösd 2022                
 

A Mindenki teMPloMA hírlevele 

 

kedves közeli és távoli Testvéreink!  

Szeretettel bocsátjuk közre a 2022-es évi Pünkösdi hírlevelet, remélve, hogy az 
Úr áldást készített benne minden kedves Olvasó számára. 

Először Lelkipásztoraink gondolatait olvashatjuk.  

Bereczki Sándor 
Szeretettel köszöntök mindenkit! Pünkösdre emlékezünk, és keressük annak a 
régi nagy áldásnak a mai vonatkozásait. 

A Bibliából egy mondatot szeretnék idézni, nagyon rövid mondat. „Az Isten 
lélek.” (János evangéliuma 4,24) 

Az emberben sokszor felmerül ez a kérdés, hogy egyáltalán van-e Isten? És ha 
van, akkor milyen az, vagy ki lehet az, hogyan képzeljük el egyáltalán? Lehet, 
hogy valakiben túlzó gondolatok támadnak Isten személyével kapcsolatban. 
Lehet, hogy fűben-fában, mindenben Istent lát. Lehet, hogy az illető azt 
mondja, hogy tőlem idegen ez a gondolat, hogy Isten. 

A felolvasott mondat, hogy Isten lélek, akkor hangzott el, amikor egy egyszerű 
asszony odafordult Jézushoz az Isten-problémával kapcsolatban. Szegény 
nagyon szerencsétlen volt, már öt férfit elfogyasztott az életben, és egyikkel 
sem lett boldog. És amikor Jézussal találkozott, akkor vetődött föl benne, hogy 
vajon hol is kereshető ez az Isten, vagy, hogy ki is ez az Isten. És akkor Jézus 
nagyon egyszerűen válaszolt neki, hogy Isten lélek. Ezzel azonban Jézus nem 
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tárta fel Isten személyének legtitkosabb vonatkozásait, hanem egyszerűen azt 
akarta vele megértetni, hogy Isten egészen más, mint aminek te elképzeled, 
Isten egészen más, mint az ember. Nem lehet Istent azonosítani a természeti 
jelenségekkel, Ő egészen más. Az embernek teste van, lelke van. Isten egy 
szellemi lény, akinek nagyon nehéz körülhatárolni a kilétét. 

A Biblia nagyon sokszor képes beszédet alkalmaz a lélekkel kapcsolatban, 
gondolok itt elsősorban Isten lelkére. Az Újszövetségben két fő elnevezés van 
vele kapcsolatban, az egyik, hogy Isten lelke, a másik pedig, hogy Krisztus lelke. 
Tehát Isten szellemi lény, és amikor arról beszélünk, hogy Pünkösd, Szentlélek, 
akkor a Szentlélek lényegében azonos Istennel. Vele egylényegű, de a Biblia 
megpróbálja az ember számára valahogy felfoghatóvá tenni ezt a titkot, amit 
Jézus mondott. Az ember agya olyan, hogy nem fér bele a végtelen Istennek a 
nagysága, képe nehezen írható le. Mint ahogy több évszázaddal ezelőtt nagyon 
nehéz lett volna leírni azt, hogy nekem laptopom van, és vannak rajta ilyen-
olyan gombok, és hogy ezt hogyan kell alkalmazni, és hogy még képeket is 
továbbíthatok, meg vehetek rá, mindez elképzelhetetlen lett volna. Hiába 
magyarázták volna az apostolok, vagy bárki őnekik, ők sem tudták volna 
felfogni. És eljutottunk egy ilyen időbe, hogy ezt most értjük. Tehát, Isten 
annyira bonyolult és annyira titokzatos, hogy csak bizonyos kis fogalmakkal, 
képes beszédekkel próbálhatjuk leírni az Ő személyét, ami megismerhető 
Belőle. Ezeket a nagyon egyszerű fogalmakat szeretném most felsorolni nektek. 
Mint lelket, az Ő csodálatos lényét sokszor nevezi a Biblia leheletnek. Ez egy 
kicsit zavarba ejtő, mert ennek kettős értelme van. A lehelet kifejezés nem 
egyértelmű, mert a lehelet olyan, hogy egy pillanat alatt eltűnik. A Szentlélek 
pedig nem ilyen lény, hogy csak úgy felbukkan, feldob bennünket, és aztán 
eltűnik. 

A lehelet hozzátartozik a személyünkhöz, elválaszthatatlan tőlünk. Amikor az 
ember meghal, a lehelete is megszűnik. Amikor a Biblia a lehelethez hasonlítja 
Istent, nem a mulandóságot akarja ezzel kifejezni, hanem hogy Ő egy 
csodálatos lény – mint ahogy a lehelet hozzátartozik az ember lényéhez, a 
Szentlélek Isten lényével azonos, ugyanaz a hatalmas és erős Isten. A másik 
kifejezés, amikor szélnek nevezi Isten lelkét, a Krisztus lelkét. 

Talán emlékeztek arra a példára, amikor egy idős úriember éjnek idején 
bekopogtatott Jézushoz és kérdezte őt, hogy vajon hogyan lehet újjászületni. 
Akkor Jézus beszélt arról, hogy a lélek által van mindez, hogy az embernek új 
élete lesz. A Szentlélek végzi el bennem azt, hogy én más emberré formálódjak, 
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és hogy a Szentlélek olyan, mint a szél, nem tudjuk, honnan jön és hová megy. 
Lehet, hogy valakit elkerül ma este a Szentlélek, és valaki mást fog erőteljesen 
megragadni. Azután továbbmegy, és megint valaki másnál köt ki, nem tudjuk, 
hogy honnan jön. Valahonnan a mennyből, ezt sejtjük, de hogy kit fog 
megragadni, azt igazából nem tudom. Hogy ma este kit fog a Szentlélek 
megragadni, majd ő maga mondja el. Én nem tudom megmondani. Tehát a 
mindennapi életben a szélnek van egy negatív megnyilvánulása, fölkavarja a 
port, elfújja a faleveleket, és gondot okoz nekünk a takarításban, másrészt 
pozitív hatása az, hogy kitisztítja a levegőt. Állandóan panaszkodunk, hogy 
mekkora a légszennyezettség és, hogy az autósoknak is ez problémát jelent, 
mert korlátozni akarják őket a légszennyeződés miatt. De hát a Szentlélek 
felülmúl mindent, és nem negatív hatásokat eredményez az ember életében, 
hanem kitisztítja az ember gondolatait, az egész környezetét, és mély hatással 
van az emberre. Azután az élő víz folyamához hasonlítja maga Jézus a 
Szentlelket. A folyónak milyen hatalmas ereje van! Az élő vízből az ember 
szívesen iszik. Valamikor, amikor Erdélyben jártam, ott még találtam egy tiszta 
forrást, amiből mertem inni, de itt nem nagyon mernék akárhol inni, mert már 
nem olyan tiszták a forrásaink sem. De a Biblia arról beszél, hogy a Szentlélek 
egy tiszta forrás, ami felüdíti az embert, megtisztít és újjáformál bennünket. 
Szeretnék még egy képet megemlíteni. A Biblia a Szentlélekről nagyon gyakran 
úgy beszél, mint tűzről. Az első pünkösdkor a tanítványok, amikor a Felházban 
imádkoztak, elég sokan voltak együtt, és hirtelen tüzes nyelvek formájában a 
Szentlélek leszállt az imádkozó közösségre. Hatalmas betöltetés-élményük volt, 
Isten különös jelenlétébe kerültek, izzott a bensőjük Isten szeretetétől és 
erejétől. Azután ezek a kissé elgyávult tanítványok fel mertek állni, és beszéltek 
Istenről érthető módon és különböző nyelveken is, és mindenkit megérintett 
Isten nagysága. 

Tehát, ha azt mondjátok nekem, hogy határozzam meg Istennek a kilétét, végül 
nem tudom jobban, okosabban meghatározni, mint ahogy a Biblia említi, vagy 
leírja, vagy a figyelmünkbe idézi a fontos fogalmakat. Nagyon nehéz dolga van 
azoknak, akik pünkösdkor igét hirdetnek, mert nem megfogható a pünkösd 
eseménye. Még azt, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, az ember valahogyan el 
tudja képzelni. Vagy, hogy a drága kis Jézuska a jászolban feküdt és rugdalózott, 
azt mindenki csodálattal el tudja képzelni. De azt, hogy Szentlélek a láthatatlan 
Isten! És mégis erről a Szentlélekről beszélünk. 

De az az igazság, hogy ez kevés volna, ha én a Szentlélekről beszélnék nektek, 
itt arról van szó, hogy a Szentlélek fog nektek Önmagáról beszélni. 
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Három dolgot szeretnék a Szentlélek munkájával kapcsolatban kiemelni, ami a 
gyakorlati életben, a mindennapi életünkben nagyon fontos.  

Az első munkája, és ez a lényeg, hogy a figyelmünket Jézus Krisztus golgotai 
áldozatára irányítja és megismerteti velünk a Krisztus áldozatát. Soha nem 
jönnénk rá a magunk eszével, hogy Jézus miért halt meg a kereszten. A 
Szentlélek tárja fel ezt a titkot, hogy a Krisztus, Aki meghalt, Ő a te megváltód, 
Aki üdvösséget ad neked, Aki megment a kárhozatból, és a csodálatos 
birodalomban, Jézus eljövendő királyságában helyet készít neked és elvisz oda 
téged. Tehát Krisztust a Szentlélek által ismerhetem meg.  

A másik munkája az, és ez is nagyon fontos, és az ember meg is nyugszik, ha ezt 
megérti, hogy a Szentlélek a Krisztus tulajdonává tesz engem hit által. Tehát 
nem úgy van, hogy én valakit rábeszélek arra, hogy térj meg! És hát tudod, ilyen 
egyszerű, hogy mondasz egy imát, föltartod a kezed, és egy kis ez-az, elfogadod 
hirtelen a bűnbocsánatot, és nézd meg, hátul már szárnyaid is vannak! Tudsz 
repülni?  

Nem, nem így van, hogy te valamit megragadsz Istenből, hanem a Szentlélek 
tesz téged bizonyossá, hogy te Isten gyermeke vagy. Nem én találom ki. Hiába 
mondom én bárkinek, hogy te Isten gyermeke vagy, csak ő tudhatja, hogy Isten 
gyermeke.  

A harmadik dolog, ami szintén nagyon lényeges, a pszichológiában szokták ezt a 
kifejezést használni, hogy személyiségfejlesztés. Hát, ezen magunk is sokat 
dolgozunk, hogy a személyiségünk fejlődjön, hogy változások történjenek az 
ember életében, de a Biblia azt mondja, hogy a lelki fejlődésünket a Szentlélek 
biztosítja. Tehát nem úgy van, hogy én megváltoztatom magamat, hanem a 
Szentlélek változtatja meg a gondolkodásomat, újabb és újabb lépések 
következnek. Elindulok egy jó irányba, és észreveszem azt, hogy a tegnaphoz 
viszonyítva más vagyok. 

És minden nappal valami pozitív változás következik be az életemben, egyre 
több szeretet van bennem, kezd az életem megváltozni, alázatosabb tudok 
lenni. Szerényebb tudok lenni. A Szentlélek munkája ez. Fejleszti a 
személyiségemet, fejleszti a lelki életemet a Szentlélek, és tapasztalhatom a 
mindennapi életben, hogy Ő munkálkodik bennem és tesz mássá. Tehát ötven 
nappal később Krisztus feltámadása után kiáradt a Szentlélek egy aratási 
ünnepen. Akkor megemlékeztek a Tóra ünnepéről is, amikor Isten lelke, Isten 
lelkének tüze a kőtáblába belevéste a tízparancsolatot. Ezen az ünnepen 
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emlékeztek meg erről is, és ekkor jelent meg Jeruzsálemben a Szentléleknek ez 
a hatalmas kiáradása is. A világ minden részéről voltak ott emberek, hallották 
az igazságot és ezek az emberek megtértek, ezek az emberek Krisztushoz tértek 
meg, és ezek az emberek kegyelmet kaptak az üdvösségre. És ezek a bűnből 
megmentett emberek mivé lettek, mit alkottak? Közösséget alkottak, amit 
később eklézsiának, egyháznak neveztek. Tehát az egyház a legbűnösebb 
figurák, a bűnből, a kárhozatból, a mocsokból megmentett emberek közössége. 
Ez a vigasztalásom pünkösdkor, hogy van ilyen.  

 

Bereczki Ágnes     
Péter közössége a Szentlélekkel 
 

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És 
lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 
eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes 
nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, 
és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.” 
(Apostolok csel. 2,1-4) 

„Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók 
zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem 
miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek! És 
ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a 
tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség 
néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket. És 
mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket: A 
kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit meg-
tartjátok, megtartatnak.” (János ev. 20,19-23) 

A Feltámadott Jézus megjelent tanítványainak, kijelentette magát nekik. Ő volt 
a feltámadás és az élet. Őbenne lett látható a tanítványok számára az örökkön 
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örökké élő Isten, aki legyőzte a bűn következményét, a halált és „rájuk lehele, 
és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket.” 

Mit jelent ez, hogy rájuk lehelt, hogy vegyenek Szent Lelket? Az élet átvitelét 
jelenti, mint amikor a Teremtő belelehelte az Ő Lelkét az élettelen, földből 
formált emberbe (1 Mózes 2,7)! Ekkor lett az ember élő lélekké. Isten Lelke, az 
Örökkévaló Lelke elevenítette meg a portestet. 

Amikor a Feltámadott Jézus rálehelt a tanítványokra, hogy vegyenek Szent 
Lelket, akkor a Feltámadott életéből és Lelkéből kaptak részt. „Új teremtéssé” 
lettek. „A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2 Korinthus 5,17) A 
tanítványoknak szükségük volt Isten Lelkére. A testies módon viselkedő, 
magukat féltő, megfélemlített, tagadásban gyáván meghátráló tanítványok egy 
napot sem maradhattak a Lélek világossága, vezetése nélkül. A küldetésük 
betöltéséhez újjá kellett lenniük, és ezért volt szükségük a Szent Lélekre.  

A Feltámadott a szolgálatra váró tanítványi seregnek mondta, hogy 
maradjanak Jeruzsálemben, mígnem eljön rájuk a Szent Lélek, és erőt vesznek. 
Hogyan jött el pünkösd? „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan 
egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.” 
(Apostolok csel. 2,1-4) A tanítványok együtt voltak, és egy akarattal imádkoztak, 
amikor is nagy hirtelenséggel leszállott a Szent Lélek rájuk, és erőt vettek, a 
Feltámadott erejét. A Szent Lélekkel betöltött ember egyre mélyül az 
imádságban, és bensőséges közössége lesz az Úrral.  

PÜNKÖSD a szolgálatra való felkészítés alkalma. Szolgálatra való betöltetés. A 
Szent Lélek közössége nélkül nincs misszió. „Sőt még a szolgákra és 
szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.” (Jóel 2,29) 

A Szent Lélek a Feltámadott Jézussal való együttmunkálkodásra erősít meg és 
eszközként használ fel minket.  

A Szent Lélekkel betöltött Péter élete sokkal gyümölcstermőbb lett, mint 
korábban: a Szent Lélek kiáradt szolgálata nyomán, háromezren tértek meg 
Jeruzsálemben. Keresztyén gyülekezetek jöttek létre az egész világon. Az Úr 
együtt munkálkodott vele, jelek és csodák történtek, a gyógyíthatatlan betegek 
is meggyógyultak. A pogányok tömegesen tértek meg. A római állampolgárságú 
Kornélius egész családjával átadta életét az Úrnak, és a Szent Lélek hatalmasan 

kiáradt rájuk. Péternek szüksége volt újra és újra, esetről esetre a betöltetésre, 
mert önmagában Péter is gyarló ember volt. A gonosz kísértése feletti 
győzelemre, a Lélek megtisztító munkájára igénye is volt. Péter hozzánk 
hasonló kegyelmet nyert bűnös ember volt, Pálnak meg kellett intenie őt a 
missziói úton képmutatása miatt, amit alázatosan el is fogadott!  
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Van-e közösségünk a Szent Lélek Istennel? Hogyan újulhat meg a Szent Lélekkel 
való közösségünk? Vegyetek Szent Lelket! A Feltámadott most is adja a hit 
mértéke szerint. Itt van a megújulás lehetősége, teljesedj be Szent Lélekkel! 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánok minden kedves Olvasónak! 
 

 

ezen a Pünkösdön szeretném bemutatni, hogyan látják, hogyan termik meg 
testvéreink a Szentlélek gyümölcseit. Bevezetőül álljon itt egy-két mondat, amit 
nemrégen olvastam. 

Gyümölcsöt csinálni nem lehet, a gyümölcs terem. És minden fán pontosan 
olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa. Ezért hangsúlyozza nekünk Isten igéje, 
hogy a mi Istentől elidegenedett, megromlott természetünk nem tud olyan 
gyümölcsöket teremni, amik Isten minősítése szerint is jók lennének. 

A Lélek gyümölcsét nem lehet sem neveléssel, sem tanítással, sem 
jutalmazással, sem fenyítéssel kicsikarni belőlünk. Mert amit a Lélek 
gyümölcseként jelöl meg a Szentírás, azok nem nemes emberi tulajdonságok, 
hanem krisztusi tulajdonságok. Krisztusi tulajdonságokat csak Krisztus maga 
tud felmutatni. 

 

 

 

 

 

Hírlevelünk „vezérigéje”: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galata 5,22) 

Most pedig örömmel húzom elő a Lelkigondozói kérdéseket, melyek fiatal hívő 
korom közösségi életét alapvetően meghatározták. Minden bibliaórán húztunk 
egyet-egyet, és legtöbbször nagyon szólt mindenki másé is. 

Hiszem, hogy most is áldást nyerünk a kérdésekből és az adott válaszokból is. 
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Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a 

? 

nigicser Éva 

A Biblia sok helyen kiemeli a szeretet fontosságát. Amikor Jézustól 
megkérdezték, mi is a keresztények legfőbb parancsolata, két dolgot emelt ki: 
Istent szeretni és a felebarátjainkat, a körülöttünk lévő embereket szeretni. 
Szeretni a legfőbb feladatunk. 

„...szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és teljes erődből.” (Márk 12,30) 

Azt vettem észre, hogy az Istennel való kapcsolatomban főként azon van a 
hangsúly, hogy Ő milyen tökéletesen szeret engem és gondoskodik rólam. Azon 
viszont ritkán gondolkozom, én mennyire szeretem Istent. Mit is jelent teljes 
szívből szeretni? Talán elsődlegesen úgy tudom Istent szeretni, hogy Őt 
választom minden nap, minden helyzetben. Például ahelyett, hogy kávéval, a 
hírekkel kezdem a napot, azt választom, hogy Vele szeretnék először beszélni 
reggel, Róla, az Ő gondolatairól szeretnék elsőnek tudni. Az ige olvasása által 
Istent jobban megismerhetjük, és Ő az, akit minél jobban megismerünk, annál 
mélyebb lesz a szeretetünk Felé és az emberek felé is. Vajon égek a vágytól, 
hogy minél többet megtudjak Istenről? Volt idő, amikor olyan tűz volt bennem, 
hogy minden percet megragadtam, hogy Istennel beszélhessek, hogy 
olvashassam az Ő igéjét. De mi van most? Az a szeretet, amit tőlünk vár Isten, 
nem időszakos fellángolás, Jézus azt mondta, szeressem Istent teljes szívemből, 
teljes erőmből. 

Vajon miért kéri ezt Isten? Ha Istent szeretem, ha Benne gyönyörködöm, az az 
én épülésemre van. Még ez is az én javamra van, értem van minden 
parancsolata. Sokan a nagy szerelem után ráébrednek férjük/feleségük hibáira, 
hiányosságaira, és nagyon szenvednek, hiányolják azt a tökéletes társat, aki 
hozzájuk illene, akiben minden megvan, amire ők vágynak. De valójában Isten 
az, aki mindenkinek a tökéletes társa tud lenni, aki minden lelki szükségünket 
képes betölteni. Ő az, aki mindenkit tökéletesen tud szeretni, ezt a szeretetet 
ember nem tudja megadni. Szükségünk van arra, hogy Benne gyönyörködjünk, 



9 
 

Őt mindennél jobban szeressük. Ne csak egy legyen a sok jó dolog között az 
életünkben, Ő legyen az elsődleges. 

„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az Ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” (I. János 5,3) 

A Biblia azt írja, abban nyilvánul meg Isten iránti szeretetünk, hogy az Ő 
parancsolatait megtartjuk. Ez azt követeli meg, hogy meghaljak a saját 
vágyaimnak és az Ő akaratának és tervének rendeljem alá magamat. Isten azt 
várja, hogy ne félelemből tartsuk be a parancsolatait, hanem szeretetből, 
bizalomból. Ezek a parancsolatok mind értünk vannak, Isten a mi szerető 
Atyánk, aki a legjobbat akarja nekünk. 

Nagy áldozatnak tűnhet, de valójában, ha szeretünk valakit, ezt nem is nehéz 
megtenni. Gondolj csak bele, mit megtesz az ember a gyerekeiért, talán az már 
majdnem olyan teljes erőből való szeretet, mint amit Isten vár tőlünk. Sokszor 
úgy érezzük, erőnk felett kell teljesítenünk a gyerekünkért, vagy Isten erőnk 
feletti dolgot kér tőlünk, de a szeretet igazi erőt tud adni. 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Márk 12, 31) 

Ez a második legfontosabb parancsolat. Isten azt kéri tőlünk, hogy úgy 
szeressünk mindenkit, aki körülvesz minket, ahogy magunkat szeretjük. Magát 
mindenki szereti, nem? Mindenki magának, a családjának a legjobbat akarja, de 
talán már itt is csorbát szenvedhet a szeretetünk. Szerintem sokan még 
magukat sem szeretik úgy, ahogy Isten szeret minket. Manapság a társadalmi 
elvárások miatt, a közösségi média hazugságai miatt egyre több ember nem 
látja magát elég jónak, elég alkalmasnak, elég szeretetreméltónak. Pedig Isten 
alkotásai vagyunk, ami tökéletes az Ő szemében. Ő elég jónak, az Ő tervéhez 
alkalmasnak teremtett minket. Úgy szeret minket, ahogy vagyunk. De ha mi 
magunkat sem tudjuk teljesen elfogadni, hogyan tudnánk másokat? Azt hiszem, 
saját magam elfogadása, Isten feltétel nélküli szeretetének elfogadása az első 
lépés ahhoz, hogy másokat is úgy tudjak szeretni, ahogy azt Isten tanítja. 

Sokan talán másoktól várják a szeretetet, akkor szeretnek valakit, ha őket 
szeretik, jót kapnak tőle. De Isten arra is tanít minket, hogy a szeretetben is 
legyünk egymást megelőzők, ahogy Ő is előbb szeretett minket. 

Azt, hogy milyen is kellene, hogy legyen az emberek felé a szeretetem, a Biblia 
elég konkrétan leírja: 
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„A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, 
de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr.”      (I. Korinthus 13, 4-7) 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, az 

? 

Pálóczi-Ütő Judit  

Jézus öröme az életemben 

Az Úrtól kapott ajándék, hogy egy vidám természetű, pozitív életszemléletű 
ember vagyok a mindennapokban. Igyekszem a dolgok pozitív oldalát keresni, 
meglátni, hogy egy adott szituáció miben lehet hasznos számomra. Ez a 
szemlélet a személyiségemből fakad, amit egyedül az Úrnak köszönhetek. Ez az 
öröm ugyanakkor múlandó lenne az Úr Jézus nélkül, az Úrral lehet igazán teljes 
az örömöm. Az Úr Jézus örömét élhettem át megtérésemkor, azt az örömöt és 
felülről jövő békességet, hogy már az Úr Jézushoz tartozhatok, az Úr gyermeke 
lehetek, mely semmi más földi örömhöz nem hasonlítható. Ez az igazi öröm, 
mely átjárja a megtért ember szívét, lelkét, hogy az Úr a szívében él, benne 
lakozik. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy kedves ének is, melynek a refrénje 
éppen az Úrban való örömről szól, melynek minden szava igaz és mindig nagy 
örömmel énekelem, hogy: „Oly nagy örömöm van, mert Jézus a szívemben 
van!” Az Úr az igazi öröm forrása. Az Úr ad értelmet az ember életének és azzal, 
hogy befogadjuk Krisztust a szívünkbe, eggyé leszünk Vele, és ez adja a 
Krisztusban való örömünk lényegét. Az Úr látja, ha öröm ér minket, és tudja azt 
is, ha valamilyen nehézségben vagyunk vagy szomorúság ér bennünket, és 
átölel szeretetével. 

Krisztus vigasztaló szeretetét élhettem át, amikor egy hónapon belül 
elveszítettem két idős nagymamámat. Az Úr már jó előre gondoskodott 
mindkettőjükről, megkészítve útjukat Hozzá, majd amikor elérkezett az idő, és 
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az Úr magához hívta őket, érezhettem a Szentlélek vigasztalását, amely minden 
emberi szónál, vigasztalásnál erősebb volt, és békességet adott arra nézve, 
hogy mindketten a legjobb helyen, az Úrnál vannak már. 

Az én életemben is vannak nehezebb időszakok és élethelyzetek, amik próbára 
teszik a pozitív hozzáállásomat, de Jézussal együtt a nehézségek elviselése is 
könnyebb. Az Úr az, akinek bátran elmondhatom bánatomat, nehézségeimet, 
meghallgat, erőt ad ezeknek a nehézségeknek az elviselésében, vigasztal 
Szentlelkével. Átélhetem és megtapasztalhatom, hogy az Úr mindenkinél 
jobban ismer és szeret, tudja, hogy mi mindenen megyek keresztül, átérzi 
szomorúságomat, és soha nem hagy cserben. Sokszor segített a nehezebb 
helyzetekben, ha átgondoltam, hogy mennyi mindenért lehetek hálás az Úrnak, 
és hogy milyen sok jóval ajándékozta meg és áldotta meg az életünket. Ha az 
Úrra támaszkodom és az Úrral élem mindennapjaimat, átélhetem az Úr felülről 
jövő békességét, szeretetét, és azt az örömöt, hogy annyira szeretett, hogy az 
életét adta értem is bűntelenül a keresztfán. Fontos, hogy ezt a minden 
értelmet felülmúló szeretetet a hétköznapok forgatagában se felejtsem el, és 
ezt a szeretetet adjam át környezetemnek is. Azért, hogy a körülöttem lévő 
emberek megérezhessék ezt a krisztusi szeretetet, és vágy ébredjen a 
szívükben az Úr követésére. Erről olvashatunk János első levelében: „És mi 
megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a 
szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1 János 4,16) 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a 

? 

Forgó András 

Amikor felkérést kaptam, hogy írjak a békességről, arra gondoltam, hogy mit is 
lehetne hozzáfűzni ehhez a témához, amiről annyi igehirdetés, tanulmány 
született már, és érhető el az Interneten. A kutatni vágyóknak rögtön ajánlom is 
például a Keresztyén bibliai lexikon nyilvánosan elérhető „Béke” elnevezésű 
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cikkét. Azután arra gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos fogalom a Bibliában, 
amin jó, ha én is mélyebben elgondolkodom.  

Gondolkodásom és imádságaim során – szubjektív módon – azt értettem meg, 
hogy Istennek, akit a békesség Istenének is nevez a Biblia, valóban nagyon 
fontos az ember békessége. Hiszen Isten látta, hogy a bűnbeesett ember sem 
egymással, sem Istennel nem képes békességben élni. Néhány napja például 
akaratlanul is nagyon megbántottam a feleségemet. Ha csak rövid időre is, de 
olyan feszültség volt kettőnk között, amit rendeznünk kellett. Mivel Isten tele 
van szeretettel az ember irányában, Neki is nagyon fáj az, ha az emberek 
rendezetlen élettel élnek, szavának hátat fordítanak. Az isteni üdvterv fontos 
része volt tehát, hogy annak útján a harag alatt levő emberek békességre 
juthassanak. „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön 
békesség…” (Lukács 2,14) – tették nyilvánvalóvá Isten szándékát a Krisztus 
születését hírül hozó angyalok. Később még világosabban ír erről a Biblia: „Isten 
ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem 
tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.” (II. Korinthus 
5,19) 

A békesség hiányát sajnos közelről tapasztaljuk mostanában. Szomorúan 
hallgatom a szomszéd országból érkező háborús híreket, de ugyanilyen 
szomorúsággal tölt el az is, amikor komoly, családokon belüli háborúskodásról 
hallok. Ezekben a helyzetekben az ősi ellenség csatát nyert. Most értettem 
meg, hogy milyen nagy ígéret ennek kapcsán a Bibliában, hogy „A békességnek 
Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” (Róma 16,20) Isten 
békeszeretetéből ered az, hogy Ő fellép a gonosz munkája ellen. Ez a 
reménységem, hitből fakadó várakozásom ezekben a nehéz, elromlott 
helyzetekben.  
Isten béketeremtő munkája után azon is gondolkodtam, hogy mi az én 
feladatom. Jézus Krisztus egyik híres boldogmondása szerint „Boldogok a 
békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5,9) Tehát a 
békességre kell igyekeznem. Arra is választ ad Isten igéje, hogy milyen mértékig 
kell elmenni a békére igyekezetben: „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, 
minden emberrel békességben éljetek.” (Róma 12,18) Ez bizonyos helyzetekben 
könnyebb, bizonyos helyzetekben viszont szinte lehetetlen elvárás. Hálás 
vagyok, hogy Isten nem hagy magamra ebben az igyekezetben, nem 
önmagamból kell kisajtolnom valamiféle békességet, – amire az önsegítő 
pszichológiai módszerek és gyakorlatok próbálják elvezetni az embert –, hanem 
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az Úr maga ad, maga munkál békességet bennem is. Ez óriási lehetőség, amit a 
világ nem ismer, vagy nem hajlandó elfogadni. A pünkösdi időszakban kérem a 
Szentlelket, hogy segítsen mélyebb közösségre jutnom Vele! Imádkozom olyan 
békességért, ami kitart a kritikus helyzetekben és imádkozom, hogy Isten 
béketeremtő munkája győzelemre jusson.  

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a 

? 

hessky Klára 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galata 5:22) 

Mit jelent számomra a türelem kifejezés? 

Az emberek sokszor passzív várakozásként vagy tétlen tűrésként gondolnak a 
türelemre, szerintem nagyon is aktív cselekvést takar. Ez az ige jutott eszembe: 

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve 
minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk 
lévő küzdő tért” (Zsidók 12,1) 

A türelem ebben az igeversben kitartást jelent. A hívő embernek abban az 
értelemben kell türelmesen megfutnia a versenypályát, hogy a nehézségek 
közepette sem szabad feladnia. A türelem itt azt jelenti, hogy nem tévesztjük 
szem elől a célt, a próbák dacára is kitartunk, vagy vágyva várjuk, hogy egy 
ígéret beteljesedjék. 

A türelem senkiben sem fejlődik ki máról holnapra, elengedhetetlen hozzá Isten 
ereje és jósága. 

„Minden erővel megerősítvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden 
kitartásra és hosszútűrésre örömmel” (Kolossé 1,11) 

Az Isten próbák révén edzi a türelmünket. 
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„Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.” (Jakab 1,3) 

Attól is fejlődik és erősödik a hitünk és a türelmünk, ha megnyugszunk Isten 
tökéletes akaratában és időzítésében. 

„Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki 
várost hódít.” (Példabeszédek 16,32) 

Könnyű türelmesnek lenni, amikor minden úgy megy, ahogy szeretnénk. De mi 
történik, ha nem valósul meg, amit akartunk? Téged mi hoz ki a türelmedből? 

Ha félbeszakítanak? Ha kellemetlen dolgok érnek, hogyan reagálsz? Amikor 
várni kell valamire? 

Amikor a türelmet választod, akkor egy negatív körülményre pozitív módon 
reagálsz. A türelem azt jelenti, hogy eldöntötted, hogy uralkodsz az érzel-
meiden, és nem engeded, hogy érzelmeid uralkodjanak rajtad. Nem véletlenül 
van a Lélek gyümölcse felsorolásában a türelem rögtön a békesség után, 
ugyanis a türelmetlenség legfőbb oka a békétlenség. Ha békétlenség van a 
szívedben, szinte bármi türelmetlenné tud tenni. 

„Az embert türelmessé teszi bölcsessége, díszére válik, ha megbocsátja a 
vétket.” (Példabeszédek 19,11)  
Mi a bölcsesség? A bölcsesség azt jelenti, hogy Isten szemszögéből tekintek egy 
helyzetre. Nem vagyok tökéletes, és nem enyém az irányítás. Senki sem 
tökéletes, nem kell felháborodnom, amikor emberek hibáznak. Isten irányít 
mindent, Ő tudja használni az életemben előforduló helyzeteket, problémákat 
a jellemem formálására. 

 

Hogyan válhatunk türelmes emberekké? 

1. Alakítsunk ki új nézőpontot! Próbálj másként nézni arra a helyzetre vagy 
személyre, ami, vagy aki a problémát okozza! A türelem ott kezdődik, 
hogy megváltoztatod azt, ahogyan nézel valamire. Amikor türelmetlen 
vagyok, korlátozott a nézőpontom: csak magamat látom, az én 
szükségeimet, az én céljaimat. Ezért meg kell tanulnom más emberek 
szemszögéből nézni a dolgokat. 

2. Mélyítsd el a szeretetedet! „A szeretet türelmes” (1 Korinthus 13,4) Ez azt 
jelenti, hogy ha türelmetlen vagyok, szeretetlen is vagyok, mert a 
szeretet türelmes. Ha szeretsz valakit, törődsz a másik szükségleteivel, 
vágyaival, fájdalmával és nézőpontjával, és nem csak a sajátoddal. 



15 
 

„Legyetek egymással türelmesek, elengedve egymás hibáit a szeretetetek 
miatt” (Efézus 4,2) 

A türelem a Lélek gyümölcse. Nem csupán emberi akaraterő kérdése. A 
türelem nem az, hogy bebeszéled magadnak: nem is bosszant, vagy: 
türelmes leszek, ha belepusztulok is. A türelem nem álarc viselése, nem 
színlelés. A türelem a hit egy fajtája. Bízom Istenben. Hiszem, hogy Isten 
nagyobb, mint ez a probléma. Hiszem, hogy Isten keze benne van ezekben a 
dolgokban, és fel tudja a javamra használni. 

Ne csak emberi oldalról, az érzések felől közelítsük meg ezt a kérdést, 
hanem nézzük meg, hogy Isten és Jézus türelméről és türelmetlenségéből 
mit tanulhatunk? 

Isten türelme 

Isten türelmes, ez az alaptulajdonságai közé tartozik. Türelme hosszú, 
szeretete nagy. Miközben tudjuk sorolni azokat a példákat is, amikor viszont 
elfogyott a türelme. Felhozhatjuk az özönvíz történetét, vagy amikor a 
pusztai vándorlás során ott akarta hagyni a népét, mert engedetlenek és 
makacsak voltak. De mégse mondhatjuk, hogy Isten türelmetlen lenne. 
Mégsem hagyta el a népét, mégis tovább szerette őket. 

Türelme megbocsátás, állhatatosság is. Elkötelezte magát a népe mellett. 
Őket választotta és szereti. Újra és újra így dönt. És ezt nemcsak a népével 
teszi, hanem velünk is. Türelmesen és kitartóan. Ez a mindennapi 
tapasztalatunk. Sokszor választhatott volna nálunk jobbat, nagyobb hitűt, az 
üzenetére fogékonyabbat, de mégis kitartott mellettünk türelmesen. 

Jézus türelme 

Sok történetet fel tudunk sorolni, amikor Jézus türelmesen újra és újra 
elmondta tanítványainak az üzenetét, és válaszolt az értetlenkedő 
kérdésekre. Amikor nem küldte el még fáradtan sem a hozzá érkező 
tömeget. S fel tudunk sorolni olyat is, amikor dühösen űzött ki árusokat a 
Templomból, vagy amikor elfáradt a követői értetlenségében. A jézusi minta 
mégis a türelemről szól. Jézus türelme, az értünk kiállása az, ami miatt 
élhetünk, ami miatt kapcsolatba kerülhetünk Istennel. 

Isten és Jézus türelme jó alap, kiindulópont, segítség és minta lehet nekünk 
a türelem dolgában. 
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Mert ha Isten türelme egy döntés jelent, akkor mi is hozhatunk ilyen 
döntéseket. Azért, mert Isten is döntött mellettünk. 

Amikor türelmetlenségemben csak magamat látom, akkor jó magamra úgy 
nézni, hogy honnan indultam, és hogy Jézus vonzása, ereje, szeretete, 
türelme hova vitt. Hogy milyen messzire juthattam, mert Jézus türelmes 
tudott lenni hozzám. Az Ő mintája segíthet, a „jézusi türelmet” kell 
visszatükröznöm az emberek felé, nem a magam erejéből, hanem a 
Szentlélek által. 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a szívesség?  

 

kántor Csilla 

Akikről itt fogok írni, azoknál igen. 

Két anyai barátnőmről van szó, akik nagyon meghatározták az életemet. Ők 
maguk is barátnők voltak, de ezt csak egyikőjük koporsója mellett tudtam meg, 
mert ők ott a templomban nem egymással foglalkoztak, hanem a szolgálata-
ikkal. 

Úgy lettek az anyukáim, hogy én vidéki voltam, az egyetem is vidéken volt, ahol 
tanultam, de ha csak tehettem, jöttem Pestre, a gyülekezetbe, sokszor minden 
héten.  

Voltak vagányabb testvérek, akik a szombat esti evangelizáció után még 
elindultak az éjszakába, és vaksötétben levezettek Pécsig, gyakran úgy, hogy a 
lelkipásztorainknál közösen elfogyasztott vacsora után még beszélgettünk, 
imádkoztunk, aztán nekiindultunk.  

Útközben sokszor rekedésig énekeltünk, kiveséztük a szolgálatokat, nagy 
szeretetben teltek ezek az utak.  
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De ha már ilyen messziről jöttünk, ha csak tehettük, fent maradtunk, és a 
vasárnapi alkalmon is részt vettünk, annál is inkább, mert nekünk, fiataloknak 
vasárnap nem volt otthon összejövetelünk. 

Lelkipásztor házigazdáink olyan természetesnek vették a sok vendéget, mint mi 
magunk is. Persze, ezt ők már „hozták” messzi szolgálati helyeikről, nagy 
szívükkel együtt. Amióta – lassan négy évtizede –, magam is háziasszony 
vagyok, már pontosan tudom, ez egyáltalán nem természetes. Emlékszem, 
micsoda fogadalmakat tettem, hogy csak kerüljek fel Pestre, majd nálunk is 
állandó szállóvendégség lesz, hiszen minden lakásunkat úgy alakítottuk ki – már 
csak vidéki szüleinkre való tekintettel is –, hogy a vendégek számára mindig 
legyen hely. 

Szóval, a „Bori” egy bázis volt, ahová térben, időben korlátlanul, létszámban 
pedig szinte számolatlanul mehettünk, és ezért soha nem lehetek elég hálás. 
Természetemnél fogva közvetlen vagyok, így a gyülekezetben sokakkal hamar 
megismerkedtem, és kedves testvérek jó páran meghívtak az otthonukba. De 
végül igazán tartósan, hosszú évekre tovább két szállásadóm maradt meg, ők 
lettek az én drága pótmamáim. Volt nekem igazi anyukám is, aki nagyon 
szeretett, csak hát ő is vidéken élt, és tegyük hozzá, azért maradéktalanul nem 
támogatta az én sűrű utazásaimat. 

Szóval lett egy belvárosi szállásom, és egy a tizedik kerületben is. 

Belvárosi anyukámnál az volt a romantikus, ahogy nagy szeretetben, a kicsi 
szobában ágyát átadva, kemping ágyon fekvő nővérkémmel hosszú órákon, 
néha éjszakákon át kuncogva tervezgettük a házasságunkat, hét közben pedig 
lelki leveleket írtunk egymásnak. Valahogy akkor még nem teltek olyan gyorsan 
a hetek, mint amióta mindketten nagymamák vagyunk. Aztán a testvérem 
férjhez ment, azóta is nagy szeretetben építik egymást és népes családjukat. 

Az igazi nagy bulik azért az Örsön voltak. Ott időnként hárman, de minimum 
ketten biztos megszálltunk, és Évivel ott is nagy éjszakázásokat csaptunk. 
Mindenki tisztában volt vele, hogy az ember nem (csak) azért utazik Pestre, 
hogy az alkalmakon részt vegyen, hanem, hogy a testvéri szeretetkapcsolata-
inkat is egyre mélyítsük, építsük.  

A Papa hajnalonként elzarándokolt a Sugárba, hogy reggelire mindig friss 
péksütink legyen. Mama pedig örökös bizalmasom lett, gyanítom, több más 
testvéremnek is, de ez csak még természetesebbé tette számára a szívesség 
gyümölcsének érlelését. Ő volt az, aki kétszer komolyan megintett, de mindkét 
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alkalommal igaza volt. És sokszor, nagyon sokszor meghívott. Már régi 
otthonukba is, aztán a következőbe, aztán az azután következőbe. Hozzájuk is 
mindig „Haza” mentem. Tőlük mentem férjhez is, náluk készülődtem az 
esküvőmre. Aztán a rengeteg torta elkészültével elmentek nyaralni, az esküvőn 
már nem is voltak ott.  

De Mama ott volt, amikor végső elkeseredésemben elhagytam első 
munkahelyemet. Végighallgatott, végig imádkozta az állás nélküli időszakot, 
amiről még szüleim sem tudtak, mert féltem, túlságosan aggódnának. 

Számtalanszor voltunk együtt, a közös szolgálatoknak együtt örülve.  

De ugyanezt elmondhatják velem együtt még jó páran. Voltak, akik huzamosan 
náluk is laktak, olyan is volt, hogy egyszerre többen is. 

De olyanra nem emlékszem, hogy Mamáék valaha bármiben segítséget kértek 
volna. Aztán Papa hazament az Úrhoz, de az én pótanyukám egyre fogyó erejét 
beosztva ki nem hagyott volna egyetlen esküvői süteménykészítést sem, 
gyönyörű, precízen elkészített és tálalt művei nem hiányoztak egyetlen asztalról 
sem. Mindent megbecsült, amit kapott, én pedig feléje sem törleszthettem 
soha. Maradt csak az ima. De nagyon hálás vagyok, hogy azóta is minden 
veszedelem után velünk van, mellettünk áll.  

Megérett nála a Lélek gyümölcse, a szívesség. 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a jóság? 

 

„Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Márk 
evangéliuma 10,18) 

Ezt Jézus mondja, sajnos nem rólam, még csak nem is Magáról, hanem Istenről. 
Azt hiszem, ennél a fogalomnál akadunk fenn leginkább, ez tűnik a 
legreménytelenebbnek, hiszen minden, ami fontos, ami kívánatos, ami helyes, 
ezzel a rövidke, ámde szinte minden pozitívumot magába foglaló jelzővel írható 
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le. A jóság abszolút fogalom, és bár egész életünkben törekedhetünk rá – kell is 
törekednünk –, és időnként sikerül is jót gondolni, jókat mondani, jót tennünk, 
jól viselkednünk, bűnösök vagyunk mindahányan.  

A jóság igénye, a jóságra való hajlam, a jó keresése régen és ma is jelen van az 
emberek többségének szívében. 

Számtalan mese, regények, komolyabb vagy komolytalanabb, és a manapság 
olyan népszerű szuperhősös filmek szólnak a jó és a rossz állandó küzdelméről. 
Az ember próbál valahogy eligazodni. 

A baj az, hogy amint Pál apostol mondja: „Mert tudom, hogy nem lakik én 
bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó 
véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem 
a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.” (Róma 7,18-19) 

Köszönhetően a kifejezetten rossz eseményekre vadászó híradásoknak, félel-
metesen sok, mások által jónak ismert világi emberről derül ki, hogy megölte 
legközelebbi hozzátartozóját, erőszakot követett el másokon, halálra kínozta 
kutyáját, vagy kifosztott gyanútlan ismerősöket. Ezt még elintézhetnénk azzal, 
hogy ők nem hívők, de az Úr útján is elszomorítóan gyakran vagy eleve 

eszünkbe sem jut a jó megoldás, vagy nincs meg bennünk az az elkötelezett 
szeretet, ami szükséges lenne. Ezért nem találjuk a jó véghezvitelét. 

És akkor itt még csak a cselekedetekről beszélünk, nem magunkról, az 
emberről, akinek a folyamatos megszentelődés híján még kevesebb esélye van 
jónak lenni. 

Feladni így sem szabad, folyamatosan keresnünk kell az egy jót, Istent, és az Ő 
akaratát. Ki ne ismerné a „Jónak lenni jó” szlogen tartalmát, érzését? Ki ne élte 
volna át, amikor bármilyen indíttatásból is, de jó akart lenni? Hogy 
megdicsérjék, hogy jó jegyet kapjon, hogy szeressék. De ki akar „csak” azért jó 
lenni, mert Isten ezt mondta? Főleg, ha első kézből, Jézustól tudjuk, hogy ez 
eleve reménytelen. 

Mégis, ha Isten ezt akarja, elvárja, Krisztus Magát adta, és a Szentlelkét küldte 
vigasztalásul, várjuk hát el mi is magunktól, hogy jók legyünk!  

Ne csak ábrándos gondolatainkban, kedveskedő, be nem tartott ígéretekkel 
kidekorált szavainkban, látványos, de őszintétlen szeretetből végzett tetteink-
ben, hanem azokban a cselekedetekben, amiket látva az emberek, dicsőítik a 
mi mennyei Atyánkat (Máté 5,16). 
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A Szentlélek megtanít minket mindezekre. 

Dicsőség és hála érte! 

 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a 

? 

demeter Árpád 

Talán nem tartozik ez a jellemvonás az örökölt, vagy csupán emberileg 
megtanult tulajdonságaim közé – bár a szüleim esetében erre jó példát láttam, 
a 63 évig tartó házasságuk során… 

Ezt a rossz alapbeállítódásomat jól jellemezte, hogy a megelőző kegyelem által 
óvodás koromtól 15 éves koromig, megtérésemig volt egy részemről remény-
telennek mondható vonzalmam egy kislány felé, mégis gyakran szimpatizáltam 
valaki mással is, olyan iskolatársakkal, gyülekezeti tagokkal, akik éppen 
megtetszettek, feltűnően csinosak, szépek vagy kedvesek voltak.  

Megtérésemkor ezzel a tarthatatlan gondolkodásmóddal, bálványimádással is 
szembe kellett néznem, de még évek teltek el, mire az Úr ebben is összetört, 
teljesen Rá tudtam bízni hűtlen, következetlen szívemet és így a párválasztá-
somat is… 

Csak ezután tudta megadni nekem az Úr Jézus a hozzám illő segítőtársat.  

Ami a hitéletemet illeti, az az út sem volt rövid és egyenes. 

Nagyapám világlátott református lelkész volt, szüleim megtérésük után a helyi 
metodista gyülekezetbe jártak és vittek minket is, ezért eközben mindannyian 
konfirmáltunk is. Jártunk a karizmatikus ébredést követően szabad-
keresztényekhez is. Szüleim sokáig, becsületesen keresték mindenhol Istent és 
a nekik rendelt helyet, végül az Úr a gyülekezetünkbe hozta a családunkat. 
Édesapámék itt újultak meg, mi négyen testvérek itt tértünk meg. Én 15 éves 
voltam, amikor Isten kegyelméből nemcsak felismertem saját bűneimet, de 
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Jézus Krisztus által megtértem, és újjá is születtem. Azóta, az Úr kegyelméből 
48 éve, itt élem meg a Gyülekezet mindennapjait. Presbiterként tanúja voltam 
sok megpróbáltatásnak, nehézségnek, de sok megtérésnek, örömnek is. 
Igyekeztem minden evangelizáción és a missziókban részt venni, és minden 
szolgálatban megtapasztaltam Isten mentő és megtartó szeretetét, amivel 
engem és egyre bővülő családomat elhalmozott. Az Ő kegyelméből 36 évi 
házasságunk alatt négy gyermekünk született, akik mindnyájan itt térhettek 
meg, és csodálatos éveket élhettünk át hitre nevelésük közben.  

Persze, a Gonosz ezt sem nézte jó szemmel, és ott próbált meg minket, ahol 
csak tudott. De sok embert megszólíthattunk, elhívhattunk, és ezáltal lelkek 
menekülhettek meg. Hiszem, ez a folyamat nem állt meg, és ahogy az Úr 
hűsége soha nem hagyott el, az én hűségem is megáll, amíg az Úr el nem szólít. 
Nem kérdés, hogy itt a helyem, nem felejthetem el azt az utat, amit a 
megtérésemig jártam, azt a határtalan szeretetet pedig végképp nem, amivel az 
Ige biztat: 

„De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.” (Róma 14, 4) 

Mindez nem történhetett volna meg, ha nem ismerem meg a teljes 
Szentháromságot, ha nem élem át Isten elhívását, Krisztus megváltását, a 
Szentlélek átformáló erejét, kegyelmét, vigasztalását, megtartó erejét. Jó 
helyen, az Úrnál tudhatom hazament szeretteimet, és én is „tudom, kinek 
hittem” (II. Timótheus 1,12) 

Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánok! 

 

Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a 

? 

Pánczél Ildikó: 

„Boldogok a szelídek…” 

Ha iskolás koromban dolgozatot kellett volna írni ezzel a címmel: „Mit tudsz a 
szelídségről?”, csak a tollamat rágtam volna. Mit lehet írni egy ilyen semmi-



22 
 

haszna tulajdonságról? Akkoriban büszke ifjúságról beszéltek, aki büszkén néz a 
jövőbe. 

Házasságom viharos, lármás csataterén, ahol megesett, hogy a férjemet ásóval 
próbáltam célba találni, végképp ismeretlen fogalom volt a szelídség. 

A Szentléleknek ezek a drága gyümölcsei, mint szelídség, békesség, ebben az 
időben, mint riadt gyermek húzódtak be egy biztonságos helyre, ha közeledni 
hallottak.  

A megtéréskor gazdát cserél a szív, a szív új Ura az Ő lelkét hozza Magával. 
Ezután sok látogató jött, igék sokasága kért bebocsátást, és az Úr Jézussal az Ő 
lelkének ajándékai is otthonra leltek a megújult szívben.  

Ő, Jézus mondta: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 
vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” (Máté 11,29) 

Hol van ma nyugalom? Mennyi gyógyszerrel próbálja az ember elérni lelke 
nyugalmát akár csak néhány órára? A mi Orvosunk ezt írja fel receptre: Légy 
szelíd! 

Ő nem véres karddal vívta ki az üdvösségünket. 

„Öltözzétek fel, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes 
szívet, jóságosságot, szelídséget, hosszútűrést.” (Kolossé 3,12) 

Gondold meg: Istennek választottja, szentje, szeretettje vagy! E ranghoz illő 
ruhát kell felvenni! 

A szelíd beszéd megtöri a csontot, a szelíd szónak ereje van! 

A 37. zsoltárban olvassuk, hogy: „a szelídek öröklik a földet és gyönyörködnek 
nagy békességben”. Micsoda idő lesz az! 

A Biblia azt írja Mózesről, hogy nem volt nála szelídebb ember a Földön. Kilenc 
csatát vívott meg a Fáraóval, fegyver nélkül, népét kivezette Egyiptomból és 
átvezette a tengeren, az ellene fegyverrel felvonuló Fáraó a tengerbe veszett 
seregével együtt. 

Nem keresztény hősként ismerjük Gandhit, aki meghirdette, hogy nem állunk 
ellen, nem ütünk vissza, eltűrjük a bántalmazást. És a bántalmazó 
nagyhatalomnak ki kellett vonulnia Indiából. 

Van valami hatalmas titka a szelídségnek!  
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Érik-e nálad a Lélek gyümölcse, a mértékletesség, az 

? 

 

sztankovics Ágnes 

Elgondolkodtatott, hogy a mértékletesség, önuralom más fordításban az 
önfegyelem/önmegtartóztatás szóval szerepel. Bármit is csinálunk, legyen 
benne egy határ. Miért pont ez a Szent Lélek gyümölcse? Szeretet, öröm 
békesség, ezek érthetőek... De miért mértékletesség? Ez a szó a Károli fordítás 
szerint csak 4 alkalommal fordul elő a Bibliában. Egyszer a Lélek gyümölcsei 
között, két következő alkalommal a nők viselkedésével kapcsolatosan, a 
negyedik alkalommal pedig Péter Apostol hívja fel rá a figyelmet, hogy az 
ismeret mellé ragasszunk mértékletességet... Ez alapján azt gondolhatnánk, 
hogy nem olyan fontos kérdés, hiszen Jézus se beszélt róla. 

Egy fiatalember, amikor az életéről beszélt, elmesélte, hogy miután elváltak a 
szülei, az édesapja semmilyen szabályt/korlátot nem szabott neki, amikor nála 
élt. Ezért úgy döntött, ő is megenged magának mindent (is). Ennek az útnak a 
vége aztán a függőségbe vezetett. Az életünk minden területén ez így működik: 
ahol elengedjük a gyeplőt, nem szabunk magunknak határt, az csapdává válik. 
Ahogy Pál írja a Galatáknak írt levelében „Mert ti szabadságra hivattatok 
atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel 
szolgáljatok egymásnak." (Galata 5,13) A körülöttünk lévő világ nem képes az 
ember valódi szükségleteit kielégíteni, ezért inkább különböző felszínes 
igényeket kelt az emberben, hogy elterelje a figyelmet róluk. A kívánságnak van 
egy olyan tulajdonsága, hogy átveszi az irányítást. Először befészkeli magát a 
gondolatokba, majd az érzésekbe, végül pedig a cselekvésben teljesedik ki. 
Nagyon könnyű beszűkülni arra, hogy mit akarok, mi kell nekem és azt hogyan 
szerezhetem meg. Az életünket pedig az Istennek kellene irányítania! Erre 
viszont csak akkor van lehetőség, ha levesszük a tekintetünket a vágyainkról, 
azoknak határt szabunk, és átadjuk magunkat Úr irányításának. 
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És mi a mérték, azt honnan tudom meg? A mai Igehirdetésben elhangzott, hogy 
„a Biblia minden betűje mögött Jézust keresd”. Ha meg akarjuk találni az 
életünk dolgaiban a helyes mértéket, akkor azt kell néznünk, hogy Jézusnál mi 
volt a mérce:  

- A bűnnel szemben zéró toleranciát mutatott, azonban a bűnösért és az 
elveszettért érzett szeretete határtalan volt. 

- Önmagát nem sajnálta, azonban a sírókkal együtt sírt. 

- Ő maga gyakran böjtölt, de megszánta a sokaságot és annyira 
megsokasította a kenyeret és a halat, hogy maradt még 12 teli kosárral. 

Az életünk minden területén (érzések, érzelmek, indulatok, fizikai szükségletek, 
munka stb.) szükségünk van a mértékletességre, kivéve az Isten iránti 
szeretetben. Abban lehetünk mértéktelenek.  

 

 

Petrus László 

Megtérésem 

2018. június 26-án kértem először segítséget az Emberbarát Alapítványnál 
alkohol problémám miatt. 

Részt vettem a másfél éves terápiában, azután bő egy évet a félutas házban 
töltöttem.  

A Covid-19 miatt sajnos nem tudtam jól kihasználni a félutas ház lehetőségét, 
2021. májusában nekivágtam a nagybetűs „normális” életnek. 

Egy év után sajnos visszaestem, és újból segítséget kértem, 2022. márciusban 
érkeztem vissza.  

Megérkezésem napján ezzel az Igével találkoztam: „Mert nem hagysz engem a 
holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.” (Ap. Csel. 2,27) 

Ekkorra már egy jó ideje foglalkoztatott a megtérés gondolata. 
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2020. karácsonyát megelőzően egyik álmomban átéltem Jézus Krisztus 
szenvedését, és akkor megértettem, hogy a mi bűneinkért halt meg. Beszéltem 
róla Márta néninek, aki nagy örömmel fogadta, hogy az Úr munkálkodik 
bennem. 

Visszajövetelem során beszéltem Sándor bácsival és jeleztem neki, hogy meg 
szeretnék térni.  

Ő hagyott nekem időt, ellátott tanáccsal, könyvekkel. Következő alkalommal a 
széles és a keskeny útról beszélt. Itt vált véglegessé az elhatározásom: Meg 
akarok térni, életemet egy más úton akarom folytatni. 

Ezért a keskeny utat választottam. 

Azóta éhezem minden nap az Igére és igyekszem hívő módon élni, gondolkodni.  

Sokkal nyitottabb vagyok, egy szellemi fejlődést élek meg. 

Bemerítkeztem, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a Gyülekezethez tartoz-
hatok. 

Istené a dicsőség és a hála! 

 

 

 

Áldott, szentlélekkel teljes Pünkösdi 

ünnePet kívÁnunk! 
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