
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Kedves Testvérek! 

E kis áhítat megírása közben elővettem néhány 

régi Látogatót, és beleolvastam, mit is irtunk 8-10 éve 

ezen az oldalon. Az egyik írást, amit átfutottam, én 

vetettem papírrá, másikat pedig Nt. Peleskey Miklós, 

volt diák-lelkészünk. Érdekes módon mindkettőből az 

sugárzott, az volt a fő gondolat, hogy az apostolok nem 

a maguk feje után, nem a maguk gondolataitól 

vezérelve cselekedtek, hanem 

egyrészt engedelmeskedtek  a Lélek 

szavának, másrészt, ahogy Miklós 

írta, az őket követők részt vettek az 

apostoli tanitásban, vagyis követték 

azoknak a szavait, hitét, példáját, 

akik előttük szóltak, jártak, 

cselekedtek. 

Milyen érdekes közös vonása 

annak a régi két írásnak, hogy az 

engedelmességre, a magunk 

átadására mutat. Hiszen az első 

Pünkösd arról is szólt, hogy az ember 

olyan vezetést, olyan ihletet kap a 

Szentlélek által, amelyben bízhat, s amely által 

elengedheti a görcsös szorongást, a megfelelni vágyást, 

a „jaj, hogy fogom én ezt megcsinálni” mentalitást és 

bizalmát Istenbe vetheti úgy, hogy kétezer év 

sikertörténete áll mögötte, támaszként. Hiszen az első 

Pünkösd a keresztyén egyház kezdetét jelzi, amikor a 

szétzilált és árván maradt tanítványokból apostolok 

lettek, amikor a halászból igazi ember-halász vált, 

amikor a szemtanúságból a vértanúságig vezető út sem 

volt félelmetes, mert érezték Krisztus jelenlétét a Lélek 

által. Visszatekintve az egyház majd kétezer éves 

történelmére, elmondhatjuk, hogy sikeres volt az 

egyház szerveződése, még ha az emberi hibák, 

mulasztások időnként elhomályosítják is a Krisztus 

Egyháza tökéletességét.  

Pünkösd ugyan kívülről nézve káosz volt, de 

belülről a Nagy Rendező által mégiscsak az ember és 

Isten kapcsolatában a káoszt lenyugtató Pártfogó jelent 

meg. Hiszen a Lélek által nyert értelmet a tanítványok 

minden tapasztalata, a Lélek indította és erősítetté őket 

arra, hogy az örömhírt vigyék a Föld legtávolabbi 

sarkáig. S ez a Lélek tette lehetővé, hogy az ego, ami 

által Péter azt bizonygatta, ő ugyan nem hagyja cserben 

a Mestert, háttérbe kerüljön, s inkább 

az „én Uram és én Istenem” alázata 

munkálkodjék bennük.  

Számomra a mai Pünkösd 

üzenete is ez: hagyjuk, hogy a Lélek 

szóljon belőlünk. Hagyjuk, hogy a 

Lélek formálja át az életünket. 

Hagyjuk, hogy a Lélek vezessen 

bennünket arra, amerre akarja, 

hiszen a Lélek irányítása alatt a 

nekünk kijelölt úton járhatunk. Bár a 

mai ember önbizalma, egoja, gőgje, 

vélt tudása túlszárnyalta a kétezer 

évvel ezelőtti emberét, ugyanolyan 

módon szorul Istene szeretetére és elfogadására, mint 

azok, akik látták a lángnyelveket és hallották a szél 

zúgását.  

A világban ma, ezt bizonnyal kijelenthetjük, 

káosz uralkodik. De, és erre nézve még nagyobb a 

bizonyosság: a Lélek ma is, most is, közöttünk is jelen 

van. S ez a Lélek várja, hogy az életünkbe léphessen, 

ott a káoszt renddé és nyugalommá formálhassa, s 

vezethessen bennünket a nekünk kijelölt úton. 

Kívánom, hogy 2018 Pünkösdjén a Lélek úgy formálja 

az életünket, hogy értsük, merre és mire hív bennünket, 

s hogy meglegyen bennünk a kellő alázat ezt a hívást 

elfogadni. 

Mayer Judit  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„„ Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 

hogy szóljanak... Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket 

mindegyikünk a maga anyanyelvén?...” Apostolok cselekedetei 1:3,7 

 

 

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM    

A WASHINGTONI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 

2018. május 20. 
 

 
------------ 



                                     

 

 

 

 

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én 

gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól 

az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, 

annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és 

gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az 

eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, 

hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé 

teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 

ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér 

vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, 

eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55, 8-11) 

Mi gondolataink és az Úr gondolatai 

Sokan vannak, akik úgy érzik biztonságban 

magukat, ha pontosan jó előre tudják életük minden 

egyes pontjának a megtervezett lépéseit. Viszont 

vannak olyanok, akik nem egy jó előre megtervezett 

lépésenként átgondolt rendszerben élik az életüket, 

hanem figyelnek a felkínálkozó lehetőségekre. Az 

állandóan változó és sokszor kiszámíthatatlan világban 

úgy lavíroznak, hogy 

közben mégiscsak előre 

halad az életük. Abban 

mindannyian egyet 

értünk, hogy első hallásra 

egyik csoportnak sem 

tetszik, ha az Úr Igéje 

arról beszél, hogy a mi 

emberi utaink és 

akaratunk nem egyezik az 

Ő mennyei utaival és 

akaratával. Viszont a nap 

végén rájövünk: Isten csodálatos bölcsessége sugárzik 

abból, hogy az ő magasabb akarata érvényesül ezen a 

födön. 

 A két éves washingtoni ösztöndíjas éveim után 

én egészen biztosan ezzel az érzéssel zárom a Master 

of Theological Studies képzésemet. Mint sokan tudják 

a gyülekezetből közvetlenül a teológia elvégzése után 

szerettem volna külföldi tanulmányokat folytatni, Isten 

azonban másként rendelkezett, ezért pedig áldassék az 

Ő háromszor szent neve! Az Atyai gondviselésének 

köszönhetően elkezdhettem lelkipásztori 

szolgálatomat a Nagykőrösi Református Egyház-

községben. Már a negyedik éve szolgáltam abban a 

gyülekezetben, mikor Czeglédi Péter Pál barátom 

megkeresett, hogy van egy nagyszerű lehetőség 

Washingtonban. Bevallom elsőre jött a nyilvánvaló 

kérdés: miért pont most? Miért nem 4 évvel korábban? 

Biztos, hogy most kell otthagynom azt a szolgálatot, 

amelyiknek éppen kezdtem érezni, hogy egyre inkább 

kezdi meghozni a gyümölcsét? Nem ez volt az első 

alkalom, amikor újra meg kellett tanuljam, hogy az 

emberi miértekre nem mindig kapunk Isteni feleletet. 

Viszont ha az Isten sorozatosan nyitja előttem az 

ajtókat, épp akkor, amikor én emelném a kezem, hogy 

bekopogtassak rajtuk, akkor ezt egész nyugodtan 

tekinthetjük égi jelnek: Isten magasabb útjai erre 

vezettek engem. Az autó vezetés oktatóm józan tanácsa 

jutott az eszembe: nem az a kérdés, hogy értem-e miért 

tették oda a forgalomirányító táblákat az út szélére, az 

a kérdés, hogy meglátom-e őket és tudom, hogy mit 

kell tenni. Nem az a kérdés, hogy értem-e, hogy miért 

arra vezetnek az Úr útjai, hanem az, hogy akarok-e 

járni rajta. Most hogy már én is végig tekinthetek ezen 

a Washingtoni két éves szolgálatomon a tapasztalat 

eredményezi a hitvallást: érdemes a saját utaink helyett 

az Isten ösvényét követni. 

Magasság és mélység perspektívái 

Éppen azért érdemes, mert a mi emberi 

képességeink komoly 

korátok közé vannak 

szorítva. Viszont a 

mindenható Istent nem 

korlátozza semmi, Őrá 

nem azok a szabályok 

érvényesek, mint ránk. Mi 

csak visszatekintve tudjuk 

vizsgálni életünk 

eseményeit. A jövőről 

csak reménységeink és 

kívánságaink lehetnek. 

Isten viszont felülről másik szemszögből látja az Ő 

útját. Múltat, jelent és jövőt egyben tud vizsgálni. 

Tudja, hogy mire van szükségünk a múltból, ahhoz, 

hogy a jelenben helyt tudjunk állni és mire lesz 

szükségünk az elkövetkezendőben, hogy az Ő országát 

tudjuk gyarapítani életünkkel és szolgálatunkkal. 

Mindkét alkalommal, mikor Amerikába 

tartottam, már a repülő úton jelezte számomra az ég 

Ura, hogy mi lesz a fő motívuma annak az évnek. 2016 

nyár végén utazva egy 6 éves nyűgös kisgyermek 

mellett utaztam át az óceán felett. Édesanyja az 

előttünk lévő ülésen szundítva rám hagyta, hogy én az 

alvás helyett megpróbáljam lekötni a gyermeket a 

repülőgép nyújtotta lehetőségekkel. Rendben uram! 

Türelmet és toleranciát kell tanuljak ebben az évben. 

Ez valóban így is volt. Az orientáció napján felhívták 

rá a figyelmünket, hogy az elkövetkezendő években, 

alapjaiban fogja megváltoztatni a szeminárium a 

hitünket és az Istenről való gondolkodásunkat. „We are 

A mi gondolataink és az Úr gondolatai - beszámoló 



                                     

 

 

 

 

going to take your Jesus away! – To replace it with a 

new perspective.” -  hangzott a dékán beszédében. Erre 

felkaptam a fejem – „Challange accepted!” – 

gondoltam magamban. A Jézusról kialakított 

gondolataimat nem sikerült megingatni. Ha bármilyen 

változásról kellene beszámoljak, az éppen az, hogy 

még inkább megerősödtem abban a hitemben, hogy az 

a Kálvinista szemlélet, amelybe beleszülettem és 

amelyben felnőtté vált a hitem, a legbiztosabb forrása 

lehet a békességemnek. Viszont a perspektíva 

szélesítésében valóban gyarapodtam. Olyan 

nézőpontot nem találtam, amivel szívesen felcserélném 

a sajátomat, de feltétlen érdekes volt megismerni új 

utakat, új gondolatmeneteket. Ehhez viszont türelem és 

tolerancia kellett és persze egy biztonságot nyújtó 

védelem. Számomra ezt jelentette a Washingtoni 

Református Gyülekezetben végzett szolgálat. 

Számtalanszor előfordult, a gyülekezetben békességre 

találtam. Az igei szolgátokban, a hitvalló énekekben, a 

testvéri beszélgetésekben megpihenhettem és újult 

erővel mehettem neki az ismeretlennek. A gyülekezet 

a maga hagyományosságával, Kálvinista 

értékrendjével és 

magyarságot őrző 

közösségével 

valóban külhoni 

családommá vált ez 

alatt a két év alatt. A 

közösség 

szolgálatáért az 

értékek megőrzéséért 

és a szerető gondoskodásért az Isten gazdag áldását 

kérem a gyülekezet minden tagjára.  

Ahogy nekirugaszkodtam a második évnek 

ismét a repülő úton tapasztaltam meg a következő év 

legfőbb tanulságát. A frankfurti reptéren az összes 

Amerikába tartó utast egyeten ellenőrző kapun akartak 

átengedni, így már az érkezés pillanatában lehetett 

látni, hogy a gépeket mindenki le fogja késni. 

Ugyanazokkal az emberekkel álltam sorba a helyi hotel 

recepciójánál, akikkel a reptéren várakoztam. Amit 

meg kellett tanuljak a második évemben az éppen az, 

hogy az előre nem látott változásoktól nem kell, 

megretteni. A mi mennyei Atyán jelen van akkor is 

amikor mi úgy hisszük a felfordulás lett úrrá az 

életünkön. Isten úr a káosz felett is. Ahogy az 

akadémiai angol nyelvet egyre inkább elsajátítottam 

úgy rugaszkodtam el a tanulásban az egyéb 

világvallások ismerete felé. Viszont az ingoványos 

talajt nem pusztán az ismeretlen hitrendszerek 

megismerése jelentette. Az egyre nagyobb akadémiai 

kihívások is bizonytalanná tették az életemet. Isten 

viszont ott volt akkor is pédául mikor a kálvinista 

puritán hagyományoktól eltérő Bibliai interpretációt 

tanultam, és akkor is, mikor a 13.000 szavas 

szakdolgozatot kellett megírjam. 

Az égből hulló áldás 

 A kihívásokkal és az új feladatotokkal 

szemben, a gyülekezet támogató és szerető közössége 

segített abban, hogy mind a gyülekezetben mind a 

tudományos munka végzésében helyt tudjak állni. Aki 

mindezt igazgatta, és az utamat egyengette, az a 

mennyei Atya volt, akinek a saját égi prespektívájából 

már jó előre megvolt a terve, hogy melyik úton kel 

járjak és milyen új tapasztalatokat ismereteket kell 

szerezzek. Így neki köszönhető hogy nem csak új 

nézetekkel, más értékekkel hanem sok-sok szeretettel 

is gazdagodtam a Washingtoni ösztöndíjas éveim alatt. 

A diplomaosztómra készülve az elmúlt hetekben újra 

át kellett néznem az elvégzett tanegységeket és ekkor 

fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy ha 

évekkel előre megtervezhettem volna ezeket az órákat, 

akkor sem lehetett volna jobban átgondolt rendszerben 

egymásra építeni a tanegységeket. Ez viszont egész 

biztos nem földi 

bölcsességnek, 

hanem a mennyei 

Atya útitervének volt 

köszönhető. Neki 

adok hálát mindazért 

az áldásért, amellyel 

kiegészítette az én 

hiányosságaimat, 

erősítette az én erőtlenségeimet, biztosan vezette az én 

bizonytalan lépteimet. Bár sokáig bizonytalan volt, 

most már egyre biztosabban úgy tűnik, hogy még egy 

évig én szolgálhatok ebben a gyülekezetben. Hálát 

adok, azért mert a gyülekezet lehetővé tette számomra, 

hogy ebben az elmúlt két évben a Washingtoni 

közöségben tapasztalhattam meg, hogy Isten igéje nem 

üres beszéd, hanem eléri azt, amit az Atya akar. Mindig 

nevel és valami új dologra akar megtanítani, amit majd 

aztán a jövőben végzett szolgálatomban lesz 

szükségem. A legfőbb tanulság számomra az, hogy 

akár gondos terv szerint élem az életem, akár a 

lehetőségeket fürkészve haladok előre a bizonytalanba, 

ha az Isten útján járok és hallgatok az Ő gondolataira, 

akkor egész biztos célba érek és az út végén hálát 

adhatok az Isten mennyei precizitással kigondolt 

tervéért. Ez az út áldozatokkal és fáradságos munkával 

jár, de az Úr igéje eléri a célját, amiért küldte: Isten 

országa gyarapodik általa.  

 Csomós János 

 



                                     

 

 

 

 

When the Holy Spirit came upon the apostles 

and the other believers on the Day of Pentecost, those 

who heard them speaking in tongues were perplexed 

and asked, “What does this mean?” (2:12). The 

question persists in our day. Many claim that the 

meaning of Pentecost is that we should have the same 

experience as the disciples, namely, that we are to seek 

the baptism of the Holy Spirit and to speak in tongues. 

You have probably had other Christians ask you, as I 

have, “Have you received the baptism of the Holy 

Spirit?” If you have not spoken in tongues, they are 

eager to help you have this experience for yourself. We 

all need to answer biblically, in light of the context, 

What is the meaning of Pentecost? 

Acts 2 must be interpreted in light of Acts 1:4-

8, where the risen Lord Jesus instructed the disciples to 

wait in Jerusalem for the 

promise of the Father, the 

Holy Spirit. Jesus 

explained that they would 

“be baptized with the Holy 

Spirit not many days from 

now” (1:5) and they would 

receive power to be 

Christ’s “witnesses both in 

Jerusalem, and in all Judea 

and Samaria, and even to 

the remotest part of the 

earth” (1:8). Just as the 

ministry of Jesus depended 

on the Holy Spirit 

descending on Him at His baptism, so the ministry of 

the disciples depended on them receiving the Holy 

Spirit and relying on His power. While they had 

experienced a measure of the Spirit’s power before 

(John 20:22), now He would come to dwell in them 

permanently (John 7:37-39; 14:17). 

Thus Acts 2 must be interpreted as a special 

historical event, signifying a new period in God’s 

dealings with His people. Pentecost signals the 

dawning of the age of the Holy Spirit. And the fulness 

of the Spirit in God’s people is to empower them for 

witness to all the nations. Thus, 

The meaning of Pentecost is God’s equipping 

His church with the power of His Spirit so that He will 

be glorified among the nations. 

The point of Pentecost is mission, and the goal 

of mission is that “the earth will be filled with the 

knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover 

the sea” (Hab. 2:14). If we properly understand this 

great historic event, our hearts will be enflamed with 

cause of seeing some from every tribe and tongue and 

nation bowing before the exalted Lord Jesus Christ. 

1. The necessary power for fulfilling God’s 

plan is His Holy Spirit. 

The Holy Spirit is not just a force. He is the 

third person of the Trinity, God is every way. We know 

that He is a personal being in that He can be grieved 

(Eph. 4:30); you cannot grieve an impersonal force. 

Jesus calls Him the Paraclete, or Comforter. The word 

means, “one called alongside to help.” We know that 

He is God in that He performs deeds, such as creation, 

which only God can do. In Acts 5:3, Peter accuses 

Ananias of lying to the Holy Spirit and then adds, “You 

have not lied to men but to God” (5:5). 

Before the Day of 

Pentecost, the Holy Spirit 

regenerated men and 

empowered them for 

serving God. But He did 

not permanently indwell all 

believers (Ps. 51:11; Luke 

11:13). In the Upper Room, 

Jesus had told the disciples 

that He would send the 

Holy Spirit to be with them 

forever. He added, “You 

know Him because He 

abides with you and will be 

in you” (John 14:16-17). 

Thus on the Day of Pentecost, the disciples were 

baptized with the Holy Spirit (Acts 1:5), in fulfillment 

of Jesus’ promise. In Acts 8, the Spirit was poured out 

on the Samaritans through the apostles, so that both 

they and the apostles would realize that they were now 

members of the same body of Christ. The same thing 

happened with the Gentiles in Acts 10 and with the 

followers of John’s baptism in Ephesus (Acts 19). 

These transitional outpourings of the Holy Spirit 

follow the pattern of Acts 1:8. 

Once the transition was completed, all that 

believe in Christ receive the Holy Spirit at the moment 

of salvation (Gal. 3:2-5). Paul states, “You are not in 

the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God 

dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of 

Christ, he does not belong to him” (Rom. 8:9). 

We need to be careful to distinguish several 

terms that are often confused. In Acts 1:5, Jesus said 

The Meaning of Pentecost 

 



                                     

 

 

 

 

that the apostles would be baptized by the Holy Spirit, 

which occurred on the Day of Pentecost. Baptism refers 

to being totally identified with the Spirit and to the 

initial reception of the Spirit. Paul tells the Corinthians, 

“For by one Spirit we were all baptized into one body, 

whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we 

were all made to drink of one Spirit” (1 Cor. 12:13). If 

the baptism of the Spirit were a special experience for 

the spiritually elite, Paul would not have said such a 

thing to the Corinthians, who were not noted for their 

spiritual maturity! The New Testament nowhere 

commands believers to be baptized with the Holy 

Spirit, since it is not an experience we are to seek, but 

God’s action performed on the believer at the moment 

of salvation. 

We are, however, commanded to be filled with 

the Spirit, which means to be controlled by the Spirit 

(Eph. 5:18). The disciples on the Day of Pentecost were 

not only baptized with the Spirit. Also they all were 

filled with the Holy Spirit (Acts 2:4). While the 

baptism of the Spirit is a one-time event, being filled 

with the Spirit happens repeatedly (see Acts 4:8, 31; 

6:5; 7:55; 9:17; 13:9). To 

be filled with the Spirit, we 

must empty ourselves by 

confessing all known sin 

and by dying to self. We 

must yield ourselves fully 

to the Lord and depend on 

Him step by step (“walking 

in the Spirit,” Gal. 5:16). 

Being filled with the Spirit is also called (in a parallel 

passage) letting the word of Christ richly dwell in you 

(Col. 3:16; see Eph. 5:18 and context). Thus the filling 

of the Spirit cannot be divorced from God’s Word 

being at home in your heart. The results of a consistent 

daily walk in the Spirit will be the fruit of the Spirit 

(Gal. 5:22-23) manifested in our lives and relationships 

(Eph. 5:19-6:9; Col. selves fully to the Lord and depend 

on Him step by step (“walking in the Spirit,” Gal. 5:16). 

Being filled with the Spirit is also called (in a parallel 

passage) letting the word of Christ richly dwell in you 

(Col. 3:16; see Eph. 5:18 and context). Thus the filling 

of the Spirit cannot be divorced from God’s Word 

being at home in your heart. The results of a consistent 

daily walk in the Spirit will be the fruit of the Spirit 

(Gal. 5:22-23) manifested in our lives and relationships 

(Eph. 5:19-6:9; Col. 3:16-4:1). 

This initial outpouring of the Spirit at Pentecost 

was marked by three symbolic phenomena. First, there 

was the sound of a violent rushing wind that filled the 

house. Then, there was the visible sign of tongues of 

fire resting on each person. Finally, there was the 

miraculous speaking in foreign languages which none 

had previously learned. 

The sound of the violent rushing wind was 

primarily a picture of invisible power. As you know, 

the wind, which you cannot see, exerts incredible 

power in a tornado or hurricane. In this case, the 

disciples heard the noise, but there is no indication that 

they felt it blowing. It was rather a miraculous sound 

that came from heaven. The noise was loud enough that 

it gathered the crowd to find out what was happening 

(1:6). 

Both the Hebrew and Greek words for wind and 

spirit are the same. In Ezekiel 37, God commanded the 

prophet to prophesy to the winds to breathe on a valley 

of dry bones. When he did so, the breath of life came 

into them. God explains that He will put His Spirit 

within His people and they would come to life (Ezek. 

37:9-14). In John 3, Jesus spoke to Nicodemus about 

the need to be born of the Spirit. He explained, “The 

wind blows where it wishes and you hear the sound of 

it, but do not know where it comes from and where it 

is going; so is everyone 

who is born of the Spirit” 

(3:8). The Holy Spirit, like 

the wind, is a mighty 

power, but we cannot see 

Him. We can only see His 

effects. One of His most 

powerful effects is when 

He imparts spiritual life to 

those who were dead in their sins. 

The second phenomenon was the appearance of 

tongues of fire resting on each person in the room. 

Throughout the Bible, fire symbolizes God’s holy 

presence. Moses in the wilderness saw the bush that 

was burning and yet not consumed. God Himself was 

in the bush. Later, Israel in the wilderness was guided 

and protected by the pillar of fire. John the Baptist 

predicted that Jesus would baptize with the Holy Spirit 

and with fire. Jesus said that He had come to cast fire 

upon the earth (Luke 12:49). The final place of 

judgment is the lake that burns with fire forever and 

ever. Hebrews 12:29 says that our God is a consuming 

fire. 

Fire brings both heat and light. The heat of fire 

consumes the dross, purifying those who come in 

contact with it or destroying those who have no gold in 

them. The heat of fire also pictures the zeal that should 

mark believers, who are to be hot, not lukewarm, in 

their devotion to Christ (Rev. 3:15-16). The light 



                                     

 

 

 

 

pictures the illumination that God brings to those in 

spiritual darkness. 

The fire on the Day of Pentecost appeared in the 

form of tongues to symbolize God’s holy power 

through the proclamation of His Word, burning into 

people in a way that purifies them. As Paul later stated, 

the gospel is the power of God for salvation to 

everyone who believes (Rom. 1:16). That gospel must 

be verbally proclaimed for the power to come through. 

Down through church history, the sovereign 

Spirit has moved unseen as the wind, where He wills, 

to bring revival. Invariably, it starts with the church, 

purifying God’s people, igniting their cold hearts with 

a renewed passion for knowing God and burning off 

the dross of the world that had contaminated them. 

Through them, it spreads as the gospel is proclaimed 

and the Spirit imparts new life in Christ to dead sinners. 

Through His mighty Holy Spirit, God does what no 

humanly orchestrated “revival” could ever do. He 

brings lasting change by regenerating and purifying 

dead sinners so that He 

is glorified as people 

recognize His mighty 

deeds. Such revival is 

clearly a sovereign act 

of God, not the result of 

any human effort or 

planning. We should be 

praying that God would 

graciously send such a 

revival on our land! 

Before we leave 

the subject of the power 

of the Holy Spirit, let 

me briefly deal with the question, “Should we seek to 

speak in tongues?” Some argue that the sign of being 

baptized with the Spirit is speaking in tongues and that 

if you have not done that, you are lacking a vital 

spiritual experience. This is a controversial subject; if 

you disagree with me, please try to set aside your 

emotions and reason with me from Scripture. As I said, 

there is no command to seek the baptism of the Holy 

Spirit, although we are commanded to be filled with the 

Spirit. The main evidence of being filled with the Spirit 

is the fruit of the Spirit, which is godly character (Gal. 

5:16-23; Col. 1:9-12). 

First, we need to be clear that the genuine gift 

of tongues is the ability to speak a foreign language that 

you have not studied. It is not, either in Acts or in 1 

Corinthians, to speak “ecstatic utterances,” which is a 

nice term for gibberish. In Acts the disciples were 

speaking languages which the native speakers could 

understand, but which the disciples had never learned. 

In 1 Corinthians, the tongues needed interpretation 

because native speakers were not present. But you 

cannot interpret nonsense syllables; you can only 

interpret language that has fixed, objective meaning 

behind the sounds that are uttered. This criterion alone 

invalidates 99 percent of what is called speaking in 

tongues in our day. 

Secondly, we are never commanded or 

encouraged to seek the gift of tongues. Rather, the Holy 

Spirit sovereignly distributes gifts as He wills (1 Cor. 

12:11). When Paul says to earnestly desire the greater 

gifts (1 Cor. 12:31), he is talking to the church as a 

body, not to individuals. He means that the church 

should seek gifts that build up the body, not those, such 

as tongues, that may edify the individual. 

Also, the miraculous gifts were given to the 

church during the early period to confirm the apostolic 

witness, but they faded as time went on. The author of 

Hebrews wrote to a second generation of Jewish 

Christians. He tells 

them how the word of 

the Lord was confirmed 

by the apostles through 

various miracles and 

gifts of the Holy Spirit 

according to His own 

will (Heb. 2:3-4). If 

these gifts were present 

in the churches at the 

time he was writing, he 

would not have needed 

to refer to them as a 

thing of the past. Their 

purpose had been to confirm the apostolic message. 

After that purpose was fulfilled, they passed off the 

scene. 

Finally, as I hope you can see from the context 

of Acts 2, the meaning of Pentecost was not to 

encourage believers to have an ecstatic experience for 

th  eir own edification. The meaning of Pentecost was 

that God gave the Holy Spirit to His church so that they 

would bear witness to the nations for His glory. 

2. The goal of God’s plan is that He will be 

glorified among the nations. 

These Jews from all of these nations heard the 

disciples “speaking of the mighty deeds of God” 

(2:11). Peter will shortly preach the gospel, leading to 

the conversion of 3,000 souls. But the goal of the 

gospel is the glory of God. As John Piper has put it,  



                                     

 

 

 

 

 

“The reason missions exists is because worship 

does not.” In Revelation 5, John has a vision of the 

nations worshiping before God’s throne. That should be 

our vision as well.Note that not all responded 

positively, even though this was a “Class A” miracle. 

Even miracles will not convince mockers, who do not 

want to submit their lives to the Sovereign God. The 

Book of Acts is a record not only of might conversions, 

but also of fierce opposition to the preaching of the 

gospel. We should expect the same response. But we 

know that our God will triumph, that every knee will 

someday bow to Jesus Christ as Lord, to the glory of 

God the Father (Phil. 2:9-11). 

Conclusion 

Last Sunday, Marla and I listened to a powerful 

sermon by John Piper, which he gave to 50,000 college 

students. He began by telling of two elderly women 

who had given their “retirement” years to go to 

Cameroon for the sake of the gospel. They had been 

killed when their brakes gave out and their car plunged 

over a cliff. He asked, “Was that a tragedy?” He 

answered, “No, that wasn’t a tragedy. Let me tell you 

about a tragedy.”  

He cited a Reader’s Digest article about how 

 

many Americans are taking early retirement so 

that they can pursue their own pleasure. One couple 

had bought a yacht and spent their time sailing off the 

coast of Florida, collecting seashells. Piper said, “Now, 

that’s a tragedy!” Can you imagine this couple standing 

before God at the judgment and saying, “Here’s our 

seashell collection, Lord”? 

God’s purpose at Pentecost was to equip His 

church with the mighty power of the Holy Spirit so that 

we would be His witnesses to all the nations, resulting 

in His eternal glory. I want you to ask yourself these 

questions as you think about this purpose: 

 (1) *Is my daily life consciously dependent on 

the Holy Spirit? Would I have missed Him if He had 

withdrawn from me this past week? Do I lean on Him 

for purity of life and power to obey God? 

(2) *Is my daily desire to bear witness of Christ 

to those who are lost and perishing? The power of the 

Spirit isn’t given just to make me happy. It is given to 

make me holy so that my life and my words bring glory 

to God as I bear witness to His saving grace. That 

should be the meaning of Pentecost for you and me. 

Steven J. Cole 

 
Zsengellér József (forrás: reformatus.hu) 

 

Nagy Kornélia: Szentlélek hívása 

 

Nélküled csak könyv a Bibliánk: 

Talán szebb, különb, mint sok másik, 

De Igévé tüzedtől válik. 

Nélküled Jézus ember volt csak 

És holtak maradnak a holtak, 

De ha tüzed betölthet minket, 

Megvilágítja értelmünket, 

Látjuk Benne a Fiú- Istent. 

Ki értünk odaadott mindent, 

S legyőzve halált, bűnt és átkot, 

Megváltotta a holt világot, 

Hogy aki Megváltónak vallja, 

Vele éljen, Ő úgy akarja. 

S mi boldog tanúk, valljuk, éljük, 

Mert üzenetét már jól értjük… 

Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk! 

Pünkösdi versek 

Füle Lajos: Pünkösd fényében 
 

Pünkösd... Fényedben élek, 

teremtő égi LÉLEK, 

erőd gerjeszti lelkem. 

Felfogni szent csodádat 

nem tudhatom, de áldlak 

megújult életemmel. 
 

Az Ige, mint zsarátnok, 

hűlt szívemben lángot 

lobbantott, hála érte! 

Követségében járok, 

ahogy a tanítványok, 

rajtam a KRISZTUS vére. 
 

Dicsőítsd ŐT ma bennem, 

KI nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 

KI - érte mit se várván - 

megváltott vére árán 

ISTENNEK, az ATYÁNAK. 
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Istentisztelet 

 

Mai istentiszteletünkre a virág-

adományt Keresztes Péter hozta 

édesapja emlékére, a születésnapja 

évfordulóján. 

 

Kérem a testvéreket, nézzék meg a 

feliratkozási listát virágadományok 

hozatalára. Az áprilisi istentisztelet-

re még várjuk a gondoskodó 

családok jelentkezését. 

 

Kérjük, hordozzuk imádságainkban 

betegeinket. Ha valaki szeretné, 

hogy a lelkész meglátogassa, 

jelezze telefonon vagy e-mailben.  

 

Szeretnénk felfrissíteni a 

gyülekezet email, telefon és cím 

listáját. Kérjük, ha valakinek 

változott valamelyik elérhetősége, 

jelezzék, hogy az istentiszteletre és 

bibliaórákra pontosan tudjuk 

küldeni a meghívókat, illetve 

leveleket.  

 

Köszönjük azoknak a testvéreknek 

a kedvességét, akik a szeretet-

vendégséghez süteménnyel, ételek-

kel járulnak hozzá. Továbbra is 

hívogatunk mindenkit erre az 

alkalmunkra, hogy egymást jobban 

megismerhessük.  
 

Lelkészek elérhetősége: 
Mayer Judit: 

Telefon: (703) 444-2048; 
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

Csomós János 
Telefon: (202) 999-2165 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 
 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

Kérdések       

 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és 
ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok 
is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik 
saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt 
büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen 
megkönyörülvén, az Ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust tiértetek 
testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek 
hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen 
kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus 
Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és halandó 
testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az Ő örök 
dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy 
ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak 
szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az Ő megváltottai, az 
Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM.  
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