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

HÍRLEV ÉL
XIX. évfolyam 10. szám

2015. október

„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el
kell fogadnunk”
Jób 2:10/b

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 o k t ó b e r i p r o g r a m j a i n k :
1-4.-ig Országos női csendesnapok lesznek Sopronban
4.-án vasárnap úrvacsorai istentisztelet lesz
Erősödjünk meg az Úrban, és hatalmának erejében: Ef 6,10
10.-én szombaton 9 óra 30 perckor Országos Hálaadó Nap lesz
Budapesten a Kiscelli u 73. szám alatt (Egyházközpont)
11.-án: vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
Szívünkbe áradt Isten szeretete Róm 5,5
18.-án vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet...” 1János 4:18
24.-án szombaton Hajléktalan szolgálat.
25.-én vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz
Ki szereti Jézust? Jn 14,21;23
Rendszeres programjaink:
Minden hétköznap reggel fél 7-7 óráig imakör van
Szabadon lehet csatlakozni hozzá, nincs korosztályhoz kötve
Hétfőn 19 órakor ifjúsági óra van
Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
Csütörtökön 17 óra 30 perckor házicsoport van (változó helyszínnel)
Pénteken Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz
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.
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Születésnaposoknak
„Vannak emberek, aki olyanok, mintha drágakövek lennének. Nem mintha más embertársaiktól eltérően önmaguktól ragyognának, vagy isteni fényt tudnának kibocsátani, de olyan színesen és tündöklően
tükrözik, árasztják szét a rájuk eső fényt, hogy az ember akaratlanul is keresni fogja a fény forrását.”		
			H . J . E c k s t e i n
azt kívánjuk, hogy így világítson az életük!
Média programok
Október 23.-án pénteken Metodista félóra műsor lesz
a Kossuth rádióban 13 óra 30 perckor
Segíts, mert elveszek, Uram!
Lábam sötétbe’ jár,
előlem elsuhan
a napsugár.
Szívemben száz tövis sajog,
kitépni nem lehet.
Boldogtalan vagyok
Tenélküled.
Ne hagyj magamra, Istenem!
Magamban elveszek.
Csak egy szót szólj nekem,
s újjáleszek!				F ü l e L a j o s ( 1 9 2 5 - 2 0 1 5 )
„Legyen világosság, fejekben és szívekben egyaránt - akár ez is lehetne
a mottója annak a hitre hívó és hitben erősítő költészetnek, amellyel Füle
Lajos költő megajándékoz minket, rá jellemző szelídséggel, de a bizo-
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nyosság erejével is” - mondta április 11.-én Vásárosnamény polgármestere
a kilencvenéves költő tiszteletére adott versszínházi előadás előtt. Füle
Lajos nem sokkal ezután, április 19.-én vasárnap tért meg Teremtőjéhez.
A fenyegetett Európa
A világban, és most már körülöttünk is zajló eseményeket figyelve
drámai fejleményeknek lehetünk tanúi. Egy rövid emberi élettartam (74
év) alatt a gyermekkor regényeiben olvasottak (Egri csillagok, Quo vadis)
ismét reális fenyegetéssé, véres valósággá válnak. A Közel-Kelet militáns
muszlim erői Európa elfoglalását és a keresztyénség kiirtását tűzték zászlajukra, az arab és afrikai muszlim országaiban élő keresztyének tömegesen fizetnek életükkel hitükért.
Az egyre bővülő migráns hullám soha nem látott problémák elé állítja
hazánkat és az európai nemzeteket. A felelős döntéshozóknak nagyon kényes helyzetben kell a helyes utat megtalálniuk. Összhangba kell hozniuk
országunk lakóinak biztonsága-, hazánk és Európa keresztyén berendezkedése-, országaink fenntartható szociális helyzete-, az úton lévő emberek
humanitárius ellátása, és a rossz szándékú ellenséges elemek beszivárgásának megakadályozása kérdéseit. Meg kell küzdeniük a politikai tőkét
kovácsolni akaró bel- és külföldi erők, és a sokszor naiv, ál-humánus nézeteket vallók gyakran álszent ellentámadásaival.
A fenti sorokat ne a pécsi metodista gyülekezet, még kevésbé a
Magyarországi Metodista Egyház véleményének, hanem az írást jegyző
magánvéleményének tekintsék.
Nem veszem a bátorságot, hogy egy objektív helyzetelemzést készítsek.
Amiről viszont fenntartás nélkül meg vagyok győződve:
-- ne tagadjunk meg semmilyen humanitárius segítséget az úton
lévőktől
-- imádkozzunk üldözött keresztyén testvéreinkért és a döntéshozók tisztánlátásáért
-- ne vonjuk egy kalap alá a jó szándékú, békés muzulmán embereket a militáns muszlim erőkkel, akik saját népükre is mérhetetlen szenvedést zúdítanak.
Az alábbiakban kommentár nélkül adjuk közre a Napi Gazdaságban e
témában megjelent interjú részleteit.
Schauer mann Henrik
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Henri Boulad: A nyugat f lörtöl az iszlamizmussal
Henri Boulad egy életének 84. esztendejében járó, eredetileg szíriai származású, jezsuita
szerzetes. Felekezete szerint görög katolikus,
tehát Rómához tartozó, de bizánci rítusú keresztény. Muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként Pascal, Teilhard de
Chardin és Simone Weil tanítványának vallja
magát. Családja szíriai, nagyapja, az interjúban is említett Szelim, még az 1860-as keresztényüldözés elől menekült Damaszkuszból
Alexandriába, és később ott is telepedett le.
Boulad édesapja révén tehát szír-, míg édesanyja révén olasz származású, anyanyelve a
francia. Már kamaszkorában pap szeretett volna lenni, és 19 évesen be
is lépett a jezsuita rendbe, 1963-ban Bejrútban szentelték pappá. Közel
két évtizeden keresztül folytatta tanulmányait, filozófiából, teológiából,
pszichológiából és pedagógiából is diplomázott, összesen három doktorátust szerzett. Ezt követően, Egyiptomba visszatérve 1967-től a kairói és
alexandriai tanulmányi és nevelői központok tagja, tanára, majd vezetője.
Nagyszabású tervet valósított meg a leprások felkarolására, melybe fiatal keresztény és mohamedán egyetemi hallgatók százait kapcsolta be. A
70-es évek végén az Egyiptomban működő szerzetesek elöljárói tanácsának elnökeként, Kalkuttai Teréz anyával egyetértésben szervezte meg az
egyiptomi Caritast. 1983-tól Szudánban menekülttáborok szervezésével
segítette az ottani népirtás elszenvedőit, illetve az ott, akkoriban még valós jelenségként létező rabszolgaság felszámolásáért küzdött. Abszolút önfeláldozó életéért megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét. 1991-től
az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke, továbbá alelnöke a római Caritas központnak. Számtalan előadást tartott Európában
is, beszédei rádiókban is hallhatóak voltak. Számos műve megjelent magyar nyelven is. 2004 óta a kairói jezsuita kollégium vezetője.
Az idős jezsuita szerzetes szerint az iszlám és a muzulmánok közé nem
szabad egyenlőségjelet tenni! Henri Boulad kiemelte, hogy a toleranciának is van egy bizonyos küszöbe, és bár szerinte az emberiség katasztrófa
felé halad, mivel keresztény, így optimistának kell lennie a jövőt illetően.
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Az interjút Kocsis Éva készítette péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc
műsorában.
- Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten, a családja szíriai, mit gondol, mi az a lépés, vagy döntés, amivel ezt a helyzetet meg lehetne oldani?
- Igen, ahogy mondta a családom szíriai származású, de már Szent Pál
ideje óta Egyiptomban élünk. Van is egy kis keresztény negyed, ahol az
egyik utcát Boulad utcának hívják. 1860-ban a muzulmánok lemészároltak tízezer keresztényt 10 nap alatt. A nagyapám, Szelim és családja megmenekült egy nyitott lelkű muzulmán férfinak köszönhetően. Vagyis kétféle iszlám létezik, és ez mára is igaz. Van az irányítani akaró, erőszakos,
és van a liberális, nyitott, toleráns iszlám. Ez a kettősség Mohamed óta
létezik, és a Koránban is jelen van. A két irányzat között pedig teljes az
ellentmondás. Az első a nyitottságra, a második a térítésre és mészárlásra
fókuszál. Arra már a 9-10-ik században rájöttek a muzulmánok, hogy
választani kell a kettő közül, és a másodikat, az erőszakos iszlámot választották. Bár a történelemben sokan voltak, akik sürgették a toleranciához és nyitottsághoz való visszatérést. Ilyen volt például Abbasid bagdadi
kalifa, vagy Al-Mamún kalifa. Aztán az 1928-ban alapított Muzulmán
Testvériség az élre tört, a céljuk a kalifátus visszaállítása volt. Létrejöttük
tulajdonképpen egy űrt pótolt, hiszen négy évvel megalakulásuk előtt
Kemal Atatürk megszüntette a muzulmán világ egységét jelképező isztambuli Oszmán Kalifátust. Képzeljük csak el ezt az űrt, ez olyan volt,
mintha azt mondanák, hogy többé nincs pápa Rómában.
Jezsuita szerzetes az iszlám világban
- Tulajdonképpen egy űrt pótol mindaz, ami jelenleg zajlik a KözelKeleten?
- Ezért volt fontos ez a történelmi visszatekintés. Ez a kettőség megmaradt, ami nem az iszlám, az az iszlám ellensége. Nem véletlen, hogy
a Muzulmán Testvériség jelképe a két kard keresztben. Ugyanez van
Szaúd-Arábia címerében is.
- Az iszlám világban az Iszlám Állam terrorszervezet hol helyezkedik
el?
- A radikalizmus teljesen megfelel az iszlám vallás hagyományainak. A
legfőbb próféta, Mohamed, sokszor maga is részt vett azokban a karaván
fosztogatásokban, amelyeket híveinek is megengedett, vagy például árulás miatt lemészárolt 600 zsidót. Tehát, amikor az iszlám világ azt mondja, hogy Mohamed a példa, akkor a minta a radikalizmus, a terrorizmus
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is. De amikor én ezt kimondom, akkor iszlamofóbnak neveznek, holott
ez történelmi tény.
- Nem azért mondják, hogy Ön iszlamofób, mert vannak olyan iszlám
hívők, akik ellenzik az erőszakot, ellenzik a terrorizmust?
- Különbséget kell tenni az iszlám és a muzulmánok között. A muzulmánok nagy többsége kedves, szimpatikus ember. Békeszeretőek, akik az
együttélésre törekszenek. Azonban egy őket irányító kisebbség nem az.
Egyiptomban volt olyan, akit azért akasztottak fel nyilvánosan, mert a
liberális, nyitott irányt támogatta. A történelem során sokszor próbálkoztak azzal, hogy az iszlámot toleránssá tegyék. Az iszlámnak több nagyon
nyitott gondolkodója is van, akik a hitet és az értelmet akarták egyensúlyba hozni. Mindig elítélték őket. Tíz évszázadon keresztül. De mindig
voltak olyanok, akik ellenezték a radikalizmust.
...............................
- Gondolom, hogy azzal egyetért, hogy az ellen mégiscsak tenni kell
valamit, hogy keresztények ezreit végezzék ki.
- Nyilvánvalóan. De sajnos még a katolikus egyház sem nagyon hajlandó szembenézni a dolgokkal. A párbeszéd jegyében nem hajlandó világosan látni, és az igazságot kimondani. A nyugat a tolerancia jegyében
megnyitja a kapuit az intolerancia előtt. Van egy francia város, Roubaix,
ahol például a katolikus iskolákba már szinte csak muzulmán tanulók
vannak. Személyesen jártam ott, az iskolatitkártól tudom.
- A Charlie Hebdo tragédia hogyan lett volna megelőzhető?
- Ez 12 ember halála. Szíriában negyed-millióan haltak meg. Miért
koncentrálunk csak a 12 emberre? Mert Párizsban ölték meg őket. És
közben a világ tétlenül nézi azt, ami a Közel-keleten zajlik. Csak nagyon
kevesen nyújtottak segítséget.
- A másik ezzel összefüggő probléma a bevándorlás kérdése. Azt mondja a magyar miniszterelnök, hogy a bajban lévő embereket meg kell menteni, de akik kihasználják ezt a szolidaritást, azokat nem lehet beengedi
Európába. Mi a jó megoldás?
- Érdekes, hogy az integrációval nem volt minden bevándorlónak
gondja. Hogy van az, hogy szinte csak az iszlám az, amelyik nem képes
az integrációra? És ki is mondják: nem akarunk integrálódni, hanem mi
fogunk titeket integrálni. És ehhez a terv a következő: az első a bevándorlás, amely tudatosan tervezett. A másik a gyermekszülés. Mondják
is, hogy „asszonyaink méhén keresztül fogjuk meghódítani Európát”. És
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tessék: az európaiaknak 1-2 gyereke van, a muzulmánoknak 5-10. Néhány
éven belül a demográfiai egyensúly megbillen. Ez matematika. És a harmadik, a megtérés. A nyugat elvesztette vallásai gyökereit és morális tartását. Emiatt az iszlám - főleg a fiataloknak - igazodási ponttá vált, amit a
nyugat már nem tud megadni. És mindaz, amit balliberálisnak nevezünk
az ebbe az irányba mutat. Ilyenkor persze rögtön mondják, óóó, akkor
te jobboldali vagy? Nem, én nem vagyok semmi pártján. Én az igazság
pártján állok, Jézus pedig azt mondja, az igazság szabaddá tesz. Európa,
a nyugat már nem szabad. Sem politikailag, sem erkölcsileg nem szabad
már. Engem nyugtalanít Európa céltalansága. Már nem hiszünk semmiben sem. Hogy mit tegyünk? Elég bátornak kell lenni az igazságot
kimondani. Akár azon az áron is, hogy elvágják a torkunkat. Az egyik
esély ma az internet. A twiter, facebook, amely elindította Egyiptomban
is a forradalmat. Európának pedig vissza kell nyernie az erkölcsiségét és
a hitét, amit a második világháború után elvesztett. Ez az első és legfontosabb feladat. Napóleon élete vége felé azt mondta: „két erő vetélkedik a
világon: a kard és a lélek. A kettő közül a lélek az erősebb.” Ha egy olyan
ember mint napóleon, aki egész életében háborúzott ezt mondja, akkor
az jelent valamit. A valódi erő, ami a világot irányítja az a lélek.
- Akkor egyetért a bevándorlás szigorításával?
- Nagyon helyes, ha segítjük az embereket. De van, amit úgy nevezünk,
hogy a „tolerancia küszöbe”. Ez azt jelenti, hogyha valakit találok az utcán és hazaviszem, enni adok neki, szobával kínálom, igyekszem a problémáit megoldani. De egyszer csak azt mondja nekem: „de nekem nem egy,
hanem két szoba kell. Aztán három. És ne délben legyen ebéd, hanem 3
órakor.” Amikor az akarja megszabni a törvényt, akit befogadtam, akkor
elküldöm az otthonomból. Jézus azt mondta, „legyetek szelídek, mint a
galamb, és okosak, mint a kígyó”. Európa most békés, mint a galamb, de
elfelejtette a másik utat. A nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és
eladjuk az identitásunkat. Nagyon sokan figyelmeztetik Európát, de nem
akarja meghallani. Amikor majd megérti, késő lesz. És ez nagyon hamar
elkövetkezik. Európa fővárosában, Brüsszelben a leggyakoribb név, amit
a gyerekeknek adnak a Mohamed. Brüsszel 40 százaléka muzulmán.
- Optimista a jövőt illetően?
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- Ha nem lennék optimista, nem lennék keresztény. Az optimizmusomat úgy hívják, hogy reménység. Emberi szempontból katasztrófa felé
haladunk. De hiszek a lélekben, hiszek a történelem irányában.
R é sz l et a Na pi G a z da s ág 2015. m ájus 30.-á n
megjelent cikkéből
Napi Gazdaság Online: Shar e on
facebookSh ar e on google_plusone_sh ar eSh ar e
on t witterShar e on emailMor e Sharing
Services
Jeremiás próféta élete és kora
Neve jelentése: Isten felmagasztal
		
Isten magasztos
		
Jahve megalapoz
Született: Anatotban Kr.e. 640 körül (Jeruzsálemtől ÉK-re 5 km)
Meghalt: Egyiptomban Kr.e. 587 körül
Papi családba született, apja nevét is tudjuk: Hilkijjá. Valószínűleg
Jeremiás is papként szolgált volna a jeruzsálemi templomban, ha Isten el
nem hívja prófétai szolgálatra. Szülővárosa a Benjamin törzsének területén lévő 4 lévitaváros egyike volt.
Elhívásának történetét a Jeremiás 1:1-10 írja le.
Az elhívás időpontja Kr.e. 627-626-ra tehető. Ha a születésére vonatkozó adatok helyesek, ekkor 13-14 éves lehetett Jeremiás.
Jeruzsálemben prófétaként Jósiás király halála után (609-ben) lépett
fel.
Júdai viszonyok Jeremiás elhívásának és Jósiás uralkodásának
idején
Jósiás. Júda királya
Jósiás 8 évesen lett Júda királya, Manassé és Ámon borzalmas istentelen uralma után (gyermekáldozat, idegen istenek oltárának felállítása a
jeruzsálemi templomban, stb.).
Hilkijja Jeremiás apja volt a főpap. A templomi adók összegyűjtésekor
megtalált egy törvénytekercset az Úr házában (II.Kir. 22). Ezt elküldte a
királynak, aki felolvastatta magának. A király megértette és megszívlelte
Isten ítélő szavait, bűnbánatot tartott, megszaggatta ruháit, és megbízta
Hilkijját, a főpapot és a királyi kancellárt: kérdezzék meg nevében az

9

Urat, hogy mit kell tennie. Ők elmentek egy Hulda nevű prófétanőhöz,
hogy tudakozódjanak az Úr akaratáról, a válasszal visszatértek a királyhoz (II. Kir. 22:15-20). A király bűnbánatot tart, leromboltak minden bálványt. Az Ószövetség egyik legmélyrehatóbb vallási reformját hajtja végre
az országban. A király ekkor 26 év körüli lehetett.
Halála után Júda sajnos visszasüllyedt a régi bűnök fertelmes mocsarába.
Ebben a korban, ilyen körülmények között kellett megkezdenie
Jeremiásnak prófétai szolgálatát.
Jósiást négy, Istentől elfordult király követte. Semmibe vették a próféta üzenetét, ahol lehetett üldözték, és életére törtek.
Jeremiás
próféciája
sajnos
beteljesedett,
Nebukadneccár
(Nabukonodozor) elhurcolta a nép nagy részét Babilonba, Jeruzsálemet
és a templomot lerombolták, Jeruzsálem lakóit lemészárolták, akik a 2
évig tartó ostrom alatt borzalmas szenvedésen mentek keresztül, még a
kannibalizmus is előfordult.
Jeremiás életét a babiloniak megkímélték, Júda és Jeruzsálem kormányzását egy zsidó vezetőre bízták, akit összeesküvők meggyilkoltak.
Ez a csapat Egyiptomba menekült, és akarata ellenére magukkal hurcolták Jeremiást és Bárukot is, akik Egyiptomban haltak meg (Jeremiás 43).
Jeremiás, a próféta
Amint fentebb már láttuk Jeremiást egész fiatalon érte Isten hívása. Ő
is azok közé a bibliai nagy emberek közé tartozott, akik el akarták hárítani ezt a megbízatást.
Ellenérveket hozott fel Isten előtt (mint annak idején Mózes):
-- Túl fiatal vagyok
-- Nem vagyok jó szónok.
Isten a manapság is sokszor idézett szavakkal szólítja meg Jeremiást:
„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, mielőtt kijöttél
az anyaméhből, megszenteltelek és prófétául szenteltelek a népek közé.”
(Jeremiás 1:5) Majd így folytatja az Úr: „Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megszabadítalak… Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette
számat, és azt mondta nekem az Úr: Íme szádba adom az igéimet. Lásd én
ma népek és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj és irts, pusztíts
és rombolj, építs és plántálj!” (Jeremiás 1:8-10)
Ezekben a mondatokban benne van a próféta egész pályafutása:
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-- Meg kell jövendölnie az engedetlenség miatti pusztulást, nem
csak Júdára, de a környező népekre nézve is. Sajnos nem csak végig
néznie, de végig szenvednie is kellett népének és királyainak Istentől
való elhajlását, és pusztulását.
-- Ugyanígy nem csak népének, de minden népnek is szól Isten kegyelmi üzenete, melynek hirdetésére szintén megbízatást kap
Üzenetével állandóan összeütközésbe kerül a konokul istentelen uralkodó réteggel, és az Istennel szintén szembe fordult lakossággal.
A rábízott üzenetet (isteni igét) mint „szívébe és csontjaiba rekesztett
tűzet” éli meg (Jeremiás 20:9).
Isten megengedi, hogy bebörtönözzék, ciszternába vessék, csak az
utolsó pillanatban küld az Úr szabadítást. Van olyan helyzet is, hogy a
királynak Isten nevében megtiltott egyiptomi szövetség rövid időre lélegzethez juttatja Jeruzsálemet a babiloniak megszállásakor. Ekkor hazaárulóként ki akarják végezni. Természetesen a babiloniak visszatérnek, és
borzalmas bosszú következik, de Jeremiást Isten megszabadítja.
Az Úr hűséges munkatársakat is adott Jeremiás mellé, így:
-- Bárukot, írnokát, aki leírja a próféta szavait, majd amikor a király ezt az iratot szétvagdalja, az írnok újra leírja a próféta által diktált
üzenetet.
-- Ebed Meleket, az etióp származású királyi tisztet, akinek a közbenjárásával kiszabadítják Jeremiást a ciszterna mocsarából.
-- Ahikámot, Sáfán fiát, aki megmenti a prófétát a népharagtól.
Jeremiás hadakozása Istennel
A próféta gyakran elkeseredik, szemére veti Istennek a sok üldöztetést
és szenvedést (többször bezárják, megverik, halálra keresik), de hűségesen
kitart küldetése mellett. Valószínű, e zaklatott életmód is oka volt annak,
hogy Isten megtiltotta számára a házasságot (Jeremiás 16).
Látomások, szimbolikus cselekedetek
Isten többször látomásban közölte üzenetét a prófétával. (mandulavessző, gőzölgő üst északról)
Több ízben szimbolikus cselekedeteket kellett végrehajtania:
-- Járommal a vállán kellett megjelennie
-- A fazekastól hozott korsót kellett összetörnie a nép előtt, stb.
Harc a hamis prófétákkal
Több ízben is meg kellett cáfolnia a „megélhetési próféták” hamis
illúziót keltő üzeneteit (a veszély elhárultáról, a babiloni fogság korai vé-
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géről, stb.). Jeremiás levélben bíztatja a fogságban lévőket, hogy éljenek
normális családi életet (házasodjanak, gyermekeket neveljenek), és munkálkodjanak a fogságuk színhelyén lévő városok jólétén.
A próféta örömüzenete
Jeremiás könyvének döntően fontos részét képezi a reménység üzenete,
„evangéliuma”:
-- A babiloni fogság végét (70 esztendő), és a babiloni uralkodó
megbüntetését. (Jeremiás 25:11-12)
-- A 23. fejezetben megjövendöli a Messiás eljövetelét: „igaz sarjat
támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik” (Jeremiás
23:5-6).
-- Meghirdeti a Júdát elnyomó nemzetek vesztét és Izráel megmaradását (Jeremiás 30:11).
-- Beszél az új szövetségről, amit Isten köt népével (Jeremiás 31:33).
Sok példát, igehelyet lehetne még idézni, olyanokat, amiket prédikációkban, igés lapokon is sokszor hallunk, olvasunk. Az időkorlát miatt
azonban ettől el kell tekintenünk.
Jeremiás könyvének tartalmi szerkezete fejezetszámok szerint:
Ítéletes próféciák Jeruzsálem és Júda ellen		
1-29. fejezet
Üdvpróféciák Izraelhez és Júdához			
30-33. fejezet
Utolsó figyelmeztetés a király és a nép számára
34-38 fejezet
Jeruzsálem eleste és a túlélők további sorsa		
39-45 fejezet
Ítéletes próféciák idegen népek ellen			
46-51 fejezet
Jeruzsálem eleste és a babiloni száműzetés 		
52 fejezet
Összefoglalás
Jeremiás életét megvizsgálva azt láthatjuk, hogy:
-- Isten szolgája volt, akit az Úr már az anyaméhtől fogva ismert és
kiválasztott.
-- Vonakodva vállalta el a megbízatását, a rendkívüli sok szenvedés miatt Istennel gyakran perlekedik, de rendületlen hűséggel végzi
szolgálatát.
-- Isten az ő esetében is megtartotta neki adott ígéretét: megőrizte
életét, vele volt feladatai teljesítésében, és erőt adott azokhoz.
-- Nagyon fontos üzenetek közvetítésére kapott megbízást:
◊ Népe jó útra térítése érdekében megfogalmazott dorgálások
◊ Az engedetlenség következményeinek megjövendölése
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◊ Isten megbocsátó és megmentő szeretetének meghirdetése minden nemzet számára.
◊ A Messiás eljövetele
Jeremiás személyében az Ószövetség egyik nagy alakját, prófétáját kell
látnunk.
Schauer mann Henrik
Fénytörés
A hittanos kirándulásokat mindig imádsággal fejezzük be. Mielőtt a
lakott területre érnénk, megállunk egy útszéli keresztnél, egy szép tisztáson, vagy egy panorámás domboldalon, és megköszönjük Istennek a
közös élményeket.
Egyszer, egy késő őszi kirándulásról a Sós hegyen igyekeztünk hazafelé. Azon nem sokat kellett töprengenem, hogy hol álljunk meg imádkozni,
mert a kilátó erre önmaga kínálkozott. Inkább az okozott gondot, hogy
miként teremtsek alkalmas légkört az imádkozáshoz, mivel a gyerekek
ugyancsak ficánkolós kedvükben voltak. Viccelődtek, bohóckodtak, válogatott szellemességekkel szórakoztatták egymást, és mindenen hosszasan vihogtak.
Fenn a toronyban azonban egyszerre csönd lett. Ami ott váratlanul
elénk tárult, az mindenkit lenyűgözött. A Vörös hegy mögött éppen akkor bukott le az izzó napkorong, és búcsúzó sugaraival káprázatos fénybe
öltöztette a tájat. A Vörös hegy most valóban vörös volt, felette vörösen
fénylett az égbolt, körös körül vörösen lángoltak a fák, és ez a vörös lángolás mindent egészen beborított: vörös fényben ragyogott a mi arcunk is.
„De gyönyörű!” - suttogta egy kislány, s a többiek megilletődve suttogták utána: „Csodálatos!” „Fantasztikus!” „Ilyen szépet még sohasem
láttam...!” Aztán percekig némán bámultuk a csodát. Némaságunkba
egy mutáló fiúhang reccsent bele: „Tulajdonképpen nincs benne semmi
különös. Egyszerű fénytörés az egész. Mondhatnám úgy is: prizma-hatás.
A fehér napsugarak igen kis szögben érik a légteret, ott szétbomlanak,
ugyanúgy, mint egy prizmán, és a spektrum színeiből mi éppen a vöröset látjuk.” Szavai ebben az áhítatos csendben szinte szentségtörésként
hatottak. A gyerekek megbotránkozva néztek felém, de a kamaszhang
folytatta: „Igen, ez egy egyszerű fizikai jelenség. De azért - itt egy kicsit
megállt, majd elgondolkozva, egészen más hangon mondta tovább - de
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azért aki ezt az egészet kitalálta... Fantasztikus ötlet... Mondhatnám úgy
is: zseniális.”
Az a kislány, aki elsőként fejezte ki csodálkozását, most újra megszólat: „Hogy zseniális? Az nem kifejezés! Ez egy igazi csoda. Köszönjük
meg az Úrnak!” És elkezdte. Csak úgy, keresztvetés nélkül, gyermeki szavakkal mondta el köszönetét, dicséretét, s a körülötte állók közül többen
követték. Dicsőítették a Teremtőt, aki - ők fogalmaztak így - nem csak
nagy tudós, meg művész, hanem jó apa is, aki mindig kitalál valamit,
hogy örömöt szerezzen a gyerekeinek.
A nap eközben bebújt a Vörös hegy mögé. Sietnünk kellett, hogy még
a teljes sötétség beállta előtt elérjük Deindolban a 22-es autóbuszt.
Dobos László
„Ló a templomban” című köny véből
Ősz
Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.
Üzensz sárguló levélen,
és elém írod az égen
vándormadarak jelét,
hogy mélyen szívembe rejtsem,
vándorvoltom ne felejtsem,
vándoroljak Tefeléd.
Mind korábban itt az este.
Megért a szőlő gerezdje.
Hadd mondjak, Uram, neked,
mindezért dicséretet.
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Köszönetet a ködért is,
a lehulló levélért is,
minden gyümölcsért a fán.
Röptéért vándormadárnak.
Hirdessétek, könnyű szárnyak,
hogy van melegebb hazám!
Át a ködön, át az éjen
édes zengéssel kísérjen
dérbelepte réteken
őszi hálaénekem!

Túr mezei Er zsébet

Miért Uram - mi célból Uram?
Az alábbi gondolatok megfogalmazására az késztetett, hogy közvetlen
gyülekezeti és családi környezetemben súlyos problémákat, egészségügyi
terheket kell testvéreinknek, családtagjainknak hordozniuk.
Ilyenkor felmerülnek a teljesen tipikus emberi kérdések: „Miért Uram?
Miért pont engem érint ez Uram?” Nagyon jól ismerem ezt a szituációt,
nagyon jól ismerem ezeket a kérdéseket is! Nagyon jól tudom, hogy ezekre nem mindig van számunkra kedves válasz, sokszor késik a válasz.
Saját tapasztalataimat is figyelembe véve, szeretnék néhány olyan
szempontot felvillantani, amely talán segít a nehézségek, gondok által lenyomott fejünket felemelve, arra is tekinteni, akinek hatalmában vannak
az események, aki szeret minket, és aki javunkat munkálja a nehézségeken keresztül is.
Szeretnék segítségül hívni néhány bibliai és nem bibliai, de előttünk
élt személyek példáját. Ezen példák közös jellemzője az, hogy a nehézségekbe, fogságba, egyéb súlyos helyzetbe került emberek első kérdése nem
az volt, hogy miért Uram, hanem az: mit tehetnék ebben a helyzetben
Isten akaratából és a környezetem hasznára.
Ószövetségi példák
József
A testvérei irigysége és saját hiúsága miatt kerül Egyiptomba rabszolgának. Az Úr iránti engedelmessége egyre magasabb pozícióba juttatja gazdája házában. A bűnre való csábítás visszautasítása miatt kerül börtönbe. Innen pedig a fáraó álmának megfejtése után a hatalmas
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Egyiptom kormányzója lesz. Megmenti az egyiptomi népet az éhhaláltól,
és alkalmassá válik arra, hogy saját családját megmentse. Általa teremti
meg Isten azokat a feltételeket, hogy egy 75 fős családból honfoglalásra
alkalmas néppé váljon Izrael.
Dániel
Istennek engedelmes családból származó előkelő, intelligens, istenfélő
fiatalember, aki babiloni fogságba kerül. Itt nem azzal foglalkozik, hogy
Isten miért pont őt engedte elhurcolni a fogságba, amikor sok istentelen honfitársa otthon maradhatott Jeruzsálemben, hanem keresi annak
módját, hogy tarthatná be barátaival együtt az Úr törvényének előírásait
ebben a pogány környezetben. Isten - Józsefhez hasonlóan - őt is magas
állami beosztásba segíti, ahol Jeremiás felszólításának megfelelően munkálkodik a „város jólétén”, és gondoskodni tud a fogoly honfitársainak
védelméről is.
Naámán arám hadvezér szolgálója (II. Királyok 5:8-)
Ezt a kislányt fogolyként hurcolták az arám csapatok Izraelből. A
Biblia a nevét meg sem említi, de élete így is példa számunkra.
Amikor gazdája, Naámán gyógyíthatatlanul megbetegszik, nem a kárörvendés, hanem az őszinte segíteni akarás vezérli, amikor megmutatja
neki a gyógyulás útját: felhívja figyelmét Elizeus próféta gyógyító képességére
Nem bibliai, de valóságos példák az újszövetségi időkből
Szent Patrik (Kr.u. 387-461)
Patrik brit kisfiút a 4. században rabolták el az írek. A rabszolgaságból megszökve egy Galliában lévő kolostorban megtért és keresztyén lett.
Önként visszament Írországba, ahol 29 év alatt megtérítette az írek többségét. Az általa építtetett templomokból és kolostorokból indultak el azok
a szerzetesek, akik nagyon áldásos térítő munkát végeztek Skóciában,
Angliában és Európa pogány népei között a 6.-7. században.
A Grúziai misszió
A grúz királyt egy elfogott és rabszolga sorba juttatott keresztyén térítette meg 330 táján. A király után az ország népe is áttért a keresztyén
hitre.
Ulfilas
350 körül született egy gót harcos és egy elrabolt keresztyén nő gyermekeként. Létrehozta a gót ábécét, és lefordította a Bibliát gót nyelvre.
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A fenti fényes példák olyan emberekről szólnak, akik rabszolgasorba
jutva (tehát a társadalmi ranglétra legalsóbb, legkiszolgáltatottabb rétegébe kerülve) maradtak hűek Isten útjához és törvényéhez. Engedelmességük
révén Isten nagy dolgok végzésére tette őket alkalmassá. Egyesek birodalmak, vagy népek sorsának alakításában kaptak döntő szerepet.
Természetesen kevés az az ember, akinek Isten ilyen feltűnően fontos
szerepet szán, azonban ránk, „kis emberekre” vonatkozóan is érvényes ez
a törvényszerűség: ha zúgolódás nélkül tudom elfogadni az Úr vezetését
(még ha sötét völgyön keresztül visz is az utam), akkor válok alkalmassá
arra, hogy Isten munkálkodni tudjon általam környezetem javára és országának építésére. Ekker teljesedhet be életünkben ez az igei felszólítás:
„Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek.” Az Isten akaratával szembeni elfogadó, alázatos viszonyulás
természetesen nem zárja ki azt az igei ígéretet, hogy könyörgéssel tárjuk
az Úr elé kéréseinket, Tőle várva a megoldást.
Schauer mann Henrik
Isten - közelben
A rólunk elfelejtkezni látszó,
tőlünk mérhetetlen távolságra lévő,
elérhetetlen Teremtő
ugyanúgy hívő életünk része,
mint a minket meleg,
„anyaöl-biztonságba” rejtő személyes Isten.
Ne vádold magad,
ha nem érzed Őt közel magadhoz.
Lehet, hogy Ő akarja így, hogy emberi helytállásodat próbára tegye.
De az is lehet
- s talán ez a valószínűbb -,
				hogy
nem az Úr változtatta meg helyét az életedben,
hanem lassan te távolodtál el Tőle.
Pedig Ő egészen közel áll hozzád,
de te
más irányba nézel.
Simon Andr ás
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Szőlőtő és a szőlővessző
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt...” János 15:1-8
Jézus szőlőtőről szóló példázatát János evangéliumában olvashatjuk.
Ebben a példázatban Jézus a gyümölcstermés feltételeként határozza meg
azt az állapotot, hogy élő kapcsolatban legyünk vele. A venyige tápanyagellátása csak akkor biztosított, ha része az egész tőkét éltető nedvkeringésnek.
Jézus a mondanivalóját illusztráló képeket, hasonlatokat a zsidó emberek hétköznapi viszonyaiból vette. Néhányat a mezőgazdasági munkából,
amely az ő idejében az emberek alapvető létfenntartását biztosította. A
mai városi embernek néhány példázat már nem annyira magától értetődő,
mint amilyen a Jézus korabeli embereknek volt.
A fentiek miatt volt nagyon megdöbbentő számomra ezzel a példázattal kapcsolatos saját tapasztalatom.
Udvarunkban van néhány tőke csemege szőlő. A gyümölcstermés minőségének javítása érdekében időnként le kell metszeni a termést nem
hozó, egyébként egészséges és intenzíven növő hajtásokat.
Az volt számomra a megdöbbentő, hogy a lemetszett gyönyörű hajtások milyen rövid idő alatt semmisültek meg. A nedves, hűvös időben ez
a folyamat lassúbb volt, de a végeredmény ugyanaz: elszáradt, már csak a
komposztra, vagy az elégetésre voltak alkalmasak.
Nekem ez az élmény arról beszélt, hogy a tőkéről elválasztva nem csak
a gyümölcstermésünk válik lehetetlenné, de a puszta hitéletünk (de lehet, hogy biológiai életünk is) kerül veszélybe. Jézustól való „leválásunk
életveszélyes állapot. Lehet, hogy kedvező körülmények között a tünetek
később jelentkeznek, de a vége biztosan örök életünk elvesztése lesz.
Schauer mann Henrik
Beszélj meg fontoltan!
„Beszélj szelíden, beszélj lassan, és ne beszélj túl sokat!” – javasolta
egy híres színész azoknak, akik a kapcsolatairól és a sikereiről faggatták. Üzenete keményen érintett engem is, mivel gyorsan beszélek, és nem
mindig nyugodtak, visszafogottak a szavaim.

18

Beszédmódunk ellenőrzése hasznos eszköz lehet számunkra is, különösen, ha indulatosak vagyunk. Fogadjuk el Jakab apostol intését:
„Tanuljátok meg tehát szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors
a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember
haragja nem szolgálja az Isten igazságát” (Jak 1,19-20).
Egy másik helyen ezt olvassuk a Bibliában: „A higgadt válasz elhárítja
az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt” (Péld 15,1).
Gedeon szelíden válaszolt a féltékeny efraimiaknak: „Ugyan mit tettem én hozzátok képest?” (Bír 8,2). „Amikor így beszélt, megenyhült az
ellene támadt indulatuk” (Bír 8,3).
Az Úr segítségével szavainkat féken tartva elháríthatjuk az indulatos
helyzeteket. Isten dicsőségére szolgál, és közös egyetértéshez nyújthatunk
segítséget, ha az emberek dühére szelíden és megfontoltan válaszolunk.
J. B. Schuldt
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
Vil ág üldözési indexe 2015
A hátoldalon lévő térkép magyarázata: 50 ország, ahol a legnagyobb az
üldöztetés (teljes üldöztetés az 100 pont)
Az üldöztetés fokozatai:
Lila színnel jelölt országokban 85 pont fölött
Bordó színnel jelölt országokban 71-85 pontig
Piros színnel jelölt országokban 56-70 pontig
Narancs színnel jelölt országokban 41-55 pontig
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