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Kedves Testvéreim!

Amikor a mai igehirdetésre készültem, 
két dolog nagyon szíven ütött ebben a 
mai Igében. Az első az egyetértés szó 
volt. Ó, mily szép és mily gyönyörűsé-
ges, ha a testvérek egyetértésben élnek. 

Rögtön ehhez kapcsolódik a másik, 
hogy Isten csak oda küld áldást és éle-
tet, ahol egy csapat, egy gyülekezet egy 
értelmen van. Istennek az egy nagyon 
komoly ígérete és üzenete, hogy egység 
nélkül nincs áldás. 
Úgy érzem, hogy nem minden gyüleke-
zet hiszi el ennek a „csak”-nak a valósá-
gát. Éppen ezért sokszor megengedjük, 
hogy az egység megbomoljon, szétzi-
lálódjon és megjelennek a szakadástól 
való félelmek, ahogy ez ebben a gyüle-
kezetben is megjelent. Isten nem vélet-

lenül mondja azt, hogy csak az egyet-
értésre tud áldást küldeni válaszul. A 
kegyelem ingyenes, Jézus halála hozta 
el mindenki számára és elég elfogadni. 
A kárhozat is ingyenes, mert azért meg 
elég megszületni. Az áldás és az átok 
viszont az engedelmességre és az enge-

detlenségre küldött válasz. Itt most Isten 
az áldást egy feltételhez, mégpedig az 
egységhez köti. Ha a gyülekezet nem a 
bibliai modellre épül fel, nem lesz áldott 
és nem lehet boldog. Hadd említsem itt 
meg a görög nyelvnek egy sajátosságát, 
mégpedig azt, hogy a boldogságra nincs 
külön kifejezése. Az boldog, aki áldott. 
Mit jelent az egység? A Bibliában az 
egység nemcsak annyit jelent, hogy egy 
véleményen vagyok valakivel, hanem 
ahogy a házasság szereztetési Igéjében 
is az van írva, hogy „lesznek ketten egy 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drá-
ga olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a 

Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 
Zsolt. 133

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek 
vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő 

megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek 
megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek 

által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a 
Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki 

az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken 
való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz 

a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. 
1Kor 12,1-27



testté” (1Móz 2,24), úgy itt is azt jelen-
ti, hogy késszé, teljessé, egésszé, betel-
jesedetté lesz a gyülekezet a kegyelmi 
ajándékok által (1Kor 12,1-27). Akkor 
lesz készen a gyülekezet, ha minden ke-
gyelmi ajándék megtalálható lesz ben-
ne – így alakul ki az egység – és ennek 
megfelelően minden szolgálati terület, 
mind a 22 működni fog. Ez akkor kö-
vetkezik be, ha minden kegyelmi aján-
dék a helyére kerül és mindenkinek lesz 
kegyelmi ajándéka. És akkor fog tudni 
teljes sebességgel működni a gyüleke-
zet. Addig is működik, akár két kegyel-
mi ajándékkal is tud egy gyülekezet 
működni, a cél azonban az, hogy vala-
mennyi működjön. 
Pál apostol a korintusbeliekhez írott 1. 
levelének elején azt írja, hogy Korintus-
ban az adott helyi gyülekezet minden 
kegyelmi ajándékkal rendelkezett (1Kor 
1,7). Két fontos dolog adódik ebből. 
Az első az, hogy csak a gyülekezetben 
működhetnek a kegyelmi ajándékok. 
Együtt alkotjuk Krisztus testét. Én egye-
dül nem vagyok erre képes, csak gyüle-
kezet képes arra, hogy Krisztus testévé 
váljon. Így együtt vagyunk Krisztus tes-
tének tagjai. Csak ebben az egységben 
benne lévő emberek tudnak szolgálni 
ezekkel a kegyelmi ajándékokkal. Mi-
nél egészségesebbek a testrészek, annál 
egészségesebb a test. A másik dolog, 
ami Pál félmondatából következik az az, 
hogy Pál korában sem volt és ma sincs 
olyan ember, akinek ne lenne kegyelmi 
ajándéka. Nem kizárólag a teológusok-
ra, lelkipásztorokra és az avatottakra 
vonatkozik a missziói parancs, hanem 
minden hívő emberre. Minden hívő em-

ber elsődleges feladata, hogy embereket 
vezessen Krisztushoz. Nincs lámpás 
nélküli hívő ember. Olyan van, aki nem 
kapcsolja be a lámpáját vagy zsebre 
dugja, esetleg olyan, akinek lemerült az 
eleme, kiégett az izzója. Ilyenek vannak, 
de olyan nincs, akinek nincsen lámpája. 
A szolgálatunk abban áll, hogy azzal a 
világossággal, amelyet Isten gyújtott 
bennünk, másokat is hozzá vezessünk. 
Hogy azzal a kegyelmi ajándékkal, 
amely kicsiben megvolt bennünk, de 
Isten Lelke megsokszorozta az erejét, 
hogyan tudunk szolgálni, mások javára 
lenni. Egy fontos dolgot szeretnék ki-
hangsúlyozni: a tálentum nem azonos a 
karizmával. A tálentum ugyanis egy em-
beri adottság, a kegyelmi ajándék pedig 
egy olyan alaptulajdonság, amit Isten 
maximumra növel a Szentlélek által és 
mindig szolgálat kapcsolódik hozzá. 
Hogyan tudhatja meg az ember, hogy 
mire kapott kegyelmi ajándékot? Isten 
adja ezt meg kijelentés által. Beleteszi 
az ember szívébe, kimunkál benne va-
lamit és valami belső békesség tölti el 
ilyenkor az embert. Megnyugszik Isten 
akaratában. Sokszor azonban az ember 
amikor Isten akaratát keresi, olyanban 
látja azt meg, amit jelnek vesz, pedig 
nem az. Egy baptista lelkipásztor mon-
dott el ezzel kapcsolatban egy történe-
tet. Egy frissen megtért ember elment a 
lelkipásztorhoz, hogy ő szolgálni szeret-
ne, de nem tudja, hogyan tudhatná meg, 
hogy mire kapott kegyelmi ajándékot. A 
lelkész azt tanácsolta neki, hogy imád-
kozzon és Isten majd elmondja neki. Egy 
hét múlva jön vissza a férfi, hogy nincs-
e más módszer, mert Isten nem mondott 
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neki semmit. A lelkipásztor a böjtöt ja-
vasolta következő megoldásként. Pár 
hét múlva jön vissza a férfi boldogan, 
hogy Isten válaszolt neki, megmutatta a 
szolgálati területét. Ez úgy történt, hogy 
jópár napi böjtölés után egy élelmiszer-
üzlet kirakata előtt haladt el, és meglá-
tott a kirakatban egy Africana csokit, és 
ebből megértette, hogy Isten Afrikába 
akarja küldeni misszionáriusnak. A lel-
kész csak annyit válaszolt, hogy örüljön, 
hogy nem egy Mars csokit látott meg a 
kirakatban. Amint már említettem, a ke-
gyelmi ajándékok számának megfelelő-
en 22 szolgálati terület van, azonban a 
Szentírás hatot ezek közül külön kiemel. 
Ezek az apostolság, a tanítás, a prófétá-
lás, az evangélizálás, a pásztorlás és a 
diakónia. A többi kegyelmi ajándék eh-
hez a hathoz tartozik. 
Az apostol feladata új gyülekezetek el-
indítása. A tanítóra például a szolgálati 
felkészítés van bízva, az isteni igazsá-
goknak a megvilágítása – amennyire 
ember értheti őket. A próféta a pilla-
natnyi vezetésben az iránymutató. A 
Szentírás alapján azt mondhatjuk, hogy 
a próféta feladata volt Isten aktuális 
üzenetének a tolmácsolása, a bűn lelep-
lezése, a nép helyzetébe való beleszólás, 
hogy Isten mit akar, hogyan akar vezet-
ni, melyik úton kell menni. Az igehirde-
tésnek is prófétikusnak kell lennie. Ez 
azt jelenti, hogy amit én mondok, az be-
leszól a Testvérek életébe és választ ad 
a kérdésekre. Ha nem ad választ, akkor 
csak beszélek és szereplek, előadok egy 
szép vagy kevésbé szép beszédet és az 
egész nem működik. Az evangélizátorra 
evangelizációs alkalmak és programok 

vannak bízva. Az ő erőssége az, hogy új 
embereket tud megszólítani és be tud-
ja hívni őket a gyülekezetbe. A pásztor 
feladata az istentiszteletek vezetése, az 
úrvacsoraosztás, a házicsoportok koor-
dinálása, a lelkigondozás szolgálata és 
a beteglátogatás. A diakónus kezeli a 
pénztárat, a helyiségért felel, de feladatai 
közé tartozik még például a bevásárlás, 
a vendégek fogadása, az istentiszteleti 
agapé, az ételosztás és egyéb szociális 
munkák. Nincs olyan ember, akiben az 
összes kegyelmi ajándék egyforma erő-
vel meglenne. Egyedül a mi Urunk Jézus 
Krisztus a megszemélyesített kegyelmi 
ajándék. Isten szeretné nekünk adni az 
Ő kegyelmi ajándékait. Mindenkinek 
valamit – legalább egyet, és erre ígére-
tet is tett. A mi dolgunk csupán annyi, 
hogy imában elkérjük a nekünk rendelt 
kegyelmi ajándékot. Egyedül így tud az 
ember Istennek szolgálni, az Ő országá-
nak építésében részt venni. Aki nem épít-
geti Isten országát, az kimarad belőle – 
mondta Kálvin János. Nemcsak arra tett 
Isten ígéretet, hogy minden hívő embert 
megajándékoz kegyelmi ajándékkal, ha-
nem arra is, hogy minden gyülekezetben 
minden kegyelmi ajándék működni fog. 
Ahogy Isten annak idején a szent sátrat 
és a jeruzsálemi templomot megtervez-
te, úgy tervezi meg a gyülekezetet is, 
amelyet a kegyelmi ajándékokra épít fel 
a Szentlélek bölcsességével megszentelt 
tervrajz szerint. Így lesz a gyülekezet 
teljessé, Krisztus, a vőlegény számára 
tökéletes menyasszonnyá.
   Ámen

(Elhangzott 2008.  július 27-én)
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Beszámoló az 
IFI hétvégi 

sátoros 
kirándulásáról

A múlt hétvégén az IFI pár tagjával  
(hosszas  időjárás-előrejelzés böngé-
szés és tanakodás után) úgy döntöttünk, 
szombat reggel nekivágunk tervezett 
sátoros kirándulásnak. Gyors egyeztetés 
után első úticélnak Terezín-t tűztük ki. 
Mikor Terezín határán megpillantottuk 
a hatalmas „erődítményt“, néma döbbe-
net telepedett ránk – a helyen érezhető-
ek voltak a történelem borzalmai. 
Kriszta gyors történelmi összefoglalója 
közben a börtön bejárata felé bandukol-
tunk, ahol már várt ránk Deni és Marián. 
Pár perc múlva kezdődött is a „körséta“. 
Az erődön egy történelemtanár benyo-
mását keltő idősebb úr kalauzolta végig 
csoportunkat – felelevenítve az erőd 
történelmét a kezdetektől a jelenig. Az 
egyik fő téma a második 
világháborús fegyencek 
mindennapi élete volt. 
Helyiségből helyiségbe 
menet láthattuk a fegyen-
cek fekhelyeit, celláit, be-
tegszobáit, zuhanyozóját, 
„mosodáját“. Ezek után 
bizony elég nevetséges-
nek találtuk, hogy néha 
lakásaink szűkösségén 
kesergünk.
További két múzeum (a 
Magdeburgi kaszárnya és 
a Ghetto múzeum) megte-
kintése után este hét óra-
kor tudatosítottuk csak, 

hogy az ebédről valahogy elfeledkez-
tünk, s hogy legalább vacsorázni ille-
ne. Be is tértünk az első utunkba akadó 
–a helyi Diakóniai egyesület által mű-
ködtetett– vendéglőbe. Az ételrendelés 
módjából (a rendelést saját magunknak 
kellett összeírni és leadni) azonnal tud-
tuk, hogy ez nem egy tipikus étterem. A 
fogyatékosokat is foglalkoztató konyha 
által elkészített vacsoránk nagyon finom 
volt – közben a kempingbe vezető utat 
is megterveztük. Ki is választottuk a 
legközelebbit, de mint az később kide-
rült, másoknak is tetszett – számunkra 
már nem jutott benne hely. 
Tovább robogtunk kb. 20 km-t a követ-
kező kempingig, ahol dübörgő diszkó-
zene fogadott bennünket. Este fél 10 
volt, mire végre sátrat ütöttünk egy nyu-
galmasnak tűnő helyen, s szokásunkhoz 
híven „terülj, terülj asztalkám”-ot vará-
zsoltunk a sátrak közé terített pokrócon. 
Éjjel 1 óráig beszélgettünk, majd sátra-
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inkba tértünk – remélve, hogy szomszé-
daink abbahagyják autós hangszóróik 
erejének fitogtatását. Sajnos nem így 
történt. 
A zenebona többek figyelmeztetése el-
lenére is hajnali fél 5-ig tartott. Ennek 
ellenére mégis viszonylag kipihenten 
ébredtünk, békésen megreggeliztünk 
(fontolgatva közben egy megfelelő re-
vans lehetőségét), s vártuk a három Hla-
vácsot, aki úgy döntött csatlakozik hoz-
zánk. Reggeli után sátrat bontottunk és 
hurrá a strand!!! 
A 30 fokos melegben Deni és a „fiúk” 
csomagjaikat ledobva rohantak a kéken 
csillogó vízbe. Pár perc múlva visszatér-
tek, hogy kölcsönkérjék Eszter labdáját, 
de mivel Esztit egyelőre másféle játé-
kok kötik le, kénytelenek voltak labdát 
venni. ...a vízből két óra múlva tértek 
vissza összekarmolva, leégve, de gyere-
kes csillogással a szemükben. Ezalatt mi 
Eszterre ügyelve – Krisztával, és Tün-
dével a parton beszélgettünk. 
4 óra tájban – a sörözést, kolbászozást 
és lángosozást követően a csapat tovább 
indult Litoměřicébe. Megállapítottuk, 
hogy a város gyönyörű – tele van régi 
hangulatos épülettel. Tovább is csodál-
tuk volna, de újra megéheztünk, s a va-
csorát követően sajnos indulnunk kellett 
Prágába, hogy felkészüljünk az előttünk 
álló hétre. 
Hazafelé friss élményeinket mesélve 
kezdtük tervezni a következő kirándu-
lást – remélve, hogy többen csatlakoz-
nak majd hozzánk a gyülekezet tagjai 
közül. 

Leczó Annamária

Elmélkedés egy pohár 
ásványvíz mellett...

Bár nem vicc, de azért „vicces”. Ebben 
a hőségben olvasgatom az ásványvizes 
palack oldalán a tájékoztatást. Ezek sze-
rint:

– a víz 14.000 éven keresztül szűrődött 
le 600 méteres mélységre,
– minőségét 2008. nov. 14-ig őrzi meg,
– a palackot száraz és hűvös helyen kell 
tárolni,
– napfénytől, erős szagoktól és vegyi 
anyagoktól óvni kell.

Nagyon elgondolkodtam. Ez a víz 
14.000 éves, de már csak novembe-
rig bírja, aztán megromlik (legalábbis 
erősen romlik a minősége). Sietni kell, 
hogy az egész vízbázist ilyen gyorsan 
megigyuk, különben kárba vész ez a 
kincs! Addig is ne szellentsünk a víz 
jelenlétében, és azonnal vegyük ki a pa-
lackból (PET csomagolás, vegyipari ter-
mék). Azt pedig felejtsük el, hogy hűtés 
gyanánt a kútba eresztett sör és dinnye 
mellé tesszük, mert a nedves környezet 
is árt a víznek.

Lehet, hogy 
ezek után 
inkább 
visszatérek 
a csapvízhez?!

(Forrás: Internet)
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 17.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.
Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 18.00-tól. A nyári időszakban (július, 
augusztus) a Bibliaórák szünetelnek. 
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága 
1), az 5. emeleten, a kápolnában,  vagy 
egyéb megegyezés szerinti helyen. 

(korus@refnet.cz)

A gyülekezet 
életéből
– 1.250,- Kč gyűlt össze 
eddig az Ipolypásztói 
Református Egyházköz-

ség támogatására. A természeti ka-
tasztrófa által megsérült ipolypásztói 
református templom helyreállításá-
ra a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház hirdetett gyűjtést. Ne 
feledjük,  hogy „A jókedvű adakozót 
szereti és megáldja az Úr.” (2Kor 9,7) 
Adakozásunkkal, mások segítésével 
is gyülekezetünkről alkotunk képet. 
Mindannyian tudjuk, mennyire fontos 
gyülekezetünk számára, hogy bekap-
csolódjon egyházunk „vérkeringésébe”. 
Íme itt egy további lehetőség arra, hogy 

gyülekezetünk bizonyítson, nem csak 
várja a segítséget, hanem segítséget is 
tud nyújtani.

Könyvújdonság
A marosvásárhelyi Mentor Kiadó gon-
dozásában megjelent Fábián Tibor:

 Szószólója szépnek, igaznak 
című első könyve. „A  kiváló újságíró 
irodalomtörténészeket, családtagokat: 
fiúkat, unokákat és dédunokákat, ra-
jongókat és kevésbé rajongókat szólal-
tat meg abban az interjúsorozatban, 
amelynek nyomán körvonalazódik az 
elkötelezett író arcéle” – áll a kiadó hon-
lapján szereplő ajánlásban. 
(A szerk. megjegyzése: A könyv szerzője 
az Erdélyben megjelenő és Prágában 
is elérhető „Harangszó” című havilap 
felelős szerkesztője.)

Bölcsességsarok

Egy életen át, következetesen, nem be-
leegyezni abba, ami az ember hazug-

sága, nagyobb hősiesség, 
mint alkalmilag hangosan 
és mellveregetve tiltakoz-
ni ellene.
A halálos ágyon csak ak-
kor pihenhetsz nyugodtan, 

ha mindennap, minden öntudatoddal, 
az igazságot szolgáltad. Néha nagyon 
egyszerű és kicsinyes az igazság. De te 
ne válogass. Ennyi az élet értéke.
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