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

A Szentlélek munkája ma is ott mu-
tatkozik meg, ahol világosan hirdetik a
megfeszített és feltámadott Krisztust,
ahol szószékekrõl és személyes taná-
csadásban nyíltan beszélnek a bûnrõl és
annak örökkévaló következményérõl. A
Szentlélek ott munkálkodik, ahol nem
vizezik fel és teszik olcsóvá, vagyis
megtérés nélkülivé a kegyelmet, hanem
ha valaki a bûnbánat szomorúságával, a
Szentlélek meggyõzõ ereje alatt elke-
seredett szívvel kérdezi, hogy mit te-
gyen, olcsó vigasztalások helyett, meg-
térésre szólítják fel a bûnöst, és igei
eligazítást biztosítanak neki. Ez történt
az elsõ Pünkösd alkalmával!

Ha az Úr akarja és élünk, az idén is
megünnepeljük a Pünkösdöt. Ismét
elolvassuk, hirdetjük és meghallgatjuk,
hogyan történt, mik voltak az elõz-
mények, milyen kísérõ jelenségek
voltak, milyen nyelveken beszéltek, stb.
Beszélni fogunk a zúgó szél jelen-
tõségérõl, a tûzlángokról, a nyelveken
szólásról, annak biblikus értelmezésérõl
és használatáról. Hallani fogunk to-
vábbá a jóeli prófécia beteljesedésérõl, a
Szentlélek korszakáról és a Szentlélek
munkájáról. Egészen biztosak lehetünk
benne, hogy részletesen vagy érin-
tõlegesen hallunk majd tanítást ezekrõl
a dolgokról.

Ezeket az igei érdekességeket és a
belõlük levonható lelki tanulságokat
mind-mind érdemes lesz ismét meg-
hallgatni és megszívlelni. Nem is baj az,
ha ugyan azokat a dolgokat, talán egy
frissebb csomagolásban újból kapjuk.
Nem baj, ha ébresztgetjük egymás lel-
kiismeretét emlékeztetés által. Végül is
biblikusan járunk el, ha ezt tesszük.

A szívem mélyén azonban ezt kér-
dezgetem: Vajon eltelik még egy ünnep
úgy, hogy elhívott szolgaként félénk

szívvel lépünk majd a szószékre és a
templomos nép kedvére hirdetjük szen-
vedély nélkül azt, amit hallani akarnak?
Vajon ismét vattába csavarjuk az ige
kardját, ahogy az Úrnak egy áldott
szolgája fogalmazott, hogy véletlenül
meg ne vágjon valakit? Vajon ismét úgy
beszélünk majd a Krisztusban el-
nyerhetõ kegyelemrõl, hogy elfelejtünk
említést tenni a kegyelemre szorultság
okáról, a bûnrõl? Vajon ismét gátolni
fogjuk a Szentlélek munkáját azzal,
hogy feloldozzuk a bûnei miatt bánkódó
lelket, még mielõtt átélné Isten bo-
csánatát az újjászületésben?

Vajon fog tudni a Szentlélek pün-
kösdi erõvel munkálkodni közöttünk
ezen az ünnepen és ezután? Vajon
lesznek, ha nem is háromezren, de
legalább ketten vagy hárman?...

Ó, Isten élõ Lelke, jöjj, tedd tisztává,
igazzá és bátorrá azt, aki szól, gyõzd
meg állapotukról a Krisztust keresõ
lelkeket, adj igei választ az elkeseredett
kérdezõnek, nyisd meg az elfásult
emberek elméjét, gyújtsd lángra a
szívekben az Evangélium üzenetét.
Krisztus élõ Lelke, jöjj, áldva szállj le
ránk! Ámen.

Lukács János

Meggyõzõdésem, hogy a Szentlélek
munkája Pünkösdkor nem a kitöltetést
kísérõ jelenségekben volt, utalok itt a
tanítványokon megnyugvó tüzes nyel-
vekre, a felházat betöltõ zúgó szélre, a
más nyelveken prédikálásra, és a kü-
lönös viselkedésre, amit látva, többen
azt gondolták, hogy a tanítványok ré-
szegek. Ezek csak kísérõ – figyelem-
felkeltõ jelek voltak.

A Szentlélek igazi munkája akkor
mutatkozott meg, amikor félénk hívõk
megteltek bátorsággal, szenvedéllyel,
megjelentek a vallásos tömegek elõtt és
hirdették nekik, hogy a Názáreti Jézus a
Messiás. Nyíltan rámutattak a hallgatók
bûnére, szembesítették õket az igaz-
sággal, megvádolták õket a Krisztus
megölésével. Nem féltették az életüket,
nem aggódtak azon, hogy esetleg a
hallgatóságban valakik zokon veszik a
hallottakat.

A Szentlélek munkája akkor mutat-
kozott meg, amikor Péter igehirdetésére
háromezer hallgató a szívében meg-
keseredett, és õszintén kérdezték, hogy
mit tegyenek. Amikor pedig választ
kaptak, azonnal és örömmel tették azt,
amire fel lettek szólítva.
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Alapítva 1981-ben

ismert és az ismeretlen címzetteink.
Ezúttal néhány levelet, levélrészletet
közölni is fogok, amennyiben kapok

ezzel kapcsolatban a témát elõsegítõ
megjegyzéseket. Várom leveleiket!

Azt is tudjuk, és örülünk neki, hogy pl.
Magyarországon többen is hozzájárulnak
a lap terjesztéséhez anyagilag vagy postai
bélyeg küldésével.

Természetesen olyanok is vannak,
akik a nevezett távoli országokból is elõ-
fizetik lapunkat, sõt, számuk növekedett
is az utóbbi idõben.

Postán, vagy e-mailen is szívesen ve-
szem leveleiket (például itt:)

herjeczki@juno.com

Anyáknapjával kezdjük, pünkösddel
végezzük ezt a szép, tavaszi hónapot.
Adjon az Úr szeretetet, örömöt, békes-
séget, új erõt családi és gyülekezeti
életünkbe egyaránt!

Szeretettel köszöntjük a MABAVISZ
tanácsülését, melyre a hónap közepén
kerül sor Békésen, magyarországi test-
véreink évi közgyûlését megelõzõleg.
Kulcsár Sándor elnök testvér képvisel
bennünket a világszövetségi gyûlésen,
melyre Urunk áldását kérjük.

E számunk különlegessége, hogy
megemlékezünk benne a 40 évvel ezelõtt
szövetségünk élérõl eltávozott Vér Fe-
renc testvérrõl. Pontosabban elkezdjük a
megemlékezést, mert az év során még
visszatérünk erre a témára.

A szerkesztõ ezúttal az olvasók se-
gítségét szeretné kérni egy, a lapunkat
érintõ problémakörben. Lapunk terjesz-
tésérõl, kiadásáról és postázásáról be-
szélgetünk egy ideje a missziós bizott-
ságunkban, miután a gazdasági válság
bennünket is megpróbál. A lappal kap-
csolatos kiadásaink ugyanis lényegesen
nagyobban a bevételünknél. A postai
költségek folyamatos emelkednek, hogy
csak egyet említsek, az elõfizetõk száma
viszont nem növekszik, hanem kb. ugya-
nazon a szinten áll évek óta. Miközben
ezen gondolkodtunk, megoldásokat ke-
restünk, felmerült némelyekben az a
kérdés, hogy miért küldünk ingyen né-
hány missziós példányt gyülekezeteink-
nek, s fõleg az óhazai testvéreknek, akik
talán nem is érdeklõdnek az itteni misszi-
ómunka iránt. Van otthon is olvasnivaló,
bõven - hangzik az egyik oldalról az
érvelés -, talán csak nem akarják meg-
mondani nekünk, hogy igazában nem
nagyon olvassák lapunkat; sõt, lehet,
hogy öncélú reklámnak tartják némelyek
pl. a gyülekezeti beszámolóinkat.

Segíthet valahogy ebben a kérdésben a
szerkesztõ? Talán igen. Bizonyára ész-
revették, hogy ritkán közlünk személyes
levelet, olvasói észrevételt, véleményt.
Nem azért, mert nem érkezik ilyesmi a
szerkesztõhöz.

A nyári közgyûlésen foglalkozunk
ezzel a témával. Jó lenne, ha a szerkesztõ
nem csak a saját véleményét mondhatná
el, hanem néhány levéllel alá is támaszt-
hatná, hogy lapunk missziós célt szolgál
itt Amerikában – például a gyülekezetek
rendelkezésére bocsátott néhány ingye-
nes példány szétosztásával, és a tengeren
túlra sem öncélúan küldjük az Evan-
géliumi Hírnököt. Dél-Amerikában, A-
usztráliában, Magyarországon, Romá-
niában, a Dél- és a Felvidéken vagy
Kárpátalján nem csak szívesen olvassák,
hanem áldást is merítenek belõle az

American Hungarian Baptist
Convention of North America, Inc.
Donations received for the period
October 16, 2008. - April 30, 2009.

MISSION AND LITERATURE
Alhambra Church, Alhambra, CA ….…….. 3000
Bethesda Church, Palm Bay, FL ................ 2000
Bible Church, Santra Monica, CA ................. 200
Chicago Church, Chicago, IL ...................... 1800
Cleveland Church, Cleveland, ON …….….2200
Cleveland Church, irodalom …………...….. 100
Detroit Church, Licoln Par, MI ………...... 1380
New York Church, New York, NY ……….. 2000
Toronto Church, Toronto, Can …………… 1200

SUB TOTAL: 13,880.00

BARÁTI KÖR / IRODALOM
Torma Janos & Iren, Chicago, IL ................... 325
Geczi Andor, Seven Hills, IL .....................… 100
Ruth Cziraki, in Memory of Ernest Cziraky …100
Dr. Charles Molnar, Chula Vista, CA............... 25
Adalena Deak, Bronx, NY ………..……….... 25
Alex Lungui, Stanton, CA .......................….... 20
Oscar Szomor, Scarsdale, NY  .........….........  10
Zoltan Bogdan, Crestwood, KY ................... . . 50
Rudy Sinn, Lincoln Park, MI ................……. 20
Gyõzõ Tóth, Mississauga, Can ............….... .. 100
Julia Vecseri, Chantilly, VA ............……...... 50
Teresa Kerekes, Laguna Hills, CA ...........… 150
Mary Karner, Conway, SC…......................... 100
Tibor Miko, Clinton Twp. MI ..…..................100
Bela Marosi, Solon, OH  ………….............. 200
Bela Waltz, Rancho Mirage, CA .….....…..… 25
Dr. Joseph Ban, Dundas, Can .........……........ 50
Louis Drescher, Cleveland, OH …..............  100

SUB TOTAL: $ 1,550.00
TOTAL:    15,430.00

Thank you for your faithful support
Louis Drescher, treasurer

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõl álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
gyülekezet internetes oldalain

vagy postai úton:
Tihamer Kulcsar

1312 N. Arlington Heights Rd.
Arlington Heights, IL 60004

Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

NÕI CSENDESNAPOK
2009. Szeptember 11-13

Willow Valley, Lancaster, PA
Téma: Állhatatosan a post

modern korban
Elõadó: Bálint Pálné Ibolya,

Kolozsvár

Érdeklõdni lehet:
Kulcsár Annamária: 1.646.678.2621

Torma Erzsébet: 1.718.637.1320

Új elõfizetõket keresünk. Segít-
ségét kérjük: küldje el érdeklõdõ
ismerõsei címét, hogy mutatvány-

számot küldhessünk neki.
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MEGRAGAD LELKE
EREJÉVEL

Igéim nem fogynak ki szádból.
Ézs 59,21

Bûn,  pusztulás és rettenetnek
Borzalmán túl – szól az Ígéret:
Hogyha bûneikbõl megtérnek
Megtartót   küld Isten népének.

Mert távol van tõlünk a törvény,
Nem ér el hozzánk az igazság;
Mert hiányzik a világosság
Vak mélységbe szédít az örvény.

De eljött hozzánk a Megváltó
És minden bûnös hozzá térhet.
Ott várja  kegyelmi ígéret
Áldást kínáló, szívhez szóló.

Isten munkálja szövetségét
Megragad Lelke erejével
Amelytõl lángra gyújtott szívvel
Indulhatunk szólni igéjét.

Örömhír szól, s már szól örökké
Kegyelmet kínál a világnak,
Megszentelt utódokra árad
Mostantól fogva, mindörökké.

Bácsi Sándor U

3. oldal

MENNYBEMENETEL

“Felemeltetett a mennybe.”
Márk 16:19

elmentél
hogy velünk maradj örökre

így akartad

s hogy úgy van
mint akartad
s hogy jól van így
míg kezünket fogod
itt az enyémet
s amott
más kontinensen
az övékét
és bárhol bárkiét
míg kezünket fogod
tudjuk hogy jól van így

de hogy Pétert
hogy édesanyádat
milyen nehéz úton vezetted
s milyen hatalmas kézzel
hogy szívük meg nem szakadt

***

légy áldva Mester
mennybe ment Király
dicsérjen ég
kereszt
töprengõ értelem
s a szívünk

Herjeczki Géza (1979)

A SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSE:
A HÛSÉG ÉS A SZELÍDSÉG

Jelenések 2,10; 4Mózes 12,3

A Lélek gyümölcse: hûség. - Nem
eredendõ sajátságunk a hûség. Az
újjászületés során, Isten hûségére vá-
laszul bontakozik ki bennünk. Oda-
szánásunk alapja Jézus Krisztus mentõ
szeretete. Hálánkból következõ hû-
ségre elkötelezettségünk pecsétje be-
merítkezésünk.

Az Úr kizárólagos hûséget kér ö-
véitõl. A “mindhalálig” kifejezésbõl
megérthetjük, hogy nem ragaszkod-
hatunk kihagyásokkal az Örökké-
valóhoz; csak addig, amíg minden a
kedvünkre van. Ha ez az elvárás soknak
tûnne, jusson eszünkbe, a hûség ju-
talma: az életkorona!

“Maradjanak a szívedben azok az igék,
amelyeket ma parancsolok neked. Is-
mételgesd azokat fiaid elõtt, és beszélj
azokról, akár a házadban vagy , akár úton
jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!”
(5Móz 6,6-7)

Bár boldog aktivitás képeit kínálja ez a
Törvény másodszori, részletes elmagya-
rázását bevezetõ két mondat, mielõtt a
következõ nemzedék nevelésének a kér-
déséhez nyúlnánk, álljunk meg egy
pillanatra! Észrevettük, hogy a tanítást
megelõzi valami más, ami rólunk szól
inkább, mint szülõi feladatainkról?
Közvetlen elõzménye, a zsidó hitvallás-
ként ismert mondat, a ‘Halljad Izráel: az
Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!’, a
Shöma is, elsõ feladatként a meghallást, a
kijelentés befogadását tanítja. A hit
megvallása és átadása engedelmességgel
kezdõdik mindig.

Gyermekeink és a környezetünk iga-
zában azt “hallják tõlünk” Istenrõl és az Õ
akaratáról, amit mi valóban meghal-
lottunk és ami megmaradt a szívünkben.
“Szeresd azért az Urat, a te Istenedet
teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes
erõdbõl!” - így készülj a hit kincsével
meggazdagítani másokat!

V agyis, az Ige nem templomi kellék.
Útravaló, mégpedig olyan útra, amin a
család is jár . Reggelünket és esténket,
munkánkat és pihenésünket egyaránt
szentségi szinten tartja a szándék, amivel
Isten jelenlétére emlékeztetjük egymást,
de fõleg az Õ akaratának engedelmes
követése. Így segít minket az Úr, hogy el
ne tévedjünk az úton, hogy célba érjünk.
A legértékesebb örökség, amit utóda-
inkra hagyhatunk az Isten iránti enge-
delmesség naponként megélt példája.

Imádkozzunk a hívõ szülõkért, hogy
példamutató élettel istenfélelemre tanít-
sák gyermekeiket ! Novák József

ÁHÍTATOS PERCEK
A Lélek gyümölcse: szelídség. -

Mózes a Károli-fordítás szerint szelíd
volt, az új fordítás viszont az alázatos
szót használja vele kapcsolatban. Pedig
nem ilyennek született. Heveskedõ volt,
az igazságért ölésre kész. Hogyan for-
málódott mégis a világ legalázato-
sabb/legszelídebb emberévé? Az egyip-
tomiak tudománya után 40 évnyi pász-
torkodása közben megismerte Istent és
önmagát is. Így már képes volt arra,
hogy alázatosan a Mindenhatóra bízza
magát, és arra is, hogy az Úr ügyével
azonosulva szelíden, bosszú-vágy nél-
kül viselje el a személyét ért sérelmeket.

“Adj, Uram, adj nékem... több szíves
könyört, többet szelídségbõl...” (BGyÉ
343)

Gyõri Kornél, Áhítat 2009

AZ ATYA ADOMÁNYA
Lukács 11,9-13

Az Atya adománya a Szentlélek. A
Szentlélek által részesülhetünk az Atya
életében, az õ valóságában. Ez a legtöbb,
amit földi ember elérhet. És aki ezt
õszintén, egyszerûen kéri tõle, az meg-
kapja.

Jézus Lélekkel telt személy volt, tuda-
tosan alárendelte magát a Lélek munká-

Tavaszi ifjúsági találkozó:
Alhambra, május 22-24.

Gyermektáborozás
Rámai tábor június 28 - július 3

Közgyûlés:
Rámai Tábor, július 3-5.

Ifjúsági tábor
Ráma, július 6 - 11

Nõi csendenapok: a New York-i
testvérnõk rendezésében,

szeptember 11-13.

Õszi ifjúsági találkozó:
Torontóban, az új lelkipásztor

beiktatásával egyidõben,
október 9-11.
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Az Evangéliumi Hírnök hetedik
évtizedérõl készült összefoglalómat
Udvarnoki testvér bizakodó hangú
írásával zártam, melyben a „prédikátor
kölcsönzés” ügyét és eredményét –az itt
szolgáló lelkipásztorokat- dícséri és
egyúttal abbani reményét is kifejezi,
hogy „a megkezdett ösvényen nem lesz
megállás.” Senki sem gondolta akkor
(1977), hogy szövetségünk és lapunk
nyolcadik évtizede elsõ felében éppen e
„kölcsönzés” körül támadnak majd
nehezen megoldható problémák.

Az Evangéliumi Hírnök szerkesz-
tésérõl korára hivatkozva lemondott dr.
Udvarnoki Béla testvér és 1979. janu-
árjától Hunter Vadász János testvér
szerkeszti a lapot, két és fél éven
keresztül.

1981. július 1-tõl újra dr. Udvarnoki
testvér a lap szerkesztõje. A változásról
a július 15-i szemlében többek között
ezt írja: „Amikor az Úr munkája olyan
helyzetbe kerül, hogy minden erõt latba
kell vetni, akkor az új szerkesztõ úgy
vélte, hogy most ki kell lépni a „nyu-
galomból”. Udvarnoki testvér ezt szó
szerint meg is tette, és magas kora
ellenére újabb 10 éven át forgatta tollát,
s tartotta fenn kitartással az Evangé-
liumi Hírnököt.

Lapunk és a szövetség nyolcadik
évtizedének vitathatatlan fõszereplõje
Udvarnoki testvér. Talán nem sokat
tévedek, ha azt gondolom, hogy az õ
személye, tekintélye és szívós, kitartó
munkája nélkül máshogy alakult volna a
történelmünk.

Rendkívül sokat írt, gyakran a lap
nagyobbrésze az õ írásait tartalmazta.
(Munkatársa Mátrai Mihályné, majd
1983. végétõl Bretz Tivadar volt.) A
Szemle címû rovatában kíméletlen
kritikával illetett mindent, ami meg-
látása szerint az evangélium szabad-
ságával szemben állt. Az óhazai kom-
munista egyházpolitika rejtett össze-
függéseit bogozta legszívesebben. Szö-
vetségünk szakadásának okát számtalan
írásában elemezte. Az itt következõ
rövid részlet bemutatja jellegzetes lá-
tását, s egyúttal reménységének is han-
got ad:

„Sajnos, a háttérbõl ateista hatalmak
is elõsegítették a szakadást. Szövet-
ségünk ezt a megpróbáltatást is túl fogja
élni. Egy napon a megtévesztett test-
vérek felocsúdnak és látni fogják, hogy

Krisztus útja a békesség és egység útja.
Reménykedéssel nézünk arra az idõre,
amikor ismét együtt szolgálhatjuk U-
runkat, testvéri szeretetben.” (1982.
június 1.)

Rendszeresen beszámolt lapunk a
konvenciókról. Ahogy újra olvasgattam
a nyolcvanas évek számait e vissza-
tekintés elkészítéséhez, Udvarnoki
testvér egyik beszámolójában fel-
figyeltem erre a részletre –bizonyára
azért, mert a nyáron újra választások elé
nézünk:

„Jelenthetjük, hogy végre-valahára
magyar baptista szövetségünk felnõtt és
a gyermekcipõket levethette. Ez az
érettség nyilvánvaló lett a tisztség-
viselõk választásánál. A jelölõ bizottság
egy listát készített és ezt hozta javas-
latként a gyûlés elé. 15 perc alatt
elintéztük ezt az ügyet. Azelõtt órákat
pazaroltunk el a választásokra. E-
szünkbe jutott az 1977-es detroiti kon-
venció választási cirkusza, amikor az
egész délelõtt nem sikerült a vá-
lasztásokat befejezni. Idegen szellemû
erõk mûködtek és fecsérelték az Úr
ügyére szánt idõt.” (1983. augusztus
15.)

Az Evangéliumi Hírnök számára
nehéz volt ez a nyolcadik évtized azért
is, mert szövetségünk aktív gyüle-
kezeteinek nagyobb része és termé-
szetesen azok lelkipásztorai a „másik
szövetség”, az Amerikai Magyar Bap-
tista Konferencia által létrehozott lap,
az „A Kürt” olvasói és írói lettek. Az
1981 szeptemberében megjelent és a
nyolcadik évtizedben végig megjelenõ
lap fõszerkesztõje dr. Haraszti Sándor
és elsõ szerkesztõje Hunter Vadász
János volt, állandó munkatársai pedig a
torontói, detroiti, clevelandi, kiplingi
lelkipásztorok voltak: Herjeczki And-
rás, Oláh Lajos, Almási Tibor, Her-
jeczki Géza, dr. Almási Mihály, Lovas
András, Mészáros Kálmán.

A nyolcadi évtized végefelé egyre
gyakrabban érzékelhetõ az Evangéliumi
Hírnök írásaiban a megbékélés igénye,
egyre jobban láthatóvá lesz, hogy
Udvarnoki testvér korábban idézett
reménysége hamarosan be fog tel-
jesülni. De errõl majd a kilencedik
évtized során kell írnom.

Herjeczki Géza

jának. A “Lélekkel telt személy” ki-
fejezés arra a személyre utal, aki gyakran
és élénken tapasztalja meg a szentségest,
Istent, a Lelket, a Szellemet, de maga-
tartásában a környezete nem az érthe-
tetlenül elragadtatott embert tapasztalja,
hanem a szeretõ, örülõ, békességes,
türelmes, szívélyes, jóságos, hûséges,
szelíd, önmegtartóztató lényt.

A Lélekkel telt személy nem hívõies
vagy elragadtatott stílusú, kegyeskedõ
nyelvezetû, nem különleges extraélmé-
nyen átesett hívõ, hanem a hétközna-
pokban is Krisztust kitartóan hordozó
keresztyén. Akik Szentlélekkel telt
emberek, azok a becsületesség és a
tisztesség példaképei - jegyzi meg
Lynnford Beachy.

Soha senki ne csapjon be benneteket!
A férjed vagy a feleséged tudja megmon-
dani igazán, mennyire élsz Szentlékkel
teljes életet. Az asztalnál, a konyhában, a
hálószobában, a kertben mutatja életed a
Szentlélekhez való viszonyát. Mert “az
igazság a jellemben van. Krisztus nem
egyszerûen csak az igazságot mondta, õ
volt az igazság maga, a maga teljes-
ségében, mert az igazság nem a szavaké,
hanem az életé és a lété” (Robertson).

A mai ember is szívesebben hallgatja
Istennek azokat a csodáit, melyekhez
nem kell gyökeres életváltozás, esetleg
egy kis vallásoskodás, evangéliumosko-
dás, gyülekezeteskedés, szolgálatosko-
dás. Csak ne kelljen bevallani azt, hogy
elrontottam az életem!

Figyeljétek meg! Éppen ezért sokkal
több az a hívõ, aki a gyülekezetét és an-
nak istentiszteletét szeretné megvál-
toztatni, mint aki önmagát.

Vannak olyanok is, akik földi áldások-
kal kecsegtetik a Krisztus-hit követõit.
Ám õk is ellenségei Krisztus megváltó és
megváltoztató keresztjének. Mert Krisz-
tus úgy Megváltó, hogy Megváltoztató is.
Sose felejtsd el, hogy a Szentlélek:

a bölcsesség és értelem Lelke, nem a
tudatlanságé, a butaságé és az eszte-
lenségé;

a tanács Lelke, nem a tervezetlenségé,
az állandó ötletszerûségé;

az erõ Lelke, nem az ide-oda hajló
gerinctelenségé, vagy a henyélésé és
lustaságé;

az Úr ismeretének Lelke, nem a véle-
ményeké;

az Úr félelmének Lelke, nem az erõ-
szaké;

az igazság Lelke, nem a tisztesség-
telenségé és becstelenségé;

a szeretet Lelke, nem a maga hasznát
keresõ önzésé;

a józanság Lelke, nem az eszmé-
letvesztésé és a meggondolatlanságé;

a szentség Lelke, nem a közönsé-
gességé;

az élet Lelke, nem a természetel-
lenességé, életellenességé.

Háló Gyula, Áhítat 2009
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