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XX. évfolyam 4. szám 2016. április

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, 
hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétség-
ből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket.” 

I. Péter 2:9  
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É v i  J e l i g e 
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.”

Ézsaiás 66:13

E g y h á z u n k  2 0 1 6 .  É v i  J e l i g é j e : 
„Szedjük össze erőinket! Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát!”

II. Sámuel 10,12

T e r v e z e t t  á p r i l i s i  p r o g r a m j a i n k :

3-án vasárnap: Dr. Thalyné Kurdi Éva szolgálata
10-én vasárnap: Feltámadtunk - feltámadunk! 
14-17.-ig Évi Konferencia lesz Budapesten az Óbudai gyülekezetben.
17-én vasárnap: Pál beszéde az Areopágoszon - Schauermann  

 Tamás vetítéses igehirdetése.
24-én vasárnap: Ki a gyülekezetben a beépített ember?
26.-án szombaton Hajléktalan szolgálat.

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

Minden hétköznap reggel fél 7-7 óráig imakör van
  Szabadon lehet csatlakozni hozzá, nincs korosztályhoz kötve
Szerdán 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason, 
       19 órakor ifjúsági óra van
Csütörtökön 17 óra 30 perckor házicsoport van (változó helyszínnel)
Vasárnap 1000 órakor istentisztelet van Pécsett,
        1500 órakor Hidason
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. 
 Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentisztele- 

 tünk van az evangélikus imaházban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.

M é d i a  p r o g r a m o k

3.-án vasárnap metodista magazin műsor lesz a Duna TV-n
10.-én vasárnap metodista Ifjúsági műsor lest a Duna TV-n
29.-én pénteken metodista félóra műsor lesz a Kossuth rádióban 
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S z ü l e t é s n a p o s o k n a k

  Boldog az, akinek segítsége Jákob Istene, 
és aki nem hagyja magát elszakítani a hit-

től, hanem rendületlenül reménykedik Jézus 
Krisztusban. Akinek az Úr a pártfogója, az kap-

ja szóban és tettben a legjobb segítséget. 
J.D. Herrnschmidt

Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a mindennapjaikban!

I n f o r m á c i ó  1 + 1 % - k a l  k a p c s o l a t b a n

Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. 
Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt év elején az állam felé fize-

tett adójának felajánlható 1-1%-ért, mellyel a A Magyarországi Metodista 
Egyház részére 1402 fő rendelkezett az szja 1%-ról, ami 7.128.283,-Ft-ot 
jelent. 

A Márta Mária Alapítvány részére 177 fő rendelkezett az szja másik 
1%-ról, ez 608.517,-Ft bevételt jelentett 2015. évben a kaposszekcsői időse-
ket ellátó szociális intézménynek. 

Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra!
Mindenkinek köszönjük! 
Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg isme-

rősei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel! Azok 
is nyilatkozhatnak erről, akiknek nincs adóköteles jövedelmük, mert az 
összeg szétosztásakor a felajánlók létszámát is figyelembe veszik.

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

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17

M i  a  j ó  a  b ö j t b e n ?

Ha böjtről, azaz ételről való lemondásról, az evéstől való tartózko-
dásról beszélünk, belecsúszhatunk abba a téves elképzelésbe, hogy Isten 
bizonyára rigorózus, túlságosan merev és nagyon szigorú, akinek csakis 



4

úgy tetszhetünk, ha lemondunk az élet egyszerű örömeiről. De mit mond 
erről a Szentírás? Ezt olvashatjuk a Prédikátor könyve 9. részében:

„Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert min-
dig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd! Ruhád legyen mindig fehér, és 
fejedről ne hiányozzék az olaj! Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit sze-
retsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; 
mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád 
révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.”

Isten kedvét leli abban, ha örülünk az életnek, szeretünk enni és inni, 
élvezzük a házasságot, a családi életet! Sőt ez az ő jóakarata a számunkra! 
Olyannyira így van ez, hogy egyenesen ördöginek és hamis tanításnak 
nevezi a Biblia az ezzel ellentétes véleményt. Ezt olvassuk Pál apostol 
Timótheushoz írott 1. levele 4. részében: 

„A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek 
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgat-
nak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg 
vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizo-
nyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással él-
jenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye 
jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik 
az Isten igéje és a könyörgés által.”

Isten tehát nem sajnálja tőlünk az élet örömeit, hanem még többet 
is akar adni azokból, mint amit kérni, vagy elgondolni tudnánk! A tő-
lünk távoli, szigorú, merev, szüntelenül ítélkező Isten hamis képéről ezt 
mondja a Római levél 8. része: „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, 
ki lehet ellenünk?  Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

Bizony, Isten kegyelme velünk van az Ő egyszülött fiában, az értünk 
életét föláldozó Jézusban! Ha Ő a miénk, és ha övé a szívünk, akkor Vele 
együtt minden a miénk! Ő nem az örömeinket kéri el, hanem csak a 
bűneinket, amik éppen azt akadályozzák meg, hogy boldog, kiteljesedett 
életet élhessünk. Ő a szívünket, a teljes bizalmunkat kéri, hogy a belé 
vetett hit által egy áldott életutat adhasson, mely az örök életbe, az üdvös-
ségbe vezet! Ha azonban a szívünk nem a Jézusé, bármit birtokolhatunk, 
megragadhatunk, élvezhetünk, üresség-érzés fog gyötörni, múlandó örö-
meink előbb-utóbb a hiábavalóság érzésébe torkollanak.
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De mit tegyünk, ha időnként hívőként sem tudunk örömmel enni és 
inni, boldog házaséletet, meg családi életet élni? Egyáltalán miért kell 
szenvednünk? Azért, mert lelkünk ellensége, a Gonosz mindannyiunk 
életét támadja világi kísértésekkel, a bűn csábításával, ellenséges fenyege-
tésekkel, betegségekkel, kárral és veszteséggel.  

Mit tehetünk ilyenkor, amikor oly távolinak látszik Isten kegyelme, 
de annál inkább valóságosak a bűneink, az erőtlenségünk, a csüggedé-
sünk? Mit tehetünk azért a szerettünkért, akinek orvosilag gyógyíthatat-
lan betegsége van, vagy azokért, akik nem tudnak kijönni súlyos anyagi 
problémákból? Mit tehetünk ott, ahol állandó veszekedés, békétlenség 
van? Sok bibliai példa van arra, hogy ilyen esetekben a böjttel kiegé-
szülő imádság milyen különleges változást hozhat egyes emberek, csalá-
dok, vagy akár nemzetek életében. Maga Jézus Krisztus is böjttel készült 
föl arra, hogy emberileg kilátástalan helyzeteket oldjon meg szolgálata 
során a Szentlélek erejében: betegeket gyógyítson, éhezőket lakasson jól 
csodálatos módon, s végül ártatlanul föláldozza magát. Ha Jézus böjtölt, 
bizonyára nekünk, az Ő követőinek is fontos lehetőségünk a böjt. Isten 
bizonyos, egyelőre elérhetetlen áldásai megragadására az egyetlen lehető-
ség a böjttel kiegészült imádság.

Hálás vagyok Istennek, hogy a környezetemben sok olyan ember van, 
akiknek az életében láthatom a böjtölés erejét, eredményeit. Láthattam 
böjtölő, imádkozó embereket nagy lelki fejlődésen átmenni, lelki gazdag-
sághoz, ajándékokhoz jutni. Láthattam emberileg kilátástalan helyzetek 
megoldódását: pl. súlyos tüdőrákosok gyógyulását, tartós munkanélküli-
ek kiváló munkahelyhez jutását, konfliktusok megoldódását, és még sok 
más áldását is a szavatartó Istennek, aki megígérte, hogy fölmagasztalja 
azt, aki magát megalázza. A böjtben pontosan ezt tesszük: megalázzuk 
magunkat.

Tágabb értelemben véve szokás egyéb lemondásokat, önmegtartózta-
tásokat is böjtnek nevezni. Így beszélhetünk pl. virtuális böjtről, mely a 
számítógépről, Tv-ről való időszakos lemondást jelentheti, hogy több idő 
maradjon az imádságra, Bibliaolvasásra. Ez talán könnyűnek tűnik, de 
tapasztalatból tudom, hogy adott esetben még nehezebb lemondás lehet, 
mint az ételtől való tartózkodás!

Hadd említsem meg, hogy volt egy időszak néhány éve az életemben, 
amikor sokkal több időt töltöttem a számítógép előtt, meg a TV előtt, 
mint ami hasznos és elfogadható lett volna. Már hívő ember voltam, de 
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mondhatom, hogy képernyő függőségbe estem. Ezzel az a legnagyobb 
baj, hogy nincs az embernek valóságos élete, hanem egy virtuális életet 
él, mely elszívja az életerőt, fölemészti a drága időt.  Ha visszatekintettem 
az eltékozolt időkre, úgy éreztem, mintha elrabolták volna az életemet, 
mintha nem élhettem volna meg a saját életemet! Eltűnt a boldogságom, 
a megelégedettségem, és nemcsak én szenvedtem kárt a rossz szokása-
im miatt: Nem tudtam elég időt tölteni a családommal, a feleségemmel, 
gyermekeimmel sem. Egyre kevésbé tudtam odaadóan imádkozni, lelki-
leg eltompultam. Eltávolodtam Istentől, éreztem, hogy erőtlenné vált a 
hitéletem, szinte haldokoltam lelkileg.

Magamban fogadkoztam, hogy megváltozom, de nem sikerült.  
Rájöttem én már régen, hogy az ember nem tud csak úgy megtérni és 
megváltozni. Ahhoz Isten kegyelme kell, hogy az embernek kedve legyen 
bármiben is megváltozni. Isten feltétel nélküli szeretete, kegyelme éb-
resztgeti bennünk a vágyat egy tiszta életre, akarata cselekvésére, a bűn-
ből való megtérésre!

Megjegyzem, hogy nem úgy értem a megtérést, hogy nem hittem 
Istenben, és most már hiszek, mert ilyen 180 fokos fordulatot, hátraarcot 
már tettem korábban. Most csak néhány fokos korrekcióra volt szüksé-
gem, hogy életem újra beálljon a helyes irányba… 

Imádkoztam: Segíts, Uram megszabadulni a rossz szokásaimtól! Téríts 
meg a bűneimből! Isten Igéje jutott eszembe Jóel könyvéből, a 2. részből:  

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, 
sírva és gyászolva! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete 
nagy…”

Isten böjtre hívó hangját hallottam ezekben az Igékben. Arra gondol-
tam, hogy ezek szerint a böjtölés segíthet igazán megtérni, megváltozni… 

Együtt böjtöltünk, imádkoztunk néhány barátommal, és teljesen 
megszabadított az Úr az értelmetlen időtöltéseim függőségéből, illetve 
fölszabadított olyan tevékenységekre, amelyekben igazi élet van: beszél-
getésekre, imádságokra, kirándulásra, sportra, másokkal való törődésre…

Egyházunkban, a metodista egyházban a böjtöt kegyelmi eszköznek 
tartjuk. Úgy is kimutathatjuk Isten szabadítása utáni vágyunk őszintesé-
gét, ha böjtölünk, önmegtartóztatók vagyunk. Mi is az a „kegyelmi esz-
köz”? A kegyelmi eszköz egy koldus persely, melyet Isten elé tarthatunk, 
hogy ebbe kérem, Uram, a Te ajándékodat! Nem teljesítmény tehát a böjt, 
hanem az Isten utáni vágy megnyilvánulása. Hasznos a lelki növekedé-
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sünk, az önfegyelmünk szempontjából is. De az is fontos, hogy ne váljon 
a számunkra merev követelménnyé, törvénnyé, mert az Újszövetségben 
nincsen kifejezett parancsolatunk a böjtölésre, csak példáink vannak, 
Jézustól, az apostoloktól, az első keresztényektől, melyeket a Szentlélek 
vezetésében, bölcsességében és szabadságában alkalmazhatunk a magunk 
életére rugalmasan. Nyugodtan kialakíthatunk egyéni böjtölési szokáso-
kat a teherbírásunkra és a körülményeinkre való tekintettel, de ne mond-
junk le erről a csodálatos lehetőségről, melyet Jézus az imádság és az ada-
kozás mellett a harmadik legfontosabb istentiszteleti lehetőségként említ 
a Hegyi Beszédben! Így olvassuk Máté evangéliuma 6. részében: 

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik 
eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom 
néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a feje-
det, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem 
Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet 
neked.”

K u r d i  Z o l t á n

M i r e  v a n  s z ü k s é g e  J é z u s  t a n í t v á n y á n a k ?

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…
Mint Ő, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szemet, szívet,
alázatot, erőt a szolgálatra…
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.

T ú r m e z e i  E r z s é b e t
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E l ö l j á r ó k  k o n f e r e n c i á j a  -  P i l i s c s a b a ,  2 0 1 6 .
„Légy erős, szedjük össze az erőinket! 

Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát.” (II. Sámuel 10,12.)

A csendesnapok megrendezésére a szokásos időben, február végén ke-
rült sor, a szokásos helyen: a kedves, felújított evangélikus egyházi üdülő-
központban. Nem csak elöljárók vehettek részt, ezért Pécsről öten is utaz-
hattunk a lelkésszel együtt. A központi téma a fent idézett bibliaszakasz, 
egyházunk éves jeligéje volt. 

Újdonság kicsit, hogy minden gyülekezetnek be kellett mutatnia az 
előre vázolt missziós tervét: az ún. „gyümis anyagot” (gyümis = gyüle-
kezeti missziós stratégia). A mi bemutatkozásunkat lelkészünk írta meg 
a pécsi gyülekezet elöljáróival egyeztetett alapon. Ezt a Szuhánszki há-
zaspár olvasta fel, melyet Kurdi Zoltán lelkész vetített képei és szövegei 
kísértek. Ez a prezentáció egyrészt a hajléktalan szállón és a pszichiátriai 
intézetben végzett szolgálatunkat mutatta be. Másrészt ifjúságunk buzgó 
összejöveteleiről, imaóráiról, evangelizációiról, bizonyságtételeiről és hit-
életéről beszélt. A két reggelen a korán kelők imaközösségét Erdei Nagy 
László lelkész vezette mély gondolatokkal és megállító megszólításokkal. 

A három délelőtti igetanulmányt Pásztor Zsófi lelkész, Sztupkai 
Kristóf pszichológus, teológiai hallgató és Hecker Márton lelkész tartot-
ta. Az első központjában az ige héber szövege, nyelvtana vonatkozásaira 
mutatott rá. ( A „légy erős” eredetileg szenvedő szerkezete is jelzi, hogy 
csak az Úr tud megerősíteni, és Ő tehet stabillá.) Másnap nagy hatású 
előadást hallhattunk a „szedjük össze erőinket” gondolatról, jórészt pszi-
chés szempontból. Az előadó szabadkozott, hogy ez nem bibliatanulmány, 
de mi éreztük, hogy az. A harmadik pedig az „Úr tegye, amit jónak lát” 
igeszakaszról beszélt, amely egy pazar-parázs prédikáció volt. 

Ezt követően „Reformáció az egyházban és személyes életünkben” c. 
előadás következett. Fényes, összefogó, tudós ismeretekben lehetett ré-
szünk dr. Fabiny Tibor evangélikus egyetemi egyház- és irodalomtörté-
nész professzor segítségével.  Az 1516-os reformációban Luther Márton 
tette ostobának és ésszerűtlennek tűnhetett. Nem a reálpolitika vezette, 
hanem Isten igéje igazságának szenvedélyes keresése. Azt mondja magá-
ról: Én Isten udvari bolondja vagyok. (Ez egybevág Pál apostol gondola-
taival.) A reformáció az „igazságos Istent” kereste, de hamar rájött, hogy 
az „irgalmas Istenre” van szüksége. Luther szerint a Biblia üzenete, hogy 
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Istennél a szavak történnek. A lényeg nem annyira az írt szöveg, hanem a 
lélek, a benne hallható isteni hang: a „viva vox evangelii”, Isten cselekszik. 
A kereszt teológiája: a felismerés, melybe megriadunk, hogy Krisztust mi 
szegeztük a keresztre. A metanoiában (megtérés) az emberi szívnek kell 
megváltoznia. A „rejtőzködő Isten pedig kinyilatkoztat, de nem min-
dent. Legtöbbször - nekünk sajnos - a szenvedésben mutatja meg magát. 
Legemlékezetesebb felismerése a hit által való megigazulás. Új volt akkor 
a régi gondolat, hogy Isten teremti az egyházat, és nem fordítva. A földi 
egyházat elhívott külső és belső szolgák vezetik. Itt hangzik Isten igéje. 
Itt gyakoroljuk a keresztség és úrvacsora szentségét, és itt történik a kul-
csok hatalma (a feloldozás). „Az a keresztyénség, amely házasságot köt a 
korral, hamar özvegyen marad” - mondja Luther az egyház és az állam 
kapcsolatáról. A kor ugyanis elmúlik. „A reformáció Luther alapján nem 
szintetizál” (Vajda János teológus). 

Az intermezzo-előadások közül az egyik Jóföldi Endre kaposvári 
baptista laikus vezető szájából hangzott el: Hogyan mozgósítsuk a lai-
kusokat címmel. Elmondta, hogy kell egy kis Manager-szemlélet a cél-
tudatos gyülekezet-növekedéshez. Az igét alkalmazva a működő kezde-
ményezéseket meg kell tartani, a nem működőket pedig le lehet állítani. 
Rátermett vezető szolgálókat kell delegálni. „A látogatásban pl. nem az a 
nagy, ha a fizetett lelkész meglátogat, hanem amikor egy egyszerű testvér 
a munkaideje után” - hangsúlyozta. Nagyon nehéz a folyamatos szolgálat. 
Ahogyan egy sportoló minden kényelmét feladja, hogy kijusson az olim-
piára, úgy ebben is a célba érkezés öröme kárpótol mindenért. A másik 
előadás A. részét dr. Lakatos Judit történész tartotta a metodista refor-
máció hatásáról, egykori és mai lehetőségeiről, a megújulás mai jeleiről. 
A történelmi korban elhelyezve hallhattunk John Wesley munkásságáról. 
A metodizmus értékei: a szervezettség, egyszerűség, misszió, ökümené. 
Újdonság a régi tanok újrahirdetése. A második előadás B. részét Kovács 
Zoltán lelkész adta elő. Témája a metodizmus kezdetét körülölelő refor-
mációk és irányzatok voltak. Ilyenek: a puritanizmus, anglikanizmus, ka-
tolikus misztika, pietizmus, ortodoxia. Megnyerően beszélt a kegyelem és 
szentség kérdéseiről a metodista hitgyakorlatban. 

A záró istentisztelet kezdetén értékes bizonyságtételek hangzottak el. 
A prédikáló lelkész, Jávor Ferenc röviden összegezte a három nap üzene-
teit. Világos evangélium-hirdetésében vázolta a dávidi kort. A központi 
jeligét ugyanis a király hadvezére, Joáb mondja testvérének Abisajnak. 



10

Mindketten megbízható, de vad hadvezetők voltak, a nagy túlerővel 
szemben azonban mást nem tudtak ők sem kitalálni, mint a legfelső idé-
zet-jeligét. Az összejövetel úrvacsorával zárult. 

(A szombati nap előadásait és az istentiszteletet az MTVA 1 fölvette a 
Metodista magazin számára, és azt áprilisban közvetíti.)

 S z u h á n s z k i  J á n o s

G y e r t y á n y i  f é n y

Lelket tipró, vak éjszakákon
Amikor elkerül az álom,
S nyirkos sötét rémsége jár át,
Gyertyányi fény minden imádság. 

F ü l e  L a j o s

S a l a m o n  k i r á l y
“Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 

lelkében pedig kárt vall? „ (Márk 8,36) 
Salamon személye
Nevének jelentése: békés, békességes.
Névadásának történetét a II. Sám 12:24-25. versében olvashatjuk: 

„Majd megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét… Az asszony fiút szült, 
és Salamonnak  nevezte el, és az Úr szerette őt. Dávid Nátán profétára 
bízta őt, aki az Úr tetszésére Jedidjának (az Úr kedveltje) nevezte.”

Salamont Dávid és Betsabé Isten bűnbocsátó kegyelme jeleként kapta 
ajándékul.

Salamonnal kapcsolatban a Biblia a Királyok I. könyvében (1.-12. rész), 
a Krónikák I. könyvében és a Krónikák II. könyvének  1.-9. részeiben 
találunk  írásokat.

Jeruzsálemben született Kr.e. 990 körül, és meghalt ugyanitt 930 kö-
rül.

Magam Salamont az Ószövetség talán legtragikusabb alakjának lá-
tom. Élete egészét nézve egy olyan ember képe rajzolódik ki előttem aki 
egyedülállóan jó feltételekkel indul el az életben (királyfi, luxus életkö-
rülmények, istenfélő apa, próféta a nevelője, közvetlen isteni útmutatás, 
és mindenek felett: „az Úr szerette őt”), majd világtörténelmi jelentőségű 
sikeres karriert fut be .
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Mindezek ellenére sikerekkel teli élete során Isten fokozatosan kike-
rül élete központjából, és saját ambiciója foglalja el a fő helyet. A végső 
bukást a nők iránti szenvedélyéből adódó bálványimádása okozza. Ezzel 
mindent elveszít: Istennel való közvetlen kapcsolatát és dinasztiája fenn-
maradását. Halála után Izrael két részre szakad, utódai már csak Júda 
királyai lesznek. 

Salamon pályafutása
Apja, Dávid halála után Kr.e. 960 körül kerül az 

egységes Izrael trónjára. 
Izrael 1000 évnél hosszabb történelmében csak 

kb. 100 évig tartott az az időszak, amikor az Úr 
utasítására a próféták (Sámuel és Nátán) által kivá-
lasztott és felkent három király uralkodott Izrael 12 
törzsén: Saul, Dávid és Salamon, és Izrael független, 
erős államként működött. 

Salamon az idősebb testvérei (Absolon és 
Adonnija) trónfoglalási kísérletei ellenére lett a trón 
örököse, Dávid akaratából, Nátán aktív segítsége 
mellett. Egy életrajzi könyv szerint: „Valószínűleg 
Salamon volt a legfényesebb alak az izraeli királyság történetében: em-
berfeletti bölcsesség, nagyszerű gazdagság, sok asszonyáról és a templom 
építéséről vált ismertté.” Salamon uralkodását Istenre figyelve, és apja, 
Dávid rendelkezéseit hűségesen végrehajtva kezdi meg. Megerősíti az elért 
területi gyarapításokat (az akkori Izrael a mai területének háromszorosa, 
Egyiptomtól Babilóniáig terjed). Kiépíti a hadsereget: 1400 harci szekér 
és 12 000 lovas (I. Kir. 10) Megszervezi az államigazgatást. A központban 
(Jeruzsálemben) a mai fogalmak szerinti minisztériumoknak megfelelő 
szervezeteket hoz létre, az ország területét 12 közigazgatási területre oszt-
va, élükre vezető tisztségviselőket állít. Sokrétű kereskedelmi kapcsolatot 
létesített tengeri és szárazföldi úthálózatok létrehozásával. 

Salamon építészeti alkotásai
A templom
Az ókor egyik építészeti remeke. Nagy nemzetközi hírnévre tett szert, 

többen emlegették és látogatták csodálkozva. 
Isten iránti hálából Dávid szerette volna felépíteni a templomot, de 

az Úr utasítására fiát, Salamont bízta meg e grandiózus terv megvaló-
sításával (I. Krón. 28). Dávid vette meg azt a telket a jebuszi Ornantól, 
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amely a Mórijja hegyén található (II. Krón. 3:1) (emlékeztetőül: ezen a 
helyen tette próbára Isten Ábrahámot Izsák kapcsán). Dávid a pénzügyi 
és építőipari erőforrásokat, valamint az Úr által sugallt tervrajzot is átadta 
Salamonnak. Az építés idejére vonatkozóan található adatok: Salamon 
uralkodásának 4. évében rakták le az alapokat, a felszentelésre 7 év múlva 
került sor (I. Kir. 6:1 szerint ez az esemény az Egyiptomból való kijövetel 
után 480 évvel történt). Az egyéb adatokat is figyelembe véve az építés a 
Kr.e. 950 körüli években lehetett. 

A királyi palota
A Biblia csendesen megjegyzi, hogy a templomot 7 évig, saját palotáját 

pedig 13 évig építi (I. Kir 7:1). Az építés során Izrael fiaiból 30 ezren váltak 
robotossá (1 hónapig dolgoztak, 2 hónapig a családjuknál voltak). Ezen 
kívül a hódoltatott környező népek közül 70 ezer teherhordó és 80 ezer 
kővágó szolgálta az építkezéseket, akikre 3300 pallér felügyelt.

Egyéb építmények 
Szerte az országban laktanyákat, erődítményeket és raktárvárosokat 

építtetett. Óriási kereskedelmi flottát szervezett. Ezek a hajók a mai 
Spanyolországban lévő Tarsisig is eljutottak. 

Salamon Istennel való kapcsolata („hitélete”)
Salamon élete „szellemi megalapozást” több forrásból is kapott. 

Nevelője Nátán próféta volt. Édesapja életpéldája és szellemi hagyatéka, 
„végrendelete” is a helyes útra hívta fel a figyelmét. Ugyanezt teszi az Úr 
maga is, amikor álmában megjelenik Salamonnak. Dávid búcsúbeszé-
dében mondja: „Te azért fiam, Salamon ismerd meg atyád Istenét, és 
szolgálj neki teljes szívvel és jó kedvvel. Mert megvizsgál az Úr min-
den szívet, és jól ért minden emberi gondolatot. Ha keresni fogod, 
megtalálod, ha ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy mindörökké.” (I. 
Krón 28:9)

Az Úr maga akkor jelent meg Salamonnak álmában elsőször, amikor 
Gibeonban a szent sátornál áldozatot mutat be. Ez a sátor a Mózes idejé-
ben készült sátor volt. A Jeruzsálemben lévő új sátrat Dávid állíttatta fel, 
és ekkor már ebben helyezték el a szövetségládáját. A két szent sátor még 
évekig fenn állt. Salamon tehát a gibeoni sátorban mutatott be 1000 állat 
leölésével járó égő áldozatot. Az I. Kir 3:3 szerint: „Salamon szerette az 
Urat, és apja Dávid parancsai szerint járt, kivéve, hogy a magas helyeken 
áldozott, és ott tömjénezett”. (Itt tulajdonképpen a szentíró már előre 
tekint arra az időre, amikor Salamon idegen isteneknek áldozott.) Az Úr 
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Salamon álmában megfogalmazza az ismert ígéretet: „kérj amit akarsz, 
és megadom neked”. Salamon bölcsességet kér, amit az Úr meg is ígér 
neki, és ráadásul nagy gazdagságot is. Azonban ismerteti ennek feltételét 
is: „ha az én utamon jársz, ahogy apád Dávid, és megőrzöd végzéseimet 
és parancsolataimat, akkor meghosszabbítom életed idejét”. (I. Kir 3:14) 
Gyönyörűen fejezi ki Salamon a gondolatait a templomszentelési imájá-
ban, amely közbenjáró ima Isten és a nép között. Népe mellett az ide-
geneket is bevonja közbenjárásába. A templomszentelés jelenti Salamon 
életének szellemi csúcspontját. Isten azzal igazolta Salamont a nép előtt, 
hogy imája után „tűz szállt alá az égből, megemésztette az áldozatokat, és 
az Úr dicsősége betöltötte a házat” (II. Krón 7). Salamonnak másodszor a 
templom felszentelése utáni éjszakán jelenik meg az Úr (II:. Krón. 7). Ez 
alkalommal ismét közli az áldás feltételeit, és nagyon kemény szavakkal 
ecseteli az Úr a királyi ház-, a templom- és a nép sorsát, ha letérnek az Ő 
útjáról. Az Úr egyidejűleg megígéri a szabadítást, ha a büntetése alatt a 
nép megalázza a szívét előtte. 

Salamon 22 ezer ökröt és 120 ezer juhot áldozott. 7 napig ünnepeltek. 
A papok és a léviták zenei kísérettel énekelték Dávid zsoltárait. 

Salamon szellemi épületei
Salamonnak világhírűvé vált templomát, palotáját és kincseit felül-

múlva és fennmaradva, ragyogóbbak azok az Istentől kapott gondolatok, 
amelyek imáiban, a Példabeszédek, a Prédikátor és az Énekek éneke ószö-
vetségi könyveiben már közel 3000 év óta jelentenek embermilliók szá-
mára lelki táplálékot. Az I. Kir. 5:12 szerint 3000 mondást és 1005 éneket 
jegyeztek le Salamon életműveként. 

Salamon életének alkonya
E fényes karrier, a ragyogó indulás, az egyedül álló államszervezői 

és államigazgatási teljesítmény, páratlan atyai (dávidi) örökség, és az 
Istennel való közvetlen kommunikációs kapcsolat ellenére Salamon élete 
tragikus kudarcba torkollik. Rengeteg felesége (I. Kir. 11:3 szerint közel 
1000) „elfordította a szívét”. Idegen kultuszokat (bálvány imádást) hoztak 
be Izraelbe, amelyekkel a király azonosult, az idegen „isteneknek” áldo-
zott, sőt templomokat építtetett ezeknek. 

A Biblia I. Kir. 11. részben így ír: „Megharagudott azért az Úr 
Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is 
megjelent neki, és azt parancsolta neki, hogy ne kövessen idegen istene-
ket... Mivel nem tartottad meg ... rendeléseimet... kiszakítom kezedből az 
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országot... Nem a te napjaidban teszem meg ezt, Dávidért, a te atyádért, 
hanem fiad kezéből szakítom ki.” 

Salamon halála után Izrael két részre szakad, Dávid háza kezén csak 
egy törzs: Júda maradt (a korábban már beolvasztott Benjamin törzsével 
együtt). Az északi 10 törzsből Izrael jött létre. 

Tanulságok
Talán vakmerőségnek tűnik egy ilyen jelentős bibliai személy életét 

vizsgálgatni, elemezni, de úgy gondolom, hogy ezeket az életrajzokat a 
mai ember okulására is rögzítették a Szentírás írói. A tévedés lehetőségé-
vel is számolva szeretném összefoglalni meglátásaimat. 

Salamon életének végét egy olyan ember tragikus kudarcának látom, 
akit a rendkívüli sikeres életpálya nem Isten felé, hanem attól eltávolo-
dásra késztetett. Az apjától és közvetlenül az Úrtól kapott ígéretek és fi-
gyelmeztetések ellenére életének súlypontja kicsi, de veszélyes lépésekben 
távolodott el az Úrtól saját céljai felé. 

A Biblia 1-2 enyhe jelzést tesz: az Úr házát 7 évig, saját palotáját 13 évig 
építette. Olyan isteni rendelkezéseket sértett meg, amiket Mózes már kö-
zölt Izrael királyával kapcsolatban (V. Mózes 17:14-20-ig): sok lovat ne 
tartson, sok feleséget se tartson, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok 
ezüstöt és aranyat se gyűjtsön... Több dolgot megvalósított abból, amit 
Sámuel előre közölt, amikor Izrael királyt követelt magának: súlyos adó-
kat vetett ki, sok ezer embert fogott be kényszermunkára és katonai szol-
gálatra. A hatalmas hadsereg és a külpolitikai okokból kötött házasságok 
abból a motivációból eredtek, hogy már nem egyedül Istentől várta a sza-
badítást, hanem „saját kezébe vette” ügyei intézését. Elgondolkodtató az 
is, hogy egyetlen egyszer sem olvasunk arról, hogy Salamon kérte, vagy 
meghallgatta volna a próféta útmutatását. 

Hatalmas életművéből az Úrtól kapott szellemi értékek máig 
fennmaradtak, azonban birodalmából halála után csupán egy tizenket-
ted rész maradt utódjai fennhatósága alatt (kb. 350 évig). A gyönyörű ki-
rályi palota és templom mérhetetlen kincseit I. Sesonk (a Bibliában Sesák) 
fáraó már Kr.e. 928 körül rabolta el hadisarc fejében, maguk az épületek 
pedig még 380 évig díszítették a Mória hegyét, amikor is Kr.e. 586 körül 
Nabukonodozor Babilóniai király a földdel tette egyenlővé azokat. 

Salamon élete számomra azt példázza, hogy nem elég a hívő szülők 
öröksége, mindenkinek magának kell megharcolnia azt, hogy élete köz-
pontja Isten legyen és maradjon. (Az ismert mondás szerint: Istennek nin-
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csenek unokái, csak gyermekei.) Az apai imádság azonban nem maradt 
figyelmen kívül Isten előtt, mert az Úr ígérete szerint élete végéig király 
maradhatott. Isten hosszútűrő kegyelmét példázza, hogy éveken keresztül 
lett volna módja Salamonnak a bűnbánatra, és fiának Roboámnak is lett 
volna alkalma arra, hogy megnyerje az északi 10 törzset, ha megfogadja 
az idős tanácsadók figyelmeztetését, és nem viselkedik olyan gőgösen. 

Salamon emberi gyengeségei ellenére, az Istennel közösségben létre-
jött lelki gyümölcsök  a mai napig sok ember áldására fennmaradtak. 

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradan-
dóvá!” 90. Zsoltár 17. vers.

S c h a u e r m a n n  H e n r i k

A  s z e r e t e t

kiválaszt, megszólít,
megtart és elenged,
de soha nem sajátít ki,
legfeljebb örömmel elfogadja,
ha önként csak neki
ajándékozod magad.

S i m o n  A n d r á s

Ü z e n e t  A n g l i á b ó l
„Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” 

Ézsaiás 41,10

Két éve szereztem meg a konduktori diplomát a Pető Intézetben. A 
konduktív pedagógia olyan különböző életkorú embereknek nyújt segít-
séget, akiknek a központi idegrendszerük sérült.         

Konduktorként nemcsak a mozgásfejlesztés a célunk, hanem a sze-
mélyiség egészének a fejlesztése. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt 
fektetünk a kommunikációs, szociális és értelmi képességek fejlesztésére, 
valamint az önálló életre nevelésre.

Hiszem, hogy az Úr helyezett engem ebbe a szakmába, és minden 
egyes napommal a munkámban szeretnék az Úrnak dicsőséget szerezni.

2015 szeptemberétől lehetőséget kaptam arra, hogy Angliában foly-
tassam a konduktori munkámat, amit hatalmas áldásként éltem meg, de 
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ugyanakkor nagyon 
nehéz volt otthagyni 
a régi, szeretett mun-
kahelyemet, a Pető 
Intézetet.

Amikor idejöttem, 
nagyon sok nehézség-
gel találtam magam 
szembe. Számos, a 
korábbi munkám so-
rán ismeretlen diagnózisú, szindrómájú gyermekkel találkoztam, tehát 
velük dolgozni új terület volt számomra, és úgy éreztem, hogy erre még 
szakmailag nem állok készen, ezekhez a problémákhoz én kevés vagyok. 
Ekkor elkezdtem imádkozni az Úrhoz, hiszen Ő alkotta ezt az egész vi-
lágot, Ő minden titok ismerője, Ő a legnagyobb tudású, így Ő sokkal 
jobb a konduktív pedagógiában, mint bárki más! Rájöttem, hogy meg 
kell tanulnom minden körülmények között Rá támaszkodni. Hajlamos 
vagyok arra, hogy különválasszam a munkámat az Úrral való kapcsola-
tomtól, pedig hiszem, hogy az Atya szeretne részese lenni minden egyes 
percünknek, és segíteni minket!

Az első csoda, amiben részesültem, egy olyan kislány radikális meg-
változása volt, aki nagyon rosszkedvűen jött minden nap az alapítványba, 
minden egyes hang, ének, és sokféle zörej zavarta, hangos sírással reagált 
minden ilyenféle tényezőre, és ez jelentősen megnehezítette a vele való 
munkát. Elkezdtünk érte imádkozni a kolléganőmmel, Zsuzsival. Aznap, 
mikor először imádkoztunk érte, arra lettünk figyelmesek, hogy a foglal-
kozásokat végig neveti, és jókedvűen áll a nehezebb feladatokhoz is! Ez 
az állapot azóta is tart, és a főnökeim is értetlenül állnak ez előtt a válto-
zás előtt, mindenki nagyon örül neki, és fantasztikus megtapasztalni azt, 
ahogy Isten átformálta ennek a kislánynak a szívét!

Négy havonként tartunk úgynevezett „blokk” foglalkozásokat, ami-
kor olyan gyerekek jönnek az alapítványunkba, akik egyébként messze 
laknak, és ezért nem tudnak minden héten jönni. Egyhetes intenzív fej-
lesztést biztosítunk a számukra. Minden „blokk” elején kiírunk bizonyos 
célokat a gyermekeknek, amiket a hét végére el kell érniük. A hét vé-
gén pedig úgynevezett fotó riportot készítünk róluk, lefényképezzük azt, 
hogy az adott célt hogyan érte el a gyermek.
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Ez a blokk rendszerű foglalkozás számomra 
új volt eleinte, és kételyeim voltak afelől, hogy 
egy-egy sérült gyermek mekkora fejlődést érhet 
el egy hét alatt… Volt egy kisfiú, aki a fél ol-
dalára sérült, ez azt eredményezte, hogy a jobb 
oldala nagyon gyönge lett. Volt egy célja, amit 
még a hét közepén is csak nagy segítséggel tu-
dott megoldani a sérült oldalán, és csütörtökön 
már kezdődött a fotózás. Az Úrhoz kiáltottam 
ismét csak, imádkoztam, hogy az Ő dicsősége 
mutatkozzon meg a csoportban másnap.

Felvirradt a fotózás napja. A kisfiú csodával határos módon úgy meg-
oldott több feladatot is teljesen önállóan, amit emberileg teljesen lehetet-
len volt elképzelni!

Ez csak pár példa arra, ahogyan az Úr ereje működik még ma is, és 
hiszem, hogy ennél még nagyobb dolgok, csodák is megtörténhetnek, 
hiszen „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”, így azok a 
csodák, amik 2000 évvel ezelőtt megtörténtek, megtörténhetnek most is.

Olyan jó arra a tudatra ébredni minden egyes reggel, hogy Isten az 
Atyánk, az édesapánk, aki minden gyengeségünket, betegségünket, kéte-
lyünket, aggodalmunkat, kisebbrendűségi érzésünket ismeri, és hordozza, 
és ha Hozzá kiáltunk, akkor Ő a legnehezebb helyzetben is győzelemre 
vezet minket!

K u r d i  H a n n a  B á r s o n y k a

  A z  i m á d s á g r ó l 
(riport egy ismeretlen szerzőtől)

Segít az imádság?
Az imádság segít hálásnak lenni, ha jól megy sorsunk, és hinni, ha 

szükséget látunk. Nem vészfék, hanem 
életszemlélet, beállítottság.

Miben jelentett önnek segítséget?
Sok imameghallgatás szegélyezi élet-

utamat, kísértésekben nem kell ideges-
kednem, a kritikát nyugodtan fogadha-
tom. Betegségben vigasztalást, rezignált-
ság és kimerülés esetén bátorítást jelent.
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Miért imádkozik?
Azért imádkozom, hogy mindig Isten közelében maradhassak. Csak 

itt érzem jól magam. Reggelente Isten kezébe helyezem a napot, estén-
ként tudatosan adom le ismét azt. Közben pedig hallótávolságban mara-
dok, mint ahogy Isten is hívótávolságban marad. Az imádság rendet hoz 
az életembe.

Miként kell imádkozni?
Istennel úgy beszélgethetek, mint a jó baráttal, mint egy szerető apá-

val. Nem létezik külön imádkozási nyelv, csak a természetes beszéd, mint 
ahogy egy emberrel beszélünk. Az imádkozást a tapasztalt keresztyének-
kel együtt lehet megtanulni. Mindkettőre szükségem van: az Istennel 
való négyszemközti beszélgetésre, és a közösségben való imádkozásra.

Hogyan tudom meg, hogy „jól csinálom-e”?
A jó imádság előjele mindig: „Legyen meg a Te akaratod”. Isten jó 

szándékkal van irántam. Nem a pillanatnyi kívánságaim teljesítését, ha-
nem életem jövőjét tartja szem előtt. A keresztyének sohasem a világból, 
hanem mindig az imába menekülnek. És ebbe viszik magukkal a világot 
is.

Mikor volt az, hogy nehezére esett az imádság?
Adódnak az életben olyan helyzetek, amelyek a szó szoros értelmében 

belénk fojtják a szót. Ha nem találok szavakat, egy zsoltárt olvasok el, 
vagy egy éneket az énekeskönyvből. Pl. az ismert 23. Zsoltárt: „Az Úr az 
én pásztorom, nem szűkölködöm”, vagy azt az éneket, hogy „Menj elől 
Urunk, merre indulunk”.

A Bibliában egy segélyhívó telefonhoz hasonló dolog létezik 
Istenhez: „Hívj segítségül a nyomorúság idegén, és én megsegítelek, 
és te dicsőíteni fogsz engem.”

Igen, létezik közvetlen összeköttetés (vonal) Istenhez. Mindenki szá-
mára mindenkor rendelkezésre áll, mindig nyitottak a fülei, és nyitott a 
szíve kéréseim iránt. Sose felejtsem el a köszönetet és a dicsőítést.

A Miatyánk mindig helyén való imádság?
Mindent összefoglal, ami az életben és a halálban valóban fontos. Aki 

legalább ezeket a szavakat nem tudja kívülről elmondani, annak szegény 
az élete.

I s m e r e t l e n  s z e r z ő t ő l                              
f o r d í t o t t a  S c h a u e r m a n n  H e n r i k



19

H a z a é r k e z é s

Ádám késő utóda, én is          S mikor kisemmizett a kedvem,
az Édenen kívül születtem.          csalóka vágyak megcsúfoltak,
Az Édenen kívül bolyongtam          odalett büszke emberségem,
átok alatt, számkivetetten.          és úgy hevertem, mint a holtak:

Küzdve bogánccsal és tövissel,        szamaritánus irgalommal
kiverejtékezett kenyéren,          fölém hajolt az Istenember.
emberszívemben Édenkertnek        Megetetett vigasztalással,
emléke szunnyad hófehéren.          megitatott hűs kegyelemmel.

És magam választott úton,          Éreztem, hogy kevély szememből
magam akarta szóval, tettel,          sok, bűnsirató könny szivárog:
és szép, szabad nyomorúságban     „Elég, elég a magaméból!
pazarul évről év veszett el.          Ezután a Te utadon járok!”

  Ahogy kimondtam – lehanyatlott
  a kard a kerubok kezében.
  Messze tévedt, bús gyermekének
  kitárta kapuját az Éden. 

T ú r m e z e i  E r z s é b e t

H o n l a p
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvasha-

tók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.
metodista.hu  Ezután istentiszteleteink hanganyaga is meghallgat-
ható a honlapon! A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a 

schauermannok@gmail.com email címre lehet eljuttatni.

T á m o g a t á s
Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi 

Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:
K&H 10402427-50485348-54531009
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