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„Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig 
az én népem lesznek.”

Ezékiel 37:27
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É v i  J e l i g e 
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” Ezékiel 36:26/a

E g y h á z u n k  2 0 1 7 .  É v i  J e l i g é j e : 
„Értsétek meg, mi az Úr akarata!” Efézus 5:17

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

5-én, vasárnap úrvacsorai istentisztelet:  „Akár élünk, akár megha- 
 lunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14,8

8-10-éig lelkésztovábbképző lesz Budapesten 
11-én Wesley Teológiai Nap a Názáreti Egyház budapesti központ- 

 jában 
12-én, vasárnap istentisztelet: Megosztó személyiség - Apostolok  

 cselekedetei 22. rész 
19-én, vasárnap istentisztelet: Bízni minden körülmények között -  

 Apostolok cselekedetei 23. rész 
25-én, szombaton Hajléktalan szolgálat
26-án, vasárnap istentisztelet: Igazság, önmegtartóztatás, jöven- 

 dő ítélet - Apostolok cselekedetei 24. rész

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

Kedden 17 órától Drávaszabolcson Bibliakör van a kultúrházban   
 (Köztársaság tér 1.)

Szerdán 17 órakor házicsoport van (változó helyszínnel) 
Csütörtökön 17 óra bibliaórát tartunk Hidason
Vasárnap 9 órakor imaóra, 1000 órakor istentisztelet van Pécsett,
 1500 órakor Hidason
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. 
 Minden harmadik vasárnap Siklóson 18 órakor istentisztele- 

 tünk van az evangélikus imaházban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.
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M é d i a  p r o g r a m o k

5-én, vasárnap Országos hálaadó istentisztelet közvetítése lesz 
Alsózsolcáról a Duna Tv-n

S z ü l e t é s n a p o s o k n a k

Így szól hozzám mindenkor: 
Jöjjetek énhozzám mind, akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve. Aki 

hozzám jön, és elfogadja az ingyen 
kegyelmet, azt nem taszítom el ma-

gamtól. Jöjjetek, hogy megelevenítselek 
titeket.

C h .  G r e g o r
Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a mindennapjaikban!

A  l u t h e r á n u s o k t ó l  a  m e t o d i s t á k i g …
„…sokan egy test vagyunk a Krisztusban, 

egyenként pedig egymásnak tagjai.” Róma 12,5

„Itt már nincs többé evangélikus, nincs többé metodista, hanem min-
den és mindenekben Krisztus.” (Kolossé 3,11 után szabadon…) Ez azt 
jelenti, hogy legyünk egyformák?  Hála Istennek, nem feltétlenül kell 
egymásra hasonlítanunk, lehetünk egyediek, amilyennek Isten teremtett! 
De Pál mégis bátran ezt írta a Korinthusiaknak: „Legyetek a követőim, 
mint én is követője vagyok a Krisztusnak.”  Így biztat egy jó értelemben vett 
utánzásra: egymástól megtanulhatunk mindent, ami krisztusi!

Mit kaptunk mi, metodisták, Luther követőitől, a lutheránusoktól, 
avagy evangélikusoktól? Ha a választ keresve csak John Wesley élettörté-
netére szorítkozunk, akkor három sorsdöntő hatás megemlítendő:

Lutheránusok segítették arra a meggyőződésre, hogy még nem 
tért meg.

1736-ban indult Wesley arra az útjára, mely azután az egész életére ki-
hatással volt. Barátai biztatására és támogatásával az amerikai kontinens 
felé, Georgia államba hajózott testvérével, Charles-szal, hogy az ottani 
bennszülötteket megtérítsék. Ezen az úton találkoztak a német lutheránus 
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pietista mozgalom követőivel, a herrnhutiakkal (1). Mélyen megérintette 
Johnt a szívükből sugárzó öröm, szelídség és derű.  A Szentlélek öröme 
volt ez, ami belőle akkor még hiányzott.  A hajón megismerkedett egyik 
kiváló lelkészükkel, A. G. Spangenberggel, akiben jó lelkületet érzett, 
ezért bizalommal tanácsot kért tőle missziói munkájára nézve. Különös 
beszélgetésüket őrzi Wesley naplójának 1736. február 7-i bejegyzése:  

„Ő így szólt: „Testvérem, először is hadd tegyek föl néhány kérdést: Van-e 
belső bizonyosságod? Bizonyságot tesz-e Istennek Lelke a te lelkeddel együtt, 
hogy az Istennek a fia vagy?” Meglepődtem, nem tudtam, mit feleljek. Mikor 
ezt észrevette, tovább kérdezett: „Ismered-e Jézus Krisztust?” Egy ideig hall-
gattam, majd azt mondtam: „Tudom, hogy Ő a világ Megváltója.” 

„Igaz”, mondta, „de felismerted-e, hogy téged is megváltott?” Azt feleltem: 
„Remélem, azért halt meg, hogy megszabadítson.” Még azt kérdezte: „Ismered 
önmagadat?” Azt feleltem: „Ismerem”, de éreztem, hogy szavaim üresek vol-
tak.”

Tegyünk itt egy kis kitérőt! Talán csak kevesen tudják, hogy mit is 
kerestek tulajdonképpen a német testvérek az Amerikába tartó hajón? 
Ennek oka egy különleges hatású imaalkalomban keresendő, mely tíz év-
vel korábban, 1727. augusztus 13-án Zinzendorf gróf herrnhuti birtokán 
zajlott le.

„A birtokon élő különböző kegyességi irányzatokat követő testvérek 
közösségei között éles ellentétek húzódtak, de a Lélek kiáradása azon 
az imaösszejövetelen mindent megváltoztatott. Előző héten Zinzendorf 
imaalkalmat tartott néhány testvérrel, az ezt követő lelki megújulás egész 
héten át tartott, és a következő vasárnap érte el csúcspontját. Aznap egy 
pietista lelkipásztor nyitotta meg az összejövetelt, majd meghallgatták két 
lány konfirmációját. Zinzendorf gróf és lelkipásztor ezután buzgó imád-
ságba kezdett, az összegyűltek pedig térdre ereszkedtek, egyesek a földre 
borultak. Három további imádság követte a gróf imáját, majd egy lelkész 
kiosztotta az úrvacsora jegyeit. A gyülekezet tagjai közül sokan sírtak, 
és a „Leteszem eléd bűneimet” kezdetű éneket énekelték. „Az alkalmat a 
Szentlélek különleges jelenlétének érzete kísérte, mely élménynek a való-
ságát igazolták az utána termett gyümölcsök.” (2)

Milyen változást hozott a herrnhuti közösség életében a Szentlélek 
kitöltetése?  Szektások zúgó méhkasából Krisztus gyülekezetévé váltak. 
Zinzendorf ezt a boldog tapasztalatot egy népszerűvé lett énekében is 
megírta: „Szeretetben összeforrva egy közös test tagjai…” (3) Az a lelki erő, 
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amit megtapasztaltak, jelentéktelenné tett korábbi különbségeket, és új, 
túláradó örömmel töltötte el a lelkeket. Annak érdekében, hogy az áldást 
őrizzék, a kereszténység történelmében páratlan imaprogramot indítot-
tak. Beosztották, hogy a nap huszonnégy órájában mindig legyen olyan 
testvér, aki éppen imádkozik. Ez az ima megszakítás nélkül több mint 
száz évig (!) tartott.

A folyamatos imádságból fakadó áldás és a Szentlélek erejének megta-
pasztalása nem maradt a herrnhuti grófi birtokon belül. Egyháztörténészek 
hangsúlyozzák, hogy a protestáns külmisszió története – William Carey-t 
majd egy évszázaddal megelőzve – a cseh-morva testvérek által kezdődött. 
Európa és Ázsia sok városában missziós állomásokat létesítettek. A pro-
testáns Európában az ő missziójuk volt az első eset, hogy tudatosan „po-
gányok” közé vitték el az evangéliumot. Az ominózus imaalkalom után 
egyszerű, képzetlen iparosok rajzani kezdtek a szélrózsa minden irányába 
úgy, hogy Zinzendorf halálakor huszonnyolc missziói területen tevékeny-
kedtek a világ minden táján. 

Ez a missziós buzgalom vezette őket 1736-ban arra az Amerikába indu-
ló hajóra is, amelyre John Wesley is fölszállt …

Lutheránusok segítették, hogy megváltásának bizonyosságát 
megtapasztalja

Két évvel később amerikai útjáról letörten, kudarcosan, erőtlenül tért 
haza. Ezt írta naplójába: „Elmentem Amerikába, hogy megtérítsem az in-
diánokat, de ki térít meg engem?”  Londonban azonban rátalált a szeretett 
herrnhutiak közösségére, ahol a Szentlélek szikrája berobbantotta őt is, 
másokat is, hogy valami még nagyobb, még különlegesebb ébredés vegye 
kezdetét… 

A Szentlélek indító áldására 1738. május 24-én egy Aldersgate utcai 
összejövetelen került sor, ahol Luther Mártonnak a Római levélhez írott 
előszavát olvasták fel. Naplójában erről így olvasunk:

„Este nagyon kelletlenül mentem el az Aldersgate utcai társaságba, ahol 
valaki felolvasta Luthernek a Római levélhez írt bevezetését. Háromnegyed 
kilenc táján, midőn a felolvasás ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz 
elő a szívben a Krisztusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltöt-
te el. Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üdvösségemért. 
Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette bűneimet, még az én bűneimet is, 
és megszabadított a bűn és a halál törvényétől.” 
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Néhány hónap múlva a herrnhutiakéhoz hasonló, sorsdöntő ki-
töltetését élte át a Szentléleknek

1739. január 1-én együtt imádkozott hetven emberrel, köztük testvéré-
vel Charles-szal és George Whitefielddel. Másnap hajnalban a Szentlélek 
hatalmas erővel áradt ki rájuk. Azt írja: „Hajnali három óra körül, ami-
kor el voltunk merülve a könyörgésben, Istennek ereje hatalmasan leszállt 
reánk, úgyannyira, hogy sokan a túláradó örömtől felkiáltottak, mások meg 
leestek a földre. Amint egy kissé magunkhoz tértünk a rémülettől és csodál-
kozástól, amit a Felségesnek a jelenléte okozott, egyhangúlag kitört belőlünk: 
Dicsérünk téged, ó, Isten, Téged vallunk Urunknak!”

Kétségtelenül nagy hatású imaalkalom volt ez, John Wesley szolgálata 
ezután több szempontból fordulatot vett: tömegeknek kezdett prédikál-
ni, belsőleg felszabadult arra, hogy ne csak templomokban, hanem nyílt 
téren is hirdesse az igét. Jelek, csodák, megtérések kezdték kísérni az ige-
hirdetését, elindult az ébredés, melynek egyik tartós eredménye a lelki 
otthonunk, a metodista egyház. 

(1) A Herrnhuti testvérgyülekezet a cseh testvérektől eredeztethető luthe-
ránus hitvallású, pietista szabadegyház. (Magyar pietista evangélikus lelkészek 
honosították meg a konfirmáció szokását, amit egyházunk is átvett.) Jellemző 
rájuk a szenvedő Krisztus, a szent sebek és szent vér tisztelete.

Rövid történetük: 1722-ben Nikolaus Ludwig Zinzendorf berthelsdorfi bir-
tokán letelepítette a Morvaországból vallási okból elvándorló cseh testvéreket; 
az általuk épített külön település lett Herrnhut. 1727-ben ünnepelték először az 
úrvacsorát a faluban, ez számít a Herrnhuti testvérgyülekezet megalapításának. 
1735-ben szabadegyházzá alakult, majd vallásszabadságot nyert a szász evangéli-
kus egyházon belül. Missziós tevékenységét 1732-ben indította meg.

(2) Szabados Ádám: Egy imaalkalom, ahol minden megváltozott c. cikké-
nek felhasználásával (http://divinity.szabadosadam.hu/?p=16079)

(3) Dicséretek énekeskönyv 176.: Isten szívén megpihenve

K u r d i  Z o l t á n  l e l k é s z

Senki se gondolja, hogy szeretetből származó fáradozásai hiába-
valók, ha nem látja azonnal a gyümölcsét.

J o h n  W e s l e y
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H á l a a d á s  a z  e s k ü v ő é r t
„Jobban boldogul kettő, mint egy: 

fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek is, az egyik fel-
emeli a társát... Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hár-

mas fonál nem szakad el egyhamar.” A prédikátor könyve 4:9-10,12

Péter fiúnk és most már lányunk, 
Rajmon Zsófia (Sophie) esküvőjéről szeret-
nénk röviden beszámolni, amire ez év ok-
tóber 7-én Budapesten, a Kiscelli utcában 
lévő egyházközpontunkban került sor. Az 
előkészületekkel járó szokásos izgalma-
kon túl az is bonyolította a helyzetet, hogy 
Péter Bécsben dolgozik, csak hétvégeken 
jön haza, a szülők pedig nem Budapesten 
laknak. A gyönyörű ősz után erre a hétvé-
gére esős, szeles, hideg időt jósolt a meteo-
rológia. Ezzel szemben (persze sok munka 
és szervezés árán) minden rendben ment, 
gyönyörű őszi időre ébredtünk, és lehetővé 
vált, hogy a Kiscelli utcai nagy terasz és a 
szép ápolt kert előnyeit is élvezhettük a szép számú vendég számára ren-
dezett szeretetvendégség lebonyolításában.

Az Úr csodás gondoskodása mellett nagyon sok embernek tartozunk 
köszönettel annyi mindenért, amit talán hiánytalanul fel sem tudunk 
sorolni. A családi támogatásokon kívül nagy hálával tartozunk a Kiscelli 
utcai gyülekezet tagjainak az ünnepség előkészítéséért, a „földi javakkal” 
való hozzájárulásért, a terem felkészítéséért, majd a „békebeli állapotok” 
visszaállításáért. Hálásak vagyunk a sok szeretetért, mellyel körülvet-
tek, és még elszállásolásunkba is besegítettek. Köszönjük a helyi lelkész, 
Pásztor Zsófia igényes, tartalmas igehirdetését, mely a fiatalok meghí-
vóján szereplő igéről szólt, ahol Isten tesz ígéretet nekik és nekünk is:  
„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való 
hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg...” (Ézsaiás 
54:10) Erre a hűségre alapozhatják házasságukat Sophie és Péter. A másik 
fontos idézet a Bibliából, melyről szó volt: „A hármas fonál nem szakad 
el egyhamar.” (Prédikátor könyve 4:12). Ebben a hasonlatban az Urat jel-
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képező fonál az erős és sérthetetlen, amely kompenzálja a másik kettő 
gyengeségét, sérülékenységét.

Az ökumenikus esketési szertartás empatikus lebonyolítását Pásztor 
Zsófia házigazda lelkész és Fülöp Áron baptista lelkész végezték.

Köszönjük a díszítő csoport és a szólóénekesek (Czabán Angelika és 
Mihályi Luca) gyönyörű énekét. Köszönjük, hogy a pécsi gyülekezetből 
többen részt tudtak venni ezen a számunkra nagyon fontos és szép ün-
nepen. Nagyon örültünk annak, hogy Péter hitbeli érése, fejlődése szem-
pontjából fontos szerepet játszó lelkészházaspárok is jelen tudtak lenni. 
Örülünk, hogy lelkészünk és felesége is osztozni tudott örömünkben. A 
vendégek sorában köszönthettük Khaled László szuperintendens testvért 
és családját, aki gyermekéveit Péterrel együtt töltötte a pécsi gyülekezet-
ben. 

Végig nagyon jó volt élvezni annak a magyarországi kis metodista csa-
ládnak a segítő, együtt érző közelségét, amelyet lépten-nyomon tapasz-
talhattunk. 

Három személyes momentummal szeretnénk zárni ezt a beszámolót:
- Gyermekeink házasságáért áldó imát Dr. Hecker Frigyes volt szuper-

intendensünk mondott, aki minket is esketett, és aki Pétert is megkeresz-
telte. 

- A szertartás során egyházunkban nem gyakori szimbolikus csele-
kedetre is sor került. A katolikus hátterű családtagok felé tett gesztus-
ként egy lelkészi stólával átkötött kezek mellett hangzott el a Márk 10:9 
szerinti igehely: „Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza.” 
(Természetesen a stólának nem tulajdonítunk semmilyen eszmei jelen-
tést.) Nagyon megható volt számunkra, amikor utólag megtudtuk, hogy 
ez az általunk nagyon szeretett Schäfer püspökünk stólája volt.

- Nagy örömet jelentett, hogy közel 20 éve nem látott németországi ro-
konaink és eddig számunkra ismeretlen gyermekeik is részt tudtak venni 
az esküvőn.

Nagyon hálásak voltunk, hogy ez a sok utazással, mozgatással járó 
rendezvény baleset nélkül zajlott, és nem tudunk az ilyenkor óhatatlanul 
előforduló figyelmetlenségekből, félreértésekből adódó megbántottságok-
ról sem. Ha részünkről történt volna ilyen, ezért szíves elnézést kérünk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyébként templomba nem járó em-
berek is nagyon szépnek, ünnepélyesnek és megszólítónak jellemezték az 
esküvői istentisztelet lefolyását.
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Hála az Úrnak és mindenkinek, aki munkájával, szolgálatával és rész-
vételével hozzájárult ehhez az ünnephez.

S c h a u e r m a n n  M á r t i  é s  H e n r i k

M O S T  m á r  f i a k  v a g y t o k

Egyik nap egy szerelő jött hozzánk, hogy megjavítsa a légkondicio-
nálót. Amikor bejött nem ült le a kanapéra kényelembe helyezve magát, 
hanem rögtön ment, és tette a dolgát.

De amikor a fiam hazajön, ő nem kér engedélyt, hogy tévét nézhessen, 
vagy valamit ehessen, hanem úgy viselkedik, mint aki otthon érzi magát. 
És így is van: a házunk az övé is. Ami a miénk, az az övé is, és a fiam 
magabiztos efelől.

Könnyű beleesni a csapdába, hogy rossz képet alakítunk ki magunk-
ról. Ahelyett, hogy úgy látnánk magunkat, mint Isten fiai és lányai, túl 
gyakran szolga-mentalitást alakítunk ki. Úgy élünk, mintha hátrányos 
helyzetűek lennénk. Nem imádkozunk bátor imákat, nem hiszünk az 
álmainkban és nem várunk nagy áttöréseket. Néhányan azt gondolják, 
hogy nem érdemlik meg az áldásokat, mert túl sok hibát követtek el, vagy, 
mert nem a megfelelő családból származnak. Lehet, hogy nem mondják 
ki, de a középszerűség, a hiány, vagy a függőségek szolgájaként élnek. A 
szolga-mentalitás bekorlátozza az életet.

A Biblia azt mondja: „Most Isten gyermekei vagyunk” (1 János 3:2). 
Lehet, hogy sok negatív dolgot tapasztalsz meg, de nem vagy szolga, ha-
nem Isten gyermeke; fia vagy lánya. A gyermekek másképp gondolkoz-
nak, mint a szolgák. Lehet, hogy függőséggel küszködsz, de mint Isten 
gyermeke így szólhatsz: „Jogom van ahhoz, hogy szabad legyek.” Lehet, 
hogy hibákat követtél el, bűntudatot és kárhoztatást érzel, de mint Isten 
gyermeke elfogadhatod az irgalmat és továbbléphetsz. Isten gyermeke 
nem adja fel, és nem elégszik meg a középszerűséggel, amikor akadályba 
ütközik, vagy igazságtalan helyzettel találja magát szemben. Ha tudod, 
hogy a Mindenható Isten gyermeke vagy, akkor bátor és magabiztos le-
szel, mert tudod, hogy számíthatsz Isten jóságára. Akkor hiszed, hogy az 
ajtók ki fognak előtted nyílni. Miért? Mert nem szolga vagy, nem alkal-
mazott, vagy a család barátja, hanem gyermek. A gyermekek előnyöket 
élveznek. A gyermekek élvezik édesapjuk jóindulatát.
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Ne szolgaként gondolj magadra, hanem Isten gyermekeként. Ne azon 
gondolkodj, hogy min mentél keresztül, milyen hibákat követtél el, ha-
nem azon gondolkodj, ki vagy valójában. Szabad vagy, áldott vagy, Isten 
remekműve vagy, és a Mindenható Isten gyermekeként az Ő jóindulatát 
élvezed!

J o e l  O s t e e n

A  k ö n n y ű  t e h e r  h o r d o z á s a
„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 

hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok szíveteknek.
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” Máté 11:29-30

Ezt az igét mindig kissé ellentmondásosnak tartottam: hogy jön össze 
az iga és a boldogság; a teherviselés és a megnyugvás.

A györkönyi férfi csendesnapon elhangzott igei szolgálatban más meg-
világításba került ez a jézusi hasonlat. A prédikációt egy Krisztus-hívő 
zsidó testvér tartotta, aki valószínűleg közelebbről ismeri a Jézus korabeli 
palesztinai viszonyokat. Az ő magyarázata szerint ekkoriban a felnőtt, te-
herbíró állat mellé, ugyanazon igába befogták a növendék állatot is, hogy 
megtanulja az igában járás módját, és felkészülhessen a majdani „igavonó 
életpályára”. Az iga súlyát és a terhet maga a felnőtt állat hordozta, a nö-
vendékre ebből szinte semmi sem jutott, neki csak tanulni kellett. 

Így már jobban értettem Jézus példázatát. Ő úgy akar minket fel-
készíteni a vele való járásra, a vele való szolgálatra, hogy a terhet, vagy 
annak nagy részét igazából ő hordozza, és nekünk meg kell tanulni a vele 
való járás csinját-binját, hogy hitben megerősödve a teher ránk eső részét 
mi is el tudjuk hordozni. Meg kell tanulnunk a szelídséget, az alázatos 
szívűséget, és így jutunk a megnyugváshoz. A könnyű iga által jutunk a 
boldogsághoz. 

Kérhetjük az Urat, hogy adjon erőt a tanuláshoz, a nekünk szánt teher 
megkönnyítéséhez és elhordozásához.

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

T i t o k

Azt látjátok, hogy gondtalan vagyok
s kérditek: a szemem mitől ragyog?
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Mi visz előre? Nincs rajtam teher?
Mért lebegek, mint akit szárny emel?

Gyermek, asszony, munka, kenyér, lakás,
tüzelő, orvos, cipőtalpalás,

számla és részlet… bűn, gond, szenvedély…
Hogyan bírom mindezt oly könnyedén?…

Mi a titkom?… Honnan van az erő?
…Titkom és erőm egyedül csak Ő,

Ő, ki elvette minden terhemet,
Ő véd, vigasztal, táplál és szeret.

Könnyű menni, ha köves is az út,
vére a kőre hullt s ott megaludt.

Piros szőnyeg lett lábaim alatt.
El nem botolhat, ki rajta halad.

Könnyű menni, hisz Ő lépked elől
s Előtte a lehetetlen ledől.

Könnyű menni, hisz a tövises ág
mindig csak az Ő szent arcába vág!

Könnyű menni, hisz rajta a teher
s a vétkeimért is majd Ő felel.

Könnyű menni, mert Ő utat nyitott. . .
Tudjátok most már… Ím ez a titok!

B ó d á s  J á n o s

Igéd megérinti a szíveket; igéd gyógyítja a testet és a lelket; igéd 
örömre deríti szívemet; igéd ad vigasztalást és áldást.

J .  O l e a r i u s
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M i n d i g  u g y a n ú g y  –  H o g y a n  t a r t a n a k  m i n k e t  f o g -
s á g b a n  a  h i e d e l m e i n k ?

Lehetnek olyan pillanatok az életünkben, amikor azt érezzük, cseber-
ből vederbe kerültünk: mindig ugyanazokban a konfliktushelyzetekben 
találjuk magunkat. Hiába fogadjuk meg, hogy milyen hibákat nem fo-
gunk ismét elkövetni a munkavégzésünk, pénzbeosztásunk, a határidők 
betartása, a gyermeknevelés, vagy a házasságunk terén, újra és újra túl-
költjük magunkat, az utolsó pillanatig halogatjuk a feladatainkat, követ-
kezetlenek vagyunk, és a konfliktusaink is a régiek. Vajon mi élteti ezeket 
a szokásainkat? Hogyan változtathatunk rajtuk?

A térképek általában segítenek minket az eligazodásban, azonban félre 
is vezethetnek. Ha egy nagy túrára például egy túl régi térképet viszünk 
magunkkal, egy idő után szembesülnünk kell a ténnyel: bizony a kezünk-
ben tartott minta téves, nem felel meg a valóságnak.

A hiedelmeink is hasonlóképp működnek: mintát adnak nekünk az 
élethez, segíthetnek minket eligazodni a külvilágban, megvédhetnek 
bizonyos helyzetekben, és energiát spórolhatnak meg nekünk – példá-
ul nem megyünk közismerten veszélyes környékre, kétes boltokban nem 
vásárolunk, vagy egy hírhedten rossz éttermet nem próbálunk ki –, azon-
ban fogva is tarthatnak és akadályozhatnak is minket abban, hogy Isten 
terve szerint éljünk.

Hasznos és haszontalan hiedelmeink
Az életről, a kapcsolatokról, önmagunkról alkotott elképzeléseink 

meghatározó szerepet játszanak a döntéseinkben. Befolyásolják azt, hogy 
miként látjuk saját magunkat és a külvilágot, és gyakran ennek a képnek 
megfelelően formáljuk a valóságot. A téves hiedelmek leveszik a vállunk-
ról a felelősségvállalás terhét: azt hitetik el velünk, hogy nekünk nincs 
ráhatásunk az eseményekre. Hiedelmeink fogságában azt tesszük, amit 
nem akarunk, és nem tesszük meg azokat a dolgokat, amelyeket szeret-
nénk.

A vágyaink mögött is állhatnak bizonyos előfeltevések. Például azt 
gondoljuk: ahhoz, hogy boldogok, kiegyensúlyozottak, sikeresek legyünk, 
szükségünk van egy nagyobb házra, egy másik társra, jobb munkahely-
re… Igen ám, de ennek a gondolatnak van egy másik, ritkán emlegetett 
oldala is, amely túlhajszolttá tesz minket, vagy konfliktusokat szül: úgy 
érezzük, ha mindezt nem kapjuk meg, boldogtalanok, labilisak és siker-
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telenek vagyunk. Vagyis a hiedelmeink természetesnek, kőbe vésettnek 
mutatják a változtathatót, egy szűk ketrecbe betonozva minket.

Mire épül a hitünk?
Ugyanígy Isten szeretetéről, kegyelméről és hatalmáról is számos el-

képzelés élhet bennünk, amelyek a vele való igazi közösségtől foszthatnak 
meg minket.

A Bibliában is láthatunk példákat a hiedelmek erejére: Ádám elrejtő-
zött Isten elől, mert azt hitte, szégyellnie kell Isten előtt, hogy meztelen. 
Az egyik szolga félelmében elásta az egy talentumot, mert azt hitte, nem 
képes nyereségesen gazdálkodni vele, és meg volt győződve arról is, hogy 
ura kegyetlenül számon fogja tőle kérni. Ábrahám attól tartott, hogy meg 
fogják őt ölni Egyiptomban, hogy megszerezhessék a feleségét, ezért ön-
ként adta oda Sárát – kétszer is.

Ugyanakkor azok az emberek, akik a saját elképzeléseiken túllátva 
Isten szavának tudtak hinni, megtapasztalhatták Isten erejét: Dávid el-
hitte, hogy legyőzheti Góliátot, és király lehet, a zsidók elhitték, hogy 
átsétálhatnak a Vörös-tenger medrén, Péter elhitte, hogy Jézus szavára 
járhat a vízen. Nem mindegy tehát, hogy mire építjük hitünket.

Ha nem akarjuk minduntalan széttárni a kezünket, és a múltunkban 
lejátszódó eseményekre kísértetiesen hasonlító jelenlegi kudarcokra, csa-
lódásokra csupán annyit mondani, hogy „hát én mindig így járok”, akkor 
fontos, hogy felismerjük, milyen hiedelmek tartank minket fogságban, és 
ha szükséges, akkor változtassunk rajtuk.

 Árulkodó mondatok
Ezeket a mintákat nem könnyű felismerni, mert az úgynevezett vak-

foltunkban vannak. (A „vak” területen a személyiségünk, viselkedésünk 
azon aspektusai találhatóak, amelyeket mi magunk nehezen látunk, is-
merünk fel.) Akadnak olyanok közöttük, amelyeket könnyebb leleplezni, 
míg mások mélyen rejtőzködnek. Árulkodhatnak róluk azok a kifejezé-
sek, fordulatok, amelyeket gyakran emlegetünk, de egy részük egy érzés, 
félelem, szorongás, vagy nagyon halvány sóvárgás szintjén él bennünk. 
Gyanúsak lehetnek a „mindig” és a „soha” kezdetű mondatok, a férfiakról, 
nőkről, a házasságról, az életről szóló nagy kijelentéseink, vagy az önma-
gunkról alkotott, különböző helyzetekben ismétlődő megállapításaink, 
például „én ilyen vagyok”, „nekem erre soha sincs pénzem/időm”.

Hiedelmeink több forrásból épülnek fel; ezek természetesen nem egy-
mástól függetlenül léteznek, hanem szövevényesen összefonódnak.
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•	 Generációkon átívelő örökség
Mintáink származhatnak elődeink akár több generáción keresztül 

örökített mintáiból is, amelyeket – talán tudtunkon kívül – mi is örökül 
kaptunk. Ha tanulmányozzuk a családfánkat és a családi legendákat, fel-
figyelhetünk bizonyos ismétlődő történésekre, nevekre, esetleg dátumok-
ra és titkokra, örökségünk egy-egy részére. Családfánkban rejtőzhetnek 
például olyan hiedelmek is, mint például az, hogy „a legkisebb gyermek-
nek mindig otthon kell maradnia a szüleivel”, „nálunk a férfi mindig 
szigorú családfő”, és még lehetne folytatni a sort.
•	 Neveltetés
Hiedelmeink alapját képezi az is, hogy mit neveltek belénk kiskorunk-

ban. A pénz hajhászását, a nemtörődömséget, a szigorú erkölcsi normákat, 
vagy az elérhetetlen célok hajszolását? Ha nagyon erősen él bennünk az 
attól való félelem, hogy ártunk másoknak, könnyen áldozattá válhatunk. 
Ha az a kép él bennünk, hogy sosem szabad megelégednünk azzal, amink 
van, mindig többre kell vágynunk, akkor könnyen túlfeszíthetjük a húrt.
•	 Tapasztalataink
Természetesen a tapasztalataink is alakítják hiedelemvilágunkat. Ha 

több fájó csalódás ért minket, elképzelhető, hogy csökken a bizalmunk, 
és elkezd kialakulni bennünk az az elképzelés, hogy nem lehet megbíz-
ni senkiben. Ha folyamatosan kudarcokat éltünk meg, talán azt hisz-
szük magunkról, hogy nekünk semmi nem sikerülhet. Tapasztalatainkat 
természetesen nagymértékben alakítja környezetünk is. Például ha egy 
munkahely a „teljesítmény mindenekfelett” elvét hirdeti, akkor ez hatás-
sal van a dolgozók hozzáállására is.
•	 Értesüléseink
A hozzánk érkező információk természetesen nagy segítségünkre le-

hetnek az életben való eligazodásban, a véleményalkotásban és döntés-
hozásban. Azonban érdemes megválogatni a hírforrásainkat, különben 
könnyen úgy járhatunk, mint a pusztai vándorlás során az izraeliták, 
akik felültek a Kánaán földjére előreküldött kémek rémhíreinek. Ha nem 
megfelelő információkra alapozzuk életünket, akkor egy csomó dologtól 
retteghetünk feleslegesen.
•	 Társadalmunk
A társadalom, amelyben élünk, szintén befolyásolja hiedelemvilá-

gunkat. A társadalmi normák nagyon különböző véleménnyel vannak 
például a női munkavállalás és tanulás kérdéséről, arról, hogy átlagosan 
hány gyermeket vállalnak a családok, mely szakmáknak van magasabb 
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presztízsük, vagy arról, hogy milyennek is kellene lennie egy átlagos élet-
színvonalnak.

Mostantól másképp!
Mit tehetünk, ha nem akarjuk mindig ugyanazokat a hibákat elkövet-

ni, ha nem szeretnénk, hogy a hiedelmeink fogságban tartsanak minket?
1. Ismerjük fel! Ha felismerjük téves mintáinkat, máris egy hatalmas 

lépést tettünk afelé, hogy megszabaduljunk tőlük.
2. Ismerjük be! Ne hárítsuk a felelősséget az elődeinkre, a társadal-

munkra, vagy a korszellemre!
3. Fogadjuk el! Ne ostorozzuk magunkat vég nélkül a múltban elkö-

vetett hibáinkért, mulasztásainkért, inkább azon gondolkozzunk, 
a jövőben hogyan cselekedjünk másképpen!

4. Engedjük el! Berögzült mintáinkat le kell tennünk ahhoz, hogy a 
helyükbe újak léphessenek.

5. Gondolkodjunk másképpen! Merjük megkérdőjelezni gyakran 
emlegetett kijelentéseinket és megingathatatlan alapelveinket is!

6. Cselekedjünk másképpen! Lépjünk ki az „én mindig így csinálom” 
köréből, és mondjuk azt, hogy „most másképpen teszem”.

Jóllehet nem könnyű tetten érni hiedelmeinket, és talán lehetetlennek 
tűnik számunkra, hogy megváltoztassuk őket, emlékeztessük magunkat 
arra, hogy Isten kegyelme felette áll generációs mintáinknak és berögzült 
működésmódunknak is. Azt mondja, hogy irgalmasan bánik ezer ízig 
azokkal, akik szeretik őt – ez a mi legfőbb örökségünk.

B r o c k h a u s e r  I l d i k ó  p s z i c h o l ó g u s           
F a m i l y  2 0 1 7 / 2

C s a k  s e m m i  k e g y e s  f e c s e g é s

Mindenféle pletykálkodás közül a legrosszabb a kegyes fecsegés. Mert 
ez egyesíti a nagyképűséget a könyörtelenséggel, és az ördög munkáját 
Isten nevében végzi. A gyülekezeti közösségek vezetőinek meg kell tenni-
ük mindent az ügy érdekében, hogy ezt a bajt a metodisták közül kiűzzék. 
A következők dolgokra kell nagyon figyelni a csoportokban és osztályok-
ban:

1. Nem beszélünk olyan emberről, aki nincs jelen, hanem kizárólag 
Istenről és saját magunkról szólunk.
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2. A társalgás ezen alapszabálya legyen érvényes minden beszédünk-
re is. Mindig és mindenhol figyeljünk erre (eltekintve néhány szükséges 
kivételtől)!

Ha ezt a dolgot szüntelen a szívünkre helyezzük, akkor annak nagyon 
pozitív hatásai lesznek! 

J o h n  W e s l e y

I s t e n  v e l e d  v a n  a  p r o b l é m á d b a n
„Egészen biztosak vagyunk benne, 

hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — 
akiket ő a saját terve szerint elhívott.” Róma 8:28

Úgy érzed, hogy félreértenek az emberek és cserben hagynak? Vagy 
olyasmivel vádolnak, amit meg sem tettél? Netán, elvették mindenedet, 
még a jó hírnevedet is? Lehet, hogy éppen a gödör aljára kerültél és azon 
tűnődsz, fel tudsz-e valaha innen kapaszkodni.

József, akit a testvérei eladtak rabszolgának, megtapasztalta és átélte 
mindezt (1 Mózes 37:28). Azonban, tudatában volt annak, hogy Isten 
vele volt az út minden lépésénél. Bár az élete romokban hevert, hitte, 
hogy mindez nem a véletlen műve volt. Bár a dolgok, amik vele történ-
tek nem voltak éppen jónak mondhatók, hitte, hogy 
Isten mindezt a javára fogja munkálni. És így is 
lett: József végül elfoglalta a legmagasabb pozíciót, 
ami létezett, ő lett a második ember a fáraó után (1 
Mózes 41:4)

Valószínűleg az a tudat, hogy Isten végig vele 
volt a problémában, segített neki, hogy megbocsás-
son a testvéreinek. Ezt mondta nekik: „ De most 
ne bánkódjatok ezen! Ne vádoljátok magatokat ami-
att, hogy eladtatok rabszolgának, és ide kerültem! 
Valójában Isten volt az, aki előttetek ide küldött 
megmentésetek végett!” (1 Mózes 45:5)

Légy olyan, mint József: bármivel is kell szembe-
nézned, légy tudatában annak, hogy Isten veled van. 
Legyél Jézus-tudatos. Lehet, hogy természet szerint nem sokkal rendelke-
zel, de az igazság az, hogy Krisztusban mindened megvan!

Ugyanaz a Jézus, aki pár hallal és kenyérrel ezreket lakatott jól, aki 
az elcsüggedt halászok hálóit úgy megtöltötte hallal, hogy alig bírták ki-
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húzni a vízből, téged is meg fog segíteni. Ugyanaz a Jézus, aki körbejárt 
és jót tett, veled is jót fog tenni. Ugyanaz a Jézus, aki meggyógyította a 
betegeket, téged is meg fog gyógyítani.

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13:8), tehát, 
ahogyan Józseffel ott volt, veled is ott van. Minden lépésedet őrzi és min-
dent a javadra munkál.

J o s e p h  P r i n c e
A z  5  s z e r e t e t n y e l v

Gary Chapman amerikai család- és párterapeuta több évtizedes praxi-
sa alapján arra a felismerésre jutott, hogy a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, 
mint az anyanyelvünket, és a szeretetközlés lapvetően ötféle kommuniká-
ciós csatornán keresztül történik. Mindannyian azon a nyelven fogadjuk 
be és fejezzük ki a szeretetet, amelyre neveltetésünk és személyes hajlama-
ink nyomán a legfogékonyabbá váltunk. Ezért fordul gyakran elő, hogy 
szeretetünk kifejezése nem ér célt, mert az üzenet küldője és befogadója 
nem értik meg egymást.

Mi tehát a megoldás? Aki nem riad vissza egy kis nyelvtanulástól, 
könnyen ráhangolódhat társa, gyermeke, szülei, barátai szeretetnyelvére.

Elismerő szavak
Az elismerő szavak verbális megerősítést nyújta-

nak a szeretett személy számára. Az elismerés vonat-
kozhat az illető személyiségére, külsejére, vagy vala-
mely cselekedetére, amelyet értünk, vagy másokért 
tett. „Kedves tőled, hogy lemostad a kocsit. Igazán 
szép lett.” Köszönöm, hogy kivitted a szemetet.” 

„Nagyszerűen áll neked ez a ruha.” „Nagyon szeretem, hogy ilyen opti-
mista vagy.” „Nagyra értékelem azt, ahogyan segítettél az édesanyádnak.” 

„Magával ragadó a mosolyod. Észrevetted, hogy mindenkinek felderült az 
arca, amikor beléptél?” 

Aki számára elsősorban az elismerés fejezi ki a szeretetet, az valósággal 
inni fogja dicsérő szavainkat.

Minőségi idő
A minőségi idő azt jelenti, hogy osztatlan 

figyelmünkkel tiszteljük meg partnerünket. A 
közös TV nézés nem ilyen, hiszen ilyenkor a 
figyelmünket nem egymásra fordítjuk. Amikor 
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minőségi időt szeretnénk tölteni egymással, ne legyen bekapcsolva a tévé, 
és ne lapozgassunk újságot sem. Beszélgetés közben nézzünk egymásra, 
és figyelmesen hallgassuk végig egymást.

Minőségi idő lehet egy közös séta is, feltéve, hogy az együttlét a lényeg, 
nem csupán a mozgás. A minőségi idő azt fejezi ki, hogy szeretünk együtt 
lenni. Akár növényeket ültetünk a kertben, akár sátrazni megyünk a hét-
végén, azért tesszük, mert élvezzük egymás társaságát.

Ajándékozás
Sokan akkor érzik leginkább a szeretetet, ha 

ajándékot kapnak. Az ajándék azt fejezi ki szá-
mukra, hogy partnerük gondolt rájuk akkor is, 
amikor éppen nem voltak együtt. Honnan tud-
hatjuk, hogy milyen ajándékkal szerezhetünk 
örömet?  Megfigyelhetjük, hogyan reagál, amikor másoktól ajándékot 
kap, vagy milyen megjegyzéseket tesz katalógusok böngészése, vagy TV 
reklámok közben. Akár meg is kérdezhetjük tőle, hogy sorolja fel, milyen 
ajándékokra vágyik. Az ajándéknak nem feltétlenül kell drágának lennie. 
Egy szál virág, egy doboz csokoládé, egy képeslap, vagy egy könyv is 
kifejezheti szeretetünket.

Szívességek
Aki a szívességek szeretetnyelvét beszéli, 

annak a tettek többet mondanak a szavak-
nál. Ha elismerő szavakat mondunk neki, 
valószínűleg ilyesmit gondol majd magában: 

„Ha szeretsz, miért nem segítesz a házimun-
kában?” Számára a kocsimosás, a fűnyírás, 
a porszívózás, vagy a csecsemő pelenkázása 
fejezi ki a szeretetet. Ha azt akarjuk, hogy érezze törődésünket, figyeljük 
meg, milyen segítségre vágyik, majd tegyük azt rendszeresen.

Testi érintés
Régóta tudjuk, milyen hatalmas érzelmi erő rejlik a testi érintésben. A 

kutatások azt mutatják, hogy akiket sokat 
dajkáltak és simogattak gyermekkoruk-
ban, azok jobban boldogulnak az érzelmi 
életükben, mint azok, akik kevés szeretet-
teljes érintésben részesültek. Minden kul-
túrára jellemző, hogy a nemek között mi-
lyen érintések elfogadottak, és mi számít 
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illetlenségnek. Az elfogadott érintés szeretetet fejez ki, míg a nem helyén 
való érintések sértőek, vagy megalázóak lehetnek. A testi érintés érzelmi 
energiát közvetít azok számára, akiknek ez a szeretetnyelvük.

I n t e r n e t
U r a m  k ö s z ö n ö m

Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget.
Köszönöm a testemet tápláló kenyeret.
Köszönöm a vizet, mi oltja a szomjamat,
És még mennyi mennyi köszönet elmaradt.

Köszönöm a füvet, az esőt, a harmatot,
Köszönöm a virágot, mely ontja az illatot.
Köszönöm a fákat, melyek árnyékot adnak,
Köszönöm az estét, hogy most vége a napnak.

Köszönöm a hangyát, a tücsköt, a bogarat,
A hajnalban ébredő kis dalos madarat.
És még mennyi mindent köszönök Teneked,
Az eget, a földet, a folyót, a hegyeket.

Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt,
S hogy boldogabb vagyok, mint bármikor ezelőtt.
Amit a legjobban köszönök, utoljára hagytam,
Köszönöm az életet, amit tőled kaptam.

S z a b ó  S á n d o r

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

hatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://
pecs.metodista.hu  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:
10402427-50485348-54531009
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2017. október 15-én 

Aratási hálaadó ünnepünk volt

Vendég igehirdetőnk:
Csernák István nyugalma-
zott szuperintendens

A feldíszített hálaadó oltár 
emlékeztessen bennünket arra a 
sok ajándékra, melyet Isten adott 

nekünk, nem csak terményekben, 
de kapcsolatokban, megőrzésekben, 
és még életünknek sok más terüle-
tén. A leg fontosabb ajándék ebben 
az évben is az Úrral való kapcsola-
tunk lehetősége volt. 

Hálánkat énekeinkben és bi-
zonyságtételekben is kifejeztük.

Az ünneplés közös ebéddel, be-
szélgetésekkel zárult.


