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N o v 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 :  
 

2-án, kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
3-án, szerdán 1700 órakor házi csoport lesz Kőszegiéknél. 
4-én, csütörtökön 1800 órakor házi csoport. 
5-én, pénteken 1830 házi istentisztelet lesz Bicsérden 
6-án, szombaton ifjúsági óra, konfirmációs oktatás, (időpont egyeztetés szerint). 
7-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett,    
                       1500 órakor Hidason lesz istentisztelet    

Téma: „ Íme, most van az üdvösség napja!” 2.Korintus 6,2. 

9.-étől 12.-éig, keddtől péntekig lelkésztalálkozó lesz Budapesten. 
A hétköznapi alkalmak elmaradnak. 

13-án, szombaton ifjúsági óra, konfirmációs oktatás (időpont egyeztetés szerint).  
14-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,  
                          1500 órakor Hidason lesz istentisztelet    

Téma: „… akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk!” Róma 14,7-12. 

16-án, kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
17-én, szerdán 1700 órakor házi csoport lesz Kőszegiéknél. 
18-án, csütörtökön 1800 órakor házi csoport. 
19-én, pénteken 1830 házi istentisztelet lesz Bicsérden 
20-án, szombaton, ifjúsági óra, konfirmációs oktatás (időpont egyeztetés szerint).   
21-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,  
                          1500 órakor Hidason lesz istentisztelet, 1800-kor Siklóson 

Téma: „Ez a Zsidók királya!” Lukács 23,33-43. 

23-án, kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason  
24-én, szerdán 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
25-én, csütörtökön 1800 –kor házi csoport. 
26-án, pénteken 1830 házi istentisztelet lesz Bicsérden 
27-én, szombaton ifjúsági óra, konfirmációs oktatás (időpont egyeztetés szerint).   
28-én, Ádvent első vasárnapján 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, 1500 

órakor Hidason lesz istentisztelet    

Téma: „Királyod érkezik hozzád…” Zakariás 9,9. 

29.-étől december 3.-áig, hétfőtől péntekig szabadságon leszek 
A hétköznapi alkalmak elmaradnak. 

December 4-én, szombaton ifjúsági óra, konfirmációs oktatás (időpont egyeztetés szerint).   
December 5-én, Ádvent második vasárnapján 930 imaóra, és 1000 órakor Úrvacsorai Isten-
tisztelet lesz Pécsett, 1500 órakor Hidason lesz istentisztelet    

Téma: Kereszt üzenete: „Királyod érkezik hozzád…” Zakariás 9,9. 

 

Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, 
 és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!  

Jeremiás. 29.7 
 

I m a  v á r o s o m é r t  
 
Uram, hálát adok néked a városomért. Teremtő tervedbe 

ez a város is beletartozik. Itt adsz nekem életteret. Minden 
szükségessel ellátsz, itt kibontakozhatom, közösségben élhe-
tek. Hálát adok az emberekért, akik ezt lehetővé tették. 

Uram, panaszkodom a városom miatt. Sok itt a bűn.  
- Nincs mindenkinek munkája. Sokszor kérdezik, hogy 

miből éljenek.  
- Nincs mindenkinek közössége. Kérdezik, hogy kivel 

élhetnének közösségben.  
- Nincs mindenkinek életcélja. Sokszor kérdezik, minek éljenek. 
Panaszkodom, Uram, az égbe kiáltó kétségbeesés miatt, és a fokozódó erőszak mi-

att. Városomban néha félelem fog el. 
Uram, kérlek, bocsáss meg a városomnak. A tehetségesek gyakran cselekedtek fele-

lőtlenül, az illetékesek szívtelenül, és az elnyomottak nyomorúságukban kíméletlenül. 
Mindnyájunknak bocsásd meg, Uram, a vétkeit. 

Uram, kérlek a városomért. Ajándékozd meg békességgel.  
– Kérlek felelős vezetőiért. Mutasd meg nekik az igazsághoz vezető utat.  
– Kérlek a szenvedőkért. Ajándékozd meg őket reménységgel. 
– Különösen kérlek a gyermekekért és a fiatalokért. Ne engedd, hogy védtelenek 

maradjanak. Állíts melléjük olyan nevelőket, akik segítenek meglátni szerete-
tedet. 

Uram, kérlek a városomban élő keresztyénekért. Bár kisebbségben vannak, adj ne-
kik erőt, hogy ne hallgassák el a nevedet, hirdessék bocsánatodat, hívjanak másokat is a 
te követésedbe. Ajándékozd meg őket kegyelmeddel, hogy életükkel rólad tegyenek 
bizonyságot. Engem is ajándékozz meg ezzel. 

Uram, te új várost fogsz teremteni. Engedd, hogy abból egy sugár már most jusson 
a városunknak. Ámen. 

D I E T E R  R O L L  
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tást a mai zavaros világban. A gyülekezetben Isten Igéje mindnyájunknak mutatja a jó utat, 
a helyes megoldást; 

 mert a gyülekezet önmagán túl mutat, benne másokkal és Krisztussal találkozom. Sőt még 
sokkal többet jelent: a gyülekezet utat mutat számomra az örökkévalóság felé! 

Mindezért szeretem a gyülekezetet, akkor is, ha azt mások lebecsülik. 

I S M E R E T L E N  S Z E R Z Ő T Ő L  –  V E T É S  É S  A R A T Á S  3 1 / 2  
 

Rövid az élet, 
bölcs légy hát, ember! 

Használd ki minden pillanatát! 
Utadon csak egyszer mehetsz végig, 
de otthagyhatod áldások nyomát! 

B E R T A  I S S E L M A N N  

 
 E l m ú l t  h ó n a p b a n  t ö r t é n t …  
P é c s i  Ö k u m e n i k u s  N ő i  t a l á l k o z ó  
 

Október 2-án kerül megrendezésre a Pécsi Ökumenikus Női Talál-
kozó, melynek fő témája a szolgáló gyülekezet, ezért az egész napos 
program az „Ébredj bizonyságtevő lélek – A céltudatos gyülekezet” 
címet kapta Helyet délelőtt a Baptista gyülekezet, délután a református 
kollégium adta. Bizonyságtételek mellett a főelőadó Elizabeth 
Mittelstädt, a Lydia női magazin szerkesztője volt. 

A Lydia magazin 2004/2. számában Elizabeth Mittelstädt, a lap 
magyar származású főszerkesztője ír az újság indulásáról: "Tizenhét éves 
voltam, amikor azt mondtam Istennek, hogy Őt akarom szolgálni. Sok 
évvel később egy fogászati műhiba következtében úgy megsérült az állkapcsom, hogy naponta 
állandó, elviselhetetlen fájdalom gyötört. De egy napon Isten eszembe juttatta saját szavaimat, 
amit tizenhét évesen ígértem neki. Így szólt hozzám: 'Elizabeth, körülötted asszonyok ezrei élnek, 
éreznek hozzád hasonlóan. Lehet, hogy fizikai fájdalmak, de lehet, hogy családi problémák, ma-
gányosság, vagy lelki gyötrelmek kínozzák őket. Akarsz nekik segíteni? Akkor mondd el, hogy 
én bűnbocsátó és gyógyító Isten vagyok!' Ott, abban az órában született meg 
a Lydia magazin ötlete. Elizabeth életében nem ért véget a szenvedés. Néhány éve Lyme-kór 
támadta meg, egy évig járni sem tudott. De Isten a legösszetörtebb életeket is fel tudja használni 
az Ő dicsőségére. Nők tízezrei nyernek bátorítást a Lydián keresztül a világ 102 országában. Az 
újság németül, románul és - Elizabeth anyanyelvén - magyarul jelenik meg. Célja, hogy olvasóit 
közelebb vezesse Jézus Krisztushoz, és gyakorlati útmutatást adjon a házasság, a gyermeknevelés, 
az egyedüllét és a lelki élet különböző kérdéseiben.”  

M é d i a  h í r e k :  
 

November 7-én Metodista Magazin műsor lesz az MTV1 adóján 
December 10-én Metodista félóra lesz a Kossuth adón 13 óra 30 perckor. 
 

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 :  
 

Dahn Nóra 4-én 
Kőszegi Sándor 6-án 
Schauermann Henrik ifj. 8-án 
Gyurkó Donát 8-án 
Khaled Nebil 13-án 
Schauermann Henrikné 15-én 
Szili Anna 18-án 
Derschner Henrikné 21-én 
Dr.Thaly Eszter 27-én 

 
„Istenem! Önts a szívembe olyan vágyakat, amelyeket egyedül Te tudsz kielégíteni!  

Adj ajkamra olyan kéréseket, amelyeket egyedül Te tudsz meghallgatni!  
Had vigyek véghez olyan tetteket, amelyeket egyedül Te tudsz megáldani!” 

Ó K E R E S Z T É N Y  I M Á D S Á G  

 
 S z e r e t e m  K r i s z t u s  g y ü l e k e z e t é t  
 
 annak ellenére, hogy nem tökéletes. Ha az volna, akkor én nem illenék bele. Én is tökéletlen 

vagyok, akárcsak a gyülekezet; 

 annak ellenére, hogy sokan kritizálják, s néha jogosan. Mégsem szégyellem, hogy annak 
tagja vagyok. Imádkozom érte, és szeretnék valamivel hozzájárulni, valamit tenni, hogy ál-
lapota jobbra forduljon; 

 mert a gyülekezetben tanulom mit jelent hinni. A hitre szükségem van, bár sokszor elég 
nehezen tudom azt megfogalmazni. De igyekszem magam ebben gyakorolni. Mivel hitem a 
hétköznapokban próbáknak van kitéve, ezért azt a gyülekezetben erősítem; 

 mert a gyülekezet kisegít engem, amikor hitemben felületessé, sőt közömbössé kezdek válni. 
Tudom, ezek napjaim legnagyobb kísértései, és sajnos észrevétlenül sokszor ezeknek az áldo-
zata vagyok. Éppen ezért még inkább szükségem van a gyülekezetre; 

 mivel a gyülekezetben olyanokkal vagyok együtt, akik hozzám hasonlóan keresik az eligazí-
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pécsi gyülekezetből, akik mindketten a találkozásaink alkalmával olyan módon számolnak be az 
Úr Jézussal megélt örömeikről, hogy az minden nehézség, betegség, gyász ellenére is látható. 
Olyan szép, amikor egy ráncos, megöregedett arcon átragyog az öröm. A 96 éves Mariska néni 
megoperáltatta a szemét, hogy láthassa, és még többet olvashassa a Bibliát. Elmesélte, hogy 
éjszaka, amikor nem tud aludni, gyakran sír. De nem valami szomorúság, vagy bánat miatt, 
hanem mert olyan közel érzi magához az Úr Jézust és örömében sír. 

Minden múlandó ebben a világban, de az evangéliumból fakadó örömöt nem veheti el tőlünk 
senki és semmi. És ha életünket, közösségeinket és szolgálatunkat ez az öröm táplálja, akkor 
életünk, közösségeink élete és szolgálatunk hiteles lesz. 

Az evangéliumból fakadó öröm két irányba indít bennünket. Először is az evangélium hallga-
tására és tanulmányozására, hogy az alakítsa és formálja hitünket és életünket. 

Másodszor arra ösztönöz, hogy figyeljünk a körülményekre és a másik emberre, hogy az üze-
net az adott helyzetben célba érjen.  

Nagy erő rejlik abban, hogy ökumenikus közösségben gondolkodhatunk a céltudatos gyüle-
kezetről, egymásra figyelve, egymás előtt megnyílva, és az Úr Jézus jelenlétében közösen formál-
hatjuk Krisztus egyházának arcát.  

Több mint 100 évvel ezelőtt Funk Márton német metodista lelkész azzal a céllal érkezett 
Magyarországra, hogy a német nyelvű lakosság között gyülekezetet építsen. Ő a missziós szolgá-
latát három pontban foglalta össze: 

 Örömteli evangélizáció, 

 Hűséges lelkigondozás, 

 Társadalmi problémák iránti szociális érzékenység. 
Az evangéliumból fakadó öröm az ébredés forrása volt a múltban, és ma is az. Elsődleges kül-

detésünk, hogy továbbadjuk az evangéliumot, hogy Isten szeretetét közvetítsük az emberek felé. 
Lehet, hogy csak egy ember, akit Isten rám bízott, akivel törődnöm kell. Olyan sokat jelent 
nekem, hogy Filep egy idegen főemberért, a szerecsen komornyikért kész volt vállalni a járatlan 
utat, hogy megmagyarázza neki a Krisztusra utaló írásokat. A zsinagógában több száz embernek 
hirdethette volna az igét. De most csak egy ember bízatott rá. És a bizonyságtétele nyomán ez az 
ember hitre jut, megkeresztelkedik, és tovább megy az útján örömmel. 

A lelkigondozásban ma elsődleges feladat a családok gondozása. A gyors átalakulás és a 
munkanélküliség, az egyre nehezedő életfeltételek és a generációk közötti ellentétek sok család 
széteséséhez vezetnek, a családtagok eltávolodnak egymástól. A mi feladatunk az, hogy a körülöt-
tünk élők felé emberközeli módon közvetítsük a krisztusi üzenetet. 

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian vissza tudunk idézni gyerekkorunkból egy olyan pil-
lanatot, amikor édesanyánk körülnézett és próbált megkeresni, hogy valamilyen házimunkát 
bízzon ránk. De mi, talán egy izgalmas játékkal voltunk elfoglalva, vagy éppen egy érdekfeszítő 
könyvet olvastunk. Miközben megpróbáltunk elrejtőzve maradni, az a remény élt bennünk, hogy 
édesanyánk nem vesz észre bennünket. És amikor hívott: „Hol vagy?”, akkor választás előtt 
álltunk, hogy továbbra is csendben a rejtekhelyünkön maradunk, vagy válaszolunk a hívásra, 
abba hagyva a játékot, olvasást, hogy megtehessük azt, amit tőlünk vár.  

Amikor Isten körülnéz, hogy megtaláljon téged és engem, akkor bizonyosak lehetünk benne, 

 
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, 

hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon 
a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” 

Máté 5.14-16 
Ez az ige volt Elizabeth délelőtti bizonyságtételének az alapja. Egy kedves történetet is el-

mondott ezzel kapcsolatban: 
Egy skót nemes ember valamit szeretett volna a városára hagyni, ami emlékezteti őket rá. Ar-

ra gondolt, hogy épít egy templomot. Amikor a templom készen volt, meghívta az embereket, 
hogy bemutassa nekik, hogy milyen lett. Valaki észre vette, hogy hiányzik még valami, nincsen 
teljesen készen, mert lámpák nincsenek a templomban. Ezt szóvá is tette. A nemes ember válasz-
ként minden családnak ajándékozott egy lámpást, és azt mondta, hogy: „ti fogtok világítani a 
templomban. Ha nem jöttök el az istentiszteletre, a ti helyeteken sötét lesz, hiányozni fog a ti 
világító lámpásotok.” 

Hangsúlyos lett számomra az a gondolat is, hogy: „Felelősek vagyunk a mi nemzedékün-
kért”, hogy a mai emberek között hogy élünk, hogy teszünk bizonyságot arról, amit Jézus Krisz-
tussal átélhettünk.  

   
Délelőtti bizonyságtevők közt volt Sztupkainé Pál Zsuzsanna is, a következő gondolatokat 

mondta el ő: 
Sztupkainé Pál Zsuzsanna vagyok, Szegedről érkeztem. Akik ismernek, azok valószínű cso-

dálkoznak azon, hogy most a bizonyságtevők között látnak. Sokkal szívesebben vállalok valami-
lyen háttérszolgálatot – de most mégis, több minden arra bátorított, hogy elmondjam előttetek 
azt, amit az Úr rám bízott. 

Az egyik, a helyhez, a városhoz fűződő kapcsolatom. 18 évet éltem Pécsett, ebből 8 évet 
együtt szolgáltunk itt a férjemmel, és ez az időszak nagyon meghatározó része az életemnek. És 
itt lehettem ennek a szép templomnak a felszentelésén is. 

A másik, ami segített abban, hogy bizonyságot tegyek, az a Lydiához fűződő kapcsolatom, 
amelynek a kezdetektől hűséges olvasója vagyok. A napokban elővettem az összegyűjtött maga-
zinokat és sok minden, újból megelevenedett bennem. Az első számban egy kislány arról ír, hogy 
egy pár szandál volt a legértékesebb vagyontárgya, amelyre úgy vigyázott, hogy inkább levette a 
lábáról és mezítláb ment az iskolába. Aztán megismerve az Úr Jézust az a vágy született meg a 
szívében, hogy olyan történeteket szeretne írni, amelynek Jézus a hőse, mert a róla szóló történe-
tek lettek számára a legnagyszerűbb történetek. Elizabeth Mittelstädt volt ez a mezítlábas kis-
lány, akit az imént hallottunk. Akkor azt írta Elizabeth az első Lydia vezércikkében, hogy „a 
Lydia azért jött létre, hogy bátorítsa a nőket mindennapi életükben és segítsen nekik, 
hogy Isten szeretetével elérjék szomszédjaikat, barátaikat és családtagjaikat.” Az évek során 
az újság hasábjairól nagyon sok bizonyságtétel segített nekem is, melyeket gyakran könnyezve, 
de hálaadással és örömmel olvastam. 

Amikor a bizonyságtételről, a bizonyságtétel hitelességéről gondolkodtam, két idős néni arca 
jött elém, a 96 éves Farkas Mariska néni Mórahalomról és a 87 éves Schauermann Lizi néni a 
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A  c h i l e i  b á n y á s z o k  I s t e n r ő l  t e s z n e k  b i z o n y s á g o t  
 

A riport szerint minden egyes bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, 
aminek az elején az állt, hogy „Köszönöm Uram". A póló 
hátulján ezek a szavak álltak: „Neki legyen dicsőség és 
tisztesség" (95. Zsoltár 4.), a póló ujján pedig „Jézus" neve 
szerepelt. 

(Chile)—A CBN News arról számolt be, hogy a chilei 
bányából kimentett bányászok többsége mély szellemi 
életről és az Istenben való hitről tettek bizonyságot. A 
riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek 
abban, hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban          (Fotó: BBC News) 
az alatt a 69 nap alatt,amíg a föld mélyében voltak.           

Mario Sepúlveda, a második dolgozó, aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: „Isten és az ör-
dög harcolt felettem, és Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig 
hittem az itteni chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben." 
A negyedik felszínre lépő bányász, Carlos Mamani, azonnal letérdelt, ahogy kijött a kapszulából, 
majd az égre mutatott, hálát adva Istennek, és ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek egy Biblia 
is volt a kezében, a sisakjára pedig ez volt írva: „Isten él".  

Egy másik riport megjegyzi, hogy a 19 éves Jimmy Sanches még a bányában rekedve írt egy 
levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: „Valójában 34-en vagyunk, mert Isten soha 
nem hagyott el minket itt lent." 

A CIKK EREDETI, ANGOL FORMÁJÁBAN A BCN NEWS OLDALÁN MEGTALÁLHATÓ. 
 

B í z z  I s t e n b e n  
 
Az életben sok mindenhez kell hit. Sok mindent nem értünk. Miért kapnak el az őrangyalok 

gyerekeket, akik kiesnek az ablakból, míg más gyerekeket az arra haladó orvlövészek áldozatául 
esnek? Miért hallgat meg Isten egyes gyógyulásért mondott imát azonnal és ad teljes felépülést, 
míg másokat mintha meg sem hallana? 

Az Istenbe és az angyalok védelmébe vetett hit nem biztosít „bejáratot” egy olyan jóságos vi-
lágegyetembe, ahol nem létezik ellenséges támadás, kimondhatatlan kínzások és éhen haló embe-
rek. 

Ám a világban tapasztalható szenvedés nem bizonyíték arra, hogy Isten nincs, vagy nem tö-
rődik velünk.  

A fádalom valójában megakadályoz abban, hogy földünket végleges otthonunknak tekintsük. 
Ám, még ha az angyalok nem is teszik a földi életet paradicsommá, ahhoz elég gyakran megje-
lennek, hogy arra emlékeztessenek: mennyei ország vár ránk. 

E L I Z A B E T H  M I T T E L S T Ä D T  

hogy mindig észrevesz. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy jól elrejtőztünk. A jó hír, hogy 
Isten nemcsak azért keres, hogy használjon az Ő országának építésében. Hanem meg akar áldani 
az engedelmességünkben, a szolgálatra való készségünkben. Abban leli örömét, ha „igen”-nel 
válaszolunk. Ő az, aki a kezdeményező és Ő hív meg, hogy részt vegyünk az Ő tervében. Ez soha 
nem ellenkező módon történik. Még akkor sem, ha időnként úgy tűnik, hogy mi hívjuk Őt, hogy 
vegyen részt a munkánkban, szolgálatainkban. 

Jézus születésének ígéretével valószínű minden női körben foglalkoztatok már. A kimeríthe-
tetlen, gazdag igeszakaszból csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, Gábriel angyalnak Máriával 
való találkozásából. Az idő megérett és Isten az egész világ szükségét akarja betölteni azzal, hogy 
Megváltót, szabadítót küld a földre. Az angyalnak már az első szavai nagyon pozitívak. „Kegye-
lembe fogadott vagy” – ez nemcsak azt jelenti, hogy Isten kedvence, hanem valaki olyan, akit 
Isten kiválasztott, hogy az Ő országában valamilyen felelősséget hordozzon. 

Isten országában felelősséget hordozni, - ebben az egyik jó dolog az, hogy miközben ezt tesz-
szük, Istenhez nagyon közel lehetünk. Szükségünk van arra, hogy hozzá kapcsolódjunk, azért, 
hogy képesek legyünk ezeket a feladatokat elvégezni. És amikor az angyal az üdvözlő szavakat 
így folytatja: „Az Úr veled van” -, ez egy Ótestamentumi formulával hangzik egybe. 

Emlékezzünk arra, hogy Isten ígéretei közül, amelyek az Ótestamentumi időkben elhangzot-
tak, milyen sokban található ez a biztatás. „Én veled vagyok.”  

Máriától ezen a ponton egy különleges leckét tanulhatunk meg. Miközben csendben volt és 
csak a legszükségesebb kérdéseket tette fel az angyalnak, a beszélgetés végén ki akarja fejezni 
készségét, hogy elfogadja a szerepét, és engedelmes akar lenni Istennek. Ezért így válaszol. „Íme 
az Úr szolgálóleánya, legyen nékem a te szavad szerint.” Igen, itt vagyok. 

Isten a mi igenünkre is vár. Bár ki tudnám mondani: „Itt vagyok Uram, rendelkezésedre 
állok, elérhető vagyok a te országodnak építésében.”  

Az a vágyam, hogy az az öröm töltene be Jézus követése közben, az Ő szolgálatában, amely 
Mária énekéből csendül ki. Az Úr megáldotta Mária hitét és ez az áldás hozott számára ilyen nagy 
örömet. 

Hadd legyen ez az öröm a mienk is, próbáljuk ezt megragadni, hogy ez az öröm hassa át bi-
zonyságtételeinket és így építhessük Isten országát.  

 
A délutáni együttlétkor kérdezhettünk Elizabeth-től, aki magyarul próbált válaszolni. Beszélt 

életéről, házasságáról, munkájáról. Férje is bekapcsolódott a beszélgetésbe, elmondta, hogy az első 
támogatást férfiak adták a magazin megjelenéséhez (kanadai volt gyülekezetük férfi csoportja). 
Elmesélték megismerkedésüket, házasságuk örömeiről és mély pontjáról is beszéltek. Esküvőjük-
kor az eskető nagybácsi útravalója volt: „akik együtt imádkoznak, azok együtt is fognak marad-
ni”. Ezt megtapasztalták, az együtt imádkozás segítette át őket is házasságuk válságos idejében.  

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

 



9 |

A  c h i l e i  b á n y á s z o k  I s t e n r ő l  t e s z n e k  b i z o n y s á g o t  
 

A riport szerint minden egyes bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, 
aminek az elején az állt, hogy „Köszönöm Uram". A póló 
hátulján ezek a szavak álltak: „Neki legyen dicsőség és 
tisztesség" (95. Zsoltár 4.), a póló ujján pedig „Jézus" neve 
szerepelt. 

(Chile)—A CBN News arról számolt be, hogy a chilei 
bányából kimentett bányászok többsége mély szellemi 
életről és az Istenben való hitről tettek bizonyságot. A 
riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek 
abban, hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban          (Fotó: BBC News) 
az alatt a 69 nap alatt,amíg a föld mélyében voltak.           

Mario Sepúlveda, a második dolgozó, aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: „Isten és az ör-
dög harcolt felettem, és Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig 
hittem az itteni chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben." 
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levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: „Valójában 34-en vagyunk, mert Isten soha 
nem hagyott el minket itt lent." 

A CIKK EREDETI, ANGOL FORMÁJÁBAN A BCN NEWS OLDALÁN MEGTALÁLHATÓ. 
 

B í z z  I s t e n b e n  
 
Az életben sok mindenhez kell hit. Sok mindent nem értünk. Miért kapnak el az őrangyalok 
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E L I Z A B E T H  M I T T E L S T Ä D T  
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lembe fogadott vagy” – ez nemcsak azt jelenti, hogy Isten kedvence, hanem valaki olyan, akit 
Isten kiválasztott, hogy az Ő országában valamilyen felelősséget hordozzon. 
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szük, Istenhez nagyon közel lehetünk. Szükségünk van arra, hogy hozzá kapcsolódjunk, azért, 
hogy képesek legyünk ezeket a feladatokat elvégezni. És amikor az angyal az üdvözlő szavakat 
így folytatja: „Az Úr veled van” -, ez egy Ótestamentumi formulával hangzik egybe. 

Emlékezzünk arra, hogy Isten ígéretei közül, amelyek az Ótestamentumi időkben elhangzot-
tak, milyen sokban található ez a biztatás. „Én veled vagyok.”  

Máriától ezen a ponton egy különleges leckét tanulhatunk meg. Miközben csendben volt és 
csak a legszükségesebb kérdéseket tette fel az angyalnak, a beszélgetés végén ki akarja fejezni 
készségét, hogy elfogadja a szerepét, és engedelmes akar lenni Istennek. Ezért így válaszol. „Íme 
az Úr szolgálóleánya, legyen nékem a te szavad szerint.” Igen, itt vagyok. 

Isten a mi igenünkre is vár. Bár ki tudnám mondani: „Itt vagyok Uram, rendelkezésedre 
állok, elérhető vagyok a te országodnak építésében.”  

Az a vágyam, hogy az az öröm töltene be Jézus követése közben, az Ő szolgálatában, amely 
Mária énekéből csendül ki. Az Úr megáldotta Mária hitét és ez az áldás hozott számára ilyen nagy 
örömet. 

Hadd legyen ez az öröm a mienk is, próbáljuk ezt megragadni, hogy ez az öröm hassa át bi-
zonyságtételeinket és így építhessük Isten országát.  

 
A délutáni együttlétkor kérdezhettünk Elizabeth-től, aki magyarul próbált válaszolni. Beszélt 

életéről, házasságáról, munkájáról. Férje is bekapcsolódott a beszélgetésbe, elmondta, hogy az első 
támogatást férfiak adták a magazin megjelenéséhez (kanadai volt gyülekezetük férfi csoportja). 
Elmesélték megismerkedésüket, házasságuk örömeiről és mély pontjáról is beszéltek. Esküvőjük-
kor az eskető nagybácsi útravalója volt: „akik együtt imádkoznak, azok együtt is fognak marad-
ni”. Ezt megtapasztalták, az együtt imádkozás segítette át őket is házasságuk válságos idejében.  

S C H A U E R M A N N  H E N R I K N É  
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nem siránkozik, nem lázad, hanem keresi annak módját, ahogy hűségesen tudja szolgálni e 
körülmények között is Istenét. Elhatározásával kockázatot is mer vállalni, ebben bizonyára 
segítségére voltak a vele elhurcolt társai, akikkel a könyv tanúsága szerint imaközösséget is 
ápolt. Isten a pogány környezetben is gondoskodott segítőkről (az étkezés megváltoztatásá-
ban a növendékek felügyelője személyében, később pedig az első álomfejtéskor a testőrség 
parancsnoka személyében).  

2. A babiloniak által rábízott feladatai teljesítésében társaival együtt becsületesen helyt állt. 
Olyan mértékben áldotta meg Isten a tanulásukat, hogy a vizsgák során a júdabeli ifjak tu-
dását a többi tanulóhoz képest tízszeres mértékűnek értékelte a király. Dánielt az álomfejtés 
képességével is megáldotta Isten, a világi tudományokban is olyan szintet ért el, amelyet 
egyéb, nem bibliai források is méltatnak (magas szintű geometriai és építészeti ismereteket 
említenek a források).  
Ebből is látható, hogy a hit és a tudomány nem zárja ki egymást, Isten sokszor rendkívüli 
eredményekkel áldja meg a hívő tudósokat.   

Ezt a tényt a középkor és a reformáció során is láthatjuk: a lelki megújulást jelentő kolostorokból 
alakultak ki az első egyetemek, a reformáció és a bibliafordítások több nemzet esetében megala-
pozták az egységes nemzeti nyelvet és oktatási rendszert, egyes esetekben nemzeti abc kialakítását 
is. 

Dániel később fontos államigazgatási tisztségbe került, és így bizonyára módja volt arra, 
hogy a fogságba hurcolt honfitársai sorsán könnyítsen. Isten, mint Józsefnél is tette, az em-
berileg érthetetlen és igazságtalannak tartható életutat így tette mások számára áldássá.  

3. Dániel a legmagasabb állami méltóságban is hű marad az Isten elvárásai szerinti életvitel-
éhez, még akkor is, amikor tudta, hogy ebből életveszélyes helyzet adódhat. Sem neki, sem a 
három ifjúnak a tüzes kemencében nem volt garanciája a túlélésre, mégis töretlenül bíztak 
Istenben (ezt a három ifjú így fogalmazta meg: „a mi Istenünk ki tud szabadítani a tüzes 
kemencéből, de ha nem tenné is…”). Sokszor nekünk is ki kell tartanunk a nehéz helyzet-
ben, amikor nem látszik még a szabadulás útja. Egyben azonban biztosak lehetünk, az Úr 
tud a gondunkról, és ő tartja kézben az eseményeket, legyen szó gazdasági nehézségekről, 
súlyos egészségi-, egzisztenciális-, vagy családi problémákról. Dánielhez hasonlóan a mi éle-
tünkben sem mindig az engedetlenségünk következményei a minket érő próbák. Ezeken ke-
resztül akar felkészíteni Isten valamilyen nagyobb feladatra, vagy mélyíti el bennünk a vele 
való kapcsolatot. Dániel életéhez hasonlóan néha nekünk is próbák sorozatát kell kiállnunk 
anélkül, hogy ennek okát tudnánk, vagy éppen egy ügyben tanúsított elvszerű, Istenhez hű 
kiállásunk válik a probléma kiváltójává. Ebben az összefüggésben is példaértékű Dániel re-
akciója: imádkozik, hol közösségben, hol egymagában.  

4. Isten különleges áldásai Dániel életében. Dániel élete Isten és az örökkévalóság felől nézve 
tekinthető különösen áldottnak, emberi síkon sok veszéllyel, áldozattal és kiszolgáltatott-
sággal kellett szembenéznie. Kora ifjúságában rabságba került, hazáját soha nem látta töb-
bé. 
Több uralkodót szolgált, két világbirodalom tündöklését, illetve bukását kellett megélnie. 
Óriási tudásra és különleges álomfejtései képességre tett szert, de ezt a tudást sohasem saját 

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 é n e k  ü z e n e t e  

 
Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament.  

Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé,  
és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, 

 és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. (Dániel 6:11) 
 
Dánielről korábban csak a jellegzetes történetek éltek bennem: a tüzes kemence, az oroszlán-

verem, a csodás álomfejtések és a falon megjelenő írás magyarázata. Amikor a gyülekezetben 
sorra vettük a Biblia könyveit, így Dániel könyvét is, elejétől a végéig áttekintettük; ekkor vált 
igazán naggyá előttem Dániel személye, és a Dániel könyvének üzenete. 

E néhány percben azt szeretném megosztani veletek, hogy mit üzent nekem Dániel élete. Sok 
párhuzamot láttam a mai hívő embert érő kihívások és Dániel sorsa között, példaértékűek és 
aktuálisak Dániel 2.5 ezer évvel ezelőtti válaszai e kihívásokra a mai 21. századi ember számára is. 

Dánielt emberi mércével mérve sok igazságtalanság érte. Kezdve a fogságba viteltől, az Isten 
iránti hűségből fakadó próbatételeken keresztül, a későbbi honfitársai részéről, vele szemben 
megnyilvánuló értetlenségig.  

Isten azonban célba vezette életét, olyan üzeneteket bízott rá a megváltóval-, az örök élettel-, 
Izrael népének és az egész emberiségnek jövőjével kapcsolatban, amely szinte egyedülálló a prófé-
ták sorában. Izrael vallási vezetői valószínűleg nem ismerték fel Dániel jelentőségét, mert a káno-
ni szövegek első válogatásában nem a prófétai iratok közé, hanem az egyéb iratok közé sorolták. 
A Septuaginta könyvei között már a prófétai iratok közé került Dániel könyve. Az igazi és méltó 
elismerést az Újszövetségben kapta meg, amikor Jézus maga idézi, és sok próféciája a János 
jelenéseiben is újra megjelenik. 

Az Ószövetségből ismert sok fontos szerepet játszó ember közül azok sorába (talán azon keve-
sek sorába) tartozik, akikkel kapcsolatban a Biblia egyszer sem tudósít arról, hogy Isten akaratá-
val szemben engedetlen lett volna. A fentieket szeretném néhány példán keresztül illusztrálni. 
1. Dánielnek sorsközösséget kellett vállalnia azzal a tágabb-szűkebb közösséggel, akik között 

élt, annak ellenére, hogy nem volt részese azoknak a bűnöknek, amik Isten ítéletét kiváltot-
ták. A fogságban már ifjú emberként olyan magatartást tanúsított, ami arra enged követ-
keztetni, hogy az a főnemesi vagy főpapi család, amelyben nevelkedett mélyen istenfélő volt, 
és nem azonosult azokkal a zűrös, Isten üzenetét semmibe vevő viszonyokkal, amelyek Jeru-
zsálemben uralkodtak, és a babiloni fogsághoz, majd Jeruzsálem és a templom teljes pusztu-
lásához vezettek. Istenhez való hűsége ellenére Dániel az elsők között van, akiket kiszakíta-
nak családi-, vallási- és nemzeti közösségükből, és fogságba hurcolják őket. Őt is beiskoláz-
zák a babiloni elitképzőbe, ahol olyan mérvű asszimilációs nyomás alá kerül, hogy még a ne-
vét is megváltoztatják, és az ószövetségi étkezési előírásokkal szöges ellentétben álló táplálék 
fogyasztását erőltetik rá. Számomra példa értékű, ahogy istenfélő emberként erre reagál: 
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segítségére voltak a vele elhurcolt társai, akikkel a könyv tanúsága szerint imaközösséget is 
ápolt. Isten a pogány környezetben is gondoskodott segítőkről (az étkezés megváltoztatásá-
ban a növendékek felügyelője személyében, később pedig az első álomfejtéskor a testőrség 
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egyéb, nem bibliai források is méltatnak (magas szintű geometriai és építészeti ismereteket 
említenek a források).  
Ebből is látható, hogy a hit és a tudomány nem zárja ki egymást, Isten sokszor rendkívüli 
eredményekkel áldja meg a hívő tudósokat.   

Ezt a tényt a középkor és a reformáció során is láthatjuk: a lelki megújulást jelentő kolostorokból 
alakultak ki az első egyetemek, a reformáció és a bibliafordítások több nemzet esetében megala-
pozták az egységes nemzeti nyelvet és oktatási rendszert, egyes esetekben nemzeti abc kialakítását 
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Dániel később fontos államigazgatási tisztségbe került, és így bizonyára módja volt arra, 
hogy a fogságba hurcolt honfitársai sorsán könnyítsen. Isten, mint Józsefnél is tette, az em-
berileg érthetetlen és igazságtalannak tartható életutat így tette mások számára áldássá.  

3. Dániel a legmagasabb állami méltóságban is hű marad az Isten elvárásai szerinti életvitel-
éhez, még akkor is, amikor tudta, hogy ebből életveszélyes helyzet adódhat. Sem neki, sem a 
három ifjúnak a tüzes kemencében nem volt garanciája a túlélésre, mégis töretlenül bíztak 
Istenben (ezt a három ifjú így fogalmazta meg: „a mi Istenünk ki tud szabadítani a tüzes 
kemencéből, de ha nem tenné is…”). Sokszor nekünk is ki kell tartanunk a nehéz helyzet-
ben, amikor nem látszik még a szabadulás útja. Egyben azonban biztosak lehetünk, az Úr 
tud a gondunkról, és ő tartja kézben az eseményeket, legyen szó gazdasági nehézségekről, 
súlyos egészségi-, egzisztenciális-, vagy családi problémákról. Dánielhez hasonlóan a mi éle-
tünkben sem mindig az engedetlenségünk következményei a minket érő próbák. Ezeken ke-
resztül akar felkészíteni Isten valamilyen nagyobb feladatra, vagy mélyíti el bennünk a vele 
való kapcsolatot. Dániel életéhez hasonlóan néha nekünk is próbák sorozatát kell kiállnunk 
anélkül, hogy ennek okát tudnánk, vagy éppen egy ügyben tanúsított elvszerű, Istenhez hű 
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állnia az evangéliummal. Még az úttörés szolgálata is megadatott neki, mert az addig teljesen 
elzárt tiltott országban, Tandsaurban is ő hirdethette elsőnek Krisztust. Az „állatszelidítő” címet 
is itt érdemelte ki. 

Egyszer egy istenhívő katonatiszt meghívta távoli helyőrségébe, hogy a lelkipásztort régen 
nem látott helyőrség tagjainak úrvacsorát osszon, és néhány gyereket megkereszteljen. Schwartz 
elindult azzal a gondolattal, hogy néhány napot a helyőrségen tölt, s utána visszatér állomására. A 
városban azonban mindig új és új szolgálatra nyílt alkalma – a katonák és a pogányok között is – 
s így visszautazása napról napra eltolódott. Végül is Istennek az útmutatását látta abban, hogy 
végleg Tandsaurban telepedett meg. 

A katonaság általában nem szokott nagyon kegyes lenni. Akinek a fejébe nyomják a katona-
sapkát, azt hiszi, hogy neki okvetlenül durvábbnak és szertelenebbnek kell lennie, mint a civilek-
nek. Különösen áll ez a gyarmati katonaságra. A trichinopolii helyőrség sem volt valami finom 
társaság. A káromkodás, az ivás, a fegyelmetlenség és a szerencsejáték töltötte ki a legények 
szabad idejét. Éveken át nem hallották Isten igéjét, s szinte állati sorba süllyedtek elhanyagoltsá-
gukban. 

Mikor Schwartz megkezdte közöttük az evangélium hirdetését, az ige szava nyomtalanul pat-
tant vissza kemény szívükről. Az ige hatalmának azonban ezek a vad katonák sem tudtak sokáig 
ellenállani. Néhány hónapi munka után a helyőrség képe egészen megváltozott. A misszionárius 
nem sok beszéddel győzte meg őket, hanem a lényéből kiáradó szentséggel. 

A bennük végbemenő változást természetesen a katonák is észrevették, s szelíd öngúnnyal 
„állatszelidítő”-jüknek nevezték el lelkipásztorukat. 

Ezután a misszionáriust végleg magukhoz akarták kötni. A tisztek közbenjárására Schwartz-
ot a helyőrség lelkipásztorává nevezték ki. Igen ám, de Schwartz nem vállalta ezt a lelkipásztori 
állást templom nélkül. Temploma pedig a helyőrségnek – sőt az egész környéknek nem volt. Ez 
azonban nem volt akadály a hadfiak előtt. Ha csak ennyi az igénye az „állatszelidítőnek”, ezt az 
örömet is megszerezték neki. Összeadták zsoldjukat, s nem sokára tető alatt volt a tágas 
trichinopolii helyőrségi templom, amely éppen úgy nyitva állott a katonaság, mint a bennszülött 
pogányok előtt. Nem tudom, volt-e valaha is helyőrségi templom, mely egyúttal missziói köz-
pont is lett volna? Azt hiszem a trichinopolii volt az egyetlen. 

*** 
Még egy szomorúan érdekes élményét hadd elevenítsük fel misszionáriusunknak. 
Az angol kormány egyszer politikai megbízatással küldte Schwartzot Maisszur rádsájához, 

Heider Alihoz. A rádsának volt a régebbi időkben egy jó barátja, akit szinte testvérként szeretett. 
Elmondta Schwartznak, hogy megígérte barátjának, hogy élete végéig úgy fogja ápolni, mint 
ahogy az ember kedvenc papagályát gondozza. Közben azonban baj történt. A barátság valami 
miatt megszakadt. Kandi Ran kegyvesztett lett. A rádsák udvarában jaj a kegyvesztett emberek-
nek. Heider Ali azonban dicsekedve mondta a misszionáriusnak, hogy ő nem „olyan” ember. 
Amit egyszer megígért, azt minden körülmények között megtartja. 

- Jöjj, megmutatom neked, hogy tartottam az ígéretemet. 
Elvezette Schwartzot egy földalatti kazamatába, s a falon függő óriási kalitkára mutatott. 
A vaskalitkában ott kuporgott Kandi Ran, a kegyvesztett barát. Fejedelmi barátja tejjel és 

érdemének, hanem Isten ajándékának tekintette, erről az uralkodók előtt is bátran bizony-
ságot tett. 
Isten a rendkívüli szolgálatra hívott embereket sokszor rendkívüli úton, néha rendkívül ne-
héz úton vezeti. Dániel lelkileg teljesen szabad maradt, sem a legmagasabb állami hivatal, 
sem a legmélyebb megaláztatás nem tudták megkötni és eltántorítani Isten iránti hűségétől.  

5. A Dánielre bízott üzenetek. Isten több célcsoport számára adott üzenetet Dániel próféciái-
ban.  

 Kortársai számára a babiloni birodalmat követő birodalmakra vonatkozóan 

 A zsidó nép számára Jeruzsálem sorsára vonatkozóan, beleértve annak i.sz. 70-ben 
bekövetkezett lerombolásáig. 

 Az egész emberiség számára a Messiás eljövetelére, halálára, és az emberiség sor-
sának kiteljesedésére az Emberfia újbóli eljövetelére vonatkozóan. 

 Különleges, egyedi üzenetek:  

 Dániel beszél az Emberfiáról, amely meghatározást Jézus is idézi magára vonat-
koztatva (Dániel 7:13 -> Máté 24:30, 26:64) 

 Az Ószövetségben elsőként és egyetlenként beszél az ember örök életéről (Dániel 
12:2) 

6. Összefoglalva a fentieket: 
Dániel élete nehéz, erős szélsőségek, emberi szemmel látszólagos ellentmondások között te-
lő, de Isten által rendkívüli módon megáldott élet volt.  

A nagy kilengések, szélsőségek közepette életének stabil megingathatatlan közép-
pontja az Istennel való töretlen kapcsolat, bensőséges imaélet és engedelmesség volt.  
Ez volt a feltétele és alapja annak a rendkívüli áldásnak, amit Isten Dánielen keresztül kor-
társai számára, de Jézuson keresztül az egész emberiség számára is kiárasztott. 

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

 
A z  „ á l l a t s z e l i d í t ő ”  

 
Tévedés ne essék, most is misszionáriusról lesz szó. Egyről India legnagyobb hősei közül. 
1750-ben három fiatalember akart jegyet váltani a londoni hajóállomáson Indiába. Későn ér-

keztek, minden jegy elkelt már, s így a három misszionárius jelölt kénytelen volt megvárni a 
következő hajót. Nagyon bosszankodtak a késedelem miatt, mert mindhárman szerettek volna 
minél előbb elindulni az ismeretlen India felé az evangélium üzenetével. Egyikük a 24 éves 
Schwartz Frigyes Keresztély – magas homlokú, szúrós tekintetű fiatalember – különösen nyugta-
lan volt. Alig bírta kivárni a következő indiai hajót. 

Néhány nap múlva szomorú hír érkezett a londoni hajóállomásra. Az indiai hajó a biscajai 
öbölben viharba került, s minden utasával együtt elsüllyedt.  

Így vigyáz Isten azoknak az életére, akiket fel akar használni a maga szolgálatára.  
Hosszú indiai missziói szolgálata alatt nagyon különböző körülmények között kellett helyt-
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A versszakot már öten fejezzük be: 
- Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem. Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten? 
Egy mély sóhajjal álomba merül a néni. 
- Törlést kérek! A szemüvegemre. 
Még várok egy percet, hogy összeszedjem magam. 
- Ha Isten velünk... Kezdhetjük! ... Kérem intubálni! 

D R .  A R B A N Á C Z  Z O L T Á N  
 

H i s z e d - e ?  
 

Mondd, hiszed-e, amit „hiszel”? 
Amit a Szentírás izen,  
hogy valóban a tiéd lett  
Jézusért az örök élet? 

Hogy igaz a teljes Írás, 
hogy nem szeret soha így más, 
hogy Jézus a leghűbb barát? 
Amit „hiszel – hiszed- hát? 

F . L .  
M e g h a l l g a t o t t  i m a   
 

Sokszor panaszkodunk, hogy Isten nem hallgatja meg imáinkat. Ennek nem az az oka, hogy 
Isten érzéketlen lenne, hanem az, hogy mi értjük rosszul, mit kérhetünk.  

Mi azt szeretnénk, ha Isten minden ötletszerű, pillanatnyi érzelemtől fűtött gondolatunkat 
azonnal teljesítené. Isten ennél többre becsül bennünket. Ha mi erőt kérünk, ne panaszkodjunk, 
ha nehézségeket ad, mert ezeken edződünk. Ha nagyobb szeretetet kérünk, ne panaszkodjunk, ha 
állandóan bajba jutott emberekbe botlunk, mert éppen általuk szerethetjük jobban Istent. 

Azt kapjuk, amit kérünk, csak nem úgy. A módot bízzuk őrá, jobban járunk így. Ő tehát 
nem automata, hanem értünk aggódó Atya, aki úgy segít, hogy terhelve formál. Nemcsak a 

megoldott dolgaink alakítanak, hanem a kifogott és lerakhatatlan keresztjeink is.  

S Á N T A  J Á N O S  
 

É l e t e d  h a n g o s a n  é s  é r t h e t ő e n  p r é d i k á l !  
 
Vasárnap nem a szószékről hangzik el az első igehirdetés, hanem már előbb te hirdeted: 
- a mosoly üzenetét, amikor üdvözlöd azokat, akikkel a parkolóhelyen, vagy az előtérben ta-

lálkozol; 
- a szeretet üzenetét, ha az idegeneknek barátságosan bemutatkozol; 

- a szíves fogadtatás üzenetét, ha nem ülsz le a sor szélére, hanem beljebb,, így másokat nem 
kényszerítesz arra, hogy előtted préseljék át magukat; 

- az öröm üzenetét, ha minden éneket lelkesen együtt énekelsz a többiekkel – énekesköny-

kenyérrel táplálta, mint a többi papagályát. 
Szavát valóban kegyetlenül komolyan megtartotta. 

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   
 

A  l e g r ö v i d e b b  i m a  
 
Egy órája sincs, hogy újból átnyálaztam a tájanatómiát, a Littmann-féle Sebészeti műtéttant. 

Memorizáltam a régió képleteit, hogy mit szabad és mit nem. Érdekesek a tájanatómia atlaszok. 
Az artériák pirosak, a vénák kékek, az idegek sárgák, az inak fehérek. Ráadásul mindegyikhez egy 
parányi fekete nyílvessző tart, a képlet pontos anatómiai nevével. 

- Hát? Persze, így könnyű! - s majdnem nevetek.  
A valóság egészen más, az állandó szívás és törlés ellenére alig látunk a vérmaszattól, s semmi 

sem emlékeztet az atlaszban látottakra. A kendők által szabadon hagyott kis négyzet semmilyen 
tájékozódási pontot sem nyújt. Egyedül az anasthesiológus kolléga helye biztos, többnyire a beteg 
feji végénél ül vagy áll. Isten kezében vagyunk, a beteg és a személyzet egyaránt. 

A bevonuláskor nem szólnak fanfárok, csak néhány készülék zümmögése jelzi, hogy műkö-
désre kész. Kölcsönösen köszöntjük egymást. A beteg 75 feletti, az elképzelhető összes betegség 
birtokában. Váratlanul szólal meg: 

- Mielőtt elaludnék, szeretnék imádkozni! Lehet? 
- Persze, csak tessék! - mondom bosszúsan. 
- Köszönöm, fiam. - s belekezd csendesen. 
- Domine!............Ámen! - mondja e két szót. 
- Csak ennyi? - kérdezem meglepetten. 
- Csak ennyi. 
- Uram!..............Úgy legyen! 
- Igen, fiam. Ez minden. E két szó közöttieket az Úr úgyis tudja. Tudja, mit mondanék, mit 

kérnék. Én nem kérek magamnak semmit, de elfogadom, amit Tőle kapok. Tudom, ma Ő vezeti 
a doktor urak kezét, így nem hibázhatnak. 

Mereven állunk, feltartott kézzel. Talán csak a maszkok mögötti szemüvegek csillognak fé-
nyesebben, mint korábban. 

- Lehet még egy kérésem? 
- Igen, természetesen. - de már nem vagyok bosszús a késés miatt. Életem legrövidebb, és 

leginkább hittel teli imáját hallottam egy perce. 
Gondolatban még kitöltöm a két szó közötti helyet. 
- Szeretném elénekelni a legszebb énekünket, ha még tudom, mert nagyon álmosodom. 
S, ekkor remegő, halk hangon belekezd a 42. zsoltár első sorába 
- Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, 
A következő sortól az egyik műtősnő csatlakozik: 
- Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik... 
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A versszakot már öten fejezzük be: 
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D R .  A R B A N Á C Z  Z O L T Á N  
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F . L .  
M e g h a l l g a t o t t  i m a   
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vedet szükség esetén a szomszédod elé tartva; 
- az imádság erejének üzenetét, ha az istentisztelet előtt csendben Istennel beszélsz; 

- a tiszteletadás üzenetét hirdeted, ha már az orgona előjátékánál, még a kezdés előtt abba-
hagyod a beszélgetést; 

- a hit üzenetét hirdeted, ha bőkezűen adakozol; 

- a Szentírás fontosságának üzenetét hirdeted, ha saját Bibliádban követed az Ige felolvasását. 
Sok üzenetet adunk át, még mielőtt az igehirdető felmegy a szószékre. Ha a te üzeneted po-

zitív és meggyőző, akkor az Ige üzenete előtt is megnyílnak majd a szívek. Készülj fel, hogy a 
legközelebbi vasárnap legjobb igehirdetésedet tarthasd! 

H E R O L D  ( V E T É S  É S  A R A T Á S  3 1 / 2 )  
 

 
Ú r  J é z u s  n é z z  l e  r á m !  
 

Úr Jézus nézz le rám,  
jöjj mosd le bűnömet. 
Sok földi szenvedély kötöz,  
jöjj oldj fel engemet. 
 
Úr Jézus nézz le rám,  
gond és bú látogat;  
hű szolgád: ízleljem ígért,  
szent nyugodalmadat. 

Úr Jézus nézz le rám,  
ne tévedhessek el;  
a menny felé sötéten át 
Te légy az úti jel. 
 
Úr Jézus nézz le rám, 
 ha nő a félelem,  
ár zúg, s ellenség szorít,  
légy Megváltóm velem. 

 
Úr Jézus nézz le rám,  
ha elvonul az ár,  
Te szent derűd derítsen és  
az örök napsugár. 

G Ö R Ö G R Ő L  F O R D Í T O T T A  Á P R I L Y  L A J O S           

D I C S É R E T E K  6 1 .  É N E K E  
 

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. 


