A M AGYA ROR SZ ÁGI
METODISTA EGY H Á Z
PÉCSI KÖR Z ETE

HÍRLEV ÉL
XIX. évfolyam 9. szám

2015. szeptember

„Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek,
mint a kisgyermekek, nem mehettek be a men�nyek országába.”
Máté 18:3

Évi Jelige
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott
minket az Isten dicsőségére.” Róma 15:7
Eg yházunk 2015. Évi Jeligéje:
„Kérjétek tehát az aratás Urát,
hogy küldjön munkásokat az aratásába.” Máté 9:38
Te r v e z e t t s z e p t e m b e r i p r o g r a m j a i n k :
3-6.-ig férfi csendesnapok lesznek Györkönyben
6.-án vasárnap úrvacsorai istentisztelet lesz
Isten ereje a keresztről szóló beszéd: 1 Kor 1,18
13.-án: vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
Isten ereje az erőtlenségünk által éri el a célját: 2 Kor 12,9;
14-15.-ig Lelkésztalálkozó lesz Nyíregyházán
20.-án vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
Erősödjünk meg az Úrban, és hatalmának erejében: Ef 6,10
26.-án szombaton Hajléktalan szolgálat.
27.-én vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
A Szentlélek, akit Isten adott nekünk, az erő Lelke: 2 Tim 1,7
Rendszeres programjaink:
Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
Csütörtökön Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz
Pénteken 17 órakor házicsoport van (változó helyszínnel)
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet van Pécsett,
1500 órakor Hidason.
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.
Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentiszteletünk van az evangélikus imaházban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.
Imádkozzunk..
... az iskolakezdő diákokért és tanárokért
... a betegekért, a nehéz helyzetben lévőkért!
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Születésnaposoknak
kívánjuk,
hogy Isten áldja meg életüket!
Örömmel indulj neki a napnak! Nézz bele
örömmel a korai fénybe! Isten ma is szeretettel
mutatja meg a világnak az Ő arcát. Ő minden
reggel újjá teremt mindent, szeretetében és hűségében minden oltalomra lel.
				A . P ö t z s c h
Média programok
20.-án vasárnap metodista rádiós istentisztelet
lesz a Kossuth adón 10 óra 5 perckor
22.-én vasárnap Hajnali gondolatok műsorban
Sztupkai Kristóf mondja el gondolatait 5 óra 50
perckor a Duna TV-ben
Szeretettel köszöntjük új lelkipásztorunkat
Ünnepi istentisztelet keretében 2015. augusztus 2.-án köszöntöttük új
lelkipásztorunkat, Kurdi Zoltánt és kedves családját: feleségét Erikát, és
gyermekeit: Hannát, Mártont és Barnabást.
Kurdi testvérünk eddig Kaposváron szolgált, és az egyházunkban szokásos rend szerint püspökünk, dr. Patrick Streiff jelölte ki számára ezt a
szolgálati helyet, a nyugdíjba vonuló Gyurkó József testvér munkájának
folytatására.
A Pécs-Hidasi körzet gyülekezeteinek nevében dr. Thaly Gedeon vezetőségi tag, laikus vezető köszöntötte a lelkészcsaládot.
Adjon az Úr vezetést, erőt és engedelmességet a közös szolgálatunkhoz.
A Pécsi Gy ülek ezet nevében
Schauer mann Henrik
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Nag yon különleges pillanatnak lehettek tanúi az
idei Svájci-Francia-Észak-Afrikai Évi Konferencián
a résztvevők: június 20.-án

Franz W. Schäfer püspök (középen) ünnepelte a szolgálatban eltöltött 70 évet (ugyanis 49 évvel ezelőtt választották püspöknek, 1966-ban),
Heinrich Bolleter püspök (jobbra) az 50 éves szolgálati idejét ünnepelte
(őt 26 éve, 1989-ben választották püspöknek). Dr. Patrick Streiff püspököt (baloldalon), aki az előbbi két püspök utódja, 2005-ben szentelték
püspökké, és 2006 óta vezeti a Közép és Dél-Európai Püspöki Kerületet.
Hálásak vagyunk Istennek e három püspökért, és a több, mint 85 évnyi
püspöki szolgálatukért.
Isten és az ember közötti kommunikáció
1. Az ember helye a teremtett világban
- Az ember Isten teremtő munkájának csúcspontja.
- Isten magához hasonlóvá teremtette („Hiszen kevéssel tetted
őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!” Zsoltár 8:6).

4

2. A párbeszéd (kommunikáció) fontossága
- Isten és ember között (Isten ezt igényli – az embernek létfon		tosságú).
- Ember és ember között.
		
Minden fontos emberi közösség elengedhetetlen kelléke
		a kommunikáció:
			házastársak között,
			családban,
			gyülekezeti közösségben,
			egyházban,
			társadalomban, stb.
3. Isten és az ember közötti párbeszéd formái.
a.) Isten beszédformái
◊
Isten felismerhetősége a teremtett világban
◊
Az ember lelkiismeretén keresztül
◊
Isten által megbízott emberek által
•
próféták (Zsidó 1:1) (lelki ajándékként Róm 12:6)
•
apostolok
•
lelkészek
•
testvérek, stb.
◊
A Biblián keresztül (olvasás, igemagyarázat: a megértett
		
dolgok továbbadása és befogadása). A mai ember előjo		
ga a régi korok emberéhez képest, hogy a Biblia minden		
ki számára elérhető, és saját maga olvasni tudja.
◊
Álmok által (Jákob, József, fáraó, Nabukodonozor,
		
Jézus földi apja József, a napkeleti bölcsek, stb.)
◊
Látomások által (próféták: Dániel, Ezékiel, Zakariás,
		
Péter, János, stb.)
◊
Angyalok útján (Ábrahám, Lót, Mária, pásztorok, stb.)
◊
Isten közvetlen beszéde által (Mózes, az Emberfia Jézus,
		
stb.)
b.) Az ember beszédformái Istennel
◊
Az imádság (dicsőítés, hálaadás, kérés, bűnbánat)
Jézus nagyon egyszerűvé tette az Atyával való kapcsola		
tot: bármikor, bárhol, bármilyen témában utat készített
		
számunkra Istenhez. Kéréseink és hálaadásunk helyes
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megfogalmazásában és tolmácsolásában a Szentlélek siet
segítségünkre. (Róma 8:26)
4. A próféták szerepe az isteni kommunikációban.
A próféták az Ószövetségi időkben Istennek különleges eszközei
voltak. („Az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan
az atyáknak” Zsidók 1:1) Az Újszövetségben Pál apostol is beszél
a prófétai szolgálatról, mint lelki adományról. (Róma 12:6)
Az Ószövetség által bemutatott próféták
A Bibliában név szerint bemutatott, és az alábbiakban felsorolt
próféták sorába tenném Noét és Mózest is.
- Az északi országrészben: 6 fő + Dávid és Salamon (uralkodása
elején)
		
Sámuel, Illés, Elizeus, Jónás, Ámos és Hoseás
- A déli országrészben: 14 fő (Kr.e. 850-460-ig)
		
Abdiás, Joel, Ézsaiás, Mikeás, Náhum, Sofoniás, Hulda
		
(prófétanő), Habakuk, Jeremiás, Ezékiel, Dániel,
		
Aggeus, Zakariás, Malakiás.
- A babiloni fogság után: 2 fő (Kr.e. 490-400)
		
Ezsdrás, Nehémiás (foglyokkal együtt jöttek vissza
		Babilóniából)
Ezek után 400 évig nem szólt próféták által népéhez az Úr.
Ekkor viszont már írásban állt rendelkezésre a Tóra és több prófétai irat.
- Az újszövetségi időkben Keresztelő János tekinthető az utolsó
prófétának, de Jézus az Emberfia töltötte be maradéktalanul és
hiánytalanul Isten prófétájának összes funkcióját.
Keresztelő János és Jézus kb. 3 évig végezték szolgálatukat.
5. A próféták megbízatása
A prófétákat Isten bízta meg a szolgálattal. Kiválasztásuk nagyon különböző társadalmi háttérből történt:
- Királyi családból (Mózes)
- Előkelő udvari körökből (Ézsaiás, Dániel)
- Papi családból (Jeremiás)
- Egyszerű emberek közül (Ámos pásztor és füge termelő volt)
Volt olyan próféta, aki önként vállalta a küldetését (Ézsaiás), és
volt, aki szabadkozás után engedelmeskedett (Mózes, Jeremiás)
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6.

A próféták küldetése, sorsa
Isten megbízott üzenetközvetítői voltak az általa kiválasztott
próféták. Általában engedelmesen, ha kellett életük kockáztatásával töltötték be küldetéseiket, de voltak botlásaik, zúgolódásaik, engedetlenségeik is (pl. Dávid vétkei, Jónás menekülése, Illés
és Jeremiás elkeseredése és szemrehányásai Isten felé).
Általában nehéz úton kellett járniuk. Sok konfliktust, életveszélyt kellett felvállalniuk, sőt egyes esetekben kiállásukért borzalmas halált is el kellett szenvedniük (pl. Ézsaiás).
Egyetlen próféta volt, akiről nem jegyez fel a Biblia engedetlen-séget, ez Dániel volt.
A próféták fontosabb feladatai voltak:
		
- Közvetítették Isten törvényeit, elvárásait (pl. Mózes ál		
tal adta Isten a Tórát)
		
- Figyelmeztették és megrótták a népet és vezetőit, ha
		
eltértek Isten útjáról. Elmondták az engedetlenség vár		ható következményeit.
		
- Néha államügyekben is aktívan működtek közre. (pl.
		
királyok kiválasztása, felkenése, szövetségek kötésénél
		
útmutatás, vagy eltanácsolás, a következmények megjö		
vendölése: babiloni fogságba vitel, Saul halálának meg
		hirdetése, stb.)
		
- Hamis próféták hazug jövendöléseinek leleplezése és
		
ellenük való harc.
		
- Híd építés funkciója a nép és Isten között, közbenjárás
		
és áldozatok bemutatása révén.
7. Legfontosabb küldetésük:
- Isten szeretetének, kegyelmének hirdetése népe és az egyéb
nemzetek iránt (Ézsaiás, Jeremiás)
- Előremutatás Jézus eljövetelére, megváltó szerepére.
(Az ószövetségi iratokban konkrét utalások találhatók
o Jézus születése helyére Mikeás 5:2
o Jeruzsálemi bevonulásra
o Templom megtisztítására
o Jézus halálára, feláldozására az egész emberiség bűneiért)
Schauer mann Henrik
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A békesség hullámai
Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében,
mert benned bízik. (Ézs 26,3)
Az életem nehézzé vált. Az új munkahely, a három gyermekemről való
gondoskodás épp elég volt, de édesanyám is beteg lett, és az egyik bátyám
is segítségemet igényelte. Teljesen kimerültem az egyik helyről a másikra
való rohangálásban. Egy kis megállásra volt szükségem. Az óceán mindig megnyugtatott, kiautóztam hát a tengerpartra. A vízparton sétálgatva
valósággal magamba szívtam a pillanat békességét. A hullámok szelíd
ritmusa kioldotta bennem a feszültséget. Nyugtalanságom elpárolgott,
gond nélkülinek és felszabadultnak éreztem magam. Azt kívántam, bárcsak örökké tartana a pillanat.
Elhagyva a tengerpartot, elhatároztam, megtartom magamban ezt a
békességet. Megköszöntem Istennek az áldásokat, és a nehézségeket is.
Amikor minden elborított, imádkoztam. Isten volt a búvóhelyem, és bíztam benne, hogy segít. Gondjaim nem tűntek el, de imádság közben a
feszültséget békesség váltotta fel.
Korábban azt gondoltam, akkor lehet békességem, ha mentes leszek a
problémáktól. De Isten nem ígér gondnélküli életet. Békét ígér a gondok
között. Ha körülményeink nem is változnak, a hozzáállásunk változhat.
Amikor átadjuk Istennek problémáinkat, a békesség körülölel, mint az
óceán szelíd hullámai.
Köszönjük Istenünk, hogy segítesz az élet kihívásaiban. Add, hogy minden imádkozáskor gondjainkat átengedjük, és befogadjuk a te békességedet.
Ámen.
A békesség csak egy imádságnyira van tőlünk.
Doris Hoover (Florida, USA)
Megbocsátás
A megbocsátás mindig boldogít.
A megbocsátás drágakő a hitben
az ajándékok ajándéka, mit
értünk adott, és ránk bízott
az Isten.
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Füle L ajos

Ember a toronyban
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,6)
Amikor a gyermekeim kisebbek voltak, mindig nagyon várták,
hogy a helyi farmon a kukoricalabirintusba elmenjünk. A labirintus mintája minden évben más
volt. Egyik évben sokkal tovább
tartott a kijárat megtalálása, mint
általában, folyamatosan zsákutcákba ütköztünk. A fiam aggódni
kezdett, hogy nem fogunk tudni
kijutni. Nem sokkal később egy fatoronyra mutatott, aminek a tetején
egy fiatalember állt távcsővel. „Kérdezzük meg őt!” - kiáltott fiam.
Az életben is sokszor kell választanunk és döntenünk, mint a labirintusban. Lehet, hogy egy hamis magabiztosság érzéssel kezdjük el életünk
útját, hogy képesek vagyunk magunk irányítani azt - amíg zsákutcába
nem visz egy elrontott kapcsolat, egy előre nem látott karrierváltozás, árulás, vagy betegség. Az ilyen időszakok rákényszerítenek bennünket, hogy
újragondoljuk lépéseinket, és Krisztushoz forduljunk, aki begyógyítja
sebeinket, megújítja erőnket, hogy örömteli életet éljünk. Amikor eltévedünk, felnézhetünk Jézusra, aki mindig figyel, és kérhetjük: „Mutasd
meg nekem az utat!”
Istenünk, segíts folytatni utunkat az ígért végső jutalmunk felé, akkor is,
amikor sötétnek, zavarosnak és reménytelennek tűnik az utunk. Ámen.
Amikor életünk zsákutcába jut, Jézus megmutatja a kivezető utat.
Robe rt C . M i l l e r (P e n ns y lva n i a, US A)
A mókus

...Csak szólj, és meggyógyul...” Máté 8:8

A lelkészkonferencia ebédszünetében elhagyott Bibliát találtam az
egyik széken. Kinyitottam, hátha megtudom tulajdonosa nevét, s utána
vihetem. Valóban benne volt, és alatta egy képeslapból kivágott mókus.
A Biblia első oldalán még mókussal ne találkoztam. Ezt meg is mond-
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tam - azóta hazatért - fehérhajú gazdájának. Ebéd után belém karolt, s
elmondta a mókusa történetét.
- Zöldfülű segédlelkész koromban, első szolgálati helyemen, principálisom valamiért keményen rám mordult. Ma már tudom, nem velem,
hanem önmagával volt baja. Én azonban halálosan megsértődtem. Mint
érettségizett rádióműszerész iratkoztam be a teológiára, gondoltam, vis�szamegyek; legfeljebb többet keresek. Ezt este meg akartam mondani a
főnökömnek, de mielőtt szóhoz jutottam, megelőzött: „Időérzékeny vagyok. Nem érzem jól magam, arra kérem, vigye el helyettem jutalomkirándulásra a konfirmandusokat”. - Én csak bólintottam.
A kis csoport a budai hegyekbe készült. Ám reggelre beborult az ég.
Vagy nyolcan-tízen mégis összeverődtek a megbeszélt autóbusz-megállónál. Alig, hogy kiértünk a Normafához, zuhogni kezdett az eső. Egy kis
futás után behúzódtunk a végállomás faházába. Amink csak volt, megettük. Egy ideig játszogattunk. Aztán dideregve, cseverészve, vártuk az eső
végét. Ám hiába. Elromlott a hangulat. Már énekelni sem volt kedvük.
A gyerekek elnémulva néztek ki az
esőbe, a lucskos fákra. Az egyiken
ázott mókus futott fel hirtelen, odvat, menedéket keresve. Egyszerre
mindenki a fürge állatkát figyelte,
ahogy meg-meghimbálva magát,
cikázva ide-oda ugrált. Akkor én a
mókusról kezdtem beszélni, ami akár esik, akár süt a nap, mindig Isten
tenyerén érzi magát, ezért olyan vidám - s mondtam, mondtam ami még
a jó Istenről és a mókusról eszembe jutott. Közben bejött az autóbusz.
Már sokan vártak, hogy hazamenekülhessenek. A gyerekek rám se nézve,
egymást taposva felugrottak rá. A nagy tolongásban lemaradtam. Ott
álltam a záporozó esőben a degeszre tömött busz nehezen csukódó ajtaja
előtt. Egy pöttöm kisfiú a lassan záródó ajtórésen át még lekiáltott:
- Amit a tenyérről és a mókusról mondott, az csuda jó volt!
A behemót jármű csúszkálva elindult Pest felé. Az eső tovább zuhogott
rám, de bennem kisütött a nap.
Így maradtam lelkész, s került a mókus Bibliám első oldalára.
Gyökössy Endr e
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„Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegényn e k a n y o m o r ú s á g b a n , ( . . . ) á r n y é k a h ő s é g b e n . . .”
Ézsaiás 25:4
Ha éget a nap, árnyékos zug után vágyódunk. Pihenés céljából, hogy
új erőt gyűjthessünk. Életünkben is adódnak forró időszakok. Ekkor hol
keressünk árnyékot? Az Úr Jézus szeretne önnek azzá válni, akinél feltankolhat, és új erőt meríthet
Olvasom a Bibliát, mert...
... a nagy, mindenható Teremtő szól benne hozzám.
Sok ember imádkozik. Kivel beszélnek ilyenkor? Istennel? A beszélgetés azonban egyoldalúvá
válik, ha nem figyelnek
Istenre is.
Már
gyermekkoromban is imádkoztam, és hittem Istenben.
Azonban csak miután komolyan kezdtem olvasni a
Bibliát, - hogy megértsem
Jézus Krisztus mit üzen
nekem általa - ismertem
meg Istent, Ő beszél hozzám, vigasztal engem, felfedi a bűnt, azt mondja nekem, hogy szeret feltétel nélkül. Mindig rendelkezésemre áll, minden időben meghallgat
engem, és mindig jó szándékkal van irántam.
Messze nem értek meg mindent, amit nekem a Bibliában mond, hiszen csupán egy kis ember vagyok. Ő a mindenható - teremtő - Isten. És
ennek ellenére mindig jelen van számomra, és mindenki számára, aki
figyelni akar rá.
St if t u ng Missions w er k Wer ner Heu k el bach
2015. jú l ius - For dí tot ta Sch au er m a n n
Henrik
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A Biblia
A Biblia: szövétnekünk;
utunkra vet világot.
A Biblia: erős alap.
Tedd rá egész világod!
A Biblia: hű fegyverünk,
megvéd ezernyi bajban.
Kenyér: tápláló, éltető,
örök s kifogyhatatlan.
A Biblia: gyönyört adó,
csodásan zengő hárfa.
Hallgasd, figyelve hangjait,
szíved - lelked kitárva.
Az Ige fölfelé vezet
s az égi célt mutatja.
Ki hozzáméri életét:
megáldja égi Atyja.
Az Ige: kulcs, az égi hont
lelkünk előtt kitárja.
Ki mindhalálig hű marad,
ott élet üdve várja.			

Czeglédi Sándorné

Ne engedd, hogy hiába hallgassuk igédet, hanem Te magad írd be
mélyen a szívünkbe az élet szavát.
Ph. Spitta
Megértettem Kovácsnét
Kovácsné egyszerű munkásasszony volt, közvetlen munkatársam
azokban az években, amikor - Rákosi Mátyás dicstelen uralkodásának
idején - magam is két kezem munkájával kerestem a kenyerem.
Az asszonyt már a gyárba érkezésemkor rokonszenvesnek találtam, és
hamarosan az is feltűnt, hogy nem használ trágár szavakat, és nem vesz
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részt a nők meglehetősen kétértelmű pletykálkodásaiban sem. Az ebédszünetekben aztán, miközben hazulról hozott zsíros kenyereinket majszolgatva lehetőségünk volt négyszemközt is elbeszélgetni, közelebbről
is megismerhettem. Kiderült, hogy buzgó református, mindig ott van a
vasárnapi istentiszteleteken, sőt rendszeresen eljár a hétköznapi bibliaórákra is. Viszonzásul én is elárultam neki, hogy reggelenként az Ágoston
téri templom 6 órai miséjéről loholok be a vörös csillagokkal, Lenin,
Sztálin és Rákosi idézetekkel felékesített üzembe, vasárnaponként pedig
a Székesegyház kórusában dicsőítem közös Urunkat. Az ökumené szót
akkoriban még nem ismertük, de a felekezeti különbség ellenére kiválóan
megértettük egymást. Úgy éreztük, hogy a bennünket körülvevő vörös
világban igazi jó testvérek vagyunk.
Egy alkalommal lelkesen újságolta, hogy új lelkészük van, aki igazi
hívő ember. A „hívő” szót különös nyomatékkal mondta, ezért megkérdeztem: „Miért? Lehetne egy lelkész nem hívő is?” Kezével suta, elhárító
mozdulatot tett, és olyan rejtélyes arckifejezéssel nézett rám, mint akinek
valami nagy, de közölhetetlen titka van. „Nem arról beszélek én! Maga
még nagyon fiatal, nem érti ezt.” Valóban nem értettem, de nem mertem
faggatni.
Néhány hónappal ezelőtt aztán egy reformátusokból és katolikusokból álló társaságban megismerkedtem egy öreg, már évek óta nyugdíjban lévő lelkésszel. Csendes, feltűnően szerény ember volt, mégis, már
együttlétünk első perceiben a társaság érdeklődésének középpontjába
került. Körülvettük, kérdezgettük, ő pedig fiatalos lelkesedéssel válaszolt.
Semmiféle papos keneteskedés nem volt benne, egyszerűen fogalmazott,
de minden szavából az Isten szolgálatában töltött életének öröme, harmóniája sugárzott. Úgy beszélt, mint egy öreg próféta. Bármiről is szólt,
egész lényéből mélységes hit és izzó istenszeretet áradt.
Míg lenyűgözve hallgattam, különös gondolat támadt bennem. Vajon
nem ő az, akiről annak idején Kovácsné beszélt? Életkora, és azok alapján, amit megtudtam róla, ez nagyon is elképzelhetőnek tűnt. De - nem
is tudom, miért - mégsem kérdeztem rá. Talán azért, mert abban a pillanatban fontosabb volt számomra, hogy végre, több mint 50 éves késéssel
megértettem Kovácsnét...
Dobos László
„Ló a templomban” című köny véből
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Egyszerű ima
Uram tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott,
ahol gyűlölnek.
hogy megbocsássak ott,
ahol megbántanak.
hogy összekössek,
ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak,
ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda,
ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem arra, hogy én vigasztaljak.
Nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek.
Nem arra, hogy szeressenek,
hanem arra, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre.

Assisi Szent Fer enc

Törött, karcos, de használható
A nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak.
Róm 12,6
Tegnap olvastam egy áhítatot a Csendes Percekben egy buszról, melyet
„Különjáratnak” neveztek, és amellyel a falusiakat hordták a gyülekezetbe
Hondurasban. Jóllehet a busznak törött volt a szélvédője, és számos orvosolhatatlan műszaki hibája volt, fontos cél érdekében használták.
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Eszembe jutott néhány ismerősöm, akik messze nem tökéletesek. Joel,
a vak zongorista, aki felrázza az embereket csodálatos muzsikájával; az
asszony, akit sokan furának tartanak, de idejét a másokért való imának
szenteli; a Down-kóros fiú, aki felismeri, ha valaki szenved, és ilyenkor
megöleli, bár a szavai nehezen érthetőek.
Egyikünk sem tökéletes. De ahogy Isten használni tudja a megviselt
autóbuszt, és azokat, akik emberi mérték szerint furcsák, vagy sérültek,
úgy minket is használni tud az isteni célokra. Kicsorbult bögrék, törött
buszok, lelki vagy fizikai sérült emberek - Isten mindnyájunkat egy különleges szolgálatra hív el ebben a világban.
Vezess minket Urunk, hogy felismerjük küldetésünket. Hadd lássuk szolgálati lehetőségeinket, azokkal az adottságokkal, amikkel rendelkezünk.
Ámen.
Ahol mi csak tökéletlenséget látunk, Isten látja a tökéletest.
P h y l l i s S . C h u r c h ( K e n t u c k y, U S A )
Kényszerszünet
Sürgős felvétel a kórházban: üvöltő szirénával érkezik a mentőautó.
Benne Heinz S. építészmérnök, 41 éves, nős, két gyermek apja. Ez a férfi
szüntelen dolgozott munkahelyén, egy nagy építési vállalatnál, saját háza
építésénél és gyülekezetében, mint elöljáró. A súlyos betegség kiragadta
megszokott környezetéből. A fájdalmak, a félelem, az odasiető mentőorvos, és a klinika elsősegélynyújtó helyén az első orvosi ellátás csak a kezdetét jelentette egy hosszú, fáradságos, sok szenvedéssel járó időszaknak.
Amikor túljutott az első nehéz szakaszon, és újra világosan tudott gondolkozni, tudatára ébredt: mindaz távol került tőle, ami eddig kitöltötte
az életét. Család, házépítés, munkahely, gyülekezeti feladatok - ott már
nem számítanak rá, ott minden megy nélküle is. Kényszerszünet! Miért
éppen most érte mindez, mi az értelme?
Eddig ennek a szorgalmas, áldozatkész embernek sohasem volt ideje,
sem saját maga számára, sem a családja számára, sem sok vállalt feladatára. Most mintha megállt volna az idő. Felfedezi, hogy szenved, hogy
rászorul az orvosok és ápolónők ápolására, várja rokonai és barátai látogatását, fél, hogy meggyógyul-e, és tud-e még dolgozni. Kényszerszünet,
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amely arra készteti, hogy átgondolja eddigi életútja célját és eredményét,
hogy megkérdezze: - Jó volt így? Mit akar Isten mondani?
Úgy három hét múlva meglátogatja a kórház lelkésze. Hosszan beszélgetnek. Heinz S. építészmérnök mindent elmond, hogy megszabaduljon
kérdései, felfedezései és félelmei terhétől. A lelkésznél őszinteségre és bizalomra talál, figyelmesen és türelmesen hallgatja. Vigyáz és takarékosan
bánik a válasszal és tanáccsal. Sikerül rávezetnie a beteget, hogy saját
maga fedezze fel a szabadító igazságot: mi, keresztyének embertársainkat
csak akkor tudjuk igazán megérteni fájdalmaikban és félelmeikben, és
akkor tudunk igazán segíteni, ha saját bőrünkön tapasztaljuk és vállaljuk
a szenvedést és a gyengeséget.
Hosszú ideig tart még, amíg Heinz S. újra be tudja tölteni helyét a családban, a munkahelyén és a gyülekezetben. Hétköznapjaiban és vasárnapjaiban azonban döntő változás állt be, már nem nyüzsög annyit. Régebben
úgy gondolkozott, hogy munkahelye, családja, gyülekezete jövője csak az
ő tevékenységétől függ. Most nyugodtabb lett. Nélkülözhetetlenek lettek
számára azok a csendes pillanatok és percek, amiket imádkozással, igeolvasással, feleségével és gyermekeivel való beszélgetéssel tölthet. Egyik
barátjának egyszer elmondta: - Végre nyomára bukkantam életem értelmének. Megtanultam, hogy fontosabb Isten és emberek előtt nyitva állni,
mint nyughatatlan munkában felőrlődni.
Wilhel m Nauber
„ E v a n g é l i u m i é l e t k é p e k ”c í m ű k ö n y v b ő l
Második esély
Elég jelentéktelennek tűnik ahhoz, hogy átugorjunk rajta. Mindössze
két szó. Már vagy százszor olvastam ezt a részt. De nem tűnt fel.
Azonban még egyszer nem fogja elkerülni a figyelmemet. Áthúztam
sárga kiemelővel és pirossal aláhúztam. Lehet, hogy neked is ezt kellene
tenned.
Márk evangéliuma, 16. fejezet. Készítsd elő a ceruzádat és gyönyörködj ebben a kis ékszerben, ami a 7. versben található:
„De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy
előttetek megy Galileába.”
Észrevetted? Ne mondja senki, hogy ez nem egy elrejtett kincs.
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Más szavakkal így hangzana: „Ne álldogáljatok itt, menjetek és mondjátok meg a tanítványoknak,” – szünet, azután egy mosoly – „és különösképp Péternek szóljatok, hogy előttetek megy Galileába.”
Olyan mintha az egész menny tanúja lett volna Péter bukásának – és
most az egész menny segíteni szeretne neki, hogy újra felálljon. „Péternek
feltétlenül szóljatok, hogy Jézus nem hagyta ki őt sem. Mondjátok meg
neki, hogy a bukása ellenére nem mondott le róla.”
Tyűha! Nem véletlenül hívják az evangéliumot a második esély evangéliumának.
Nem mindennapos dolog, hogy az ember kap egy második esélyt.
Péter biztosan tudta ezt. Amikor a legközelebbi alkalommal találkozott
Jézussal, még a nadrágját is alig igazította meg mielőtt a Galileai tenger
hideg vizébe ugrott volna. Ez a bárdolatlan galileai még arra is képes lett,
hogy a második esély evangéliumát egészen Rómáig vigye, ahol megölték
miatta. Ha valaha töprengtél már azon, hogy mi miatt hagyta magát ez
az ember, hogy fejjel lefelé keresztre feszítsék, akkor talán most tudod.
Nem mindennapi dolog, hogy olyasvalakivel találkozunk, aki egy második esélyt ad nekünk - még szokatlanabb, hogy valaki minden nap ad
nekünk egy második esélyt.
De Jézusban Péter mindkettőt megtalálta.
Ma x Lucado
Fohász a mélyből...
Uram! Én most oly szegény vagyok:
levert, fáradt, bágyadt és beteg.
Jövőm árnyai szörnyű nagyok,
s a múltam is előttem lebeg.
Fond körül áldó két kezeddel
magányos, megfáradt szívem:
háborgó lelkem rejtsd el szent sebedbe,
mert békén, bizton csak Tenálad pihen.

Füle L ajos
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Csak nézni tétlenül?
Az utóbbi években a hírközlő szervek újra és újra beszámolnak arról,
hogy Nigéria északi felében iszlamista csoportok erőszakosan rátörnek a
keresztyén templomokra és a hívőkre. Már
a 90-es éves elején jelentek meg képek észak
Nigériából egy keresztyén templom üszkös
romjairól. Dr. Benjami Kwashi, aki ebben
a tartományban az anglikán egyház püspöke, egyházában és családjában személyesen is megtapasztalta e brutális erőszakot.
Csodálatra méltó bátorsággal lép fel Jézus
mellett. Nem hagyja magát megfélemlíteni,
és az európai keresztyéneket is arra bíztatja, hogy az evangéliumot szenvedéllyel és
bátran hirdessék. Saját egyházában azért harcol, hogy a keresztyének ne
bosszúval és ellenerőszakkal reagáljanak. Néhányan nem értik meg ezt.
Nem egyszerű tétlenül nézni és várni, hogy Isten maga cselekedjen.
Imádkozzunk azokért a keresztyénekért, akiknek életveszély közepette kell megtartaniuk Jézusba vetett bizodalmukat!
Neu k i rch e n e r K a l e n de r 2 01 4 /39. sz á m
Fordította Schauer mann Henrik
Ne félj
Háromszázhatvanhat „Ne félj!”
táplálja bennünk a reményt
a Biblián át... Aki tud
olvasni, minden napra jut
annak ígéret s védelem,
hogy megszűnjék a félelem.
Híd ez, mely mindent átível,
csak hinni kell.
Csak hinni kell!
Füle L ajos
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Időről időre
Az evangélikus énekeskönyvben található az az évfordulóra szánt ének,
melynek címe: „Te, aki kézben tartod az időt.” Jochen Klepper költötte
a szöveget. Az elmúlt század harmincas éveiben élt Berlinben. Naplója
kétségbeeséssel teli napokról tudósít. Klepper egy zsidó özvegyasszonyt
vett el feleségül. Emiatt házasságuk állandó fenyegetettség alatt állt, a
nácik rasszista családpolitikája alapján. Az 1937-es év, melynek fordulóján
Klepper ezt az éneket írta, különösen nehéz év volt. Ezt fejezi ki az utolsó
versszak, (amely most már nem szerepel az énekeskönyvben) drasztikusan
ábrázolva helyzetét: „Ne hagyd - bár rövidültek a napok, mint amikor egy
kő a mélybe zuhan - hogy kicsússzunk a kezedből!” Ez bibliai tapasztalat:
elfolyó, lebukó idő, akár évszázadok alatt, vagy egy év során, körülzárva
ezzel a kéréssel: „Ne hagyd, hogy kicsússzunk a kezedből!”
Neuk irchener K a l ender 2014 /1. sz á m
Fordította Schauer mann Henrik
Szemed, Uram, áthatol mindazon a sötétségen, amely miket körül vesz. Tudod, hogy mi nyomaszt és terhel minket, és hogy mire
vágyódunk. A Te szemeid előtt nem kell meg játszanunk magunkat.
Fényedben ragyog fel az életünk.
A . de Vr i e s
Honlap
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvashatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://
pecs.metodista.hu A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a
schauermannok@gmail.com email címre lehet eljuttatni.
Tá m o g a t á s
Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi
Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:
10402427-50485348-54531009
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Kurdi Zoltán lelkész és családja köszöntése a g yülekezetben 2015. augusztus 2.-án
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