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Az idei pünkösdre készülve lélekben, egy szép, régi énekünket dúdolgattam,  
vissza-visszatérve hol a dallamára, hol a szövegére:

A pünkösdnek jeles napján 

Szentlélek Isten küldeték 

Megerősítni szívüket 

Az apostoloknak.

(Evangélikus Énekeskönyv, 235. ének)

Pünkösd jeles nap. Ünnep. Húsvét fényessége nemhogy elterelné róla a figyelmet, 
hanem inkább beragyogja Pünkösdöt. Szentháromság ünnepét meg éppen Pünkösd 
teszi teljessé, amennyiben az Atya és a Fiú feletti keresztény örvendezésünk kiegészül 
a Lélek ajándékával. Mint minden ünnepre, Pünkösdre is készülni kell, noha az egyházi 
esztendőben – talán a húsvéttal való szoros kapcsolata miatt – nem alakult ki külön 
előkészületi ideje. Annál inkább vegyük komolyan Pünkösdöt, és ne fáradjunk bele az 
ünneplésbe Húsvét és a konfirmáció felemelő gyülekezeti alkalmai után! Évszázadokig 
nyolc napon át ünnepelte pünkösdöt az egyház, majd lassan három, végül azután 
két napra zsugorodott a nyilvános ünneplése. Ha rövidebb is lett azonban mára az 
ünnep, még határozottabban kell, hogy érdeklődésünket a Szentlélek cselekvése felé 
fordítsa. Isten Lelkének számos tulajdonságát ismerhetjük a Bibliából, és azt is jó tud-
nunk, hogy teológiai fogalmaink és egyházunk tanításának magvas tételei egyedül a 
Szentlélek által nyerik el értelmüket. A Szentírás a Szentlélek benső bizonyságtétele 
révén lesz a számunkra Isten Igéjévé. Régészek kutathatják mint ókori dokumentumot, 
irodalmárok értekezhetnek róla, elemezve szövegének nyelvi és műfaji sajátosságait. 
A reformátorok által említett testimonium Spiritus Sancti interna nélkül azonban nem 
marad más a Bibliánk, mint irodalmi remekmű, sajátos történeti visszatekintés, muze-
ális kalauz. Isten Lelke győz meg minket arról, hogy amit a Bibliában olvasunk, nem 
egyszerűen emberi szó, hanem hasonlíthatatlanul több annál. Ahogy a régiek mond-
ták, üdvösségre vonatkozó tanítás az. Ez a teológiai tartalma. Ennek a többlettarta-
lomnak a megismerése nélkül is becses kincs a Biblia, de értelmét és lényegét csak 
a Szentlélek révén nyeri el. Az isteni Lélek ihletése nélkül a Szentírás személyre szóló 
igazsága nem tárul fel az ember előtt. Az általános egyedivé, a közös személyessé, az 
örök érvényű jelen idejűvé a Szentlélek által válik. 

Pünkösd ünnepén hálát adunk azért, hogy Isten elküldte Szentlelkét az embe-
reknek. A Lélek által lehet Bibliánk és a Lélek által lehet hitünk is. A keresztény hit 
rejtélye megfejthetetlen a Szentlélek közreműködése nélkül. A keresztény hitet nem 
lehet örökölni úgy, mint a génekben hordozott jellemzőket vagy tulajdonságokat. Ha 
tanítunk is róla, a hit nem megtanítható. Hitünket gyakorta megvalljuk szavainkkal, 
hitünk meglétét azonban tetteink és magatartásunk tudják csak igazolni. Hívőknek 
tartjuk magunkat, ám gyakran elfelejtjük, hogy hitünket nem magunknak köszönhetjük. 
Keresztény hitünk és Isten Lelke elválaszthatatlanok egymástól. Pál apostol így tanítja 
a korinthusi gyülekezet tagjait: „Tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus át-
kozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szent-
lélek által.” (1Korinthus 12,3).

PÜNKÖSD JELES NAPJA
dr. Bácskai Károly

Teológiai értelemben mindent Istennek köszönhetünk. Ebből következik, hogy Isten a 
Lélek ajándékát nem köti semmiféle emberi feltételhez, így teológiai tudáshoz és hit-
tudományi ismeretekhez sem. Teológiai képzettség nélkül is elnyerhetjük Isten kegyel-
mét és az üdvösséget! A Szentlélek kegyelmi ajándéka ugyanakkor nem indít senkit 
sem a teológiai tudomány megvetésére. Éppen ellenkezőleg, felébreszti bennünk a 
felelősséget, hogy az evangélium üzenetét helyesen tolmácsoljuk, és azt meg ne ha-
misítsuk saját elképzeléseinkkel. 

Pünkösd ünnepén megerősödik a szívünk. Nem elfogult papok vagy megrögzött 
alkoholisták, de tudós orvosprofesszorok, szakmájuk kiválóságai állítják, hogy ma 
sem az egyre különlegesebb és hatásosabb gyógyszerek, vagy a rafináltabbnál rafi-
náltabban finom italok, hanem Isten kegyelme a legjobb szíverősítő. A Zsidókhoz írt 
levél szerzője így vall erről: „Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat fél-
revezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív…” (Zsidók 13,9). A ke-
resztény ember szívének épségét és erősségét egészen pontosan semmiféle orvosi 
berendezés nem képes megmérni. Keresztény értelemben a szív erejét nem az izmok 
működésének, hanem a Szentléleknek köszönhetjük. Az egyház történetében voltak 
idők, amikor a Szentlélekről szóló tanítást egyoldalúan kiiktatták a hívek tudatából. A 
racionalizmus igyekezett azt teljességgel eltüntetni a teológiából, a liberális teológia 
pedig a Szentlélek munkáját az emberi lélek szubjektivitásával helyettesítette. A meg-
újult életet nem Isten erejének, hanem az ember erkölcsi erőinek tulajdonította. Emil 
Brunner, svájci protestáns teológus (1889–1966) a teológiának ezzel a szakaszával 
kapcsolatosan az egyház és tanítása krónikus betegségét emlegette. Mintha a teoló-
gusok és az egyház jelesei valamilyen titkos egyezséget kötöttek volna, hogy erről a 
kényes kérdésről inkább hallgassanak, semmint hogy az egyháznak a Szentlélekben 
való szegénysége túlságosan feltűnővé legyen. Brunner után mintegy fél évszázaddal 
Papp Lajos szívsebész professzor véleménye talán erre a kételkedő megfontolásra 
felel: „A fogyasztói társadalom kioltja az emberi értékek helyes szemléletét. A csillogó, 
a fényes, az egyre több hajszolása erőlteti őket. Ha nem ez lenne a cél, hanem a test és 
a lélek harmóniájának megteremtése, az egészség megtartása, akkor nagyon lehetne 
örülni annak, hogy nem éhezünk, van ruhánk, cipőnk és meleg szobában élhetünk. 
El kell döntenie az embernek, bárhol is él, hogy az anyag elsőrendűségében, vagy a 
szellem, a nagy erkölcsi értékek elsőrendűségében hisz-e: materialista vagy Istenhívő. 
Hitem szerint földi létünk azt a célt szolgálja, hogy lelkünk nemesedjen.” 

A Kereső Szó minden kedves Olvasójának lelket nemesítő élményt  
kívánok 2019 pünkösdjének ünnepén!
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Hetek óta nyüstölöm a „Podis” diákokat: Rajzoljatok nekem Pünkösdről! Tudjátok, a 
lángnyelvek a tanítványok feje felett, az apostolok bátorsága, a csoda, hogy mindenki 
érti a prédikációjukat, az Egyház születésnapja – ezek mind-mind az ünnep részei. … 
A képek mégsem készülnek. Belekezdenek a rajzba, de egytől egyig félbemaradnak. 
Bizonyára az okoz gondot, hogy amikor megkérem őket, még jócskán a húsvéti ünnep-
körben járunk. Nehéz ilyenkor Pünkösdre  hangolódni. …

És ekkor hasít belém, hogy magát az ünnep lényegét is nehéz megérteni.  Ki egyáltalán 
a Szentlélek? A kiállításokon szereplő, a rajzversenyeket sorra nyerő diákjaink mind-
egyike megszokta, hogy csak olyan képet alkot, amelynek gondolata a sajátja, amely-
lyel azonosulni tud.  Pünkösdi festményt nem lehet megrendelni, ahogyan a Szentlé-
leknek sem parancsolhatunk hatalmi szóval, hogy most töltsön be a hit világosságával.  
Ahogyan a Jeruzsálemben összegyűlt tanítványok életében is váratlan ajándékként 
jelent meg, úgy okoz meglepetést és örömöt, ha az iskola falai között átélhetjük a Lélek 
munkálkodását. 

Pünkösdre mégsem maradtam kép és gondolat nélkül. Igaz, a rajz korántsem a Szent-
lélek ünnepének klasszikus ábrázolása, sokkal inkább egy cserfes, de roppant okos 
kisleány vallomásának pontos illusztrációja. A harmadikosok hittanóráján játékosan 
vettem rá őket egy feladatra. Azt kértem a gyerekektől, hogy egyetlen mondatban, 
mint ha mobiltelefonon rövid üzenetet küldenének, magyarázzák meg barátaiknak, 
hogy miért is fontos számunkra a Szentlélek. Többségük a pünkösdi eseményeket 
sorolta fel, de Sára füzetébe csupán egyetlen gondolat került: Megtudhatjuk, hogy 
kicsoda Isten.  A lényegre tapintott rá ez a kicsi lány! Szavai egybecsengenek Jézus 
ígéretével: „A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő meg-
tanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” 
(János 14,26.) 

Ahogyan Jézus életében is történt, a keresztelésétől kezdve a Szentlélek által betöl-
tött lénye vonzotta hozzá az embereket, csonkákat és látszólag egészségeseket, akik 
felismerték Őbenne a Megváltót. Végh Balázs (4.o.) rajza ezt eleveníti meg. A képen 
kiemelve látjuk Jézus fehér alakját és a galamb formájában jelenlévő Szentlelket.  A 
háttér vöröses fénye mintha nem csupán a naplementét ábrázolná, hanem a pünkösdi 
tűz erejét is. Mert a Szentlélek az, aki akkor is, ma is a Megváltóhoz vezet bennünket, 
akinél van gyógyulásunk, váltságunk. A reformáció nagy alakja, Kálvin János ezt úgy 
fogalmazta meg, hogy mindaz, amit Krisztusról tudhatunk, mind a Szentlélek titkos 
működése folytán – arcana operatione Spiritus – válik valósággá a számunkra.  Azon 
a hittanórán bizony tetten érhettem a Lélek rejtett munkálkodását, hogy a gyerekek 
szívében hitet ébresszen, értelmüket megvilágítsa.

„Ő MEGTANÍT MAJD MINDENRE”  
Pünkösd a Podmaniczky iskolában 

B. Pintér Márta

Az 1517-ben nyilvánosságra hozott 95 tétel hamar ellenál-
lásba is ütközött. Johannes Eck ingolstadti professzor a kö-
vetkező év elején válasziratban támadta meg Luther téziseit. 
Áprilisban Luther reagált erre, de védelmébe vette őt And-
reas Bodenstein von Karlstadt, a wittenbergi teológia tanára 
és dékánja is. Erre Eck nyilvános vitára hívta Karlstadtot, lé-
vén ellenfelei közül (akkor még) ő volt a tekintélyesebb sze-
mélyiség. Igazából azonban Luthert szerette volna legyőzni.
A nyilvános vitatkozás a kor egyik jellemző értelmiségi tevé-
kenysége volt. Az egyet nem értő felek már-már párbajszerű 
szabályok szerint, előre meghatározott időkeretben vitattak 
meg előre kiadott tételeket, és előre felkért döntőbírók hir-
dettek eredményt. Egy akadémiai vita nem ritkán 2-3 hétig 
is eltartott.
1518-ban, amikor Luther Augsburgban járt, hogy Cajetan bíboros kihallgassa, (erről 
lásd a Kereső Szó 2018. novemberi számának 500+ cikkét), Eck-kel is találkozott. Már 
ekkor megegyeztek abban, hogy a vita helyszíne – az akkor még egyértelműen Lu-
ther-ellenes nagyváros – Lipcse lesz. A vita megrendezését György szász herceg is 
támogatta, aki Bölcs Frigyes választófejedelem unokatestvére, a „másik” Szászország 
drezdai uralkodója volt, s aki végig kitartott a régi hit mellett. A város tekintélyes egye-
teme ellenállt, de idővel kénytelenek voltak meghajolni a fejedelmi akarat előtt. 
Eck a vitára 18 tételt adott ki, amelyek Luther írásaira reagáltak. 1519-ben Luther ellen-
tételeket jelentetett meg, majd megint Eck, végül Karlstadt is közzétett előkészítő té-
ziseket. Luther ekkor fogalmazta meg először azt, hogy a pápaság emberi intézmény, 
és nincs biblikus alapja.
A vita 1519. június 27-én megnyitóval vette kezdetét, és ekkor már az első vitanapot is 
megtartották. Eck hat napig Karlstadttal, kilenc napig Lutherrel, majd újabb két napig 
ismét Karlstadttal vitázott. A rendezvény lezárására július 15-én vagy 16-án került sor. 
Hamar kiderült, hogy Ecket kevésbé érdekli a búcsú kérdése, súlyosabb témákban 
akarta ellenfeleit legyőzni. Karlstadttal a szabad akaratról és a kegyelemről mint a jó 
cselekedetek előfeltételéről vitázott, Lutherrel pedig a pápai elsőségről, a purgatóri-
umról, a búcsúról és a bűnbánatról. Luther olyan súlyos állítást is megengedett magá-
nak, hogy a zsinatok nem tévedhetetlenek. Fő tétele szerint a pápai hatalom nem áll a 
Szentírás felett.
A vitáról Lutherék csalódottan távoztak. A város és az egyetem eleve ellenségesen 
fogadta őket. Eck többször is megpróbálta rájuk bizonyítani a huszitizmus vádját.  (Ne 
feledjük, a cseh Jan Hust 104 évvel korábban a konstanzi zsinatra beidézték és mág-
lyán megégették.) A vitára elutazó, Lutheréket támogató wittenbergi diákság kitartása 
is megkopott a hosszú hetek alatt.
Az elhangzottakat végig írnokok jegyezték fel, ehhez Lutherék ragaszkodtak. Az izgal-
mas beszédeket és vitákat azonban lassította a szószerinti jegyzőkönyvezés. Döntő-
bírónak az erfurti és a párizsi egyetemeket jelölték ki. Erfurt nem nyilatkozott, Párizs 
pedig sokáig halogatta az állásfoglalást. Eck már rögtön a vita lezárásakor győztesnek 
tartotta magát. A párizsi döntés csak két évvel később született meg. Ecket nevezték 
meg nyertesnek, de akkor, a Luthert kiátkozó bulla megjelenése után ennek már semmi 
jelentősége nem volt.

A LIPCSEI VITA 
Zászkaliczky Pál
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Csillag Panna
Amit szeretnétek, 
hogy az emberek ve-
letek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cseleked-
jétek velük. Mt 7,12 

Mészáros Fanni
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyerme-
kéről, hogy ne könyörüljön méhe fián?
És ha elfeledkeznének is ezek: én te 
rólad el nem feledkezem. 
Ímé, az én markaimba metszettelek fel 
téged, kőfalaid előttem vannak szün-
telen. Ézs 49,15-16  

Farkas  
Zsófia Sára
Közeledjetek az Isten-
hez, és közeledni fog 
hozzátok. Jak 4,8

Réffi Levente
Füves legelőkön 
nyugtat engem, és 
csendes vizekhez 
terelget engem. 
Zsol 23,2

Juhász Írisz
Áldjad, lelkem az 
Urat, és egész ben-
sőm dícsérje szent 
nevét. Zsolt 103,1  

Szatványi 
Tamás
És hang hallatszott 
a felhőből: Ez az én 
Fiam, akit kiválasz-
tottam, reá hallgas-
satok! Lk 9,35

Gecse  
Vanessza
Szívünkbe áradt az 
Isten szeretete a ne-
künk adatott Szent-
lélek által. 
Róm 5,5

Rizmajer Viktória
Mindaz, ami az Isten-
től született, legyőzi a 
világot; és az a győze-
lem, amely legyőzte a 
világot: a mi hitünk.
1Jn 5,4

Léránt Dávid 
Illés
Bízzatok az Úrban 
a ti Istenetekben, 
és megerősíttettek. 
2Krón 20,20

Szemán
Natasa
Add nekem a szí-
vedet, fiam, és 
tartsd szemed 
előtt utaimat! 
Péld 23,26

Farkas
Bendegúz
Alázzátok meg ma-
gatokat az Úr előtt, 
és felmagasztal tite-
ket. Jak 4,10

Monori Kristóf
Tiszta szívet teremts 
bennem, Istenem, 
és az erős lelket 
újítsd meg bennem. 
Zsolt 51,12

Homola Ákos
Ne félj, mert meg-
váltottalak, ne-
veden szólította-
lak, enyém vagy.  
Ézs 43,1 Schád Zsófia

Tarts meg engem Is-
tenem, mert benned 
bízom. Zsolt 16,1

Málits Cili
Ha valaki nem szü-
letik újonnan, nem 
láthatja meg az Isten 
országát. Jn 3,3

Vígh Dávid
Úgy ragyogjon a ti 
világosságotok az 
emberek előtt, hogy 
lássák jó cseleke-
deteiteket, és dicső-
ítsétek a ti mennyei 
Atyátokat. Mt 5,16

Farkas Flóra
Mutasd meg nekem 
a te utadat, hogy 
járhassak a te igaz-
ságodban, és teljes 
szívvel féljem neve-
det. Zsolt 86,11.

Recsnyik Fanni
Áldott legyen Is-
ten, mert nem 
utasítot ta el 
im á d s á g o m a t , 
szeretetét nem 
vonta meg tőlem. 
Zsolt 66,20

Jakab Stefánia
A lelki adományok 
ugyan különfélék, 
a Lélek azonban 
ugyanaz. A szolgála-
tok is különfélék, de 
az Úr ugyanaz. 1Kor 
12,4

Soós Viktória
Vegyétek fel az üd-
vösség sisakját is, 
és a Lélek kardját, 
amely az Isten be-
széde. Ef 6,17

Málits Luca
Ne félj, mert meg-
váltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém 
vagy! Ézs 43,1

Fagyal Roland
B i zo ny,  b i zo ny 
mondom néked: 
Ha valaki nem szü-
letik víztől, és Lélek-
től, nem mehet be 
az Isten országába.  
Jn. 3,5

Molnár Bianka
Fiam, ne felejtsd el taní-
tásomat, és parancsaimat 
őrizze meg szíved, Péld 3,1

Garamszegi
Márton
Jézus mondja: Én va-
gyok a világ világos-
sága, aki engem követ 
nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet 
világossága.Jn 8,12

Fülöp Hedvig
Mi a haszna, 
atyámfiai, ha valaki 
azt mondja, hogy 
hite van, cseleke-
detei pedig nincse-
nek? Avagy meg-
tarthatja-é őt a hit?
Mert amiképen holt a test lélek nélkül, ak-
képpen holt a hit is cselekedetek nélkül. 
Jak 2,14,26
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NEM CSAK NYELVROKONSÁG
Idén ünnepeljük a finnországi Noormarkku és Rákoskeresztúr testvérgyüleke-
zeti kapcsolata születésének 30. évfordulóját. A kezdeteket Pirkko Isosaari idézi 
fel, aki a noormarkkui csoportnak közel három évtizeden keresztül lelkes veze-
tője és szervezője volt. 

„1976-ban Satakunta megye kántorai Erkki Tallila vezetésével Magyarországra, Bu-
dapestre kirándultak. Ezen az úton részt vett Noormarkkuból Heikki Lipasti kántor és 
Tuulikki Lipasti, Jussi Pelto-Piri igazgatólelkész és Aino Pelto-Piri, Tarmo és Pirkko 
Tuusa, valamint Harry és Annikki Dahlberg. Koren Emil magyar lelkész felelt az utazó-
kért. Koren jól tudott finnül, és így nagyszerű tolmács volt. Az utazók többek között az 
ő otthonában is vendégeskedtek. 

Az egyik, már korábbról ismert lelkész Magyarországon Kósa László volt. Ő és Jussi 
Pelto-Piri egyidőben tanultak a Helsinki Egyetemen teológiát. Kósa László is jól beszélt 
finnül, így azon az úton egyáltalán nem voltak nyelvi nehézségek. Az útról a balatoni 
kirándulás maradt meg jó emlékként. Erkki Tallila kántor lelkes volt a testvérgyüleke-
zeti ötlettől. Őrizte a gondolatot, és amikor 1983-ban a raumaiak hivatalos szerződést 
kötöttek a rákoskeresztúri gyülekezettel, Noormarkkuban is elgondolkodtak a dolgon. 
Főleg Erkki Tallilától jött a biztatás, hogy csatlakozzanak, hiszen annál jobb, minél töb-
ben működünk együtt. 1988 októberének elején Kósa László lelkész látogatóban járt 
Noormarkkuban. Beszámolt a saját gyülekezetéről, és a lelkészek a testvérgyülekezeti 
szerződés hivatalossá tételéről is beszélgettek. Noormarkkunak nem volt korábban 
testvérgyülekezete se belföldön, se külföldön. A testvérgyülekezeti kapcsolat Noor-
markkunak gazdagodást és új távlatot jelentett.

Az egyháztanács 1988. november 21-én tárgyalta a kérdést, és javaslatot készített a 
további kérdésekről. A következő egyháztanácsi ülés 1989. február 16-án volt, amikor 
egyhangúan döntöttek arról, hogy testvérgyülekezeti szerződést kötnek a rákoske-
resztúri gyülekezettel. 

A magyarok 1989. június 25. és július 6. között tették meg első látogatásukat Raumá-
ban és Noormarkkuban, ahol két napot töltöttek. A csoport majdnem minden tagja 
első alkalommal járt Finnországban, vezetőjük Kósa László lelkész volt. Gondosan 
előkészítették az utat. Télen együtt tanultak finnül a lelkész vezetésével, aki bizonyára 
beszélt nekik Finnországról is. 

Noormarkkuban megismerkedtek az Ahlström-kastéllyal és a noormarkkui gyüleke-
zet központjával. A templomból van egy emlékem, amit soha nem felejtek el. Miután 
az igazgatólelkészünk, Jussi Pelto-Piri bemutatta a templomot, a magyarok felálltak, 
és elkezdtek fennhangon énekelni egy korált, a számunkra is ismerős Luther-éneket: 
„Erős vár a mi Istenünk”. Próbáltuk velük énekelni finnül, de sírva nem sikerült. Ők kí-
vülről tudták a szöveget, és mi is tudtuk legalább az első versszakot. Ezzel két rokon 
nép emlékezett arra, honnan van a végső segítségünk.”  

Az írás teljes terjedelmében elolvasható a Reformáció 500. évfordulójára készült gyülekezeti kö-
tetben: Pirkko Isosaari: Testvérgyülekezeti kapcsolat. Ford. Darvas Anikó. In Templomok, sorsok, 
századok. Fejezetek Rákosmente evangélikusainak életéből. Szerk. ifj. Zászkaliczky Pál. Rákos-
keresztúri Evangélikus Egyházközség, Bp. 2017., 141–159. o. 

Amikor ismerősökkel beszélgetek kenyeres hobbimról, a házi pékeskedésről, 
mindig szóba kerül a kovász. Sokan azt hiszik, hogy a kovász az az élesztő, 
pedig nem: a kovász az liszt és víz keveréke, de nem a boltban kapható élesztő. 
E két összetevő pár nap (körülbelül egy hét) leforgása alatt maga lesz az élet. 
Önálló biokultúra. Elmondom, hogyan és miért is fontos ez a mi számunkra.
Amikor az ember lisztet és vizet összekever, valami csodára vár. Ahogyan egykor a 
tanítványok is húsvét után várták a csodát, úgy várjuk mi most, pünkösdkor is, és ké-
szülő kovászunk felett is az isteni szikrát, hogy valami elkezdődjön, életre keljen.
Egy üvegben ugyanannyi vízhez (50 ml) ugyanannyi lisztet (50 ml) adok és várok. Első 
nap szinte mozdulatlan, második nap pár buborék jelenik meg és örvendezek – valami 
beindult. 
Közben szeretgetem, nem feledkezem meg róla, mert a gondjaimra van bízva.
Mindig megfelezem az üvegben lévő mennyiséget, egy részétől megválok, másik ré-
szét folyamatosan „etetem” egy újabb adag liszttel és egy újabb adag vízzel. Egy hétig 
kell arra várnom, hogy olyan erős legyen a kovászom, ami már egy kenyeret meg tud 
keleszteni.
Egy hét nagy idő. Ha nem figyelem folyamatosan a folyamatot, és nem a kellő idő-
ben avatkozom be, akkor az egész akár tönkre is mehet. Ezért teszem a dolgomat és 
várom, hogy lassan dagasztani lehessen első kenyeremet. Amikor szépen megkel a 
kovásztól a kenyér, határtalan az örömöm. 
De mit is tettem én? Tulajdonképpen a saját erőmből szinte semmit. Gondoztam vala-
mit, figyelmet fordítottam rá, de magát a folyamatot nem tudtam befolyásolni. Hiszen 
én magam kevés lettem volna ahhoz, hogy ez a pár szem por és ez a pár szem ned-
vesség életre keljen. Mert ahhoz már isteni, teremtő erő kellett.
Isten tud a porból és a hamuból is életet létrehozni, ő tud látszólag élettelen dolgokat 
megeleveníteni. Én pedig rászorulok arra a kegyelemre, amit csak egyedül Isten képes 
nekem adni. 
Amikor aztán eszem a frissen kisült kenyérből, emlékezem: 
– Tudom, hogy „Nemcsak kenyérrel él az ember…” (Máté 4,4)
– Tudom a Jézustól tanult imádságból, hogy először mindig Istent kell magunk előtt lát-
ni, őt kell a középpontba helyezni, s aztán lehet kérésem a testemet éltető táplálékért 
(Máté 6,11; Lukács 11,3) 
– Tudom, hogy először oda kell figyelnem arra, amit mond nekem Jézus, csak utána 
lakhatok jól a földi táplálékkal (Lukács 9,13)
– Tudom, hogy Jézus az élet kenyere (János 6,35). A mennyből szállt le, hogy ő legyen 
az élő kenyér (Lukács 6,51). Életem részévé, táplálékává akar válni, mint ahogyan a 
kenyér. 
– Tudom, hogy az úrvacsorában minden egyes alkalommal részesülhetek ebből a ke-
nyérből (1Korinthus 10,17)
Ha megfejteni szeretném, hogyan lesz a lisztből és a vízből kovász, kicsinek bizo-
nyulnék. Mert túl mindenféle természettudományos magyarázaton, észre kell vennem 
az isteni szikrát, ami az asztalra kerülő mindennapi kenyérben benne van, és az égi 
kenyérre tekintve lehet megtalálni.

A házi pékség iránt érdeklődőknek szeretettel ajánlom blogomat:  
https://pekesseg.blog.hu

PÉKESSÉG  
Pünkösdi csodavárás egy üveg kovász felett 

Horváth-Bolla Zsuzsanna
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Az urnahelyek megváltásával kapcsolatban várunk minden-
kit a lelkészi hivatal nyitva tartási idejében, hétköznaponként 9–13 
óra között, vagy a lelkészekkel történt előzetes egyeztetés után  
(tel.: 06 -1-256-4224).

Felhívjuk azok figyelmét, akik korábban máshol elhelyezett urnát szeretné-
nek áthozni a temetőnkbe, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18.§ (7) 
pontja szerint a megváltásért fizetett díj időarányos részét a temető üzemel-
tetője köteles visszafizetni.
A megváltás ideje 25 év, ami meghosszabbítható.  
Az urnafülkék díja: egyszemélyes 130.000 Ft,  
kétszemélyes 200.000 Ft, négyszemélyes 350.000 Ft.

KERESZTELÉS: 
Horváth Levente, Hargitai 
Fanni Noémi, Oláh Nóra, 
Barkaszi Noémi, Gecse 
Kristóf Gábor, Borsos 
Kiara Anna 

ESKETÉS: 
Wallner István János – 
Szombati Irén

TEMETÉS: 
Kovács Mihályné sz. Burger 
Rozália (86), Bálint Ilona (69), 
Altziebler Andrásné sz. Pupek 
Zsuzsanna (86), Petrik Mihály 
(86), dr. Szeiffert Gábor (54)

SZOLGÁLATAINK 
2019. MÁRCIUS 9 – 2019. ÁPRILIS 30.

PÜNKÖSDI CÉLADOMÁNY 

GYÜLEKEZETI ÉLET 

HÍVUNK TÉGED ÉS TIEIDET AZ ALKALMAINKRA, KÖREINKBE!

Sámel László 

Idén a pünkösdi adományokból befolyó összeget három jelentős probléma 
megoldására kell fordítanunk: 

• Bizonyára minden testvérünk értesült már a rákoskeresztúri templom és a parókia 
beázásáról. A templomban a családi istentisztelet alatt esett le a vakolat, a szó-
szék előtt szolgálók testi épségét közvetlenül veszélyeztetve. A parókia emeleti 
lakásainak falai végig nedvesek, de a beázás következménye a pincehelyiség vi-
zesedése, dohos, penészes szaga is. Ezt idén feltétlenül meg kell oldanunk, hogy 
a rohamosan növekvő kár mértékét megállítsuk. 

• A parókia vizesblokkja teljes felújításra és átalakításra szorul. Nem elégséges a 
női és férfi részben található egy-egy WC, ahol a szellőztetés sincs megfelelően 
megoldva. A rendezvények után kialakuló méltatlan helyzet hosszú ideje renge-
teg kellemetlenséget okoz a hozzánk látogatók számára. Azt is meg kell említeni, 
hogy jelen állapotban a mozgáskorlátozottak számára sem tudunk elfogadható 
megoldást nyújtani.

• Templomainkban és épületeinkben idén meg kell történnie a kötelezően előírt 
érintésvédelmi, tűzvédelmi, és villámvédelmi felülvizsgálatnak, illetve pótolnunk 
kell majd a felmérés által kimutatott hiányosságokat. 

A fenti feladatok megoldásához nagy szükség van a testvérek anyagi támogatására.  
Isten áldása legyen minden adakozón, akik szívükön hordozzák egyházközsé-
günk fenntartását!

Gyermekbibliakör – A foglalkozásokon bibliai történetek alapján, a gyer-
mekek életkori sajátosságaihoz igazodva vesszük sorra a hit kérdéseit, 
ismerjük meg a Bibliát. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne 
tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”  (Mt 19,14) Alkalma-
ink: rákoskeresztúri gyülekezeti terem, vasárnap 10.30
Ifjúsági óra – A fiatalokkal az őket foglalkoztató témákról beszélgetünk, 
hogy kérdéseikre konkrét, igén alapuló választ kapjanak. „Én vagyok a vi-
lág világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 
élet világossága.” (Jn 8,12) Alkalmaink: rákoskeresztúri gyülekezeti terem, 
péntek 17:00
Felnőttek bibliaköre – Kérdéseidre igei választ keresünk, együtt tanul-
mányozva a bibliát. „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus 
beszéde által.” (Róm 10,17) Alkalmaink: Rákoscsaba – szerda 17:00 óra; 
Rákoshegy – csütörtök 17:00 óra; Rákosliget – csütörtök 16:00 óra
Középkör – A Középkör várja azokat, akik szívesen gondolkodnak együtt 
másokkal, akik szeretnének egy kis közösséghez tartozni, és akik nyitot-
tak mások gondolatai iránt. „ahol összegyűltek a tanítványok ... eljött Jé-
zus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: “Békesség néktek!” (Jn 20,19) 
Alkalmaink: rákoskeresztúri gyülekezeti terem, minden hónap második 
péntekjén 19:00-kor  
Luther-olvasókör – Meggyőződésünk, hogy a Luther szövegeivel való 
ismerkedés minden gyakorló evangélikus számára ismeret- és hitmélyí-
tő hatású, tudatos keresztyén életünk fontos lehetősége. „Most vezették 
elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és ma-
gyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni.” (Dán 5,15) 
Alkalmaink: rákoskeresztúri gyülekezeti terem, (nyár kivételével) a páratlan 
hónapok utolsó keddjén 18:00-kor  
Nőegylet – A kisközösség célja egymás megismerésén keresztül a lelki 
erők fokozása és szeretetmunkával szolgálat a gyülekezet számára. Sze-
retettel várjuk a gyülekezet lányait, asszonyait! „Szolgáljatok az ÚRnak 
örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100) Alkalmaink: az isten-
tiszteleten hirdetett, és a gyülekezet honlapján is közzétett időpontokban

„Nyilvánvaló s világos az is, hogy az ember esetleg kénysze-
ríthető arra, hogy a világgal szemben tegyen olyasmit, amit 
nem szívesen tesz. De Istennel szemben, s Isten szolgálatában 
semmi dolognak, sem szolgálatnak nem szabad s nem lehet ki-
kényszerítve s kedvetlenül történnie. Mert Isten nem kedveli s nem  
óhajtja a kikényszerített s kedvetlen szolgálatokat, amint Szent Pál 
mondja: „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) S két-
ségkívül viszont ellensége ő a rosszkedvű s kelletlen adakozónak.”  
(Martin Luther levele Leonhard Koppenak. Wittenberg, 1523. április 10.)
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Gyülekezeti terjesztésben és használatra

A Kereső Szó megjelenését a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja

ERŐS VÁR 
A MI ISTENÜNK!

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
Nagyné Szeker Éva tel.: (+36 20) 824-8021, e-mail: eva.szeker@lutheran.hu
Felelős kiadó: Nagyné Szeker Éva
Szerkesztette: Mirák Katalin
Grafikai terv és tördelés: Szetlik Péter Tibor
Nyomdai kivitelezés: Ook-Press Kft. 
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
facebook.com/rakoskereszturievangelikusegyhazkozseg

HÍVOGATÓ • PROGRAMOK
június 9. Pünkösd vasárnap: 

ünnepi úrvacsorai istentisztelet a szokott rend szerint – Rákoskeresztúr 10.30,  
Rákoshegy 9 óra, Rákoscsaba 9 óra, Rákosliget 11 óra 

június 10. Pünkösd hétfő: 

Az egyházmegye gyülekezetei együtt ünnepelnek a Fasorban az „Isten jelenléte  
identitásunkban és örökségünkben” című egész napos programmal. 

Hívunk és várunk!

Helyszín a Fasori evangélikus templom és gimnázium  
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17–21. 

Ezen a napon gyülekezetünkben HELYBEN NEM TARTUNK ISTENTISZTELETEKET!

A hittanos tábort 
2019. június 17 – június 22. 
között tartjuk Gyenesdiáson

Jelentkezés Nagyné Szeker Éva lelkésznél  
(tel.: 06-20-824-8021), vagy az 
eva.szeker@lutheran.hu címen

A gyülekezeti ifjúsági tábort (a már konfirmált korosztály részére) július 
14–21. között tartjuk Rábcakapiban. Jelentkezni Bősze Veronikánál 

lehet a veronika.bosze@gmail.com címen.


