
Igehirdetés: Apcsel 19, 1-7 
Nagyvárosi misszió a 200.000-es Efézusban. Némely tanítványok kisebbségben, mint a 
keresztyénség ebben a világban. 
Olyan jó ebben a világban testvérekkel találkozni. Olyan jó az autókon látni a hal jelét. Szinte 
hasonló a helyzet az őskeresztyén időkhöz. Már alig találkozol egy olyan emberrel, aki ugyanazt 
tartja értéknek, mint amiben te megerősödtél. 
A békéscsabai ifiben gyakran volt együtt 40-50 fiatal is. Közülük ma már lelkészként szolgálnak 
sokan. 
Különböző felekezetekből jöttek a fiatalok. Egy sötéthajú pünkösdista fiú odaült mellém, és a 
combomra ütve kérdezte: János Testvér! Hogy vagyunk a Szentlélekkel? – Először fejembe ment a 
vér, nemcsak a kérdés miatt, hanem a lábamat ért fájdalom miatt is. Összeszedve magam 
válaszoltam, hogy átadtam a szívemet Jézusnak és a Lélek vezetésével munkálkodom azóta. Egy hét 
múlva, és két hét múlva megismétlődött a kérdés, no persze meg a csapás is a lábamra.  
Rossz emlék, de megértettem, az Úr küldte ezt a cigány fiút mellém, hogy egy életre megtudjam, 
milyen fontos a lélekkel való betöltekezés, a keresztség aktiválásaként napról napra tudatosan 
követni az Úr Jézus Krisztust. 
 
Sokak számára ellentmondásos János és Jézus keresztsége. Már a reformátorok is hangoztatták, hogy 
ha nem fogadjuk el János keresztségét, akkor azt a keresztséget utasítjuk el, amiben az Úr Jézus 
Krisztus is részesült. – A kettő együtt egész, mert folyamatot képeznek. 
Itt kell szólnom a gyermekkeresztségről 
A GYERMEKKERESZTSÉG   - igazi eredete az Ószövetségre nyúlik vissza. A hívő család a 
gyülekezet előtt bemutatta a Teremtőtől kapott megtisztelő ajándékot, a gyermeket. Bemutatták az 
Úrnak és a gyülekezetnek. A keresztyén gyermekkeresztség lényegében ugyanez, azzal a többlettel, 
hogy arról is bizonyságot tesznek, hogy ez a gyermek az Isten tulajdona és érte is meghalt a 
Megváltóisten a kereszten. 
Kérik a gyülekezetet, hogy segítsenek a fölnövekvő gyermek nevelésében, hogy egyszer ő is 
vehessen Szentlelket, hogy egyszer ő is aktiválhassa azt, amit a gyermekkeresztségben kapott. 
Amikor még nem volt járvány, nagy örömömre láttam az itteni keresztelőn, hogy lelkészünk, Olivér 
a gyermeket fölemelte és bemutatta a kereszt és a gyülekezet felé! 
A LÉLEK AKTIVÁLÁSA  
– Van a gépemen pár program, amit megvásároltam, feltelepítettem, de még nem aktiváltam. Ez azt 
jelenti, hogy a megvásárolt program egy végső azonosításon megy át. Ott a számítástechnikában ez 
üzleti kérdés, de nem így az evangéliumban.  
Ilyen a gyermekkeresztség is. Aktiválni kell. A keresztségre jó szó, az, hogy egy program. A hívő 
keresztyénné nevelés programja, melyet a konfirmáció, a megtérés alkalmával aktiválni kell. Ekkor 
indul el a tudatos keresztyén élet. 
Az evangéliumi keresztség aktiválása a konfirmáció, a Jézus Krisztus melletti döntés.  
Tudjátok, az aktiválás azt jelenti, hogy már megvan a szoftver, már telepítve van, de vissza kell 
kapcsolni az alkotóhoz, a forráshoz. Ez a megtérés, ez a döntés Jézus Krisztus oldalán! 
Ma a keresztyének nagy többsége nem tudja, hogy aktiválni kell a keresztségét. 
Vagyis alkalmassá tenni arra, hogy részt vegyen az Úr munkájában, és ha kiéleződik a helyzet, akkor 
az Úr harcában kell nekidőlve küzdenie. 
A keresztség aktiválása a Lélek megszólalása bennünk. Ez nem egyszerűen a lelkiismeret szava. 
Több annál. Ez a teljes odaállás Krisztus vitézei sorába. Ez a hadsereg nem zsoldos, hanem a 
mennyei hon értékeinek a védelmére verbuválódott sereg. 
Az első jele ennek az aktiválásnak a nyelveken szólás. 
Nyelveken szólás, de nem abban az értelemben, ahogyan sokan hamisan és hamisságra okot adó 
módon kisajátították! 
A nyelveken szóláson sokkal inkább azt kell értenünk az extatikus gyakorlat és értelmezéssel 
szemben, hogy mindenek-előtt beszélek, úgy, hogy a más nyelvet, a más értékrendet követők is 



megértik. Egyik legnagyobb baja a hitéletnek, de a politikának is, hogy a generációk nem értik 
egymást. A Keresztyén nyelveken szólás egyetemes nyelv. Nem révületben artikulátlan hangok 
hallatása, hanem nagyon is ésszerűen, lényegre törően elmondott bizonyságtétel, cselekedet. 
melynek láttán dicsőítik a kívülállók Isten nevét.   
A másik jelenség a keresztség aktiválásának következtében a Prófétálás! 
Végig gondoltuk már valaha is, hogy mi a prófétálás? Félek, hogy nem egészen! 
Sokakban az ragadt meg a szó hallatán, hogy a próféta tudja a jövőt. Sokan próbára is szeretnék tenni 
a prófétát, hogy akkor mondja már meg az ötös lottó számait is előre. 
Hát nem ez a prófétaság!  
Amit a próféta a jövőről tud, azt mindenki tudhatja. Ez a tudás a jézusi „az éjjel a tolvaj” léptékkel 
adatik meg a prófétának is. 
A próféta az, aki meg meri mondani azt, amit lát. Ezért nevezi az OT látónak. A próféta az, aki meg 
meri mondani azt, amit a fortélyos félelemben lézengő ember nem mer megmondani. S mivel 
megalkuvó, lassan teljesen elveszíti politikai, erkölcsi, lelki, értelmi látását. 
Tudatosítsd tehát. Aktiválnod kell a keresztséged, a gyülekezethez tartozásodat. Az aktiválás után 
megoldódik a nyelved imára, hálaadásra és szólásra, misszióra. 
Ez a szólás azután prófétai hang lesz, mely már nem fél kimondani a családban, a nevelésben, a 
közéletben, a közerkölcsben az igazságot. 
Így leszel Krisztus ellenségből Krisztus barát, sőt Krisztus bajtárs. Mert háború van, permanens 
háború van! 
A Sátán hadserege már régen énekli: Ez a harc lesz a végső… 300 éve készül a végső harcra, hogy a 
krisztushívőket kiirtsa a földről. 
Ha aktiválod a keresztségedet azt fogod tudni és énekelni: Ez a harc lesz az első, amit az Úrért vívok. 
Nálunk nincs végső harc. A végső harcot már régen megvívta Ő, Jézus Krisztus 2000 éve 
nagyszombaton.  Én pedig naponként kell, hogy rendelkezésére álljak az Ő parancsai megtartásában. 
A prófétálás harc, küzdelem, „éles lövészet”, melyhez bátorság kell. 
De ki akar háborút. Nem inkább békére vágyunk?  
A háborút a Személyes Gonosz kelti, nekünk „hitvédeknek”, mennyei honvédeknek a legbiztosabb 
fegyverünk a naponkénti belső béke.  
Illyés Gyula: 
Minden ütésed, átkod 
Hiába ellenem. 
Szörnyű a fegyverem: 
Megbocsátok. 
 
Így lesz a naponkénti küzdelem békévé kívül és belül. 
Joseph Scriven 1819-1886 korán harcba szállt Krisztusért. Bár tragikus csapások érték és tragikus 
körülmények között távozott 67 évesen, mégis rájött a béke forrására. 
Énekének egy kérdését emelem most ki:  
Mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk- Mindazért, mert imádságban Őhozzá nem 
fordulunk. 
Hogy ne veszítsünk több békét, imádkozzunk! 
 
Úr Jézus, segíts aktiválnunk a keresztségben kapott lehetőségeinket, szolgálatban, misszióban és 
bizonyságtételben. Hozz totális fordulatot gyülekezetünk életébe. Add a Lélek munkálkodásával azt 
a nyelvcserét, mely a súsárlóból, pletykálkodóból, közömbös, sablonos szócséplésből valódi, józan 
és minden generáció számára értelmes nyelveken szólást ad. 
Mindezt koronázd meg a Lélek erejével, prófétai bátorsággal. Tudjuk, hogy igaz az ének szava: A 
harc heves’bb lesz egyre, közel’g a Nagy Király.  Ámen. 
 


