
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

A  M A G Y A R O R S Z Á G I  

M E T O D I S T A  E G Y H Á Z  
 

P É C S I  G Y Ü L E K E Z E T É N E K  

H Í R L E V E L E  
 
 

2010. szeptember                       XIV.évf./9. 
 
 
 

Az az Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él 
fáradságos munkájából.            

Prédikátor könyve 3:13.

                                                                        



| 2

mérem le, akiknek szüksége van az imáimra, és azokén, akik értem imádkoznak.” 

W I L L I A M  M A C D O N A L D  
 

K é r ő  i m a  
 

Urunk, Istenünk, azért jövünk ma hozzád, hogy kérjük Szentlelked erősítő, vigasz-
taló jelenlétét az életünkben. Látod, hogy hány fajta fájdalom, seb, begyógyulásra váró 
törés, amit magunkkal cipelünk. Olyan jól megtanultuk, hogy hogyan leplezzük ezt 
mások elől. Talán már magunk sem hiszünk abban, hogy az életünk sokfajta nyomorú-
sága változhatna, gyógyulhatna. Kérünk, hogyha valóban lehetséges a gyógyulás, lehet-
séges a vigasztalás, add nekünk!  

Urunk, kérünk, szólj hozzánk úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes, hiszen a 
Biblia szerint olyan jól ismersz minket, mint senki más. Tudod a szívünk állapotát, 
látod az éppen most fejünkben, szívünkben kavargó gondolatokat. Válaszolj nekünk, 
Istenünk! Lépj mellénk, emelj fel bennünket! 

Köszönjük, hogy várhatjuk tőled most is, hogy megajándékozol bennünket minden 
elképzelésünkön felül szavaddal, jelenlétednek áldott erejével. Könyörgünk, Urunk, 
add, hogy ne legyünk ennek akadályai. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy már 
meghallgattál bennünket. Ámen 
 

V a l a k i  é r t e m  i m á d k o z o t t  
 

Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 

Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 
Valaki értem imádkozott 

Valaki értem imádkozott. 
Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret, 
Jó barátom vagy testvérem? 

 
Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott. 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott 

R E M É N Y I K  S Á N D O R  

 

 

A z  i m á d s á g  i s k o l á j á b ó l  
„…ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” János 14:14 

 
Isten meghallgatja az imádságot. Ugyanúgy meghallgatja, ahogyan mi is tennénk, 

ha végtelen bölcsesség, szeretet és hatalom birtokában lennénk. Néha megadja nekünk, 
amit akarunk, néha valami jobbat ad, de mindig azt, amire szükségünk van. Olykor 
gyorsan meghallgatja az imáinkat; máskor arra tanít, hogy türelmesen várakozzunk. 

Isten meghallgatja az imádságot; időnként, amikor a szívek gyengék, megadja azo-
kat az adományokat, amelyekért gyermekei könyörögnek. Sokszor azonban, amikor Ő 
nem szólhat, a hitnek meg kell tanulnia mélyebb békességre lelni és Isten hallgatásában 
bízni. Mert Ő, akinek a neve szeretet, a legjobbat fogja adni. Csillagok hunyhatnak ki, 
hegyvonulatok omolhatnak össze, de Isten hűséges, az ő ígéretei biztosak azok számára, 
akik esedeznek Hozzá. 

  Az imádságnak vannak feltételei. Ami gyakran biankó csekknek tűnik („ha vala-
mit kértek tőlem”), az bizonyos kívánalmakhoz kötött („az én nevemben”). Az imád-
sággal kapcsolatos egyes ígéreteket az adott témával foglalkozó valamennyi más igehely 
fényében kell szemlélnünk. 

Az imádságnak vannak titkai. Az ember könnyen kigondolhatja magának az összes 
lehetséges kérdést a „Miért?” és „Mi célból?” tárgykörében. Ám ezek a kérdések több-
nyire nem építő jellegűek. Jobb imádkozni és megtapasztalni Isten munkálkodását, 
mint arra törekedni, hogy az imádsággal kapcsolatos minden titkot meg akarjunk fejte-
ni. Tetszik nekem Williem Temple érsek (1881-1944) egyik mondata: „Amikor imád-
kozom, akkor különös „véletlenek” történnek. Ha nem imádkozom, akkor ezek nem 
történnek meg.” 

Amikor az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor ez ugyanaz, mintha a mennyei 
Atya elé vinnénk ezeket a kéréseket. Ez kölcsönöz az imáinknak oly nagy jelentőséget és 
hatalmat. És ezért nem kerülünk soha annyira közel a mindenhatósághoz, mint amikor 
imádkozunk. Természetesen sosem leszünk mindenhatóak, még az örökkévalóságban 
sem. De – amennyiben az Úr Jézus nevében imádkozunk – korlátlan hatalommal kerü-
lünk összeköttetésbe.  

A legjobb imádság mély belső szükségletből fakad. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy az imaéletünk annál hatékonyabb, minél jobban függünk a mi Urunktól. 

Amikor imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen vagy a valószínű-
ség törvényszerűségei szerint sosem történnének meg. Az életünk szinte izzik a termé-
szetfeletti valóság feszültségében. A Szentlélek, mint egy radioaktív módon „átsugároz-
za” azt. Ha pedig érintkezésbe kerülünk mások életével, akkor történik valami Istenért.  

Legyünk olyanok, mint az a hívő, aki ezt mondta: „A befolyásomat azok számán 
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M é d i a  h í r e k :  
 Szeptember 5-én,  

 Szeptember 12-én és  

 Szeptember 19-én az MTV 1 műsorán metodista ifjúsági műsorok lesznek 

 Október 1.-én metodista félóra lesz a Rádió MR1 (Kossuth) adón 

 Október 10-én metodista istentiszteletet közvetítenek a Rádió MR1 (Kos-
suth) adóján 

 
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 :  
 

Kozma Jánosné (Lea) 3-án 
Bódis Józsefné (Ancsa) 4-én 
Somogyvári Ágnes 4-én 
Khaled Szajda 19-én 
Dergez Péter 20-án 
dr.Lemle Zoltán 20-án 
Dahn Thomas 23-án 
Dahn Sophie 26-án 
Ráczné Kalányos Gyöngyi 27-én 
Rácz Gergő 30-án 

 
*** 

Urunk, mi Istenünk és Teremtőnk, 
 

Add, hogy mint fa meggyökerezzünk a Te szeretetedben, 
Add, hogy növekedni tudjunk a Te fiad, Jézus Krisztus közösségében, 

Add, hogy átengedjük magunkat a Szentlélek vezetésének, 
 

Hogy a világba igazságot és békét hozzunk,  
Megbocsátást, szeretetet és reményt minden embernek. 

 
Add, hogy életünk gyümölcsöt érleljen, 

Mely a Te hatalmadat, nagyságodat láthatóvá teszik. 
Dicsérünk és magasztalunk téged Szent Isten, 

Jézus Krisztus, a mi Urunk és Megváltónk által. 

S z e p t e m b e r i  g y ü l e k e z e t i  p r o g r a m j a i n k :  
 

1-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél.  
3-án, pénteken, Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz  
5-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett,    
                        15,00-kor    Hidason    

Téma: Kereszt üzenete: „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom” 
Lukács 14,25-33. 

6-7-én, hétfőn - kedden, Lelkésztalálkozó Pécsett  
8-án, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
10-én, pénteken, Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz 
11-én, szombaton, 1600 órakor ifjúsági óra  
12-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 

órakor  

Téma: Kereszt üzenete: „Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat!” 
Lukács 15,1-10. 

14-én, kedden, Hidason 1700 órakor bibliaórát tartunk  
15-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
17-én, pénteken, Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz 
18-án, szombaton, 1600 órakor ifjúsági óra lesz 
19-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,  
                           Hidason 1500 órakor.  1800-kor Siklós istentisztelet 

Téma: Kereszt üzenete: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak…” Lukács 16,1-13. 

21-én, kedden, 1700 bibliaórát tartunk Hidason 
22-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
23. csütörtöktől 26. vasárnapig Női csendesnapok lesznek Patcán, Kaposvár mel-
lett. Szeretettel várják az asszonyokat, lányokat erre az alaklomra. 
23-án, csütörtökön, 16 órakor bibliaórát tartunk és imaórát 
24-én, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz  
25-én, szombaton, 1600 órakor ifjúsági óra   
26-án, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,  
                           Hidason 1500 órakor    

Téma: Kereszt üzenete: „…Meghalt a gazdag is, és eltemették.” Lukács 16,19-31. 

28-án, kedden, 1700 bibliaórát tartunk Hidason 
29-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
30-án, csütörtökön, 16 órakor biblia- és imaórát tartunk 
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gyomány szerint Susán (Szuza – Elán fővárosa Dániel 8:2) városában halt meg, 
és ott temették el. Josufus ír Dániel építészetben való képzettségéről. 

 
3. Dániel próféta könyve 
 
Dániel könyve, az Újszövetségben lévő Jelenések könyvéhez hasonlóan az apokalip-

tikus iratok csoportjába tartozik (az apokaliptikus jelző a görög apokalyptein = kijelen-
teni, apokalypsis = kijelentés szavakból származik). Ebből a szempontból a 2. és a 7-12 
részek a legfontosabbak, de a késő prófétai szövegeknek is erősen apokaliptikus jellegük 
van (pl. Ézsaiás 24:27, Ezékiel 38, Jóel 2-4, Zakariás 9:14). 

Dániel könyvében a prófécia több időtartamra és eseménysorozatra vonatkozóan 
tartalmaz kijelentéseket: 

1. A babiloni birodalmat követő birodalmakra, egészen a rómaiakig. 
2. Jeruzsálem sorsára vonatkozóan, beleértve annak i.sz. 70-ben bekövetke-

zett lerombolásáig. 
3. A Messiás eljövetelére, halálára és az emberiség sorsának kiteljesedésére, az 

Emberfia újra eljövetelére. 
Egyes eseményeket (a mai történelmi kutatások és ásatások ismeretében,) teljesen 

rekonstruálható módon jelezte előre, (pl. Nagy Sándor utáni hatalmi harcokat a 
Ptolemaiidák és Seleukidák között). 

Van számítási kísérlet, amely Jézus halálának időpontját határozza meg a Dániel 9. 
részében megadott időpontok és időtartamok alapján. 

A végső időkre vonatkozó jövendöléseket Jézus maga is idézi, ill. analóg képek és ki-
jelentések találhatók a János Jelenések könyvében is. 

 
4. A könyv tartalma, struktúrája, nyelvezete 
 
A könyv keletkezésének idejéről vitatkoznak a tudósok, egyesek Krisztus előtti 3. 

századra teszik, egyesek az i.e. 6. századra. Én azt a nézetet fogadom el, amely szerint 
Dániel élete idején, tehát Kr.e. a hatodik században íródott. Ezékiel, aki kortársa volt, 
már említette (Ezékiel 14:14-20, 28:3) Jóbbal és Noéval egy sorban. Jézus is elfogadja 
és idézi a rá vonatkozó részeket (az Emberfia kifejezést (Dániel 7:13-ban) Máté 24:30 és 
26:64-ben idézi Jézus). 

Dániel minden kétséget kizáróan része az Ószövetségi kánonnak, amelyet Josefus 
Flavius szerint Artaxertes I. Longimanus (Kr. E. 464-423) uralkodása utáni időben 
egyetlen új könyvvel sem egészítették ki. Tehát ennél az időszaknál biztosan jóval ko-
rábbi keletkezésű. 

B i b l i a  i s m e r e t i  s o r o z a t  
 
D á n i e l  k ö n y v e  
 

2. Dániel személyes története 
 
Dániel, vagy a királyi család, vagy valamely főnemesi, főpapi család sarja lehetett, 

mert ezek közül választott ki Nebukadneccar olyan testi-lelki kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező fiatalokat, akiket 606-ban a Jeruzsálemi templomi kincseknek egy részével 
együtt fogságba hurcolt, hogy Babilonban főhivatalnokokká képezzék ki őket egy 3 
éves oktatás során. Új azonosságtudatuk kialakítására új neveket kaptak az elhurcoltak: 

 Dániel (héberül Isten a bíró, Isten bíráskodik) a Baltazár (Ő (Bél isten) óvja 
életét) nevet kapta. 

 A vele elhurcolt és név szerint említett ifjak: 
o Hananja (az Úr kegyelmet gyakorol) új neve: Sadrak = Áko sumér 

holdisten parancsa 
o Misáel (Ki olyan, mint Isten?) új neve: Misák (Ki olyan, mint Áko?) 
o Azarjá (az Úr segít) új neve: Abednégo (Nabu szolgálója) 

 Dánielt hosszú élettel ajándékozta meg az Úr (közel 100 év), 2 világbiroda-
lom, és ezen belül több uralkodó alatt szolgált: Nebukadneccárt, aki elhurcol-
ta Babilonba, majd kegyetlenül lerombolta Jeruzsálemet, Belsaccárt, akinek 
idejében megjelent az írás a falon, a méd Dáriust, aki elfoglalta Belsaccár trón-
ját, és végül Cirust (Nagy Küros), akinek uralkodása idején hazatérhettek a 
foglyok Jeruzsálembe.  

 Dániel életében nagyon sokszor változtak a körülmények: a legnagyobb mél-
tóságból, miniszteri beosztástól a kivégző helyre vitelig (oroszlánverem), a fe-
jedelmi udvartól a börtönig zajlott az élete. Egy dolog volt rá jellemző minden 
szélsőséges körülmények között: Istenhez való töretlen hűsége! 

 Mindezek „jutalmául”, vagy mindezek következtében vált alkalmassá arra, 
hogy Isten különleges kijelentések közlését bízhatta rá, népe- és az egész em-
beriség történetére, jövőjére vonatkozóan. 
Maga az Úr Jézus is idézi kijelentéseit, amik rá, mint az Emberfiára vonatkoz-
nak (Dániel 7:13  Máté 24:30, Máté 26:64). 

 Isten Dánielt a világi tudományokban is nagyon meg tudta áldani: (10x-es 
tudásuk volt a zsidó ifjaknak) kitűnő államférfi, álomfejtő tudós volt. Az arab 
hagyomány szerint kiváló geometriai tudással rendelkezett. E szerint a ha-
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toloké és a prófétáké. Hiszen mi a tübingeni alapítványból jöttünk, a liberális teológia 
és bibliakritika fellegvárából. Körülvettük Hudson Taylort, és feltettünk neki egy nagy 
kérdést: Hogyan hiheti el a Biblia minden egyes szavát? Így válaszolt: 

„Ha holnap reggel el akarnak utazni Frankfurtból, előveszik a menetrendet és megnézik, hogy 
mikor indul a vonat. És ha azt látják, hogy az első vonat reggel hétkor indul, nem kutatják 
tovább a menetrend megbízhatóságát, hanem reggel hétre kimennek a pályaudvarra, és ott megta-
lálják a megadott vonatot. Ötven éve így bízom rá magam a Bibliára, parancsolataira és ígéretei-
re, mint önök a menetrendre, és utasításait hosszú életem során több száz halálos veszély közepette 
is mindig igaznak találtam. Ha például, azt olvasom a Bibliában, hogy: „keressétek először 
Istennek országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik néktek”, megfogadom, és még 
életem egyetlen kritikus helyzetében sem csalódtam benne. Próbálják ki önök is, és ugyanezt fogják 
tapasztalni.” 

Nagy hatással volt ránk ez a fellengzős kérdésünkre adott egyszerű válasz, amely 
mögött egy nyomorúságok és veszélyek között leélt élet állt, hiszen Hudson Taylor az 
egész boxerlázadást átélte Kínában. 

D R .  K A R L  H E I M  
 

A legsötétebb óra van a legközelebb a napfelkeltéhez 
*** 

Imádságunk jobban formálja jellemünket, mint bármilyen körülmény. Külső megtapasztalásaink 
mégis megfelelnek legmélyebb kívánságainknak, ha azokat imádságban Isten elé visszük. 

*** 
Mit sem használ, ha a veszélyben félelemmel és izgalommal vagyunk tele, ez mindenre alkalmat-

lanná tesz. Terhünket az Úrra kell vetnünk. 
*** 

Hálásak vagyunk-e mindiga nehézségekért? Látjuk-e, hogy feljogosítanak minket Isten hatalmá-
nak és segítségének igénybevételére? 

*** 
Mindig az imádság volt a döntő Isten országa építésének minden nagy válságában. 

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

 
H u d s o n  T a y l o r  h a l á l a  

 
Hudson Taylor (1832-1905) nevét mindenki ismeri, aki csak egy kicsit is érdeklődik 

a külmisszió iránt. Neve véglegesen összeforrt Kínával, s annak ellenére, hogy csak 38 

A könyv eredetileg az úgy nevezett „Ketubin” (iratok) közé volt sorolva, csak ké-
sőbb került „Nebiin”-be (próféták) Ezt a besorolást a Vulgata nyomán minden keresz-
tyén Bibliafordítás alkalmazza. 

Erre magyarázatul szolgálhat az, hogy a Dániel könyvének tartalma nem tipikusan 
prófétai könyv: nem szólítja meg közvetlenül a népet, nem ostorozza bűneiket, és nem 
igyekszik erőteljes szavakkal megtérésre bírni őket. Szerzője sem tipikus próféta a zsidók 
szemében, hanem magas rangú babiloni állami hivatalnok.  

Fentiek alapján én is azt a nézetet vallom, hogy: a könyvet hatszáz évvel Krisztus 
előtt írta szerzője, a könyv eredeti eseményei és utolsó próféciái között mintegy 73 év 
telt el. 

A Könyv 2 nyelven íródott: héberül és arámul. 
 1:1     - 2:4/a héberül 
 2:4/b  - 7:28 arámul 
 8:1     - 12:13 héberül 
A legújabb kutatások bizonyítják, hogy az itt használt arám nyelv volt a Kr.e. 7. 

század hivatalos nyelve. A dánieli héber szinte teljesen azonos azzal a nyelvvel, amit 
Ezékiel, Aggeus, Ezsdrás és a Krónika könyvei használtak. 

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

Á l d o t t  t a l á l k o z á s  
 
Hudson Taylor (1832-1905) alapította és hosszú éveken át vezette az Istentől meg-

áldott angol Kína Belföldi Misszió-t. Fiatal missziói szervezetével első misszionáriusként 
tört előre Kína belsejébe. 

Volt olyan idő, amikor a szervezet több mint ezer misszionáriust is támogatott. A 
missziói munkát Isten Igéjébe vetett gyermeki bizalommal és állandó imádsággal kezd-
te és építette ki, és Isten maga tette rá a pecsétjét. 

Dr. Karl Heim ismert és áldott tübingeni professzor egyetemi éveiben találkozott 
Hudson Taylorral. „Régi időkre emlékezem” című élettörténetében így számolt be 
találkozásukról: 

„Tübingeni bibliaköri barátaimmal érkeztem a frankfurti diákkonferenciára. Éle-
temben először álltam neves emberek között, akik mindnyájan a keresztyén ébredési 
mozgalom befolyása alá kerültek, és aktívan szolgáltak…  

Egy másik különösen híres személyiség is részt vett a frankfurti konferencián: 
Hudson Taylor angol misszionárius… Még sohasem ismertünk olyan embert, akinek az 
élete a legkisebb részletekig ugyanúgy Isten parancsai szerint folyt volna, mint az apos-
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Így búcsúzott Kína misszionáriusa, s így búcsúzott Kína misszionáriusától. 

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  
 

E g y  é s  e z e r  
„Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 

ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.” II. Péter 3:8 
 

Egy nap = ezer esztendő! 
Egy nap… észrevétlen elsuhanó! 
Nálunk semmibe vetten tovaszállhat. 
S ezer esztendő Nálad! 
Milyen egészen másként járhat 
isteni órád, Örökkévaló!  

 

 
Ha te így méred időnk, életünk,  
milyen súlya van minden pillanatnak! 
Pillanatok éveket jelenthetnek. 
Évek pillanattá zsugorodhatnak. 
S mindegyikért felelősségre vonsz, 
amikor számot vetsz velünk. 

Egy nap = ezer esztendő! 
Szívünkbe ezt a titkot mélyen írd be! 
Segélj belesimulni terveidbe, 
érezni súlyát minden pillanatnak! 
Mindet szeretni és szolgálni adtad, 
hogy így találjon: boldog szolgálatnak 
- akár egész kicsinynek, akár nagynak –  
hűségében az Úr, az Eljövendő! 

 T Ú R M E Z E I  E R Z S É B E T  

 
A mi időnket és Isten idejét nem ugyanazzal az órával mérik. 

C . H . S P U R G E O N  
 
A z  é l e t  f o l y a m a  
 

A világhírű orosz író, Lev Tolsztoj egy példázatban foglalta össze élettörténetét… 
 
Úgy éreztem magam, mint az az ember, akit beültettek egy csónakba, és akinek ta-

éve költözött el (1943) az örökkévalóságba, élete már egy darab egyháztörténelemmé 
lett.  

Kína szerelmese volt. Talán senki sem szerette úgy Kínát, mint ő. Leghőbb vágya 
volt, hogy életében még megnyíljanak Kínában azok a tartományok is az evangélium 
hírvivői előtt, amelyek addig mereven elzárkóztak Isten Igéjétől.  Vágya beteljesedett. 
Hunan tartomány, amely legmakacsabbul elzárkózott a missziói munka elől, végre 
megnyílt. Ekkor már 73 éves volt az öreg misszionárius, de felkerekedett, hogy még 
egyszer, utoljára, immár tizenegyedszer meglátogassa szeretett Kínáját. Élete művét 
látta beteljesedve a hunani kapu megnyílásában. Húsz éven át imádkozott ezért! 

Hunan fővárosában, Csangsa városában akkor már négy éve folyt a missziói munka. 
Ide várták az agg misszionáriust. A távoli falvakban munkálkodó misszionáriusokat erre 
az alkalomra Csangsába hívták Hudson Taylor fogadására. Az öreg hadvezér még egy-
szer, utoljára szemlét tartott hadserege felett. Kunst Irénünk (1869-1934 első magyar 
misszionáriusnő) akkor már nyolc hónapja kint volt Kínában. Hudson Taylor érkezésé-
nek a hírére ő is Csangsába sietett. 

A város fellobogózva várta azt az embert, aki mindenkinél jobban szerette Kínát. A 
csangsai kis gyülekezet tagjai kínai szokás szerint papírzászlókkal ajándékozták meg, 
melyekre ez volt írva: „Nul thi en ujim: a belföld jótevője”. 

A fiatal magyar misszionáriusnő, s személyében az egész magyar evangéliumi ke-
resztyénség, itt találkozott először és utoljára a nagy misszionáriussal. Áldott alkalom 
volt együtt tölteni néhány órát ezzel a nagyhitű emberrel. Kunst Irén a szó szoros ér-
telmében utolsó órákat töltötte vele. Estefelé járt már az idő, Hudson Taylor leánya 
levelét, majd a Bibliáját olvasta. Hirtelen arra riadnak fel, hogy kiejti kezéből a Szent-
írást. Azt hitték elszunnyadt. 

Isten így szólította el öreg szolgáját az örökkévalóságba. 
Nem sokkal később egy elkésett misszionárius érkezett. Egyik távoli missziói állo-

másról sietett Csangsába, hogy ő is találkozzék a nagy misszionáriussal. Az egyik kínai 
gyülekezet fiatal bennszülött tanítója volt. Már csak a halálban üdvözölhette Kína 
jótevőjét. Könnyezve állott meg a halálos ágya előtt, és feltört szívéből a legnagyobb 
halotti beszéd, amely misszionárius ravatalánál elhangozhatott: 

„Tiszteletreméltó pásztor és tanító, mi szívünk mélyéről szerettünk téged. Mindnyá-
jan nagyon vágytunk arra, hogy láthassunk. A te gyermekeid vagyunk, mert te mutat-
tad meg előttünk az utat, mely az örök életre vezet. Szerettél bennünket, húsz évig 
imádkoztál azért, hogy mi is megismerhessük a Megváltót. Milyen békés és boldog az 
arcod. Ma este már nem beszélhetsz hozzánk, nem hallgathatjuk a hangodat. Nem 
kívánjuk, hogy visszajöjj, követni akarunk, és oda fogunk menni, ahová te már megér-
keztél. Majd boldog Isten hozottal fogadsz bennünket.” 
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szeme láttára pénzt vettem ki az üzleti pénztárból, és az iskolába akartam sietni vele. Az 
asszony követett a buszállomásig, és mindenki előtt sértegetett. Meg akartam ütni, de 
legjobb barátom megakadályozta. Már csak egy kiutat láttam magam előtt: elindultam 
egy magában álló, mély kúthoz. 

Amikor éppen bele akartam vetni magam, hirtelen hangot hallottam:  
– Ne tedd, gondoskodom rólad! 
Körülnéztem, de senkit sem láttam! Egy másik hang így szólt bennem: 
– Ne vesztegesd az időt, ugorj és egy pillanat alatt mindennek vége! 
A két hang nagy küzdelmet folytatott bennem. Hirtelen a nevemet hallottam: 
– Felix! 
Legjobb barátom volt. Megsejthette a szándékomat. Meghívott a házába. Ettől a 

pillanattól „szülei örökbe fogadtak” és vállalták az iskoláztatásom költségeit. 
Miután nagybátyám hallott a feleségével folytatott veszekedésemről, levelet írt ne-

kem. Közölte velem: „Mostantól fogva kitaszítottnak számítasz a családból, és mindent, 
amit valaha is adtam neked, vissza kell adnod!” Megtettem, amit követelt. A szomorú 
és fájdalmas élmények ellenére tudtam, Isten szeret. Arra gondoltam: „Ha Isten megőr-
zött az öngyilkosságtól, biztosan jó terve van a jövőmmel!” 

A középiskolában szorgalmasan tanultam. Utána megkezdtem pedagógiai tanul-
mányaimat egy egyetemen. Itt keresztyének mutatták meg nekem, mit jelent keresz-
tyénnek lenni. Tanulmányaimat mégis úgy fejeztem be, hogy nem éltem át igazi talál-
kozást Istennel. 

Mindenesetre valamiben biztos voltam a szívemben: Mihelyt befejezem az egyete-
met, leszámolok a nagybátyámmal. Ezért pisztolyt akartam venni, és bosszút akartam 
állni a családom tönkretételéért és minden ellenünk elkövetett igazságtalanságért. Oly 
sok fájdalom, keserűség és gyűlölet halmozódott fel bennem! Egy keresztyén ének 
azonban mélyen megérintett, amely arról szólt, hogy Jézus igényt tart az életemre. 

Sírtam, megvallottam Jézusnak a bűneimet és Megváltómra és Uramra bíztam az 
életemet. Olyan változással ajándékozott meg, hogy egy héten belül abbahagytam az 
ivást, szakítottam hitetlen barátnőmmel és minden nem-keresztyén zenével. Ezek után 
Isten békességét tapasztaltam, megtisztultam, bűnömre bocsánatot kaptam! Isten lett 
az Atyám!  

Egy nap az Úr így szólt hozzám: „Szerettelek és minden bűnödet megbocsátottam, 
de te még mindig neheztelsz a nagybátyádra!” Isten megmutatta nekem, hogy ki kell 
békülnöm nagybátyámmal. Így történt, hogy több mint 400 kilométert utaztam, hogy 
találkozzam vele. Amikor végre szemben álltam nagybátyámmal, észrevettem, hogy 
nagyon fél és remeg. Valószínűleg hallott fenyegetéseimről. 

– Apám! – szólítottam meg, és a szemébe néztem. Teljesen megrendült és egy szót 

pasztalatlan kezébe adták az evezőket. A parttól ellökve ott eveztem az élet rohanó 
árján. Minél inkább a sodrás közepébe kerültem, annál több emberrel találkoztam. 
Nevető, éneklő, hangoskodó emberekkel, akik mind egy irányba haladtak, de senki sem 
tudakolta, vajon helyes irányba tartanak-e. 

Hirtelen hangzavaron keresztül zuhatagok zúgása és morajlása ütötte meg a füle-
met, és láttam, amint borul fel és süllyed el előttem egyik élethajó a másik után.  

Ekkor magamhoz tértem, észbe kaptam, és felhagytam az őrült utazással. Minden 
erőmmel elkezdtem visszafelé evezni, árral szemben a part felé. És végül kijutottam a 
veszélyes áramlatból. A part, amelytől elsodródtam, az élő Isten volt. Most hát vissza-
tértem Hozzá, és oltalmamra leltem.  

E T H O S  2 0 1 0 / 1  

 
B o s s z ú  h e l y e t t  m e g b o c s á t á s  
 

Felix Mucsimba, egy evangéliumi iratmisszió igazgatója és üzletvezetője Kanikiban 
(Ndola), felesége Eve, három fiuk van. Felix a Mushiliben AIDS-esekkel foglalkozó 
alapítvány tanácsának is tagja. 

Életéből mondja el: 
„Zambia északi részében születtem és nyolc testvéremmel együtt nevelkedtem. 

Édesapám magas tisztséget töltött be a kormányban, és hivatali elfoglaltsága miatt nem 
ért rá velünk foglalkozni. Édesanyánkhoz vonzódtunk inkább.  

Szüleim a szellemeket imádták. Még jól emlékszem, hogy apám elhunyt nagyapám 
szellemétől kért védelmet és segítséget.  

1967-ben édesapám súlyosan megbetegedett. Úgy vélte, hogy elvarázsolták és va-
rázsdoktoroknál keresett segítséget. 1969 végén meghalt. Bár ránk, gyerekekre nem 
tudott időt szánni, apám halála nagyon megrázott. Aggódva és félelemmel tekintettem 
a jövőbe. 

Édesapám nem hagyott végrendeletet, ezért nagybátyám lett az örökös. Rokonai rá-
vetették magukat az örökségre és osztoztak rajta. Édesanyámnak és nekünk, gyerekek-
nek nem maradt semmi. Egyik napról a másikra szegény koldusok lettünk.  

Nagybátyámnak kellett volna gondoskodnia iskoláztatásunkról, hiszen árvák let-
tünk. Ehelyett az örökségből meggazdagodott, házakat vásárolt és üzleti vállalkozásba 
kezdett. Édesanyám távolléte alatt gyakran bántalmazta testvéreimet. Valamilyen 
érthetetlen okból engem különösen nem bírt elviselni. Sőt kiköpött előttem a földre, 
ami azt jelenti, hogy „a halálodat kívánom!” Bár nagybátyám nagyon gazdag lett, nem 
volt hajlandó a középiskolai tandíjamat kifizetni. Elegem lett a viselkedéséből, felesége 
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A meggondolatlan ember ezt mondja: Az Úr az én tűzoltó csapom többnyire érdekte-
len számomra. Legfeljebb csak akkor veszem majd igénybe, ha égni kezd körülöttem. 

A babonás ember azt mondja: Az Úr az én szerencsepatkóm, a talizmánom. Elvégre so-
sem tudhatjuk. Biztos, ami biztos. Vésztartalékként mégiscsak lógjon ott a szögön… 

Az arcátlan ember ezt mondja: Az Úr az, aki a kötelező biztosításomat kezeli, az a kár-
felvevő hely, ahová életem minden balesete után fordulhatok. Elvégre jóvátételre köte-
lezett! Ha nem kárpótol megfelelően, biztosítóváltással fenyegetőzöm! 

A hagyományokhoz ragaszkodó ember ezt mondja: Az Úr az én kedvtelésem, az a sza-
badidős tevékenység, ami jót tesz nekem. Ha úgy tarja kedven, ösztönzést, kikapcsoló-
dást, felüdülést találok nála. 

Az önző ember ezt mondja: Az Úr az én függőágyam, a tetőtől talpig jó közérzetet 
biztosító szolgáltatáscsomagom, az apukám, aki tart és kényeztet még olyankor is, 
amikor le vagyok törve. 

*** 
Az olyan emberek, mint Dávid, ezt mondják: Az Úr az én pásztorom, Megváltóm, 

Szabadítóm, Ő nem szereplője az életemnek, hanem rendezője! Ő a legfőbb tekintély. Ő 
korlátlanul rendelkezhet felettem. Övé az irányítás. Bízom Benne, mert Ő áttekintéssel 
bír. Ő felüdít engem, és úgy szeret, mint senki más. Ha Ő megy előttem, semmiben 
sem szenvedek majd hiányt – örökkön-örökké. 

A N D R E A S  F E T T  

A  k ü l ö n ö s  r u h a  
 

Szenvedésed 
Isten-adta ruhád. 
Először sehogyan se illik rád. 
Úgy találod, hogy nagy neked. 
Belenőhetsz, ha békén viseled… 
 
S ha Isten ráteszi áldó kezét, 
erőt arra is ád, 
hogy úgy viseld végül a szenvedést, 
mint drága ünneplőruhát. 

M .  F E E S C H E  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  

sem tudott szólni. Elmondtam neki, hogyan változtatta meg Jézus az életemet. Kértem, 
bocsássa meg, hogy gyűlöltem, mert ez bűn volt. 

Ez után a találkozás után örömmel és felszabadultan mentem haza. Minden teljesen 
újnak és csodálatosnak tűnt – szabadnak éreztem magam! 

Korábban gyűlöletem foglya voltam. Most már szabadon hirdethettem az evangéli-
umot, lelkiismeretem nem vádolhatott többé. Nehéz életemből a következőt tanultam 
meg: 

„A megbocsátani nem tudó szív korlátozza Isten áldását az ember életében és 
szolgálatában. A megbocsátani nem tudó szív rabszolgává tesz, mert érzelmeidet 
az az ember uralja, akinek nem tudsz megbocsátani. A megbocsátani tudó szív 
valódi szabadsághoz vezet!” 

H E D W I G  M Ü L L E R  M I S S Z I Ó S  N Õ V É R  Í R T A  L E  

 
H a  I s t e n  h a l l g a t  
 

Most úgy érzed, hogy Isten jó,  
ezt suttogja a csendes szél,  
virágok, versek és szívek,  
szavában hozzád Ő beszél. 

 
Ha látod, hogy Isten hallgat,  
és nem hallgatja meg imád,  
a szorongás óráiban  
enyhületét nem hinti rád: 
Ne hidd, hogy Isten messze van,  
vagy elfáradt már szent keze. 
Nem rejtőzött el vak homály  
mögé áldó tekintete. 
 

Csak csendben van és csendben néz  
lelked titkos rejtekébe. 
Te várj Reá, s hittel borulj  
kísértések közt elébe. 
Mondd el neki mi fáj, mi bánt! 
Lesz rá Istentől felelet,  
mert minden szükségesnél nagyobb  
a Benne bízó szeretet! 

B É K E F I  P Á L  

M e g g o n d o l a t l a n u l  
 

Kicsoda számomra Isten? Milyen gondolatokat őrzök a szívemben Istennel kapcsolatban?  
A meggondolatlanságnak mindenesetre nincs hely az Istennel való viszonyt illetően. 
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H i s z e k  a  S z e n t l é l e k b e n  
 

Hiszem, 
hogy megszabadít előítéleteimtől. 
Hiszem, 
hogy megváltoztatja szokásaimat. 
Hiszem, 
hogy legyőzi közömbösségemet. 
Hiszem, 
hogy szeretettel tölti el lelkemet. 
Hiszem, 
hogy megállít a rossz előtt. 
Hiszem, 
hogy felbátorít a jóra. 
Hiszem, 
hogy legyőzi szomorúságomat. 
Hiszem, 
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 
Hiszem, 
hogy elveszi kicsinyhitűségemet. 
Hiszem, 
hogy megerősít szenvedésemben. 
Hiszem, 
hogy áthatja egész lényemet. 

K A R L  R A H N E R  K A T O L I K U S  T E O L Ó G U S  I M Á J A ,   

1 9 0 4 - 1 9 8 4  

 

H o n l a p  
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb információkkal, hí-

rekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu  
A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com email címre 

lehet eljuttatni. 


