
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
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Malik Péter Károly 
 

Sokaságból Egységbe 
 

 Ha valaki már átélte a megtérést, 
akkor nem győz újra és újra rácsodálkoz-
ni Isten munkájára az életében. 
 Jó visszaemlékezni a kezdetekre is, 
hogyan hívott el a Szentháromság Isten 
•  a veszendő sokaságból 
•  különféle kétségeken át 
•  a Vele való egységbe. 
 

 A következő oldalakon olvasható 
áhítatok, igei elmélkedések keretében, a 
pünkösdi történeten keresztül ezt az 
utat gondoljuk végig közösen, feleleve-
nítve a velünk történteket, és imádkoz-
va azokért, akik még távol vannak Tőle. 

Felébrednek az alvók 
 

Felébrednek az alvók. 
Szavadra újra talpra állnak. 
És a szürke reménytelenség 
helyébe élet költözik. 
Új fény ragyog fel a mának. 
 

Hányszor lobbantotta el 
– gondoltuk mi – Lelked tüzét, 
oltotta ki a hit-lángokat 
gonosz emberi akarat. 
 

De Te kegyelmes voltál, én Uram, 
mert mindig volt, mindig maradt 
legalább maroknyi eleven parázs 
a halottnak hitt hamu alatt. 
 

Hadd legyek irgalmad által én is 
parázzsá, tűzzé, fénnyé, 
és nem csak az emlékezésben, 
hogy kegyelmed tükrében lássam, 
felismerjem: így kellett élnem. 
 

ÁMEN 



Háromság 
 
 „Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: 
  »Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, 
  amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, 
  ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.« 
  (ApCsel 1,4-5) 
 

  „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, 
  aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 
  Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, 
  és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, 
  kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” 
  (ApCsel 2,32-33) 
 

 Bár az emberi logika azt diktálná, hogy az egységgel, vagy a sokasággal kezdjük ezt a 
sort, és szépen haladjunk tovább, növekvő, vagy csökkenő sorrendben, de mégis a Háromság-
ból kell kiindulnunk. 
 Jellemző ránk, hogy mindennek mértékévé próbáljuk tenni magunkat, és igyekszünk a 
Szentháromság Istent is a magunk rendjébe beilleszteni. Az élő Urat azonban nem lehet kate-
góriákba zárni. Lehetetlen Őt megközelíteni, felfogni akármilyen modern, tudományos eszköz-
zel, de Ő az, aki meg akarja ismertetni magát velünk. Ezért küldte az Ő Fiát, akiben kitárta 
előttünk szívét ott a kereszten. Szentlelkét pedig azért küldte, hogy Jézusra mutasson, megér-
tesse az Ő igéjét, és ha megismertük Őt, bizonyságot tegyünk Róla (Jn 14,26; 15,26; 16,7-15). 
Hiszen Tőle indul ki minden, és felé kell, hogy tartson egész életünk (Kol 1,15-20). 

 
• Vajon a mai napom, amikor ezt ol-
vasom Vele indult-e? 
 
• A jövőmet meghatározó döntése-
im a Vele való kapcsolatból fakadtak-e? 
 
• Az Ő szavára, ígéreteire építem-e 
az életemet, vagy még mindig a ma-
gam elképzeléséhez ragaszkodom? 

 

Áhítatok június hónapra 
 

Írta:  Malik Péter Károly  
lucfalvai evangélikus lelkész  



Sokaság 
 
„Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeru-
zsálemben azok közül, akik a föld minden nemze-
te között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefu-
tott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert 
mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszél-
ni.” (ApCsel 2,5-6) 
 
 Felfoghatatlanul sok ember él már a Földön, hiszen több mint 7 milliárdan vagyunk. 
Ilyen tömegben a virtuális ismerősök között, az e-mailek sodrában, az információk áradatá-
ban, könnyen el lehet veszni, a szó lelki értelmében is. Hiszen hányan vannak, akik hallani sem 
akarnak Istenről, vagy a maguk vallásosságában Jézust az egyetlen Utat (Jn 14,6) megkerülve 
próbálnak elérni Hozzá. 
 Becslések szerint Jézus idejében „csak” 300 millióan éltek a Földön. Hogy ez mennyire 
pontos, azt nem tudjuk. Vajon azon a pünkösdön ebből hányan voltak ott Jeruzsálemben az 
Isten színe előtt? Ezt sem tudjuk, csak azt, hogy lényegében minden nép képviseltette magát, 
és 3000 lélek megtért közülük. Hatalmas áldás ez az Úrtól. De milyen könnyen a számok bűvö-
letébe tudunk kerülni, és sokan a tiszta tanítást is feláldozzák azért, hogy megagyülekezeteket 
hozzanak létre maguk körül. Pedig ahogyan egy lelkész fogalmazott: „Nekünk nem az a dol-
gunk, hogy számoljuk a bárányokat, hanem hogy szeressük őket.” 
 

 Ha tömegek ébredését élhet-
jük meg, adjunk érte hálát, de 
ugyanúgy örülhetünk egyetlen 
megtérő bűnösnek (Lk 15,4-7). A jó 
Pásztor ugyanis elmegy azért az 
egyért is, elment értem is halálos 
szeretetében egészen a keresztig 
(Jn 10,11). Milyen jó, hogy Ő ebben 
a hatalmas sokaságban is ismeri az 
Övéit, és hív követésére most is. Va-
jon ma kinek kell szólnom Róla? 



Kétség 
 
 „Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: 
 pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, 
 vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 
 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, 
 és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: 
 halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. 
 

 Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól:  
 „Mi akar ez lenni?” 
 Mások azonban gúnyolódva mondták: 
 „Édes bortól részegedtek meg.” 
 (ApCsel 2,8-13) 
 

 A sokaságban egyszerre csak kétség tá-
mad. Hallják ugyan mindnyájan a maguk nyel-
vén, hogy ezek az egyszerű emberek az Isten fel-
séges dolgairól szólnak, de mégis arra a megálla-
pításra jutnak, hogy ezek be vannak rúgva. Olyan 
sokféle ember él ezen a világon, annyiféle hát-
térből érkeztek oda is, de az Isten igéjében, 
munkájában való kétségben a mai napig egység 
van. Azon a pünkösdön a Szentlélek különleges 
csodájában kételkedtek, amivel akkor jelezte, 
hogy az Úr az Isten a föld minden népe felett, és 
Őbenne igazi egység van. Korábban a Szentháromság másik két személyét is hasonló szkep-
szissel fogadták. Amikor Jézus imádságára válaszként az Atya hallható hangon szólt a menny-
ből, a körülötte lévő sokaságból a „racionalizálók” ezt mennydörgésként értelmezték (Jn 
12,28kk). Amikor pedig Jézus bölcsességével, hatalmas szavaival és tetteivel szembesültek, 
akkor is megmagyarázták maguknak az emberek, hogy ez csak az ács (Mk 6,2-3), és a Sátán 
munkálkodik benne (Lk 11,14kk). 
 Nagy divat ez a kétkedés a mai napig. Nagyon igaz a mondás, amit Napóleonnak tulaj-
donítanak, hogy „Az ember mindent elhisz, csak ne legyen benne a Bibliában.” De ahogyan 
Luther írta a nagy tudós Erasmusnak, aki a kétségekben lelte kedvét, hogy „A Szentlélek nem 
szkeptikus!” 

 
 Nem az a baj, ha vannak kérdéseink, ha-
nem az, ha nem vagyunk nyitottak az Úr válaszára 
az Ő igéjében. Pedig ha hittel elfogadjuk mindazt 
amit mond, akkor egyszer majd elfogynak a kér-
déseink, mert mindenünk meglesz Nála. 
 

 Hiszem-e ezt? 



  

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Oldal  5 

A hírlevél címe 

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

Egység 
 
 „Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, 
 hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: 
 azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” 
 

 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, 
 ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 
 „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” 
 

 Péter így válaszolt: 
 „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
 Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, 
 és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 
 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, 
 sőt mindazoké is, akik távol vannak, 
 akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” 
 (ApCsel 2,36-39) 

 

 A kérdező, kétkedő so-
kaságnak az Úrtól jön a vá-
lasz. Péter, ez a halászember 
elképesztő bátorsággal és 
bölcsességgel beszél több 
ezres tömeg előtt. A Szentlé-
lek által szól, aki betöltötte 
az Ő szívét, és a megfeszített 
Jézus Krisztust állítja közép-
pontba, Rá irányítja a soka-
ság figyelmét. A kereszt be-
széde (1Kor 1,18) most is vá-
lasztás elé állítja az embere-
ket. Az elevenükbe hasít ez 
az ige, mert azzal kell szem-
besülniük, hogy bűneikkel ők 
feszítették keresztre a min-

denség Urát, még akkor is, ha ott sem voltak azon a páskaünnepen. Az eltalált szívekből felfa-
kadó kérdésre, hogy „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” pedig jöhetett az egyértelmű válasz: 
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bo-
csánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. ...” A sokaságból 3000 ember hitt és en-
gedelmeskedett, ezáltal egységbe került az Úrban. Nem Péter teremtette meg ezt, ő csak esz-
köz volt. Az élő Isten aki a Fiát adta értük, Ő leplezte le a bűneiket, és szólította ki őket elve-
szett állapotukból igéje és Szentlelke által. Ez pedig ma is valóság. Ha már átéltük, adjunk 
ezért hálát, de vegyük komolyan az igét, hogy a távol levőké is az ígéret, akik felé küld a mi 
Urunk. 



 



 

Ökumenikus Lelkipásztori és Munkatársi 
Missziói Konferencia 

 
Kedves Testvérek! 
 

Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet 
 

Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban 
(8253 Révfülöp, Füredi út 1.) tartunk  

június 23 – 27. között. 
 

Tehát úgy, mint hagyományosan, június utolsó hetében tartjuk ezévi missziói-lelkészi konferen-
ciánkat Révfülöpön 23-án délután várjuk az érkezőket – amelyre természetesen munkatársaito-
kat is szívesen látjuk és várjuk. Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik és pénteken ebéd-
del fejeződik be. 
 

Konferenciánk témája: 
 

Családom a gyülekezetem – gyülekezetem a családom 
 

A téma szövege nem igényel különösebb magyarázatot. Hisszük, hogy az evangélium minden 
időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az 
erőszak, a gyűlölködés, a reménytelenség és a megkeseredés állapotában lévő egyéneknek és 
közösségeknek. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a ver-
senyt. 
 

Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás. 
 

Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle 
kifejezésmódjára. 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy reménységünk szerint az esti istentiszteleteken az Ökumenikus Ta-
nács tagegyházainak lelkészei bizonyságtételeiből épülhetünk. 
 

Szolgálatunk, felelősségünk és elkötelezettségünk közös, mert az egy Úrtól kaptuk. Ebben a lelki 
egységben szeretnénk együtt lenni Révfülöpön, a testvéri közösség ápolásában, az Igére figye-
lésben és az imádságban. 
 

Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra és azzal a készséggel, hogy a Szentlélek se-
gítségével újat is tanuljunk egymástól. 
 

Ócsa, 2014. február 24. 
 

A szervezők nevében  
 

Nemeshegyi Zoltán 
a MEÖT Missziói Bizottságának elnöke sk. 
 

A konferenciáról 
részletes információk: 

 

a következő oldalakon 
olvashatóak! 



 

 

 

ÖKUMENIKUS LELKIPÁSZTORI ÉS MUNKATÁRSI 
MISSZIÓI KONFERENCIA 

 

•    Időpontja: 2014. június 23 - 27. (hétfő vacsorától péntek ebédig). 
 

•    Helye: Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
8253 Révfülöp, Füredi u. 1. 
Tel: 87/464-107 
e-mail: revfulop@lutheran.hu 
 

Témája: Családom a gyülekezetem – gyülekezetem a családom 
 

•    A jelentkezők elhelyezése 1-4 ágyas szobákban lesz a konferenciaközpontban. 
Ha az elhelyezéssel kapcsolatosan külön kérés van, pl. együtt szeretné az elhelyezést 

 valakivel/valakikkel, kérjük, jelezze a megadott rovatban, hogy a szállásbeosztásnál – 
 bizonyos korlátokon belül – kérését figyelembe vehessük. 

A helyszínen már nehézkes a változtatás. 
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. 
 

•    A részvételi hozzájárulás összege 
a teljes konferenciai időre, amely szállást és napi háromszori étkezést foglal magában  
változatlanul 14.000,- Ft/fő, 
függetlenül attól, hogy elhelyezése hány ágyas szobában történik.  
Jelentkezéseket csak a konferencia teljes időtartamára 
és a beérkezés sorrendjében van módunkban elfogadni. 
 

•    Jelentkezési határidő: 2014. május 15. 
 

A jelentkezési lapokat a 
 

MEÖT „Ökumenikus Missziói Konferencia” 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. 
 

címre kérjük visszaküldeni, 
vagy faxon a 06 1 371-26-91-es fax számon, 
vagy e-mailben az oikumene@meot.hu 
 

A jelentkezés elfogadásáról visszajelzést küldünk, ugyanakkor mellékeljük majd a be-
fizetési csekket is, amely a teljes konferencia költségére vonatkozik. 

 

Helyszíni befizetéseket a konferenciatelep nem tud elfogadni. 
 

Gyakorlati kérdésekben felvilágosítást levélben a fenti budapesti címen, e-mail-en az 
oikumene@meot.hu címen, valamint a 371-26-90-es telefonon lehet kérni munkanapokon 
9-16 óra között, pénteken 9-től 14 óráig. 

Honlap: www.meot.hu 
 

A tartalmi kérdéseket 
Nemeshegyi Zoltán várja 
a 06-20-8860-205-s telefonszámon. 



CSALÁD - ÉS/VAGY – MISSZIÓ 
                     „Családom a gyülekezetem – gyülekezetem a családom.” 
 

Hétfő 16. 00-tól érkezés, szoba elfoglalása 
           18. 00 Vacsora 
           19. 00 Igehirdetés - Pintér Imre lelkész, a Magyar Pünkösdi Egyház /MPE/ alelnöke 
                      Bizonyságtétel - Durkó Albert MPE cigánymisszió vezetője 
Kedd 8. 00 Imaközösség - Szeverényi János 
  a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkésze 
          8. 30 Reggeli 
          9. 15 Igetanulmány - Lőrik Levente baptista lelkipásztor, a BTA tanársegédje 
         10. 00 Szünet 
         10. 30 Előadás: A zsidó család a bibliai alapoktól napjainkig – Radnóti Zoltán rabbi 
         12. 30 Ebéd 
         16. 00 Csoportfoglalkozások 
         18. 00 Vacsora 
         19. 00 Igehirdetés – Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója 
                    Bizonyságtétel: Kovács Imre baptista lelkipásztor 
Szerda 8. 00 Imaközösség - dr. Szarka Miklós ny. ref. lelkipásztor, házasság és családterapeuta 
            8. 30 Reggeli 
            9. 15 Igetanulmány – Lőrik Levente baptista lelkipásztor, a BTA tanársegédje 
           10. 00 Szünet 
           10. 30 Előadás: Családfa – gyökerek – Taracköziné Nemes Mónika 
  református lelkipásztor, pásztorál-pszichológus 
           12. 30 Ebéd 
           16. 00 Csoportfoglalkozások 
           18. 00 Vacsora 
           19. 00 Igehirdetés – Gyurkó József metodista lelkész 
                      Bizonyságtétel – Dr. Hecker Frigyes ny. metodista szuperintendens 
Csütörtök 8. 00 Imaközösség - Dr. Hecker Frigyes ny. metodista szuperintendens 
                8. 30 Reggeli 
                9. 15 Igetanulmány – Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész 
               10. 00 Szünet 
               10. 30 Előadás: Házasság – és/vagy – misszió? Taracköziné Nemes Mónika 
               12. 30 Ebéd 
               16. 00 Csoportfoglalkozások 
               18. 00 Vacsora 
               19. 00 Igehirdetés – Gulácsi Lajos Kárpátaljai ny. református püspök 
                          Bizonyságtétel – Gulácsi Lajos Kárpátaljai ny. református püspök 
Péntek 8. 00 Imaközösség - Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, a BTA docense 
            8. 30 Reggeli 
            9. 15 Igetanulmány – Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész 
           10. 00 Előadás: A lelkészgyerekek /hitre/nevelése – Taracköziné Nemes Mónika 
           11. 15 Úrvacsorai istentisztelet – Szeverényi János evangélikus országos missziói lelkész 
  Bizonyságtétel: B. Pintér Márta evangélikus női missziói lelkész 
           12. 30 Ebéd – Elutazás 


