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S z ü l e t é s n a p j u k a t  e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p l i k :  
 

Khaled Nada 3-án 

Siptár Miklósné 5-én 

Ritter Zsombor 6-án 

Khaled András 8-án 

Csonka Attila 8-án 

Paplauer János 9-én 

dr.Thalyné Kurdi Éva 10-én 

Kőszegi László ifj. 10-én 

Dergez Ferencné 21-én 

Pálmai Magdolna 24-én 

Mühl Henrik 25-én 

Rácz Noémi 28-án 

Schauermann Boróka 28-án 

Kőszegi Alexandra 31-én 
 
K ó d e x b e l i  á l d á s  
 

Az Úr legyen előtted,  
    hogy a jó utat mutassa neked.  
Az Úr legyen melletted,  
    hogy téged karjába zárjon és megvédjen.  
Az Úr legyen mögötted,  
    hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.  
Az Úr legyen alattad,  
    hogy felfogjon, ha leesel.  
Az Úr legyen tebenned,  
    hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.  
Az Úr legyen körülötted,  
    hogy megvédjen, ha mások rád rontanak  
Az Úr legyen fölötted,  
    hogy megáldjon téged.  
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,  
    ma, holnap és minden időben.  
                             Ámen. 

S Z E N T  P A T R I K   ( I V .  S Z Á Z A D )  

É v i  J e l i g e   
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” Róma 12,21 
 

E g y h á z u n k  É v i  J e l i g é j e :   
„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban áll-

hatatosak.”  Róma 12,12. 
 

R e n d s z e r e s  p r o g r a m j a i n k :  
 

Kedden 1800 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
Szerdán 1800 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
Csütörtökön 1700 órakor házi csoport. 
Pénteken Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz  
Szombaton ifjúsági óra, konfirmációs oktatás (időpont egyeztetés szerint)   
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, 1500 órakor Hidason. 
        Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.  
                 Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentiszteletet tartunk  
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.   
 

M á r c i u s i  p r o g r a m j a i n k :  
 

2011. március 4-én Világ Női Imanap  

2011. március 5-én Szalay András kora délután előadást fog tartani "Útkeresés a mai val-

lások dzsungelében. - Küzdjetek a Hitért! " címmel. 
2011. március 17-én Lelkésztovábbképző nap lesz Budapesten  

 

E l ő z e t e s  m é d i a  h í r e k :  
 

2011. április 1.-én Metodista félóra lesz a Kossuth Rádióban 13 óra 30 perckor 
 

I n f o r m á c i ó :  
  

Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt év elején az állam felé fizetett adójának felajánlha-
tó 1-1%-áért, melyet a Magyarországi Metodista Egyház (617 fő, 4.625.408,- Ft ), illetve a 
Márta-Mária Alapítvány (714.989, - Ft ) javára rendelkezett. Nagy szükségünk van a szolgálat 
végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszönjük! Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-
1%-kal, esetleg ismerősei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!  

Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073 
Az egyházunk öregek otthonát támogató  

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17 
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inkább befelé forduló, hiányoznak a külső munkaterületek (pl. kórház misszió, börtönmisszió). 
Gyülekezetünk otthont jelent a benne lévők számára, sok szolgálatot végeznek testvéreink, 2 
teológus indult a gyülekezetből, több országos bizottságban is részt vesznek tagjaink. Az aktív 
korúak mellett fontos az idősek imaszolgálata. A gyülekezet jövője szempontjából is nagyon 
fontos a fiatalok és a gyermekek jelenléte, és a velük való foglalkozás. Isten igéje formálja életün-
ket. Az ima megrengeti még a földet is (lásd Ap.csel-ben Pál börtönbe vettetését). Isten kincseket 
bízott ránk, ezeket megtartjuk, vagy tovább adjuk? Ez a „befelé” vagy „kifelé” fordulás kérdése. 
Sokféle szolgálatot végzünk kifelé: Hírlevél, honlap, györgytelepi munka, gyermekmunka Hida-
son, Gedeon és Éva munkája a szenvedélybetegek között, pécsi TV, házi-csoport, Pro Christ 
rendezvény, Női imanap, Alians imahét, Ökumenikus imahét, Cella Septichorában tartott bemu-
tató.  

Jó volna, ha ezek az aktuális időpontokban megjelennének a gyülekezeti imaéletben is. Amit 
kérünk, azt fogjuk kapni.  

Legfontosabb küldetésünk az, hogy tegyünk tanítványokká embereket, de ennek megvalósí-
tásában nem vagyunk elég aktívak, tudatlanok is vagyunk e téren. Ne fáradjunk bele a jó csele-
kedetekbe, lehet, hogy Isten csak később ad áldást hűséges szolgálatunkért.  

Jó lenne, ha gyülekezeti liturgia egységesebb, állandóbb, fegyelmezettebb lenne. Legyen a 
lelkész mellett valaki, aki segít az előkészítésben (pl. énekek egyeztetése a kántorral). 

Legyenek felkészült emberek a liturgia levezetésére, ha a lelkész távol van, és vendégszolgáló 
hirdeti az igét. A szigorúbban kötött liturgia nem minden jelenlévő elöljáró igénye, vigyázzunk, 
hogy ne merev szabályok szerint folyjék le az istentisztelet. Sajnálatos a hidasi gyülekezet össze-
zsugorodása (4 főre), holott ez volt a pécsi munka egyik kiindulópontja. Házi istentiszteleteken 
viszont most is 10 feletti a létszám. Hálás szívvel emlékeztek meg Wladár Antónia hidasi-pécsi 
szolgálatáról.  

Tervszerűbbé kellene tenni a gyülekezeti tevékenységet, javítani a belső kommunikációt, job-
ban be lehetne ezzel vonni a testvéreket a tervezett feladatokba. A belső kommunikáció egy 
fontos elemeként kellő gyakorisággal közösségi órákat kellene tartani.  

Lelkészünk hozzászólásában kifejtette, hogy sok pozitív, de negatív dolgot is lát a gyülekezet 
életében, de nyomasztja, hogy emberek nem jutnak megtérésre, döntésre. Fontosnak tartja, hogy 
az imaórák nagyobb súlyt kapjanak gyülekezetünk életében. Szükségesnek tartja, hogy az elöljá-
rók között szorosabb kapcsolat alakuljon ki, kölcsönösen imádkozzanak aktuális problémáikért. 
Bibliaismereti szemináriumot tervez, esetenként külső előadó bevonásával. Imádkozzunk ennek 
lebonyolítási módjáért és az ideális időpontokért.  

A györgytelepi munka továbbfejlesztése céljából megfelelő helységbérlési lehetőségért fordult 
egyházunk a Polgármesteri Hivatalhoz. 

Szeretné, ha nagyobb korcsoportú gyerekek lehetőséget kapnának igehirdetéssel kapcsolatos 
kérdéseik felvetésére, ill. ezek megválaszolására.  

3. A megbeszélésen megfogalmazott állásfoglalások 
1. A liturgiát átgondoljuk. Fontos a szép rend, de ne legyen merev, legyen mód az él-
mények megosztására, bizonyságtételre, az igehirdetésben megértett üzenet megosztá-
sára a gyülekezet tagjaival. 

E l m ú l t  e s e m é n y e k r ő l …  
 

T á j é k o z t a t á s  a z  e l ö l j á r ó i  m e g b e s z é l é s r ő l  
 

2011. január 15-én elöljárói megbeszélést tartottunk, amelyről az alábbiakban összefoglaló 
beszámolót adunk. 

1. Elsőként Dr. Thaly Gedeon adott egy értékes gondolatébresztő bevezetést „Mi a gyüleke-
zet” címmel.  

A keresztyén közösség jellemzői 
- A keresztyén gyülekezet Krisztus teste és benne az ő Szelleme uralkodik, élő az örök élet 

szempontjából. Kapcsolódási pont: az isteni szeretet (agape).  
- Egybe szerkesztés folyik, élő organikus szervezet.  

Galata 6:2, Egymás terhének hordozása 
Efezus 4:15-16  Igazságot követve, rendben növekedés, ki-ki adományának megfelelően 

szolgáljon. 
5:20, 5:27, Szent és feddhetetlen  

Filippi 2:5 Az a lélek legyen bennetek… 
Kolossé 2:7 Hálaadás 

3:13 Elszenvedvén egymást, kölcsönös megbocsátás. 
1. Thesszalonika 5:11 Vigasztalás, egymás építése. 

Lelki adományok 
- Meghallgatás, egymásra figyelés adománya („szótlan szolgálat”) 

Ha a másik frusztrál engem, nem lesz számára időm. A másik észreveszi, ha formális az 
érdeklődésem, nem őszinték a hogylétére vonatkozó kérdéseim. 

- Hűség adománya (a közösség iránti hűség, látogatások). Erre jó példa a kis hidasi gyüle-
kezet. 

- Tisztánlátás adománya. Tudjunk különbséget tenni a dolgok között. Ezt az adományt is 
lehet kérni. 

- Házigazda szerep. Otthonosság jellemezze a metodista gyülekezeteket. A betérő idegen 
érezze, hogy fontos a számunkra.  

- Ne a kritika legyen az alapállásunk. Fontosabb a tolerancia, elfogadás, kegyelem, empá-
tia. A másik eltérő hátteréből adódó viselkedés megértése.  

- Imádság lelkének adománya. Fontos a gyülekezeti imaóra, de fontos a kisebb imaközös-
ségek szerepe is (pl. házaspárok).  

2. Az egyes hozzászólások összefoglalása (kivonatosan) 
Kifelé mutató missziós célokat kellene megfogalmazni. Javítani kellene a tanítás intenzitásán. 

A KÁTÉ órák jók voltak, folytatni kellene azokat. Hálával láttuk Csilla összeállításában az elmúlt 
év programjait. Kicsik vagyunk, de van egy erős Urunk. (I. Sámuel 11:6) Vannak testvérek a 
gyülekezetben, akik képesek az imaórák vezetésére, ezzel tehermentesítve a lelkészházaspárt. 
Házi csoportban Kőszegiéknél Csilla és Kozma János is vezettek már imaórát. Gyülekezetünk 
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a csöndre. Ezt biztosan ezekben a napokban is tapasztaljuk. Nem minden téma szólított meg 
minket. Talán keressük a csendet – mégsem bírjuk azt ki. Zavar bennünket a lárma – de talán 
teljesen zajmentesen sem jó lenni. Sokak számára magától értetődő, hogy mindig szól a háttérben 
valami zene. A rádió és a tévé gondoskodnak az állandó zenéről – és a tudat alatti befolyásolásról. 

A csendigényünk függ az aktuális életszakaszunktól is. Sokan ezt a csend utáni vágyakozást 
csak az életük közepe táján érzékelik. Vannak, akik félnek a visszavonultságtól és az egyedülléttől 
– mások vágyódnak utána. 

Mindannyiunknak vannak tapasztalatai a csönddel kapcsolatban. Talán már gyermekko-
runkban, az iskolában, a családban – a hirtelen beálló csönd kínos pillanatai, halálos csönd lett, 
vihar előtti csend… A csend nem mindig szép és jó.  

Valaki ezt így fejezte ki:  Néha közeledik hozzám a csend, néha idegesít. 
   Néha szárnyakat ad a csend, néha megbénít. 
   Néha keresem a csendet, néha menekülök előle 
   Néha megüresít a csend, néha feltölt. 
   Néha fájdalmat okoz a csend, és újra meg újra meggyógyít.  
Ma a csendnek ezzel a gyógyító aspektusával fogunk foglalkozni, a keresztény életben megélt 

csenddel. Önmagamba való visszahúzódásról van szó, ahol újra érzem önmagam, és Isten jelenlét-
ében vagyok. Belső figyelemmel érzékelem önmagam, a belső hangra figyelek. 

A Biblia alapján fogunk orientálódni, amely az Ó- és Újszövetségben is a csendben rejlő ál-
dásról, az Isten jelenlétében való egyedüllétről tudósít, és felszólít minket, hogy keressük ezt a 
csendet. Pl. Ézsaiás 30,15-ben: „Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje: A megtérés és a 
higgadtság segítene rajtatok, a béke (csend) és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok.” 
A „Gute Nachricht”-ben így áll (német új fordítás): „Ha nyugton várakoztok, és bíztok bennem, 
erősek lesztek.” 

A csend és nyugalom megfelelnek az isteni teremtésrendnek. A testünk, lelkünk és szelle-
münk számára is életmegtartó ritmust adnak: 

A testünknek szüksége van a csendre és pihenésre – az alvásra. 
Isten a nappalt a munkára, az éjszakát a pihenésre, alvásra ajándékozta nekünk. Az éjszaka 

csendje jót tesz nekünk. Ilyenkor megújulhat testi és lelki erőnk. Ezenkívül Isten elrendelte a 
szombatot, a pihenés napját. Heti egy pihenőnapra mindmáig szükségünk van. A pihenés a test 
gyógyszere, s ezt különösen betegség idején tapasztaljuk meg. A gyógyuláshoz szükségünk van 
csöndre és nyugalomra. 

Hogyan áll Ön a testi nyugalommal? Tudja, hogy mennyi alvásra van szüksége? Eleget al-
szik? Nem ugyanannyi nyugalomra és alvásra van szükségünk, ezért az összehasonlítás nem sokat 
segít. Meg kell tanulnunk a saját testünkre figyelni, és megadni neki, amire szüksége van. Ez 
megfelel Isten akaratának, hiszen a Biblia szerint a testünk a Szentlélek temploma! 

A lelkünknek is szüksége van csendre és nyugalomra. Szükségünk van kikapcsolódás-
ra és felüdülésre.   

Lélek alatt az érzelmeket, gondolatokat és az akaratot értjük. Nem mindig ugorhatunk egyik 
aktivitásból a másikba. Az állandó résen lét is megbetegíthet. Lelki egészségünk attól függ, 
mennyire sikerül a mindennapok kihívásai és feladatai után felüdülnünk. Ha nem sikerül, lelkileg 

2. Liturgusnak alkalmas személyt fogunk kiválasztani és felkészíteni. 

3. A lelkész mellé havi ciklus szerint változó segítőket fogunk felkérni az istentisztelet 
előkészítésére. A módszer próbája képen az elkövetkező egy hónapra Szili József vállalja 
ezt a szolgálatot.  

4. Az imaórák vezetésére több, erre vállalkozó testvért fogunk felkészíteni, hogy te-
hermentesítsük a lelkészházaspárt. 

5. „Elöljárói imalistát” fognak készíteni a gyülekezet elöljárói egymás kölcsönös tájé-
koztatására. 

6. Évente több alkalommal fogunk szervezni közösségi órát a gyülekezet életével kap-
csolatos ügyek megbeszélésére. 

S C H A U E R M A N N  H E N R I K  
* * *  

Imádkozzunk (országosan) minden hónap 10-én este 10 órakor egyházunk fiataljaiért! 

 
E r ő t  m e r í t e n i  a  c s ö n d b ő l  –  a  h é t k ö z n a p o k  k ö z e p e t t e !  

S u s a n n a  O p p l i g e r  e l ő a d á s a  
(A 2010. október 25-29-i Centrál konferenciai Női szeminárium 4. előadása.) 

 
Az élet, a mindennapok nehézségek elé állítanak, amikhez erőre van szükségünk. Tudnunk 

kell, hol találhatóak az erőforrásaink, mind a testünk, mind a lelkünk, mind a szellemünk számá-
ra. A csönd egy különleges erőforrás, erről szeretnénk most gondolkodni. 

1. Erőre van szükségünk az élethez.   
Az életünk Egészét a test, a lélek és a szellem teszik ki. Külön-külön is megnézhetjük a há-

rom területet, és láthatjuk, hogy mindenhol szükségünk van erőre: 
- Szükségünk van fizikai erőre, hogy elvégezhessük feladatainkat. 
- Szükségünk van lelki erőre, hogy boldoguljunk az embertársainkkal, a hétköznapi 

szituációkkal. 
- Szükségünk van szellemi erőre, hogy ne süllyedjünk el az élet értelmetlenségében 

és múlandóságában.   
Tudnunk kell, hol vannak az erőforrásaink:  

- A testünk számára a táplálék, a mozgás, a pihenés és az alvás jelentik ezt. 
- A lelkünk számára a szeretet, a biztonság, az elismerés, a megbecsülés, stb. jelentik 

ezt. 
- A szellememnek feladatokra és célokra van szüksége, melyek értelmet adnak az 

életemnek. 
Az a vágyunk, hogy mindenre legyen elég erőnk! Hogy egészségesek és erősek legyünk! 
De a mindennapokban néha erőtlennek érezzük magunkat, sőt, néha betegnek. 
Ma a csöndben felfakadó erőforrással foglalkozunk.  
A csönd szó alatt bizonyára nem értjük mindannyian ugyanazt, és egészen eltérően reagálunk 
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módját. Kora hajnalban felkel, elhagyja a házat, a várost, és lakatlan helyen imádkozik. Itt egye-
dül van az Atyával. Új iránymutatásra van szüksége. Atyám, most mi legyen? 

Visszahúzódásával csalódást okoz az embereknek. Mert kora reggel már újra gyülekeznek Pé-
ter háza előtt, hogy láthassák a csodatevőt. Ekkor veszik észre a tanítványok, hogy Jézus nincs 
ott. Egyszerűen eltűnt! De a szövegből kiderül, hogy tudták, merre keressék. Meg is találták: 
„Mindenki téged keres!” Ebből a mondatból én a tanítványok szemrehányását hallom ki: „Nem 
tűnhetsz csak úgy el! Várnak rád! Nem veszed észre, hogy csalódást okozol az embereknek, ha 
reggel nem találnak? Gyere most mindjárt vissza velünk!” 

Jézus nem elégíti ki az emberek igényeit. Nem engedi magát általuk meghatározni, ha még-
oly jó érveket is hoznak. Szuverén módon mondja: „Menjünk máshova!” Egyszerűen így. Világo-
san és határozottan. Vita nélkül. 

A csendben, az Atyával való szoros közösségben Jézus egy új megbízást kapott. Csak azt te-
szi, ami az Atya akarata. Így éri el életcélját, a megváltást, az emberek üdvösségét. 

Ami Jézus számára jó volt, az számunkra, követői számára is bizonyára jó: az alkotónkkal va-
ló párbeszéd, aki Jézusban mennyei Atyánkká lett. 

Az imádkozásról beszélünk. Az imán keresztül keressük Istennel, a teremtőnkkel való kap-
csolatot, de Jézussal, az emberré lett Istennel való kapcsolatot is. Hozzá jövünk, és elmondunk 
neki mindent, ami foglalkoztat. Előtte kibeszélhetjük magunkat. Ez történhet hangosan, vagy 
csak magunkban, s le is írhatjuk a gondolatainkat. Jó tudnunk, hogy Isten lát és ismer minket, 
mindent tud rólunk, mielőtt még elmondjuk neki! De azt akarja, hogy megnyissuk magunkat 
előtte, mert tudja, hogy ez jót tesz nekünk. Ő segít, hogy rendezzük a gondolatainkat és érzése-
inket.      

A keresztény megértésben a csend különlegessége abban rejlik, hogy nem pusztán magunk-
ban vagyunk ilyenkor. Nem, hanem ott van egy Te, aki érzékel minket. Isten, az alkotónk. 

Milyen tapasztalatai vannak az imádkozással? Mit jelent az Ön számára? 

Mi az imádság: Istenre való hallgatás. Amikor imádkozunk, nem csak arról van szó, hogy mi 
beszélünk Istenhez, hanem hogy Ő beszél hozzánk. A csend és a hallgatás teszi lehetővé a meg-
hallást. Istennek a hangjára akarunk imádkozás közben figyelni. Tudni szeretnénk, mit mond a 
helyzetünkről. De a meghallás előfeltétele a hallgatás, s ez rajtunk múlik. 

Hermann Bezzeltől olvasok egy idézetet: „Csak a csendben kész rá az ember, hogy befogad-
jon, birtokoljon és adjon.” 

Fontos, hogy a mindennapjainkban legyen ilyen időnk. És segíthet az is, ha van erre egy 
meghatározott helyünk. Vannak helyek, ahol kiváltképp érzékelni tudjuk Isten jelenlétét. Olvas-
tam egy mondatot: Az a szent hely, ahol könnyebben tudok Istenben hinni. 

Ismerünk ilyen helyeket? Lehet ez egy templom, egy istentiszteleti terem, vagy egy kedvenc 
hely a természetben. Talán van az otthonunkban egy ilyen csend-sarok, vagy egy bizonyos szék, 
fotel, ahová leülünk, ha Istennel akarunk beszélni, és meg akarjuk őt hallgatni. Talán segít ebben 
egy gyertya, egy kép, egy szó, dal vagy zene – bármi, ami segít lecsendesedni. 

Először a testünknek kell lenyugodnia, ha a lelkünk nyugalomra vágyik! Ezért segíthet, ha 
először tudatosan odafigyelünk a testünkre és a légzésünkre. Aki szeretné, már most kipróbálhat-
ja, hogy ez jót tesz neki, vagy sem: 

kimerülünk. 
Tudja Ön, hogy mi tesz jót a lelkének? Talán a természetben találja meg az erőforrást, ami-

kor nyitott érzékszervekkel befogadja a szépségeket, tudatosan néz, hall, szagol és tapint. Talán a 
zene az, ami Önnek különösen jót tesz. 

És végül itt van a szellemünk. Ezáltal történik meg az életünk értelmezése, ez az a hely, 
ahol Isten találkozni akar velünk, és bennünk akar lakozni.     

A hallgatásban, az Isten előtti csendben tudom rendezni az életem. 
„Csak a megtérés és higgadtság (nyugalom) segítene rajtatok, a béke (csend) és a bizalom erőt 

adna nektek.” Ézsaiás 30,15 
Ezt az igazságot fogjuk közelebbről megvizsgálni. 

2. Isten előtti csend, mint az életünk különleges erőforrása 
   Jézus példáját nézzük meg, aki hozzánk hasonló emberként a földön élt, és világos célja volt 

az életének: Isten akaratát akarta betölteni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, újra és újra kereste az 
Isten előtti csendet, a ráfigyelést, az Atyával való beszélgetést. A mindennapokban így tudott 
helyes döntéseket hozni.  

A Márk 1, 21-39-ben beszámolót olvasunk arról, hogy Jézus Kapernaumba ment. Elment a 
zsinagógába, és beszélt az emberekhez. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint 
akinek hatalma van. Volt ott egy megszállott ember, akiből Jézus kiűzte a tisztátalan lelket, s 
meggyógyult. Ennek híre futótűzként terjedt az egész vidéken. Jézus ezután elment Péter házába, 
akinek az anyósa lázasan feküdt. Jézus meggyógyította. Estefelé sok beteget és megszállottat 
vittek hozzá, akiket mind meggyógyított.  

Jézus egészen odaszánja magát az embereknek. Látja a szükségeiket, segít, Isten szeretetét és 
megbocsátását hirdeti nekik. Megment, megszabadít, gyógyít. Ez a megbízása. Az emberek 
pedig, akik éhezik a szeretetet, érzik, hogy tőle megkapják. Jönnek hozzá, néha ezrével! Márk 
(6:31) beszámol arról, hogy állandó jövés-menés volt körülöttük, s így még enni sem volt idejük. 
De az Ő napjai is csak 24 órából állnak. Ő is elfárad. Hogyan győzi mindezt? Nem tűnik túl 
feszültnek. Úgy látom őt lelki szemeimmel, mint aki nyugalmat és higgadtságot áraszt. 

Az említett igeszakaszt az Interlineáris fordításban olvastam, ahol is közvetlenül az eredeti 
görög szöveg alatt áll a német fordítás. Találtam egy szót, ami igen gyakran ismétlődik: „euthys” 
vagyis azonnal, mindjárt ezután. 

- Szombaton azonnal a zsinagógába ment… 
- Gyorsan elterjedt Jézus híre… 
- Mindjárt ezután elmentek Simon házába… 
- Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak… 

Ez elég stresszesnek hangzik, amit mi is jól ismerünk a hétköznapjainkból. Mindig rögtön jön 
a következő feladat. Soha nem vagyunk készen. Hajtanak az emberek és a körülmények. 

Jézus egyik titka: időről időre elcsendesül. Több helyen is olvassuk, hogy Jézus egyedül fel-
ment egy hegyre imádkozni. Az Isten előtti csendben megújul az ereje, és új iránymutatást kap. 

Képzeljük el ezt a helyzetet. Este az egész város összegyűlt Péter háza előtt, Jézus pedig so-
kakat meggyógyított. Végre elment mindenki. Nem gondolom, hogy Jézusnak külön vendégszo-
ba jutott, valószínűleg együtt aludt a barátaival. De szüksége volt az egyedüllétre. És megtalálja a 
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módját. Kora hajnalban felkel, elhagyja a házat, a várost, és lakatlan helyen imádkozik. Itt egye-
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reggel nem találnak? Gyere most mindjárt vissza velünk!” 
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          a Szentlélek nevében, aki a balt jobbá fordítja. 
Nagyon sokat jelent számomra ez a kis ima! Az a mondat, hogy „a balt jobbá fordítja” azt je-

lenti, hogy a Szentlélek a hazug és elferdült utakról a helyes és jó utakra vezet. 
Egészen más is lehet ez az ima, a cél az, hogy tudatosan Isten jelenlétébe állítsd magad, Jézus 

keresztje elé, és átengedd magad a Szentlélek vezetésének. Én szeretem az előre megírt imádsá-
gokat, mert kevés szóval a lényegesről beszélnek. Az a jó ebben, hogy egy ilyen imádság nem 
függ az én aktuális állapotomtól. Ha épp jól vagyok, vagy ha nem: ezek a szavak mindig találóak! 
Segítenek és táplálnak engem. Ezért bátorítom Önöket, hogy alkalmazzanak ilyen imaformulákat 
vagy bibliai verseket. Segítenek elkezdeni az új napot. Segítenek, hogy a nap folyamán röviden 
visszahúzódjunk a csendbe, Isten jelenlétébe. Ezen rövid megszakítások során erőt tankolunk a 
feladatainkhoz. Olyan természetes lehetne ez, mint a kávészünet. Tud Ön szünetet tartani? Vagy 
folyamatosan dolgozik? Ez veszélyes. Megtörténhet, hogy egyszer szüksége lesz egy hosszabb 
szünetre, mert felélte a tartalékait. Szeretném Önt bátorítani: találja meg a mindennapokban a 
csend, a befelé fordulás és az imádság oázisait! Tervezzen be rövid szüneteket, ahelyett, hogy 
mindig csak rohanna tovább, s a végén azt kérdezné: ennyi volt az egész? 

Az átmenetek különösen fontosak az életünkben. Jó, ha ki tudjuk alakítani a mindennapos, 
kis átmeneteket, hogy aztán az egyik életszakaszból a másikba történő nagy átmenetek is sikerül-
jenek. Mert ott alkalmazzuk, amit a hétköznapokban begyakoroltunk: a párbeszédet Istennel, a 
rá figyelést, hangjának a felismerését. Azt, hogy nyugodtan ráhagyatkozzunk, és tőle kapjunk 
útmutatást. 

Hétköznapokon az éjszaka csendjéből az új napba, egyik feladatból a következőbe, és este a 
sűrű nap után az éjszaka nyugalmába történő átmenetekről van szó. Nem kell, hogy hosszan 
imádkozzunk. Rövid ima a felkelésnél, hogy tudatosan induljon a nap. Összpontosítva mondjuk 
el az asztali áldást. Imádkozhatunk olyan munkák közben, amiket automatikusan végzünk: 
vasalás, mosogatás, vásárlás közben. Figyeljünk oda a gondolatainkra! Sok lehetőségünk van, 
hogy Istenre irányítsuk őket. Különösen fontos, hogy este tudatosan zárjuk le a napot, mert 
ahogyan lefekszünk, úgy ébredünk fel reggel. Ez igaz mind a testre, mind a lélekre. A Miatyánk 
vagy egy esti ének különösen alkalmasak erre. 

A liturgikus imaformák értékes kiegészítői a személyes imáinknak. Talán azt gondolja, hogy 
az ilyen imaformák már az idő során elhasználódtak – akkor keressen egy új imát! De mivel ezek 
Isten Igéjéből meríttettek, igazából nem használódnak el. A Szentlélek segít, hogy ezeket a sza-
vakat mindig aktuálisan hallhassuk és mondhassuk. 

Erőt meríteni a csendből – Isten maga az erő forrása! Gyakorolni akarjuk magunkat abban, 
hogy ezt az erőforrást a mindennapokban érzékeljük, és belőle táplálkozzunk. 

K O V Á C S N É  H O R V Á T H  C S I L L A  
 

Jézus közelebb van hozzánk, mint gondoljuk. Ő nem okoz csalódást.  
Isten nagyon, de nagyon jó édesatya. Soha nem felejtkezik meg gyermekeiről 

H U D S O N  T A Y L O R  

Érzékelem magam, amint itt ülök. 
Be tudom csukni a szemem, vagy kinyithatom, és ránézhetek valamire. 
Érzem a talpamat a talajon. 
Érzékelem, ahogy a széken ülök. 
Érzem a hátamat, ahogy a támlának dől. 
Figyelmemmel a légzésem felé fordulok, s érzékelem, ahogy a levegő beárad az orromon ke-

resztül. Érzem, ahogy ez a levegő megtölt. És lélegzem: ki és be, ki és be… 
Így gyakorolhatom magam a csöndben létben. Belülről Istenre irányíthatom magam, gyako-

rolhatom a jelenlétében létet. Talán eszembe jut közben egy igevers, egy dal, vagy egy jézusi 
történet, miközben végig Jézusra figyelek. Elolvashatok egy bibliai szövegrészt, akár hangosan is, 
s közben belegondolhatok, beleérezhetek az olvasottakba, azonosulhatok a történet egyik szerep-
lőjével. 

Talán egy természeti vagy vallási tartalmú kép segít az elcsendesedésben. Megfigyelem a ké-
pet, s eltűnődöm rajta, hogy van-e mondanivalója számomra. 

Ez a csendes Istenre figyelés gyakorlást igényel! Pál írja a fiatal Timóteusnak: „gyakorold 
magad abban, hogy meghalld, mit akar Isten mondani neked!” (1 Tim 4,7) (a magyar Újfordítás-
ban: „ … gyakorold magad a kegyességben.”) 

A Zsid 5,14-ben olvasunk a hitben nagykorúakról: „ …akiknek az érzékszervei a gyakorlat 
következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönbözetésére.” És nem másoknál, hanem 
saját maguknál, a saját életükben! Ez azt jelenti, hogy szeretném felismerni, hogy mi az, ami 
előreviszi az életemet. Szeretném felismerni, mit tervezett Isten a számomra. Szeretnék körülte-
kintő lenni, a rombolót, élet idegent, gonoszt felismerni, és a jó mellett dönteni.         

Az ilyen csendes időkre jó, ha van 15-20 percünk. Olvasunk a Bibliából, és megpróbáljuk 
megérteni, hogyan vonatkozhat az életünkre. Egy énekeskönyv vagy imakönyv is jó szolgálatot 
tehet. 

Talán Ön most azt gondolja: milyen szép is lenne, de olyan sűrűek a napjaim, hogy erre nem 
találok időt! Vagy talán tart Ön csendességet, de nem tapasztalja meg az Úrral való találkozást. 
Sok keresztény küszködik, hogy tudjon csendességet tartani, de közben kimerül, vagy feszültté 
válik, mert nem igazán jön össze a dolog. Én ma egy egészséges spiritualitásról beszélek, ami a 
hétköznapokban is megélhető. Arról, hogy hogyan találhatjuk meg a személyes közegünkben a 
csend, a befelé fordulás, az imádkozás oázisait. Az is segíthet, ha megválunk bizonyos határozott 
elképzelésektől. Mindenképp reggel kell csendességet tartanom? Talán a délelőtt közepén, dél-
után, vagy éppen este talál rá alkalmas időt. Minden nap kell 20 perces csendességet tartanom? 
Talán Önnek momentán csak bizonyos napokon van erre lehetősége, vagy az istentiszteleten. 
Élvezze azt az időt, amire lehetősége van, és ne gyászolja azt, ami jelenleg lehetetlen. 

Találtam egy formát, ami számomra megfelelő. Minden reggel felállok az ágyamnál, kinyúj-
tózkodom, és tudatosítom, hogy Isten jelenlétében állok. Ezeket a szavakat mondom: A Szenthá-
romság Isten hatalmas erejében kelek ma fel. Ez olyan, mint egy kis feltámadásünnep! Utána egy 
nagy keresztet rajzolok a homlokomra, a testemre és a mellkasomra.  

Közben ezt mondom: Az Atya nevében, aki kigondolt engem, 
          a Fiú nevében, aki leszállt az én emberi világomba (emberségembe), 
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nagy keresztet rajzolok a homlokomra, a testemre és a mellkasomra.  

Közben ezt mondom: Az Atya nevében, aki kigondolt engem, 
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Az ószövetségi írások összefoglaló neve a Kánon (zsinórmérték, mérőrúd). 
Az ószövetségi Kánont 3 nagy részre osztották: 

Tóra (Mózes 5 könyve) (jelenti tanítás, útmutatás) 
Nöbiim (prófétai könyvek gyűjteménye) Kr.e. 3. sz.-ban zárták le. 
Kötübim (egyéb iratopk) Kr.u. 1 sz.-ban a jamniai zsinaton zárták le. 

Ézsaiás tehát a prófétai könyvek gyűjteményének része, amelyet a 3. sz.-ban zártak le.  
 

3. Ézsaiás személye 
 
Élete Kr.e. 781-701-re tehető. Apja nevét is tudjuk: Ámóc-nak hívták (nem Ámós!). 
Feleségéről maga, mint prófétaasszonyról beszél (Ézsaiás 8:3), prófétanő, vagy 
„prófétané” (nem tudjuk a szó pontos értelmét). Gyermekeinek nevén keresztül is üzen-
ni akar népének: 
  Seárjásúb (csak a maradék tér majd haza) 
  Makér-Sálál Hás Baz (hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára) 
       Mindkettő a Júdát fenyegető koalíció bukását jövendölte meg. 
Halála elég borzalmas volt. Egy apokrif irat arról beszél, hogy fatörzsbe rejtőzött, és ez-
zel együtt kettéfűrészelték (Zsidókhoz írt levél 11:37 erre hivatkozik). Előkelő ember 
volt, közvetlen bejárással a királyi udvarba, művelt, írni-olvasni tudó férfi, aki ismerte 
kora teljes teológiai irodalmát. 
 

4. Ézsaiás és az Ézsaiás könyvében érintett események kora, korszaka 
 

Isten itt is, mint annyiszor az Ószövetség történetében, népét a kora politikai eseményei 
közé ágyazva irányítja. 
Asszíria északkeleten, kb. 1000 km-re lévő Ninive fővárossal egy erős birodalom. Izrael 
ennek adófizetője lett. Ezért Izrael összefog Szíriával, hogy lerázzák ezt az igát. Ehhez 
kellett Júda segítsége, amely vonakodik, ezért Akházt (Júda királyát) megtámadják, 
hogy kényszerítsék a szövetségre. Akház Ézsaiás intése ellenére az asszír királytól kér se-
gítséget, aki elfoglalja Izraelt, és két lépcsőben deportálja az embereket. Júda közvetlen 
szomszédja lett az Asszír birodalom. 
Újabb összeesküvés, újabb asszír támadás, Júdát elfoglalja Szanherib (701), csak Jeruzsá-
lem marad meg (a táborban kitört betegség miatt elvonulnak az asszír csapatok). 
Ezékiás király visszafoglalja a területet, gazdasági fellendülés következik be (720-680).  
(E korszak közepéig élt valószínűleg Ézsaiás.)  
Ezékiás az egyiptomiaknál és a babiloniaknál keresett segítséget, ahelyett, hogy Isten-
ben bízott volna. Erre vonatkoznak Ézsaiás figyelmeztetései, amelyeket az Ézs. 30:1-5, 
31:1-3-ban fogalmaz meg. Nem hallgatnak a nép vezetői a próféta figyelmeztetésére, 
ezért Ézs. 29:1-4, 28:22-ben megjövendöli az ország bukását. 
Később bekövetkezik a Babiloni birodalom győzelme, majd elfoglalják Jeruzsálemet is, a 
népet elhurcolják Babilonba (600 körül). Ezekről a bekövetkezett eseményekről beszél. 
(Ézs. 40-55)  
Ezekben a részekben már Cirus (Nagy Kyros) perzsa király győzelméről beszél, aki 
megdöntötte Babilónia hatalmát, majd lehetővé teszi a zsidó nép visszatérését és a 
templom felépítését. 
A könyv utolsó fejezetei már erről a korszakról beszélnek. 
A perzsák uralmát a görögök (Nagy Sándor) döntik meg, majd Nagy Sándor halála után 
birodalmát 4 részre osztják tábornokai. Palesztina ezek közül 2 rész-birodalom (Egyip-
tom és Szíria – Mezopotámia) érdekszférája határán feküdt, ezek befolyása alatt élt. 

B i b l i a  i s m e r e t i  s o r o z a t  
É z s a i á s  p r ó f é t a  k ö n y v e  

 

1. Az Ószövetségi történet néhány fontosabb időpontja 
 

 Ábrahámot elhívja Isten a Káldeus Úr városából Kr.e. 2100 körül 

 Izraeliták Egyiptomból való kivonulása, Kánaán elfoglalása Kr.e. 1300-1230 

 Dávid királlyá koronázása ~1000 
 Az ország kettéhasadása Kr.e. 931 

Északi rész: Izrael, fővárosa Samária (10 törzs) 
Déli rész: Júda, fővárosa Jeruzsálem (2 törzs: Júda és Benjamin, később csatlakoz-
tak a Léviták + minden törzsből, akik hűek maradtak Istenhez.) 
 

1. Fogságba vitel 
Izraelt 734-ben és 722-ben deportálják Asszíriába, a népnek ez a része szétszóródott, 
nem került vissza Izraelbe. 
Júdát (kivéve Jeruzsálemet) 701-ben feldúlta Szanherib, asszír uralkodó, majd (Ézsaiás 
37:33-37) járvány tört ki, és elvonultak az asszír csapatok. Uzziás, majd Ezékiel alatt 
Júda megerősödött, meggazdagodott, de: 

 a város és a falu, a szegények és gazdagok közötti szakadék elmélyült, a szo-
lidaritás eszméje háttérbe szorult. A gazdagok nagy ajándékokat adtak a 
templomnak, gazdag áldozatokat mutattak be --> abban a hamis tudatban 
éltek, hogy Isten Dáviddal kötött szövetsége és a Sion tradícióban bízva 
minden körülmények között megőrzi a királyi házat és a népet. 

Ézsaiás működésének kora erre az időszakra esik, valószínűleg 736-701 közé tehető.  
2. Fogságba vitel 

Asszíriát felváltja az új Babiloni birodalom 610 körül. Babilónia meghódítja Júdát, és 
legyőzi Egyiptomot is.  
3 lépcsőben (598-587) Babilonba viszik Júda lakosait is (lerombolják Jeruzsálemet és a 
templomot is. 
Ebben a korban élt Nabukodonozor babilóniai király 
  Dániel próféta és Belsaccár babilóniai király (az ő uralkodására 
esik az írás megjelenése a falon). 

3. Hazatérés, templom újjáépítése 
70 év után az új Babiloni birodalmat megdöntik a perzsák (539), és létre jön a Méd-
Perzsa birodalom. 
Ebben az időben működik Dániel, Ezsdrás, Nehémiás próféta, felépül Jeruzsálemben a 
templom (515 körül) és a város fala.  
Erre az időszakra esik Dárius, I. Xerxes (Ahasvérus) és Eszter királyné uralkodása. 
 

2. Az Ószövetségi Szentírás és benne Ézsaiás könyvének a helye 
 

Emlékeztetőül röviden összefoglaljuk a Szentírás történetéről korábban már közölteket.  
A Bibliával kapcsolatos első történetek, hagyományok, kijelentések szóban fogalmazód-
tak meg, szóbeli továbbadás útján terjedtek, kristályosodtak ki. Később kialakult az 
írásbeliség, a szövegek írásban való rögzítése. 
Ézsaiás könyvét már írásban fogalmazták meg.  
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ivás letört, mert nem bírtam a sok alkoholt… Egy vasárnap aztán tök részegre ittam magamat, és 
csődületet okoztam az utcán. Társaim mind magamra hagytak. Egyik sem maradt velem, hogy 
egy jó szót is mondjon mellettem. Harmincnapi dologházi munkára ítéltek.” 

„Fivérem még mindig Afrikában él a törzsnél. Néhány lényege különbség van köztem és fivé-
rem között. Fivéremnek nincs ősz haja, fejfájása, problémái. Én viszont meg vagyok áldva mind-
ezekkel a dolgokkal. Azt hiszem, ezt a civilizációnak köszönhetem.” 

Eddig tart a néger önvallomása. Ha nem lenne olyan szomorú, még érdekesnek is találnánk. 
Sajnos a keresztyén missziók lelkiismeretességére, az un. keresztyén civilizáció hatására vet árnyé-
kot ennek a szerencsétlen négernek a vallomása. Hát lehet az, hogy a XX. század keresztyénsége 
csak ennyit tudjon adni egy négernek, aki úgy áll itt Európa közepén, elszakítva törzsétől és 
hazájától, mint a szedett fa? 

D R A S K Ó C Z Y  L Á S Z L Ó  „ H Ő S Ö K  É S  V É R T A N U K ”  C Í M Ű  K Ö N Y V É B Ő L  
 

G o n d o l a t o k  -  G y e r t y a l á n g  
 

Gyülekezeti termünk úrasztalán az istentisztelet elején meg szoktunk gyújtani egy gyertyát. 
Természetesen ennek nem tulajdonítok semmi teológiai vagy liturgiai jelentőséget, nekem eszté-
tikai értéket képvisel. Nem tudom más egyházaknál ez hogy van, miért alakult ki az oltáron álló 
gyertya gyakorlata, de nem is ezt szeretném boncolgatni.  

Az égő gyertyáról a fény és a sötétség viszonya jutott eszembe. A sötétség valaminek a hiá-
nya, negatív fogalom, nem tapintható, önmagában nem akadályoz a mozgásban, de akadályoz a 
tájékozásban, a szabad út felismerésében. Sötétben könnyen összetörhetem, vagy korlát nélküli 
helyről leesve halálra zúzhatom magam. 

Mit tesz a gyertya? Egyszerűen ég, és terjeszti a világosságot. Nem kell felvennie semmiféle 
harcot a sötétséggel, hanem a maga pozitív jelenlétével betölti a sötétség negatív semmijét. 

Ilyen szerepet tölthetünk be akkor, amikor azt a lelkületet sugározzuk a környezetünkbe, 
amit Jézus által kaptunk. Nem tudunk talán közvetlenül megváltoztatni viszonyokat, vagy 
embereket, de irányt mutathatunk neki. Persze minden példa hiányos, és csak egy-egy vonását 
mutatja az ábrázolni szándékozott jelenségnek. Így a hívő élet sem csak passzív jelenlétből áll, 
hanem sokszor szó szerint vérre menő harcot kell vívni hitünk megtartásáért, vagy megvallásáért.  

Nagyon fontos azonban, hogy a világító gyertya funkciókról sosem felejtkezzünk meg.  

S C H A U E R M A N N  H E N R I K  

 
I s t e n r e  t á m a s z k o d v a  

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40,13) 

 
Keresztyénként tudom, arra hivattam el, hogy hitem nyilvánvalóvá váljon azáltal, hogy Is-

tennel töltöm időmet, szeretem felebarátaimat, és megbocsátok ellenségeimnek. Ezek nehéz 

Krisztus előtt 312-ben I. Ptolemaiosz sok izraeli és judeai foglyot vitt magával. 
Ezekben az időkben keletkezett az Ézsaiás 56-59 és 60-62 rész. 

S C H A U E R M A N N  H E N R I K  
C s a k  T e  v e z e s s !  

 
Utunk ismeretlenben kanyarod, 
célt és időt nem ismerünk. 
De vigasztal a „Veletek vagyok!“ 
s bárhogy fenyegetnek a viharok, 
csak Te vezess, Urunk, Te légy velünk! 

A R N O  P Ö T C H  U T Á N  N É M E T B Ő L  F O R D Í T O T T A  

T Ú R M E Z E I  E R Z S É B E T  
 

E g y  n é g e r  v a l l o m á s a  
 

Mikor Titus lerombolta a jeruzsálemi templomot, több zsidó család Észak-Afrika partjaira 
menekült, s lassan dél felé szivárgott. Így kerültek többen Timbuktuba, ahol megtelepedtek és 
összekeveredtek a négerekkel. Ma már négerek, de arcuk néhány vonásában és vallásukban még 
mindig őrzik zsidó származásukat. Itt, a Szahara sivatag környékén, egészen Timbuktuig még 
mai is 8000 néger-zsidó él. Egy ilyen, tizennégy éves korában Európába és Amerikába került 
néger mondta el Chicago egyik előkelő klubjában az alábbiakat: 

„Túlzottan nagy különbségek nincsenek közöttünk, fehérek és feketék között – mondta. Ne-
künk is van egy sereg tabunk, amiről nem szabad beszélni, és amikhez nem szabad hozzányúlni, a 
fehéreknek is vannak. A mi férfiaink nem szerelmesek a feleségükbe. Ez gyakran előfordul a 
fehérek között is. – Ha mi kimegyünk házunkból, vigyáznunk kell a párducokra, kígyókra, 
oroszlánokra. Mit jelent ez a veszély ahhoz képest, ami az európai vagy az amerikai embert fenye-
geti, ha kilép a lakásából az utcára és belekerül az autók, autóbuszok és villamosok forgatagába, 
amelyet időnként részeg sofőrök és józan autós banditák tesznek változatosabbá.” 

„Gyermekkoromban Skóciába kerültem, és itt kezdtem megismerni a civilizációt. Meglehető-
sen kemény lecke volt. Kellemetlen volt ruhát viselni. Odahaza illetlen dolognak tartottuk, ha 
valaki az arcába néz annak, akivel beszél. Európában a dolog megfordítva van. Mikor Skóciába 
kerültem, s valakivel beszéltem, ösztönszerűen lehajtottam a fejemet. Hogy erről leszoktassanak, 
ilyen kor mindig állon ütöttek. Ezekkel a boksz-ütésekkel tanítottak meg arra, hogy emelt fővel 
beszéljek az emberekkel.” 

„Egy ferencrendi szerzetes, mikor nagyon nyomorultnak és kitaszítottnak éreztem magamat, 
szeretettel beszélt velem. Elhatároztam, hogy keresztyén leszek. Megkeresztelkedésem után 
Egyiptomba, missziói szolgálatba küldtek, s egy kopt iskolába osztottak be tanítónak. Az iskola 
másik tanítója nagyon kedves, de mértéktelenül iszákos ember volt. Sokat ültem társaságában, s 
természetesen vele együtt ittam én is. Én akartam őt az asztal alá inni. A vége az lett, hogy az 
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parancsolatok, de sokszor épp a saját gyengeségem akadályoz abban, hogy betöltsem őket. Néha 
kimerült vagyok, máskor lusta, van, amikor pedig büszkeségem az akadály. Aztán elbátortalano-
dom, és hajlok arra, hogy mindent feladjak. 

Isten tudja, hogy önmagunk erejéből nem tudunk engedelmeskedni, de ő az, akire számítha-
tunk Krisztus követésének útján. Amikor sikerül engednünk a parancsolatoknak, akkor ez csakis 
azért lehet, mert Isten irgalmát és erejét kínálja. Ő erőt ígér, amikor gyengék és erőtlenek va-
gyunk. Ha kérjük a segítségét, megújítja erőnket. "Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." 

Drága Atyánk, köszönjük irántunk tanúsított türelmedet. Segíts, hogy legyőzve gyengeségeinket igyekez-
zünk követni téged.  

A mi erőnk nem kielégítő, de Istené igen. 

I R M A  G E R U N G A N  ( K E L E T - J Á V A ,  I N D O N É Z I A )  

 
H ó v i r á g  

 
- Hóvirágom, virágom, 
mi újság a világon? 
 
- Véget ért a hosszú tél, 
simogat az enyhe szél, 
melegebben süt a nap 
újra szalad a patak. 
Hallottam a cinegék 
kikeleti énekét, 
tavasz jár a határon.  
 
- Ó, be szép ez virágom! 

D O N Á S Z Y  M A G D A  
 

Hű Uram jósága, kegyelme beragyogja az életemet, 

Ó, de jó elmerülni benne, hálaadással élni szüntelen. (S.L.) 
 
H o n l a p  

Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb információkkal, hírekkel és 
képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu  

A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com email címre lehet eljut-
tatni. 


