ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!
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„MINDANNYIUK AT ELTÖLTÖTTE A SZENTLÉLEK”
„Amikor elérkezett Pünkösd napja,
ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből,
mintha heves szélvihar közeledett volna,
és egészen betöltötte a házat, ahol együtt
voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és
szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a
Lélek indította őket.

Szép piros a pünkösd reggel,
Mintha tűzzel, Szentlélekkel
Menny-föld tele volna;
E napot fent s lent megűlik.
E nap oly ragyogva nyílik;
Mint hajnali rózsa.
(Arany János)

A Szentlélek szólásra indította őket: a
magukétól eltérő nyelveken beszéltek a tömeghez Isten nagy tetteiről. Mindnyájan
új tapasztalatban részesültek. De mi készen
állunk erre az újdonságra? Az újdonság
mindig kissé félelemmel tölt el bennünket.
Nagyobb biztonságban érezzük magunkat,
ha mindent ellenőrzésünk alá vonhatunk,
ha mi tervezzük meg életünket saját koncepcióink, bizonyosságaink, ízlésünk szerint. Ez történik Istenhez fűződő kapcsolatunkban is. Követjük és befogadjuk őt egy
bizonyos pontig, azonban nehezünkre esik,
hogy maradéktalan bizalommal ráhagyatkozzunk, hogy a Szentlélek legyen életünk
lelke, vezére minden választásunkban.
Félünk attól, hogy Isten új utakra vezessen bennünket, hogy ki kelljen lépnünk gyakran korlátolt, bezárt, önző
látóhatárunkból, és megnyíljunk Isten
horizontjainak.

Az újdonság, amit Isten életünkbe hoz,
nem önmagáért való, nem arra szolgál,
hogy leküzdje az unalmat, mint ahogy
ez gyakran történik napjainkban. Isten
újdonsága adja meg számunkra a valódi
örömet, lelkünk békéjét, mert Isten szeret
minket és csak javunkat akarja.
Nyitottak vagyunk-e Isten „meglepetéseire”? Vagy bezárkózunk félelemmel telve a
Szentlélek újdonsága előtt? Bátrak vagyunk-e,
hogy új utakra lépjünk, amelyeket Isten újdonsága kínál fel?
Hagyom,
hogy Ő vezessen
az egyházban és
az egyházzal? A
Szentlélek révén
lépünk be az élő
Isten misztériumába.
A ma kereszténye mély
megelégedettséget keres életével
és szolgálatával,
erős Isten-kapcsolatot és jó
emberi kapcsolatokat, mély lelki
életre alapozva.
De mindezt definiálni lehet így
is: célt, értelmet keres, olyat, amibe érdemes
életre szólóan energiát befektetni. Ha pedig
arra keressük a választ, milyen a világunk,
illetve milyennek látjuk ma a világot, akkor
nagyon sok ellentétpár jut eszünkbe.
A ma emberét nem lehet meggyőzni
a tekintélyre való hivatkozással, igazságok abszolút értékének hajtogatásával.
A keresztény teológia célja az ember. A
ma emberét gyakorta a céltalanság, a
demotiváltság, a felületes társas kapcsolatok, a kudarc és a konfliktus jellemzi.
Mondhatjuk, hogy olyan társadalomban
élünk, melyben sok az újratervezés (ami
nem kevés energiát emészt fel), a boldogtalanság, a betegség, az agresszió ördögi
köre. A ma emberének nincs miért, nincs
kinek átadnia magát. Az emberi élet értelme pedig ajándék jellegében rejlik, mert
azért kaptuk, hogy ajándék legyen másoknak, odaadott és elfogadott ajándék.

Gyakran döntenünk kell két dolog
között, de ma egyre többször sugallják:
nem kell dönteni, mindegyik lehetőséget
birtokolni lehet, s ez a szabadság. Az igazi
szabadság azonban a döntésben rejlik: a
döntés új szabadságot, lehetőséget ad!
A Szentlélek erre az útra vitte az apostolokat, és ma is erre visz bennünket.
Dönteni Krisztus mellett, a keresztény élet
mellett, és élni egy gyümölcsöző, tanúságtevő, Isten ügyét szolgáló élet mellett.
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből éreznünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég,
szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak
enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra
hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a
fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd
vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog
kimúlást: mindörökké mennyeket!
(SzVU! 97)
Felföldi László plébános

Pünkösd után
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet
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A Szentlélek ajándék airól – I. rész
A Szentlélek különféle lelki ajándékokkal látja el azokat, akik hittel befogadják őt. Cikksorozatunkban ezeket az ajándékokat vesszük sorra,
melyeknek felsorolása Iz 11,1-re vezethető vissza „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.” Jézus Krisztus tehát,
akiről Izajás jövendölt emberi alakjában mint az Egyház feje és Isten gyermekeinek mintaképe birtokolja mindezt, s mi „az ő teljességéből
részesültünk” (Jn 1,16).
Az első századok egyházatyái a Szentlélek
ajándékaiban a Szentlélek különféle hatásait
látták, az ajándékok hetes számában pedig a
tökéletességet (a hetes szám úgy jött ki, hogy
Iz 11,1 görög fordításában az istenfélelem
helyén a jámborság szerepelt, így a jámborság is belekerült a felsorolásába). A Szentlélek ajándékainak teológiai rendszerezése
Aquinói Szent Tamás nevéhez fűződik, aki
szerint a Szentlélek adományai olyan belénk
öntött készségek, amelyek fogékonnyá tesznek bennünket a Szentlélek késztetéseire.
Gondolatmenetének középpontjában Pál
apostol tanítása áll: „Akiket az Isten Lelke
vezérel, azok Isten gyermekei” /Róm 8, 14/
1. A BÖLCSESSÉGRŐL
A bölcsesség a Szentlélek ajándékai közül a legértékesebb, amely készségessé tesz
bennünket az isteni szempontok szerinti
gondolkodásra és cselekvésre. Nem emberi
bölcsességről van szó tehát. Jakab apostol
levelében így jellemzi az Istentől ajándékul
kapott bölcsességet: „A felülről származó
bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el,
és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem
képmutató” . /Jak 3,17/
Miért fontos ezt tudnunk? Azért, mert van
másfajta, „alulról származó”, önzésből és
irigységből eredő „bölcsesség” is – melyet a
hétköznapi életben inkább ügyeskedésnek,
ravaszkodásnak, vagy átverésnek szoktunk
nevezni. Erről azt írja az apostol: „Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni. Mert ahol irigység

és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.” /Jak 3,15-16/
Mai világunkban nem kell különösebben
magyarázni, hogy az „alulról származó bölcsességnek”, mint például az ügyeskedésen
és az ügyfelek rászedésén alapuló piramisjátékoknak milyen tragikus következményei
lehetnek. Néhány éve a Madoff-botrány és
a Lehman Brothers csődje olyan gazdasági
válságot indított el, mely az egész világot
megrengette, sokmillió embernek okozott
szenvedést. Most pedig a hazai brókerbotrányok kapcsán arról folyik a vita, hogy a
százmilliárdos nagyságrendű okozott kárt
a vétlen pénzpiaci szereplőkkel, vagy az
ugyancsak vétlen adófizetőkkel fizettessék
meg, esetleg hagyjuk sorsukra a becsapott,
kifosztott áldozatokat. A helyzet tökéletesen
fedi Jakab apostol szavait: „zűrzavar van és
mindenféle hitványság.”
Az ügyeskedő brókerekről eszünkbe juthat
a hűtlen sáfár esete is (Lk 16,1-15). Természetesen Jézus nem azért mondta el ezt a
példabeszédet, hogy a jövőjét korrupcióval biztosító intéző példáját kövessük. Épp
ellenkezőleg: arra hívja fel a figyelmünket,
hogy az efféle „alulról jövő bölcsesség” ellentétes Isten üdvözítő tervével „Egy szolga sem
szolgálhat két úrnak… Nem szolgálhattok
az Istennek és a mammonnak.” /Lk 16,13/
A hűtlen intézőről szóló példabeszéd arra
is figyelmeztet bennünket, hogy egyszer
mindannyiunknak számot kell adnunk
a sáfárkodásunkról, emellett arra buzdít
minket, hogy a ránk bízott földi javakkal

úgy sáfárkodjunk, hogy az Isten dicsőségére
és az emberek javára szolgáljon s hogy tartsuk ugyanolyan értékesnek a mennyei kincseket, mint a hűtlen intéző a földi javakat.
Kérjük ehhez a tiszta szívvel a mennyei bölcsesség ajándékát mert „csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik tudás és értelem” /Péld 3,6/. Vizsgáljuk meg rendszeresen
lelkiismeretünket: vajon a „fentről származó”
bölcsesség vezet bennünket életünk útján,
vagy a kísértéseknek engedve belekeveredik
valami más is? Vajon nem „ügyeskedünk”-e
mi magunk is: ÁFA elcsalásával, jövedelem
eltitkolásával, felelőtlen ígérgetéssel, főnöknek hízelgéssel, mások megszólásával? Nem
neveljük-e gyermekeinket is ravaszkodásra,
ügyeskedésre, hogy „életrevalóak” legyenek?
Fel merjük-e vállalni, hogy csak a „felülről
való bölcsesség” eszközeivel élünk – akkor is,
ha ebből hátrányunk származik – és gyermekeinket, unokáinkat is erre neveljük?
A bölcsesség ajándékának befogadásához
és értékeléséhez üdvös olvasmányokat találunk a Szentírás ún. bölcsességi könyveiben (Példabeszédek, Bölcsesség, Jób, Prédikátor, Sirák fia könyve). A kortárs írások,
megnyilatkozások közül elsősorban azokat
ajánlom olvasásra (az Interneten mindegyik
megtalálható), amelyekből magam is sokat
merítettem ennek a cikknek a megírásához:
Ferenc pápa 2014. ápr. 9-i katekézise, Gál
Ferenc: A Szentlélek kiáradása, Cseri Kálmán: Az igazi bölcsesség.
Cserny István

Zar ándoklat Irgalmasság Vasárnapján Kr akkóba

A farsangi bálon abban a nagy szerencsében volt részünk, hogy nyertünk egy két személyes utazást Krakkóba, a zarándoklatra. Azóta nagyon vártam, hogy induljunk Apával, és lélekben is felkészültem az utazásra. Sokat
imádkoztam és elmélkedtem a Bibliáról.
A zarándok csoport korán reggel, 5.00 órakor indult a
Megtestesülés Plébánia elől, Laci Atya bocsájtott minket
útra. A buszon megnéztük a Szent Fausztináról készült filmet, utána elimádkoztuk az Irgalmasság Rózsafüzért.
Délután két óra körül érkeztünk meg. Ahogy leszálltunk a
buszról, mentünk a templomba, az Irgalmasság Órájára. Mátyás Atya kedvesen fogadott minket és lelkesen mutatott be
mindent. A mise a Magyar Kápolnában volt.
Másnap Wadovicébe látogattunk, II. János Pál pápa szülővárosába. Megnéztük a bazilikát, ahol keresztelték, majd az életéről szóló múzeumot
jártuk be. Nekem különösképpen tetszett ez a kiállítás. Vasárnap nagyon sok ember gyűlt össze a bazilika előtt. Itt vettünk részt az ünnepi szentmisén. Nagyon örülök, hogy én is zarándokoltam, jövőre is szívesen mennék, még ha nem is nyerünk a tombolán.
Köszönjük a Szántó családnak a szervezést!
Berényi Rebeka Anna, a zarándoklat legfiatalabb résztvevője
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Nyitott k apu….
„Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított
irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek
neveznek és azok is vagyunk! Azért nem ismer
minket a világ, mert őt sem ismeri.” (1 Jn 3,1) –
olvashatjuk a Szentírásban. Már születésünk
előtt is szeretett bennünket, hiszen igent mondott az életünkre, igent mondott születésünkre. Szereti az őt ismerőt, az őt keresőt, és az őt
kerülőt. Ő minden embert szeret. Szeret, mert
minden ember az övé, az ő gyermeke.
Ilyen Istentől jövő testvéri szeretettel,
hívtuk meg közösségünkbe, a templomunk
szomszédságában lakó testvéreinket, és azoknak a gyermekeknek családtagjait, akik az
iskola kereteiben részesülnek hitoktatásban,
közösségünk hitoktatója tanítása által.
A vendéglátás, két családi nap keretében
történt, ahol többen a közösségünk nevében,
házigazdaként igyekeztünk kedveskedni
vendégeinknek, olyan kikapcsolódást nyújtó
programokkal, meglepetést tartogató finomságokkal, amik kifejezhetik az Istentől kapott testvéri szeretetünket.
Nagy örömünkre, nagyon
sok család eljött. Tele volt
a templomot átölelő udvar
fiatallal, idősebbel, felnőttel, gyermekkel, ismerőssel,
ismeretlennel, Isten gyermekeivel. Öröm volt házigazdaként jelen lenni. De az
örömhöz kétségbeesés is társult. Mit kezdjek számomra
ennyi ismeretlen emberrel?
Mit mondjak, mit kérdezzek tőlük? Hogy kezdjek
el ismerkedni a számomra
idegen testvéremmel? Ráadásul még szeretnem is kell
őt! „Mert az üzenet, melyet
kezdettől fogva hallottatok,
hogy szeressük egymást.” (Jn.
3,11) Aggodalmamat, csak
az Úrban vetett hitemben
tudtam oltani. Majd Ő ad
szavakat és mondatokat az
ajkamra, amit majd mondok
ismeretlen testvéreimnek. A
27,14 zsoltár szavai dobogtak
szívemben. „Remélj az Úrban, légy férfias, bátor legyen
szíved, és bízzál az Úrban!”
Benne hittem, nem csalatkoztam. Jó volt beszélgetni,
jó volt ismerkedni, jó volt
együtt lenni. Mindenki ismerkedett egymással, a hel�lyel, a játékokkal. Visszaemlékezve, most már azt érzem,

hogy ez több volt mint egy együttlét, mint egy
ismerkedés. Ez a vendéglátás egy hiteles pecsét volt Laci atya azon szavainak, hogy egy
közösség meghívó, befogadó és megtartó kell
legyen.
„Gyermekeim! Ne szeressünk szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! „ (1 Jn 18)
Házigazda egyikeként megélhettem, hogy nem
csak beszélünk a meghívás, befogadás és meg-

tartásról, hanem tettel és igazsággal teszem is
azt. Bízom benne, hogy a vendégségből hazatért testvéreim is érezték szívükben, azt amit
a többi házigazdával együtt szerettünk volna
ajándékban adni. Hiszem, hogy aki meghallotta és elfogadta a meghívást, az megérezte a
befogadás ajándékát is. Érezte a testvéri szeretetet. Ingyen kaptuk, ingyen adtuk.
Pécsi József

Kedves Testvérek!
Május első hétvégéjén tartottuk az Emmausz
kurzust, melynek a célja az volt, hogy felismerjük a Szentírásban jelen lévő Jézust.
Ezzel a felismeréssel közelebbi kapcsolatba
kerüljünk vele, s lángoljon a szívünk, mint
az emmauszi tanítványoknak. Hiszen a Biblia olvasásával Krisztusról is egyre többet tudunk meg. S igazán szeretni csak azt tudjuk,
akit ismerünk és akit szeretünk, arról még
többet akarunk tudni…
A résztvevők száma 24 fő, több plébániáról
és nem csak Debrecenből. Jöttek Budapestről, Miskolcról, Nagybányáról és Felvidékről is. Volt közöttünk református testvér
is. Isten keresése mégis egységbe kovácsolt
bennünket. Együtt fedezhettük fel a szentírási igehelyek erejét és valóságát a saját életünkben is. Tartalmas és remélem mindenki
számára felejthetetlen hétvégét tölthettünk
el Isten Igéjére figyelve.
Nemcsak az összegyűlt társaság, de a kellemes környezet is segítette az elmélyülést.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Felföldi László atyának, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a plébánia termeit s befogadott
bennünket. Isten áldása kísérje továbbra is!
Hálás szeretettel hordozzuk imáinkban!
A kurzus sikerén felbuzdulva reméljük lesz
még ilyen lelkigyakorlat Debrecenben (talán ősszel). Így ha valaki lemaradt vagy csak
most kapott kedvet még élhet a lehetőséggel.
„Lángoló” szívet kívánva minden olvasónak
a Szent András evangelizációs iskolaközösség
szervezőinek nevében: Ferenczi Éva
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Férfias küzdelem a szeretet jegyében

2015. május 9-én, szombaton került megrendezése 8. alkalommal az Ökomenikus
Senior Labdarúgó Torna. Idén a Debreceni Baptista Gyülekezet vállalta a rendezést,
a helyszín pedig az AGTC Böszörményi úti
Campus területén lévő műfüves pályák és azok
környéke volt. Plébániánk több éve vesz részt
ezen a rendezvényen, kétszer sikerült már a II.
helyet megszerezni. Az időjárásra nem lehetett
panaszunk, gyönyörű napsütéses idő fogadott
bennünket. Az ebéd előtti megnyitó ünnepség
keretében baptista testvéreink a csapatjátékok
és földi életünk párhuzamosságára hívták fel
a figyelmet, illetve Szent Pál játékos-edzői mivoltára világítottak rá. A közös imával adtunk
hálát a napunkért. A finom és bőséges ebédet
követően újabb sikert könyvelhettünk el: a
gyermek büntetőrúgó versenyen Siteri Vilmos II. helyezést ért el. A döntőt a Debreceni
Szabadkeresztény Gyülekezet csapata ellen
vívtuk. Ezüstérmes lett a Megtestesülés Plébá-

nia csapata! Az eredményhirdetéskor újabb elismerés: a torna legjobb mezőnyjátékosa címet
Máthé Csaba kapta. A nap végén senki nem
volt letörve, mindenki megtette a küzdelmes,
de sportszerű nap folyamán a tőle telhetőt. Közös imával adtunk hálát a napunkért. Ezúton
is köszönjünk baptista testvéreinknek az áldozatos munkát és a kitűnő szervezést! Jövőre
újra nekigyürkőzünk, fülünkben cseng a torna mottója: „De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,29-31).
Zárásként álljon itt a csapatnévsor: Bíró
Szabolcs, Bogáncs Bálint, Csernyánszky Péter,
Grünwald Béla, Király Róbert, Koncz Gábor,
Krajcsovics István, Máthé Csaba, Rácz Szabolcs, Siteri Norbert, Tóth Bence.
A meccsekről részletes beszámolót lehet
olvasni az előtérben elhelyezett Faliújságon.
Bíró Szabolcs

„A gyermek szeme
a jövő tükre.”

Május utolsó vasárnapja a gyermekeknek, illetve a gyermekekről szól. Nekünk
szülőknek valójában minden napunk csemetéink körül forog, de ez az egy mégiscsak
különösebb, mint a többi. Ezen a napon még
inkább igyekszünk velük tölteni az időt. Bizonyára sok szülő készíti a gyermek kedvenc
ételét ebédre. És a finom étel nemcsak egy
étkezést jelent, hanem mint együtt töltött
idő, sokat számít gyermekeinknek.
„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj
annak aki elhomályosítja” (Juhász Gyula).
Ők azok, akik amíg kicsik annak mutatják
magukat, a természet érintetlenül szólal
meg bennük. Csak mi felnőttek vagyunk
képesek arra, hogy másnak mutassuk
magunkat, mint amik vagyunk. Amikor
készülünk a gyereknapra és köszöntjük
őket, akkor a holnapot, a reménységet és a
büszkeséget látjuk bennük. „A gyermeket
tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell
nevelni, és szabadságban kell elbocsájtani”
tanácsolta Rudolf Steiner. Igaza volt.
Keresztúri Dezső szavait ajánlom mindenki figyelmébe:
„Úgy gyönyörködj, gyermekeidben,
mint akik téged folytatnak majd... / De ne a
magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük, / ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
inkább szeresd, / s érdemük szerint becsüld
meg őket”.
Osvát Erzsébet:

Gyermeknapr a
Napsugár,
napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!
Madarak,
madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!
Virágok,
virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!
Hadd legyen
ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.
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