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Megdöbbentõ, megrázó telefon hívás
érkezett szeptember 13-án, vasárnap este:
”meghalt Sebestyén Mihály bácsi!” Egy
váratlanul érkezõ, erõs szívroham vitte el
Misi bácsit, 60 éves korában.

Sok kedves testvér gyûlt össze kö-
zelrõl és távolról szerda este, hogy
kifejezzék õszinte részvétüket és fájdal-
mukat kedves Teri néni és Mike részére.
Gyülekezetünk énekkara ének-csokorral
fejezte ki mély fájdalmát és részvétét a
gyászoló családnak. Ezek között eléne-
keltük testvérünk kedvenc énekét is:
“Messze, fent, egy hegyen áll egy régi
kereszt…”

Másnap, csütörtök reggel, szeptember
17-én a Parma Heights Baptist Church-
ben tartott emlék istentiszteletre gyûltünk
össze, ahol Sebestyén testvérék hosszú
évek óta hûséges tagok voltak. Gyüleke-
zetünk lelkipásztora, Dr. Pintér Zoltán
hirdette magyarul az igét és szólt a gyá-
szoló családhoz és gyülekezethez. Majd
a tisztelet után mély fájdalommal kísér-
tük el utolsó földi útján kedves testvérünk
koporsóját.

Sebestyén
Mihály

1949. március
18-án szültetett
Sitéren (Romá-
nia). Fiatalon el-
fogadta Jézus
Krisztust, Nagy-
váradon merítkezett be. 1973-ban kötött
házasságot Farkas Teréziával, akivel 36
évig élt boldog házasságban. Egy gyer-
mekük van, Mihály (Mike). 1984-ben
kivándoroltak Amerikába és Cleve-
landban telepedtek le. Aktív gyülekezeti
életet éltek elõször a magyar gyüleke-
zetben, majd az utóbbi 15 évben az
említett amerikai gyülekezetben. A
hazahívó szó váratlanul, de nem készü-
letlenül érte szeptember 13-án.

E szomorú esemény után, egy boldog
ünnepségre teltek meg a templom padjai
szeptember 19-én, amikor Szin Dávid és
Veres Johanna örök hûséget fogadtak
egymásnak Isten és az emberek elõtt. A
mennyegzõi istentiszteletet gyüleke-
zetünk lelkipásztora, Dr. Pintér Zoltán
vezette. Egy kedves vendég is szolgált e
szép alkalmon, aki nem csak híres
énekes, hanem a võlegény nagybátyja is,
Mike József.

Az ünnepségen gyülekezetünk ének-
kara és vasárnapi iskolája is szolgált. Bár
gyönyörû ünnepség volt, de szívünk
legmélyén ott volt a fájdalom is, mivel
egy nagyon erõs és hûséges ifjúsági/
gyülekezeti tagtól váltunk el. Hannitól,
aki éveken keresztül nagyon példamutató
életet élt úgy a fiatalok körében, mint a
gyülekezetben! Hiánya máris nagyon

“Örüljetek az örülõkkel…sírjatok a
sírókkal”…Ez az igevers csengett a
fülemben, ahogy vissza tekintettem
gyülekezetünk életébe az augusztus-
szeptemberi hónapokra. Nincsen elég
szó, amivel megfelelõen el lehetne
mondani a sok örömet, boldogságot... a
fájdalmat és bánatot, ami a a Cleveland-i
Gyülekezet érte az elmúlt két hónap
során.

Augusztus 16-án öröm ünnepségre
teltek meg gyülekezetünk padjai, amikor
Boda Tibor és Erzsébet elõször hozták el
gyülekezetünkbe várva várt elsõ gyer-

meküket: Boda Cinthia Erzsébetet, hogy
az Úrnak szenteljék parányi kis életét.
Ezt az ünnepséget szebbé tette sok sza-
valat, az énekkar szolgálata és a vasár-
napi iskolásaink szolgálata, akik vi-
rágszálakkal köszöntötték a kis újszü-
löttet. Majd közös ebéddel zártuk ez
ünnepségünket, amellyel a család meg-
vendégelt minden kedves jelenlévõt.

“Siess hívõ a mezõre…” hangzott az
ének énekkarunk részérõl augusztus

30-án, amikor gyülekezetünk aratási
ünnepélyt tartott, megemlékezve a búzá-
ról és a kenyérrõl, amellyel táplált minket
Isten az elmúlt évben is. Az igét gyü-
lekezetünk lelkipásztora, Dr. Pintér Zol-
tán testvér hirdette, majd több szavalat és
ének tettek szebbé kis ünnepségünket.

érezhetõ gyülekezetünkben, de tudjuk,
hogy az Úr kezében van az életük és
kívánjuk Isten leggazdagabb áldását
közös életutukra!

Ezután megint egy szomorú hír érke-
zett. Szerdán, késõ este tudtuk meg, hogy
sok betegség és szenvedés után az Úr
hazahívta kedves szolgálóleányát, Boda
Julianna testvérnõt, akit az Úr 88 évvel
áldott meg.

A gyászistentiszteleten, amelyre szep-
tember 25-én, péntek este került sor, Dr.
Pintér Zoltán hirdette az igét, majd azt

követõen Dr. Fazekas László tartott egy
megemlékezést Boda mama életérõl.
Szombat délelõtt pedig utolsó búcsút
mondott a gyászoló közösség kedves
Boda mamától és kísérte el földi útja
utolsó pillanatáig.

Hisszük és tudjuk azt, hogy õ a
Mennyben van és meglátta Megváltó
Urát és kedves férjét, akit 18 évig gyá-
szolt. Családja szomorú szívvel búcsúzik
e kedves édesanya, nagymama és déd-
nagymamától. Gyászolja három gyer-
meke, nyolc unokája, és tizenhárom déd-
unokája. Boda Erika

100 ÉVES DETROIT

VALÓBAN ?

MELBOURNE

Dr. Pintér Zoltán lp. tv. Imádkozik
a kisgyermekért

Szin Dávid és Veres Johanna
házasságot kötöttek

A gyászoló család egy része a temetésen

A lelkipásztor és négy elöljáró testvér
ad hálát az elvett áldásokért.

CLEVELAND
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2009. szeptember 11 - 13 között
tartottuk meg a Nõi Csendesnapokat Lan-
caster, Pennsylvaniában. Bár a Willow
Valley Resort and Conferece Center még
nekünk new yorkiaknak is kb. 3 óra
utazás volt, de a hely nagyon szép és
alkalmasnak igérkezett egy ilyen alkalom
megrendezéséhez.

Meglepõ volt látni, hogy már a péntek
esti kezdésre szinte minden nõtestvér
megérkezett. Még a végén majdnem mi,
new yorkiak maradtunk szégyenben,
hiszen vagy két autóval kicsit késve
érkeztünk.

Meghívott vendégünk, elõadónk
Bálint Ibolya testvérnõ volt Kolozs-
várról, akit férje is elkísért erre az útra.
Nagy öröm volt számunkra, hogy test-
véreink elvállalták ezt a szolgálatot és
hisszük, hogy nekik is maradandó él-
ményt jelentett ez az alkalom.

Ibolya tesvérnõ gondosan elkészítette
az egész programot és mindenki kezében
tarthatta annak részletes ismertetését. Az
elõadások fõcíme ez volt: Állhatatosan a
posztmodern korban.

A péntek esti szeminárium Életünk
aprólékos feltérképezésérõl szólt 1Kor
15:9-10 alapján. Helyes önértékelés; ön-
magunkról alkotott kép; számonkérés;
mem érünk rá nem változni... Aki va-
gyok, Isten ajándéka számomra, az én
ajándékom Isten számára az, akivé válok
az életem során.

A szombat reggeli imaórán Torma
Irénke (Chicago) buzdított imára.

A reggeli után néhány dicsõítõ ének-
kel kezdtük meg az alkalmat, majd a
köszöntések után egy verset hallhattunk

meg: Ha tehetném címmel, a szerzõ,
Halász Johanna elõadásában. (g)

Ezután következett Bálint Ibolya
testvérnõ és bemutatta a Posztmodern
kort. Miért érdekel bennünket ez a kor?

1. Egyrészt azért, hogy lássuk a ve-
szélyeket, lássuk mi a rossz, mi az
elfogadhatatlan a világban élõk gon-
dolkodásában, életvitelében.

2. A másik ok nagyon logikus: nehéz
–ha nem képtelenség– olyan módon

hirdetni az evangéliumot, hogy nem
értjük azokat, akikhez beszélünk.

A mi feladatunk ebben: imádkozni és
szólni Krisztus titkát, bölcsen viselkedni
a kívülállók iránt, a kedvezõ alkalmakat
felhasználni, helyesen felelni az emberek
kérdéseire.

A posztmodern kor hatása a keresz-
tyénségre: individualista szemlélet,
kulturális szakadék, belsõ harcok, szét-
aprózódás, ige helyett megtapasztalás, a
hit válsága, erkölcsi romlás.

A posztmodern kori keresztyén kihí-
vása: hitetlenség.

Egy rövid kávészünet után követ-
kezett: “Állhatatosan a posztmodern
korban – Állhatatosan a Biblia fényé-
ben.” Mit jelent az állhatatos szó? Áll-
hatatos az a személy, aki elvei, elhatá-
rozása mellett határozottan, szilárdan,
hûségesen kitart.

Bibliai példák: Isten állhatatos szere-
tete az emberek iránt; állhatatos férfiak és
nõk. Mai példák. Miben kell állhatatosak
legyünk? Az Úrral való járásban, közös-
ségi életben, az imádkozásban, az evan-
gélium hirdetésében, jó cselekedetekben
- a próbák között is.

Ebéd után szabadidõ következett.
Mivel az idõ esõs, hûvös volt, legtöbben
ezt az idõt beszélgetésekkel és az úszó-
medence körül töltöttük.

Délután 3-tól 5-ig csoportos foglal-
kozás volt, korosztályok szerint. Ezeken
olyanokról beszélgettünk, akiknek élete
példakép volt számunkra. Megvizs-
gáltuk, hogyan segíthetnénk a mai
világban gyermekeinket, hogy jobban
megérthessék az igét, Isten üzenetét.

Ezután következett a Fórum: kér-
dezz-felelek, melyen Ibolya testvérnõ

CHICAGO

folytatás a 7. oldalon

NÕI CSENDESNAPOK 2009. szeptember 11-13.
ÁLLHATATOSAN A POSZTMODERN KORBAN

Csoportkép a Nõi Csendesnapok
résztvevõivel, középen az elõadó:
Bálint Ibolya. /  Egy kerek asztal a

sok közül.  /  A figyelmes hallgatóság
egyik (jobbik) fele.
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1975-ben házasságot kötött Kui Irén-
kével, akit úgy fogadott, mint Istentõl
rendelt segítõtársat. Házasságukat Isten
két fiúgyermekkel -Zoltán és Sándor-
ajándékozta meg, akiket nagyon szere-
tett. Szíve vágya volt, hogy gyermekei is
Istent kövessék és ezért sokat imádko-
zott. 1987. július 20-án települtek át New
York-ba. Az itteni gyülekezet szponzo-
rálása és a testvéri közösség, Kulcsár
Sándor lelkipásztor, aki itt is ugyanaz
volt, mint Kolozsváron – sokat segítettek
abban, hogy otthonra találjunk.

2008. október elején ment nyugdíjba,
amit már nagyon várt. 2009 január 8-án
agyvérzés következtében az Úr haza-
szólította.

Helye üres lett, de kedves emlékét
megõrizzük és hisszük, hogy majd
találkozunk a mennyei hazában.

A Gyászistentisztelet a New York-i
imaházban volt 2009. január 10-én.
Kulcsár Sándor lelkipásztor hirdette az
igét az 1 Sámuel 20:18 alapján.

Visszaemlékezésként a család részé-
rõl id. Kui Barnabás (sógora) emlékezett,
majd Dénes Endre, akivel együtt nõtt fel
Kolozsváron. Gerstner Margit egy sze-
lid, csendes, szolgálattevõ testvértõl
búcsúzott, idézve biztatásul az ittma-
radottaknak az 1Mózes 48:21-et: “Imé én
meghalok, de az Isten veletek lesz”, majd
elszavalta Túrmezei Erzsébet, Az alka-
lom címû versét.

Felesége ezzel az igeverssel búcsúzott
tõle: “Örök szeretettel szerettelek, azért
vontalak magamhoz hûségesen” (Jere-
miás 31:3).

Máté Irénke

válaszolt a “dobozban” levõ kérdésekre.
Egy órás szünet után következett az
ünnepi vacsora, melyen virágcsoportok
szerint ültünk asztalhoz (névkártyáinkon
különbözõ színû virágcsokor volt és
amelyik asztalon az a színû virág volt,
oda ültünk). A vacsora közben Szabó
Erika bevezette a “Secret Sister” nevû
programot. Mindenki kihúzta a jelenlevõ
testvérnõk közül egynek a nevét, melyért
vállaltuk, hogy kitartóan imádkozni
fogunk, ki-ki a maga helyén, egy egész
éven át. (Ezt megelõzõen mindenki
kitöltött egy kérdõívet magáról, hogy
jobban megismerhessük egymást). A
vacsora alatt megemlékeztünk azokról
is, akiknek szeptemberben volt a szüle-
tésnapjuk. Majd elkészültek a csoport-
képek.

Az esti alkalom címe ez volt: Állha-
tatosabban! Lépések jellemünk formá-
lásában. A 119. Zsoltár igéire építettünk:
Az igaz utat választottam, döntéseidet
magam elõtt tartom. Ragaszkodom in-
telmeidhez, Uram, ne engedj megszégye-
nülnöm! Parancsolataid útján járok,
mert bizakodó szívet adsz nekem (30-32).
Kiegyensúlyozott, folyamatos növeke-
désre van szükségünk. Ha jellemünk nem
fejlõdik, akkor visszafejlõdik, a lelki
életben soha nincs megállás.

A vasárnap délelõtti istentiszteleten
Bálint Pál testvér hirdette az igét a
sunemita asszonyról a 2Kir. 4:8-17
alapján (lásd vezércikk).

Nagyon áldásos hétvége volt ez szá-
munkra. 76 nõtestvér volt jelen s néhány
férfitestvér és gyermek is elkísérte õket.
Jó visszajelzéseket kaptunk, s ez mind azt
jelzi, hogy a jó Isten felettébb megáldotta
ezt a hétvégét. Övé legyen a dicsõség
mindenért!

Köszönet mindazoknak, akik vállalták
az utazást, az áldozatot; akik imában s
bármilyen más formában hozzájárultak,
hogy ez az alkalom ilyen áldott, mara-
dandó legyen. Köszönjük Bálint Ibolya
és Pál testvéreink áldozatos, felemelõ
munkáját! És nem utolsó sorban köszön-
jük a férfitestvéreknek, hogy elengedtek
bennünket és vállalták gyermekeink
felügyeletét ez idõ alatt!

A jó Isten áldjon meg mindenkit, hogy
ebben a zûrzavaros világban tudjunk
állhatatosan megmaradni és maradjon
meg himnuszként a szívünkben:

“Meggyógyítod, aki szenved, mennyei
erõvel, / a fájdalmas szívût betöltöd
örömmel, / Úr Jézus, életünk fölött végy
teljes uralmat, / Hogy szent fényedben
járjunk s várjuk nagy napodat.

Uram, éhezem igazságodat,
Szomjazom szent szellemed vizét,
Jézus, töltsd tele lámpásomat,
Hadd világítson míg visszatérsz.”

Erdei Gabriella

ð CHI

Máté Sándor
1942 - 2009

Máté Sándor
Bodrogban szüle-
te t t , harmadik
gyer- mekként egy
két- gyermekes családban. Az elemi
iskola után Kolozsvárra került inas
iskolába, 1964-ben pedig leérettségizett.
1967-ben elvégezte a katonaságot, azután
pedig felvételizett az orvosi egyetemre –
sikertelenül, a megkülönböztetõ rendszer
miatt, ami nyomot hagyott az idegrend-
szerében kisebb-nagyobb mértékben,
élete végéig. De mivel Isten gyermeke
volt, ragaszkodott Isten törvényéhez,
hogy azt betöltse. Szerette a Bibliát,
többször is átolvasta, szerette a gyüleke-
zetet és a gyülekezeti szolgálatokat.
Örömmel szolgált pl. az énekkarban és a
zenekarban. Kolozsváron merítkezett be
Dénes Ferenc testvér által. A munkában
nagyon hûséges volt, szeretett dolgozni.
Mindenhol szerették pontos munkájáért
és alázatos engedelmességéért.

DETROIT

CLEVELAND

RÁMAI TÁBOR

HA TEHETNÉM...

Ha tehetném, az idõ kerekét,
Visszafelé tekerném.
Amikor nem volt tv, nem volt rádió,
Levelet a postás hozott.

Gyakran visszasírom azokat az idõket.
Telefon csörrenés nem zavarta a csendet.
Esténként, együtt énekeltünk,
Egymásnak találós kérdéseket tettünk.

Aztán a modern kor,
Egyre nagyobb teret hoditott.
Rádió bömbölt a mi lakásunkban is,
Az éneklésbõl megcsonkított egy kicsit.

Késõbb tévén keresztül terjedt a hír,
Megtizedelve idõnket így.
Szobánkban vonalas telefon ékeskedett,
Sok mindent elrendeztünk vele, látogatás
helyett.

Ma már fölgyorsult a világ menete,
A modern kort, posztmodern váltotta föl.
Mobil telefon kamerás, számitógép,
internet,
Mi észrevétlenül rabolja idõnket.

Én nem tudom ha lesz még folytatása,
S a posztmodern kort egy másik korszak
váltja.
Ne legyen jellemzõ reánk az utolsó idõk,
Amikor lesznek az emberek magukat
szeretõk.

Õrizzük meg az elsõ szeretetet,
S a régi igét zsinór mértéknek.
Érettünk maga Jézus így imádkozott:
Atyám, hogy megtartsd õket e világban
akarom.

Halász Johanna

folytatás a 8. oldalon

NEM LESZEL !?
„Rettenetes véget adok neked, nem

leszel! Keresni fognak, de nem találnak
meg soha többé! – így szól az én Uram, az
ÚR.” (Ezékiel 26,21)

Talán még soha nem gondoltam erre.
(A mai Áhítatos igében olvastam ezt a
verset - bár nem elõször, mégis, mintha
egészen új lenne.)

Az Isten teremtette élet örök. Nem ér
véget a halállal. Az örökélet (üdvösség)
nem ér soha véget és a kárhozat is örök.
Ezékielnél azt az új dolgot látom, hogy a
Teremtõ képes arra is, hogy egyszerûen
megszüntesse azt, ami volt/van. Nem
leszel! Keresni fognak, de nem találnak
meg soha többé! Ennek a lehetõsége fel
sem merült bennem. De Isten ezt is megte-
heti. S ez rettenetes (Károli: rémséges) vég

Volt és nincs többé. Lett, mert megte-
remtette Isten, s nincs, mert ugyanõ
valahogy megszüntette. Keressük, mert
volt, s nem találjuk - nem azért, mert
nemjól keressük, hanem mert: nincs.
Nem is találok rá megfelelõ szót. A te-
remtés ellenpárja lehet ez az aktus.
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Steiner József gyüjteményébõl

IGAZMONDÁS
Egyszer egy lelkipásztor az igaz-

mondásról akart prédikálni és elõtte arra
kérte a gyülekezete tagjait, hogy ol-
vassák el a Józsué könyve 25. részét. A
következõ vasárnap mielõtt a beszédét
elkezdte volna az egybegyûltektõl meg-
kérdezte:

- Hányan olvasták el a könyv 25. fe-
jezetét?

A jelenlevõk fele felemelte a kezét.
Erre a lelkipásztor azt  mondta:

- Renben van. Ez alkalommal egye-
nesen maguknak akarok prédikálni.
Mivel a Józsué könyvének csak 24 része
van, ezért mai igehirdetésem valóban
maguknak  szól.

MEGHITTSÉG
Autóban hazafelé tartott egy házas-

pár. Éppen azon az estén ünnepelték a 25
éves házassági évfordulójukat. A fele-
ség az autó jobboldali ablaka mellett ült, a
férje pedig a kormány mögött. A feleség
egyszerre megszólalt és szomo- rúan azt
mondta:

- Emlékszel, drágám, arra az ídõre,
amikor szorosan egymás mellett ültünk
az autóban?

Erre a férj habozás nélkül így vála-
szolt:

- Nézd drágám, én sohasem moz-
dultam el. Egész  idõ alatt itt ültem.”

KÉRELEM
Miután az apa az istentisztelet alatt

már néhányszor figyelmeztette az en-
gedetlen kislányát, újabb megoldásra
határozta el magát. Kézenragadta a
gyermekét és elindult, hogy a terembõl
kivezesse. Kifelé menve, amikor az
ajtóhoz értek, a kislány a verés elõjelét
érezve megfordult és az egybegyül-
teknek ezt kiáltotta:

- Imádkozzatok értem!

SZÍVESSÉG
Amikor Gandhi, India volt minisz-

terelnöke, egyszer vonatra szállt, a
szandálja hirtelen lecsúszott a lábáról.
Mível a vonat elindult, ezért nem volt rá
lehetõsége, hogy a szandáljáért leu-
gorjon és azt felvegye. Ekkor Gandhi az
utitársa csodálatára a másik szandált
levette a lábáról és a másik mellé a
vonatból kidobta. Amikor az utitársa
megkérdezte, hogy miért dobta ki a másik
szandált is az elsõ után, Gandhi így
válaszolt:

- Így legalább annak a szegény em-
bernek, aki mindkettõt megtalálja, egy
teljes pár szandálja lesz.”

SZERETEM TÖRVÉNYEDET

”Mennyire szeretem törvényedet!
Egész nap azon elmélkedem... Lábam
elõtt mécses a te igéd, ösvényem
világossága.” (Zsolt 119:97,105)

Mint ahogyan az egészséges étke-
zésnek meg kell adni a módját, az
elmélkedésnek, vagyis az elmélyült
gondolkodásnak is legnagyobb ellensége
a kapkodás és kísérõje, a felületesség. A
”nem megrágott” gondolatokat nem is
értjük igazán, és ha mindig csak így
táplálja valaki önmagát, akkor igen nagy
összevisszaság keletkezik a fejében
(hasonlítható a gyomorrontáshoz), amit
azután a feledés temetõjébe továbbítva
próbál elrendezni az agyunk.

Az elmélkedés a zsoltáriró szerint
avval kezdõdik, hogy Isten szavát
(”törvényedet”) szeretetre méltónak
minõsítjük. Megintcsak az étkezés ha-
sonlatával élek: az emésztés nem akkor
kezdõdik, amikor már a gyomrunkban
van az étel, hanem már akkor elkezdõdik,
amikor jó étvággyal arra gondolunk. Az a
tapasztalatom, hogy sokan már itt ela-
kadnak az Igével való kapcsolatukban.

Nem gondolnak arra, hogy milyen
nagyszerû dolog Istentõl hallani valamit.
Nem akarják belátni, hogy milyen fontos
lenne Isten velük kapcsolatos akaratát
megismerni. Egyesek valósággal tilta-
koznak még a gondolatától is annak,
hogy beleszóljon a dolgaikba. Pedig
milyen nagy kiváltság meghallani azt,
amikor a Bibliában megszólít bennünket
a mi szeretõ Atyánk. Milyen nagy szük-
ségünk van a segítségére, hogy az élet
útvesztõibõl kitaláljunk, és azután elkö-
telezett követõivé legyünk az Igazság-
nak! Szereted a Bibliát?

Érdekes kifejezést választott a zsoltár-
író az elmélkedésre, mert míg mi áhítat-
teljes elmerengésnek tartjuk azt, az õ
kapcsolata Isten törvényével egy vitázó,
egész napon át harcos kapcsolat volt.
Ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor azt
mondjuk magyarul, hogy ”ez szöget ütött
a fejembe”.

Igen, szeretõ Atyánk szeretettel közölt
jó akaratával harcunk van, mert emberek
vagyunk. Az Ige kihívást is jelent ne-

TÉVEDÉSEK
A múlt vasárnap az igehirdetésemben

arra bíztattam a hallgatóimat, hogy
Krisztust, az isten-embert kell követni és
nem valami emberi példaképet, még
akkor sem, ha az nagyon odaszánt a
hitben. Mert még a legkiválóbbak is
tévednek, és így félõ, hogy a téve-
déseiket, bûneiket is követjük.

Egyetlen tévedhetetlen ember élt a
földön, a názáreti Jézus, a Krisztus.

Említettem kettõt a legkiválóbbak
közül, Luther Mártont és Kálvin Jánost.

Luther Márton, a bátor reformátor,
aki 1521-ben a Wormsi birodalmi gyûlé-
sen megvédte a hitbõl való megigazulás
tanát, amit személyesen vallott, és ezzel
egy új irányzatot vezetett be a keresz-
tyénségben, a reformációt.

Istennek egy áldott eszköze volt Lu-
ther. Mégis, amikor Thomas Müntzer
támadta Luthert, a reformja politikai
jellege miatt, és mivel Thomas Müntzer
elindított egy lelki-szociális reformációt,
ami késõbb paraszt háborúvá fajult, Lu-
ther rávette a német hercegeket, hogy
tûzzel, vassal irtsák ki a felkelõket és
Thomas Müntzer kivégzését is elrendel-
te. Lutherben is felülkerekedett a bosszú
azok ellen, akik nem értettek vele egyet.

Kálvin Jánost, a genfi reformátort
nem kell bemutatni. Briliáns elme, min-
den idõk egyik legnagyobb keresztyén
gondolkodója, aki elõször foglalta átte-
kinthetõ rendszerbe a biblikus üdvös-
ségtant.

Volt azonban egy vetélytársa, valami-
kori barátja, Szervét Mihály, aki egy híres
tudós volt a reformáció idején. Szervétet
érdekelte a biológia, a földrajz és a teo-
lógia is. Csatlakozott a reformációhoz,
azonban késõbb unitárius tanokat kezdett
vallani, amiért úgy a katolikusok, mint a
reformátorok megszakították vele a
kapcsolatot. Egyszer Szervét Mihály
megjelent Kálvin János egyik igehir-
detésén Genfben. Amint Kálvin befejezte
az igehirdetést és lejött a szószékrõl,
elrendeltette a városatyákkal Szervét
Mihály letartóztatását. Szervét Mihályt,
Kálvin bíztatására máglyán égették el
Genf fõterén 1553. október 27-én.

Legyetek tehát Isten követõi - Efézus
5:1 - és ne embereké!

Lukács János

künk, tulajdonképpen így tartva ébren
bennünk a lélek figyelmét. Az egész
napunkra hatással van. Az ige lelki
energia-hordozó, életformáló, mindig
aktualizált isteni jelenlét a Szentlélek
által. Hiszed, hogy beszél veled is Isten?

Adjunk hálát Isten életünket for-
máló igéjéért!

Novák József

PALM BAY

Nem is értem, hogy lehet semmibõl
valamit létrehozni – ezt csak Isten tudja
megtenni, s ugyanúgy azt sem értem,
hogy hogy lehet valamit nemlétezõvé
tenni. Ezt is csak az Isten teheti meg.
Rettenetes, rémséges, hihetetlen, csodá-
latos.

Mennyi minden lehet ebben a világ-
ban, amirõl fogalmunk sincs, amíg a
Teremtõ valahogy meg nem mutatja!

Herjeczki Géza
azigerabja.blogspot.com


