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„Minden szabad, de nem minden használ.  
Minden szabad, de nem minden épít.  
Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.” 

I. Korintus 10:23-24
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S z ü l e t é s n a p j u k a t  e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p l i k :  
 

Kőszegi Lászlóné Andrea 7-én 
Csonkáné Magyar Erika 8-án 
Kerezsi Mihályné Nóra 16-án 
Szita Szabolcs 17-én 
Kőszegi László id. 22-én 
Csonka Fruzsina 27-én 

 
„Uram, áldd meg ajkamat minden nap, hogy tanúskodjon igédről, jóindulattal szól-

jon, és a kényelmetlen igazságot se hallgassa el. Add, hogy elég bátor legyen a megbé-
kéléshez, hogy ne fukarkodjon a dicséret és a hála szavaival. Segíts, hogy tudjon hall-
gatni is a megfelelő időben, és megőrizze a rábízott titkot.”  

D .  B L O C K  
 

E l m ú l t  h ó n a p b a n …  
 

Január elsejétől nyolcadikáig Alians imahetet tartottunk Pécsett.  
Ezeken az alkalmakon különböző egyházak lelkészei szolgáltak: baptista, pünkösdi, 

görög katolikus, meto-
dista és első alkalommal 
őskeresztyén lelkész is. 

Örömmel voltunk 
együtt a különböző 
gyülekezetekben, is-
merkedtünk, örültük a 
testvéri találkozásoknak. 

A Pünkösdi imaház-
ban tartott megnyitó 
istentiszteleten hangzott 
el a következő gondolat                     - Gyurkó József - Kovács József - Macher Tivadar - –  

Macher Tivadar szolgálatában:              - Horváth Gábor - Lettner Gábor - Kázmér Pál - 

 „A hétnek két olyan napja van, ami miatt sohasem aggódom. Két gondtalan nap, 
amit szentül őrzök a félelemmel és a fenntartással szemben.  

Az egyik ilyen nap: a tegnap, minden fájdalmával, gyötrelmével, hibáival és tévedé-
seivel örökre elmúlt, és többé nem hozhatom vissza. A szép, édes, kedves emlékek kivé-

É v i  J e l i g e   
Jézus Krisztus mondja: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 

által ér célhoz.” II. Korintusi levél 12,9/a 
 

E g y h á z u n k  2 0 1 2 .  É v i  J e l m o n d a t a :   
„Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma.”   

 

F e b r u á r i  p r o g r a m j a i n k :  
 

Február 22-25.ig Piliscsabán elöljárói konferencia lesz 
 

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

Kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
Szerdán 17 órakor házi csoport (változó helyszínnel) 
Csütörtökön 19 órakor ifjúsági óra, 
Pénteken Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz  
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, 1500 órakor Hidason. 
        Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.  
                Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentiszteletet tartunk  
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.   

  

M é d i a  p r o g r a m o k :  
 

Február 3-án metodista félóra műsor lesz a Kossuth rádióban 1330-kor. 
 

I n f o r m á c i ó :  
  
Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt 

év elején az állam felé fizetett adójának felajánlható 1-1%-áért, melyet a Magyarországi Metodis-

ta Egyház (808 személy - 4.476.501.- Ft), illetve a Márta-Mária Alapítvány (603.484,- Ft) 

javára rendelkezett. Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszön-
jük! Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerősei figyelmét is 
felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!  

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

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17 

 



3 |

S z ü l e t é s n a p j u k a t  e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p l i k :  
 

Kőszegi Lászlóné Andrea 7-én 
Csonkáné Magyar Erika 8-án 
Kerezsi Mihályné Nóra 16-án 
Szita Szabolcs 17-én 
Kőszegi László id. 22-én 
Csonka Fruzsina 27-én 

 
„Uram, áldd meg ajkamat minden nap, hogy tanúskodjon igédről, jóindulattal szól-

jon, és a kényelmetlen igazságot se hallgassa el. Add, hogy elég bátor legyen a megbé-
kéléshez, hogy ne fukarkodjon a dicséret és a hála szavaival. Segíts, hogy tudjon hall-
gatni is a megfelelő időben, és megőrizze a rábízott titkot.”  

D .  B L O C K  
 

E l m ú l t  h ó n a p b a n …  
 

Január elsejétől nyolcadikáig Alians imahetet tartottunk Pécsett.  
Ezeken az alkalmakon különböző egyházak lelkészei szolgáltak: baptista, pünkösdi, 

görög katolikus, meto-
dista és első alkalommal 
őskeresztyén lelkész is. 

Örömmel voltunk 
együtt a különböző 
gyülekezetekben, is-
merkedtünk, örültük a 
testvéri találkozásoknak. 

A Pünkösdi imaház-
ban tartott megnyitó 
istentiszteleten hangzott 
el a következő gondolat                     - Gyurkó József - Kovács József - Macher Tivadar - –  

Macher Tivadar szolgálatában:              - Horváth Gábor - Lettner Gábor - Kázmér Pál - 

 „A hétnek két olyan napja van, ami miatt sohasem aggódom. Két gondtalan nap, 
amit szentül őrzök a félelemmel és a fenntartással szemben.  

Az egyik ilyen nap: a tegnap, minden fájdalmával, gyötrelmével, hibáival és tévedé-
seivel örökre elmúlt, és többé nem hozhatom vissza. A szép, édes, kedves emlékek kivé-

É v i  J e l i g e   
Jézus Krisztus mondja: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 

által ér célhoz.” II. Korintusi levél 12,9/a 
 

E g y h á z u n k  2 0 1 2 .  É v i  J e l m o n d a t a :   
„Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma.”   

 

F e b r u á r i  p r o g r a m j a i n k :  
 

Február 22-25.ig Piliscsabán elöljárói konferencia lesz 
 

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

Kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
Szerdán 17 órakor házi csoport (változó helyszínnel) 
Csütörtökön 19 órakor ifjúsági óra, 
Pénteken Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz  
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, 1500 órakor Hidason. 
        Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.  
                Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentiszteletet tartunk  
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.   

  

M é d i a  p r o g r a m o k :  
 

Február 3-án metodista félóra műsor lesz a Kossuth rádióban 1330-kor. 
 

I n f o r m á c i ó :  
  
Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt 

év elején az állam felé fizetett adójának felajánlható 1-1%-áért, melyet a Magyarországi Metodis-

ta Egyház (808 személy - 4.476.501.- Ft), illetve a Márta-Mária Alapítvány (603.484,- Ft) 

javára rendelkezett. Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszön-
jük! Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerősei figyelmét is 
felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!  

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

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17 

 



| 4

Ö k u m e n i k u s  k i n c s e i n k  
 

Az Őskeresztyén Apostoli Egyház pécsi gyülekezetének honlapján találtuk a John 
Wesleyvel kapcsolatos alábbi történetet: 

 

Mi a bűn? 
Fontos szem előtt tartanunk, amit John Wesleynek írt anyja, Susanna Wesley, ami-

kor megkérte őt, hogy írja le világosan, mi a bűn. W. János talán annak fölsorolására 
vágyott, hogy mit szabad és mit nem. Anyja azonban sokkal jobbat adott neki. Vála-
szában ezt írta: 

„Kövesd ezt a szabályt: ami gyengíti értelmedet, csökkenti lelkiismereted érzékeny-
ségét, elhomályosítja benned Isten tudatát, vagy elveszi a szellemi dolgok ízét; vagyis 
ami növeli tested erejét és hatalmát az elméd felett, számodra bűn az, bármilyen ártat-
lan legyen is önmagában.” 

 
G o n d o l a t o k  k a r á c s o n y  u t á n  

 

Már több mint egy hónapja, hogy elmúlt a karácsonyi időszak. Ezen a szép ünnepen 
az advent, a várakozás, az ünnepre és az ajándékozásra készülődés, a családi találkozók, 
utazások megszervezésének, a lakás tisztításának, csinosításának, a karácsonyfa beszer-
zésének, díszítésének teendőivel telik.  

Maga a karácsonyi ünnepnap, az Úr Jézus emberi létre születésének, bizonyos fokig 
sok minden beteljesülésének időpontja, időszaka. Az egyházi ünnepek közül talán a 
legbensőségesebb, a szeretetet leginkább fókuszba állító ünnepkör. Kissé ellentmondá-
sos módon egyes embereknek (magányosoknak, szeretteiket vesztetteknek) az év legne-
hezebb időszaka.  

Talán ennél az ünnepnél áll fenn leginkább az a veszély, hogy a sok fáradság, csillo-
gó külsőség, ajándékozás, 
ünnepi sütés-főzés, stb. 
elfedi, háttérbe szorítja a 
lényeget: Jézus Krisztus 
megszületésének örömteli 
tényét.  

Másrészt sokkal köny-
nyebb az aranyos Jézuskát, a 
jászolban fekvő művészien, 
vagy kedves-giccsesen Mári-

telével - amelyek hátrahagyták rózsaillatukat az elmúlt napról a szívemben - semmi 
közöm sincs a tegnaphoz. Az enyém volt, és most már Istené.  

A másik nap, ami felől nem aggódom: a holnap, minden lehetőségével, küzdelmé-
vel, terhével, veszélyeivel, nagy ígéreteivel együtt. A nap majd fölkel rózsás ragyogásá-
ban, vagy a felhők álarca mögött. De fölkel. A holnap majd az enyém lesz.  

Ezért csak a hét egy napja maradt nekem: a ma. Bárki megharcolhatja a mai nap 
harcait. Bárki hordozhatja egy nap terheit. Ezért hittel vállalom, és csak egy napi utat 
teszek meg egyszerre. Miközben hűségesen és kötelességtudóan futok pályámon és 
végzem kijelölt feladatomat ezen az egy napon, a mindenható Isten gondoskodik a 
tegnapról és a holnapról.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

A záró istentiszteleten 
gyülekezetünk tagjaiból 
néhányan a Baptista 
templomban. 

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

Kétféle keresztyén létezik. A gőgös, aki azt gondolja, hogy alázatos. Az alázatos, aki 
attól fél, hogy gőgös. Kell azonban lennie egy még jobb fajta keresztyénnek is! Mégpe-
dig annak, aki megfelejtkezik önmagáról, és mindent Jézus kezébe tesz, aki nem tölti az 
idejét hiábavaló módon azzal, hogy önmagát megjobbítsa. Az ilyen el fogja érni célját. 

C O R R I E  T E N  B O O M  
 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 

ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az Ő alkotása va-
gyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített 
Isten, hogy azok szerint éljünk.”  

E F É Z U S I  L E V É L  2 : 8 - 1 0  
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1:12), Mária megdöbbent (Lukács 1:29), a pásztorokon nagy félelem vett erőt (Lukács 
2:10). Egyedül Erzsébet ajkán 
csendül fel mindjárt egy csodás 
áldásmondás Máriára vonatkozóan, 
a Jézussal már terhes Máriával való 
találkozáskor. A későbbi Keresztelő 
János már magzati állapotban 
érzékeli és „ujjongva mozdult meg” 
anyja méhében (Lukács 1:44), 
amikor érzékeli Jézus jelenlétét. A 
félelemteljes reakciót rögtön követi 
a „ne féljetek!” bíztatás, ennek az 
eredménye a megnyugvás, a fel-
adat-, küldetés vállalása. Mária is és Zakariás is csodás énekben fogalmazza meg kitörő 
örömét, amikor túljutott az első megdöbbenésen (Lukács 1:46-56, 67-79).  

A pásztorok készpénznek vették az angyalok üzenetét. Amikor a mennyei seregek 
eltávoztak, nem sokat „teológizáltak” a messiás eljövetelével kapcsolatos prófétai kije-
lentésekről (valószínűleg keveset is ismertek belőlük), hanem a dolog gyakorlati oldalát 
nézve, valószínűleg fogtak néhány bárányt (hogy ne üres kézzel állítsanak be az újszü-
lött családjához), és elindultak, hogy meggyőződjenek a „dologok állásáról” (Lukács 
2:15-től). Betlehemben mindent úgy találtak, ahogy az angyalok mondták nekik: ott 
volt a jászol, benne a kisded, mellette anyja, apja, milyen csoda! Lelkendezve mesélték 
el a mezőn szerzett élményeiket, amelyeket Mária mélyen elrejtett a szívében, és ott 
forgatta azokat. A pásztorok Istent dicsőítve indultak vissza a mezőre munkájukhoz 
(mert az alól senki nem mentette fel őket), de útközben mindenkinek meséltek azokról 
a csodás tapasztalatokról, amik velük megtörténtek. Legnagyobb élményük az volt, és 
azért „dicsőítették Istent, hogy mindent pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan Ő 
megüzente nekik” (Lukács 1:20). 

Aki mindezekből az örömökből kimaradt, az a szállásadó fogadós volt. Minden ott 
zajlott az „orra előtt”, de ő nem volt részese semminek. Valószínűleg teljesen lekötötte 
őt az, hogy a szállásért jelentkezők közül „kihalássza” a jómódú, jól fizető, sok szolgálta-
tást igénybe vevő vendégeket, azokat jól ellássa, és minét több sápot szedjen le róluk. 
Mit is várhatott volna egy szegény fiatal pártól, akiket nagy kegyesen beengedett az 
istállóba, és most még attól is tartania kellett, hogy a szülés körüli bonyodalmakkal 
megzavarják a jó vendégek nyugalmát. Talán néha mi is sok lelki értéket elveszítünk, 
ha prioritásainkat csak az anyagi, emberi síkon helyezzük el. 

ával, Józseffel, állatkákkal, pásztorokkal és fényes királyokkal körülvett pufók kisgyer-
meket elfogadni, mint életünk urának szerepét ajánló, a kereszten kínhalált halt Isten-
fiának, Emberfiának elborzasztó ábrázolását. 

Azonban minden ember számára megkerülhetetlen, hogy ne csak a karácsony, de 
Jézus életének - halálának - feltámadásának evangéliumát is meghallja, és állást foglal-
jon vele kapcsolatban. Vagy elfogadja, és ez által biztos földi- és örök élethez jut, vagy 
elutasítja, és kínlódó, ellentmondásokkal teli, bukdácsoló földi pályát jár be, majd en-
nek végén, a mindenkire váró elszámoláskor, a vesztes oldalán köt ki. 

Jézus születését részletesen a Máté és Lukács evangéliuma ismerteti. Hosszabb ideje 
foglalkoztattak azon bibliai szereplők reakciói, akik az evangéliumok szerint Jézus szü-
letéséről értesültek. Több népből származó, más-más társadalmi állású, más-más vallási 
és világi műveltségű, más-más hitéletű ember reakciójáról tudósít a Szentírás. Mivel a 
Biblia mindig mintát, modellt is akar adni egyes szereplői bemutatásakor, nekünk is 
érdemes kicsit megnézni, hogy Jézus születésének híre, az Evangélium kihez, mikor, 
hogy jutott el, mit értett meg belőle, és mit tett ennek hatására. Főként az utóbbi kér-
dés nagyon fontos számunkra, a karácsonyt követő időszakban is!  

Jézus születésekor a Bibliában említett legfontosabb szereplők: 
Jézus szülei: Mária és József; Keresztelő János szülei: Zakariás, Erzsébet; a pászto-

rok, a szállásadó (közvetve), a napkeleti bölcsek (királyok), a politikai hatalmat gyakor-
lók (Heródes király, Augustus császár), a nép szellemi-, vallási elitje (főpapok, írástu-
dók), a templomban hűségesen szolgáló prófétanő: Anna, és egy jeruzsálemi istenfélő 
öregember: Simeon. 

Ha ezt a felsorolást végig nézzük, találunk bennük képviselőket a legfelső politikai 
és vallási vezetői rétegből, Izrael fiai közül és a pogányok közül. A hitüket egész hosszú 
életükön át komolyan vevő, Istent hűségesen szolgáló civil embert (Simeon), „profi” 
lelki embert (Anna prófétanő, Zakariás pap), és egyszerű „kétkezi” embereket (József és 
a pásztorok), vállalkozót (fogadós), háziasszonyt (Erzsébet, Mária), ezek között fiatalo-
kat, öregeket, hatalommal bírókat és kiszolgáltatottakat, tudósokat és írástudatlanokat, 
vallásosakat és hitetleneket. 

Isten mindenkinek azon a módon szól, ahogy kultúrája, műveltsége megkívánja, 
hogy megértse ezt a fontos üzenetet, fia megszületését, az evangéliumot (görögül 
euangelion=örömhír). A hír fontosságát bizonyítja, hogy közvetítőül azt az angyalt, 
Gábrielt bízza meg Isten annak közlésével, aki annak idején 600 évvel korábban Dáni-
elnek is megmagyarázza a végidőkre vonatkozó látomásait.  

Az örömhírrel való találkozás - mint annyiszor a Bibliában – félelmet, rettegést vál-
tott ki az emberekből. Érdekes módon éppen azokból, akik számára tényleg örömhírré 
változott rövid időn belül Jézus születésének bejelentése: Zakariás megrettent (Lukács 
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akkori Palesztina egész tartományát, amely halála után több részre szakadt szét. Vas-
kézzel, féltékenyen, és minden riválisát félreállítva óvta a hatalmát. Ő a napkeleti böl-
csektől tudta meg, hogy megszületett a „zsidók királya” (Máté 2:1-től). Elképzelhető 
milyen rettegés fogta el. A Biblia finoman fogalmaz: „nyugtalanság fogta el, és vele 
együtt az egész Jeruzsálemet” (Máté 2:3). Ez a környezetét is félelembe kergethette, 
mert a kegyetlen kényurak „nyugtalansága” könnyen emberéleteket is követelhetett. 

„Összerángatta” az akkori „tudományos tanácsát” (főpapokat és írástudókat), és 
megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: Bet-
lehemben, idézve az idevonatkozó mikeási próféciát (Mikeás 5:1-3). Bizonyára hamar 
megtalálták az igehelyet, mert kb. 700 éve több generáció tanulmányozta ezeket a 
próféciákat. Megdöbbentő, hogy milyen hamar elfelejtették ők is és a jeruzsálemiek is 
azt az isteni üzenetet, amelyre az idegenek érdeklődése hívta fel a figyelmet.  

Heródes persze nem felejtette el, először megpróbált jó képet vágni a dologhoz, és 
kedvesen a visszaúton is betérésre 
invitálta a bölcseket, hogy megtudja, 
valóban megszületett-e a király? Tud-
juk, hogy a bölcseket Isten álombéli 
figyelmeztetése más útra terelte. He-
ródes ezt észlelve indulatos természe-
tének megfelelően óriási vérfürdőt 
rendezett Betlehemben a hasonló korú 
kicsinyek között. (Itt teljesedett be a 
Jeremiás 31:15-ben  található prófé-
cia.) Jézus küldetését teljesen félreértve 
politikai hatalma féltése miatt kegyet-
len alaptermészetének engedve pokoli módon reagált az örömhíre. Nála nem a hittel 
volt baj, mert sok más emberrel ellentétben elhitte, és komolyan vette Jézus születését, 
hanem az ördögi cselekedettel.  

Nézzük meg a zsidó szellemi vezető elit, a farizeusok, írástudók, papok, főpapok 
táborát. Már évszázadok óta tanulmányozták az Ószövetség iratait, amelyek a babiloni 
fogságból való visszatérés után gyakorlatilag teljes körűen rendelkezésre álltak. Ebben 
Mózestől a Zsoltárokon keresztül, Ézsaiáson és a többi prófétán át nagyon sok prófécia 
beszél a Messiásról, Jézusról. Ők egy olyan messiás-képben fogalmazták meg elvárásai-
kat, amely teljesen eltakarta előlük (néhány személytől eltekintve) a valódi Jézus képét, 
lehetetlenné téve annak felismerését. 

Ez a tény azt üzeni nekem, hogy a Biblia üzenete csak a Szentlélek megvilágító ereje 
által lesz érthető számunkra. Nem elég a tárgyszerű ismeret, ha az üzenet az észnél 

Két ember volt, akiknek az első reakciója nem a félelem, hanem a hála, az Isten di-
csőítése és a bizonyságtétel volt: Simeon, „igaz és kegyes ember” (Lukács 2:25-től) és 

Anna prófétanő (Lukács 2:36-tól). Simeonnak a Szentlélektől ígérete volt, „hogy nem 
hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr 
Krisztusát”. Anna pedig (aki már 100 
évnél idősebb lehetett) 84 éve özvegy 
„böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel 
és nappal” a templomban (Lukács 2:37). 

Amikor Jézust 8 napos korában szülei 
bemutatták a templomban ez a két idős 
hűséges ember azt az ajándékot kapja, 
hogy személyesen megismerhessék meg-
váltójukat. Simeon ekkor csodás próféciát 
mond Jézus üdvözítő szolgálatáról a 
pogányok felé (tehát mi felénk) is (Lukács 
2:29-től). Anna pedig bizonyságot tesz 
„mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását” (Lukács 2:36-tól). 

Nézzük meg kicsit közelebbről a napkeleti bölcseket. A kialakult hagyomány sze-
rint számuk három volt az ajándékok felsorolásából (arany, mirha, tömjén) és értékéből 
következően királyokra gondolnak e hagyomány megfogalmazói. A lényeg az, hogy 
pogányok voltak. Isten az ő akkori tudományos nyelvükön, az asztrológián és asztro-
nómián keresztül tudatja velük fia, Izrael királya megszületését. Ezt a bölcsek annyira 
komolyan vették, hogy sok 100 km-es fáradságos, veszélyekkel teli utat vállaltak, hogy 
hódoljanak ennek az újszülött uralkodónak. Isten a csillag útmutatásával és emberi 
(írástudói) segítséggel vezette el őket Betlehembe, és ott az istállóba. Nem zavarta őket 
az ellentmondásos környezet, „leborulva imádták őt” (Máté 2:11). A visszautat álomban 
jelölte ki Isten.  

A hatalmat gyakorlók közül alapvető fontosságú Augustus császár szerepe (Gaius 
Octavius Caesar Kr.e. 63- Kr.u. 14), aki magát „szerényen” Augustusnak = magasz-
tosnak szólíttatva uralta az akkori civilizált világot, a Római Birodalmat. Az ő népszám-
lálási rendelete miatt kellett Máriának és Józsefnek Betlehembe mennie. Így született 
meg Jézus Betlehemben, Dávid szülőhelyén, a mikeási próféciának megfelelően (Mikeás 
5:1-3). Megjegyezzük, hogy Mikeás Krisztus születése előtt 700 körül élt. Izrael törté-
netében már nem egyszer láttuk, hogy világhatalmak urainak döntései tudtukon kívül 
egyengették Isten üdvtervének útját.  

A másik uralkodó Heródes volt (I. Heródes, vagy Nagy Heródes, uralkodott Kr.e. 
37-4-ig). Kegyetlen kényúr, aki a rómaiak vazallusaként, őket kiszolgálva uralhatta az 
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Utolsóként Józsefről szeretnék néhány gondolatot leírni. Tudom, hogy ez balgaság, 
és ilyet nem is illik mondani, de kicsit keveslem azt, amit Józsefről tudunk az Újszövet-
ségből. Azt a csendes megbízhatóan tevékenykedő típust képviseli, aki nagy csinnadrat-
ta nélkül teszi azt a dolgát „ami nélkül sok minden nem jöhetett volna létre”, ahogy ma 
mondani szokás. Biztos neki is voltak elképzelései az életről: elveszi ezt a kedves, erköl-
csös lányt, és egy nyugodt életvitelre, becsületes munkára, és családjának fenntartására, 
gyermekeinek felnevelésére fordítja majd erejét, rendezi be életét. (Hogy miért ábrázol-
ják mindenütt Máriánál sokkal idősebb, kopasz, szakálla bácsinak, azt még nem sikerült 
megtudnom). Minden esetre Mária isteni megbízatása az ő életét is alaposan „felforgat-
ta”. Feltételezem, hogy ő is – Máriához hasonlóan – rendkívüli kapcsolatban állt Isten-
nel, így vált alkalmassá erre a csendes „háttérszerepre”, amit az evangélium tanúsága 
szerint az ember-Jézus felnevelésében az Úr ráosztott. Kezdődött azzal, hogy a kedves 
kiválasztott menyasszonyról kiderül, hogy terhes. József nagyon megijedhetett ettől a 
szituációtól, nem akarta a lány vesztét, de valószínűleg nem is akarta elvállalni más 
gyermekének a felnevelését sajátjaként. Úgy döntött, hogy csendben elbocsátja Máriát. 
Józseffel álmában beszél az Úr, elmondja a fogantatás isteni eredetét (Máté 1:18-tól), és 
bíztatja, hogy ne féljen elvállalni a születendő isteni gyermek felnevelését Mária oldalán. 
József zokszó, okoskodás, kérdés nélkül enge-
delmeskedik. Ugyanígy álmában kap utasítást 
Jézus Egyiptomba való menekítésére, majd 
később onnan való visszatérésre.  (Itt teljesedik 
be a Hóseás 11:1-ben található prófécia: 
„Egyiptomból hívtam el fiamat.”) Jézust Máriá-
val együtt hűségesen nevelik Názáretben. A 12 
éves Jézus templomi elmaradásánál még hal-
lunk Józsefről, utána már nem. E történetben is 
érdemes felfigyelni Egyiptom szerepére, amely 
menedéket jelent Józsefnek, Máriának és a gyermek Jézusnak Heródes haragja elől. 
Korábban Jákob is itt menekül meg az éhhaláltól, ebben az országban válik Izrael egy 
néhány 10 fős családi közösségből több 100 ezres néppé, itt fordítják le az egyiptomi 
fáraó parancsára az Ószövetséget görögre. Létrejön a Septuaginta, amely évszázadokon 
át lelki tápláléka volt sok zsidó és nem zsidó generációnak. Ma kb. 8 és fél millió keresz-
tyén (kopt) él Egyiptomban, már több mint 2000 év óta, majd 1500 éves arab asszimi-
lációs nyomás ellenére. 

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

megragad, és nem jut el a szívig. Ahogy Pierre Corneille mondja az általunk is gyakran 
énekelt versében: „Ha nem te szólsz Uram, a szó fülig ha érhet, de szívig nem mehet, de 
szívig nem mehet.” 

Két „főszereplő” életét szeret-
nénk még röviden megtekinteni: 
Máriáét és Józsefét. Mindketten 
Dávid házából származtak. Mária 
egy istenfélő, kedves tiszta hajadon, 
József pedig egy konszolidált isten-
félő iparos, ácsmester (mai szóval 
kisvállalkozó) volt. A szülők a meg-
bízható, megállapodott ember mel-
lett valószínűleg biztosítottnak lát-
ták a fiatal Mária védelmét és ellátását, így József eljegyezte őt. Minden szépen alakult, 
József is elégedett lehetett, mert egy jó házból való, jó kapcsolatokkal rendelkező lányt 
vehetett feleségül (rokona volt a tekintélyes jeruzsálemi pap, Zakariás feleségének, 
Erzsébetnek). Mária pedig megbízható oltalmazót, őt tisztelő és szerető embert remél-
hetett leendő férjében. És ekkor történt a nagy változás! Máriánál megjelent Gábriel, 
aki egy volt a hét arkangyal közül, és közölte vele Isten kegyelmi döntését: szülni fog, 
anyja lesz egy fiúnak, akit „a Magasságos Fiának mondanak majd…” (Lukács 1:31-33). 
Máriának kicsit érthetetlen volt az egész, meg is rettent a következményektől, mert 
abban az időben igen komoly veszélyekkel járhatott a házasságon kívüli kapcsolat, és az 
abból született gyermek, könnyen halállal végződő megkövezés lehetett a dolog vége. 
Az angyal válasza után Mária alázatosan vállalja a neki szánt megbízatást. Hogy mit 
érezhetett Mária, miután az angyal elment, arról nem beszél az ige, de valószínűleg sok 
nehéz gond nyomhatta lelkét. Lehet, hogy Erzsébethez, Keresztelő János édesanyjához 
is azért ment, hogy ezeket megossza vele. Valószínűleg azért vált alkalmassá Isten üdv-
tervében ilyen kitüntetett szerepre, mert istenfélő, engedelmes és alázatos volt. Több 
helyen is azt olvassuk róla, hogy a Jézussal kapcsolatos kijelentéseket mélyen elrejtette  
szívében, ott forgatta azokat, a fájdalmasok pedig mint éles kés járták át szívét. Mindig 
hű volt Jézushoz akkor is, ha mint ember nem értette őt (pl., amikor a 12 éves Jézus 
elmarad a templomban). Jézus utolsó útján is egy volt azok közül, akik a keresztig 
elkísérték. Felfoghatatlan, hogy mit élhetett át, amikor ártatlan gyermekét erkölcsileg 
és fizikailag a végtelenségig megkínozva, szégyenletes keresztfán kellett látnia szenved-
ni és kiszenvedni. Mária rendkívüli ember volt, a világtörténelemben egyedüli, és egy-
szeri megbízatással. Ilyen minőségben minden tiszteletet és szeretetet megérdemel, de 
protestáns emberként nem tekintem őt Istennek, vagy isteni jellegűnek.  
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sok veszélynek vannak kitéve (kábítószer, AIDS, tévé-, videó-, számítógép-függőség, 
idegen szellemi hatások stb.). Csak Isten segíthet rajtuk, hogy ”ne legyenek olyanok, 
mint apáik: szilaj és makacs nemzedék” (Zsoltár 78,8). Néhány év múlva közülük ke-
rülnek ki az ország vezetői, ők döntenek fontos kérdésekben, ők nevelik a következő 
generációt. Tőlünk is függ, hogy milyen felnőttek lesznek ezekből a gyermekekből, mit 
fogadnak el jónak és értékesnek, vagy rossznak és értéktelennek. Szükségük van arra, 
hogy halljanak az igazságról, amely szembesíti őket bűneikkel, ugyanakkor megmutatja 
a  szabadulás útját. Mondjuk el nekik, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása adhat 
csak megoldást, szabadságot és igazi boldogságot életükben. Jézus Krisztus − a világ 
Megváltója − az ő Megváltójuk akar lenni. Ha egy gyermek megmenekül, egy egész 
életet nyertünk meg. Ehhez hallaniuk kell az evangéliumot, de ”hogyan hallják meg 
igehirdető nélkül (Róma 10,14)?” Milyen kiváltság, ha valaki segíthet a gyermekeknek, 
és lábaikat az igazság ösvényére irányíthatja! Segíteni szeretnénk a hívő gyermekeket a 
lelki növekedésben, és abban, hogy aktív tagjaivá válhassanak egy helyi keresztyén 
gyülekezetnek. Küldetésünk a magyar keresztyén egyházak és gyülekezetek támogatása 
a gyermekmissziói munka építésében. „ (idézve honlapjukról) 

Honlapjuk: www.visz.org/ 

Gyermek-honlap: www.csodaklikk.com 

Területi munkatárs: Vágó Angéla 

Ha valaki támogatni szeretné a VISZ munkáját, bankszámlájuk száma: Budapest 

Bank Rt. 10103056-39003421-00000008 (kérjük, hogy az átutaláson, vagy csekken 
tüntessék fel „VAAN” névjegykódot, hogy az adomány a területi munkatárs szolgálatát 
támogassa). 

 
A ReMa Alapítvány felekezetközi keresztény misszió.  
Két főmunkatárssal és több önkéntes oktatóval és segítővel dolgoznak. „Küldeté-

sünk, hogy felkészítsük a helyi gyülekezeteket és családokat a gyermekek és tinik 
hatékony szolgálatára azzal a céllal, hogy az életük megváltozzon. Az érzelmi 
intelligenciát is fejlesztő, élményalapú pedagógia szemléletmódjával és módszertanával 
segíteni szeretnénk a szülőket és tanítókat abban, hogy nevelői tevékenységük az egész 
személyiséget érintse. Az értelemhez is szóljon, de az érzelmeket, tapasztalatokat is 
felhasználva a gyerekek valós élethelyzeteiben a kihívások a keresztény értékrenden 
alapuló megoldáshoz vezessen. 

Ennek érdekében tanfolyamokat, szakmai napokat szervezünk, oktatási anyagokat 
adunk ki, konferenciákat, családi délutánokat rendezünk, szülők számára gyakorlati 
nevelési kérdésekről előadásokat tartunk.

A  B i b l i á m  
 
Van úgy, hogy rám nehezül minden bűnöm 
s úgy érzem, borzad, aki rám tekint, 
el kellene a földről menekülnöm, 
de sehol egy bíztató fény nem int, 
s bárkihez mennék, követ vetne rám... 
 
s asztalomon, mint sokszor, most megint 
ragyogni kezd, mint a nap, a Bibliám. 

B Ó D Á S  J Á N O S  

 

G y e r m e k k e l  é s  T i n i k k e l  f o g l a l k o z ó  s z o l g á l a t o k  
 

Egyházunk és gyülekezetünk gyermekek és tinik közti szolgálatában két szervezet 
támogatását élvezhetjük. Gyermekmunkások oktatásában, az oktató anyagok elkészíté-
sében sokat segítenek: a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) és a ReMa (Reménység 
Magjai Alapítvány).  

A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövet-
ség, Gyermek-Evangé-lizációs 
Közösség, 1989.) a nemzetközi 
CEF (Child Evangelism 
Fellowship, 1937.) magyarországi 
képviselője. „Szervezetünk bibliai 
alapokon álló protestáns hitvallá-
sú, felekezetközi gyermekmisszió. 
A CEF-nek a világ 176 országában 
kb. 2800, Európában több mint 
550 fő-állású munkatársa van. 

Jelenleg 18 főállású munkatárs szolgál Magyarországon.  
„A föld lakosainak egyharmada 15 évesnél fiatalabb. A gyermekek legnagyobb része 

nem ismeri a megváltás örömhírét. Az Úr Jézus ezt mondta: ”Engedjétek hozzám jönni 
a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.” (Márk 
10,14). Magyarországon több mint 2 millió gyermek él. Találkozunk velük mindennap 
az utcán, az üzletekben, utazás közben, vagy otthon. Örülünk nekik, vagy bosszanko-
dunk miattuk. Sajnáljuk őket, vagy irigyeljük könnyű életükért. A gyermekek naponta 
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Gyermek-honlap: www.csodaklikk.com 
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támogassa). 
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segíteni szeretnénk a szülőket és tanítókat abban, hogy nevelői tevékenységük az egész 
személyiséget érintse. Az értelemhez is szóljon, de az érzelmeket, tapasztalatokat is 
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A  B i b l i á m  
 
Van úgy, hogy rám nehezül minden bűnöm 
s úgy érzem, borzad, aki rám tekint, 
el kellene a földről menekülnöm, 
de sehol egy bíztató fény nem int, 
s bárkihez mennék, követ vetne rám... 
 
s asztalomon, mint sokszor, most megint 
ragyogni kezd, mint a nap, a Bibliám. 

B Ó D Á S  J Á N O S  

 

G y e r m e k k e l  é s  T i n i k k e l  f o g l a l k o z ó  s z o l g á l a t o k  
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nem ismeri a megváltás örömhírét. Az Úr Jézus ezt mondta: ”Engedjétek hozzám jönni 
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kaptam – fél órára rá, hogy a testvérnővel beszéltem. 
Isten egyértelművé tette számomra, hogy mit kell tennem, és én állok elébe.” 
A ReMa munkatársa hozzáfűzte: „Számomra megdöbbentő volt ezt a beszámolót 

olvasni. A tanfolyam díja 50.000 Ft. A körülményekről és a szükségről való tájékozódás 
után úgy láttuk jónak, hogy a kiskunhalasi gyülekezetnek (konkrét személyek ismerete 
nélkül) 50%-os engedményt adjunk a tanfolyami díjból, ezért olvashattok 25.000 Ft-
ról. Isten pedig kirendelte az összeg másik felét, hogy ez az elhivatott hölgy elvégezhes-
se a tanfolyamot. 

Adományaikkal Önök 
is az Úr konkrét terveinek 
megvalósulását segítik 
elő, még ha ez Önöknek 
nem is mindig válik lát-
hatóvá. Szívből köszön-
jük, és hálával vesszük, ha 
a jövőben is részt kíván-
nak venni ilyen módon is 
Isten szolgálatában!” 

Honlapjuk: www.remaalapitvany.hu 

Bankszámlájuk száma:  
AXA Bank Europe SA Mo-i Fióktelepe 17000019-11402420 
 
Mindkét szervezet fő célja, hogy a gyermekek és tinik megismerjék az Úr Jézus 

Krisztust, átadják életüket neki. Főfoglalkozású és önkéntes munkatársakkal végzik ezt 
a fontos szolgálatot, támogatásokból tartják fenn, e nélkül nem tudnának az egyházak 
és gyülekezetek segítségére lenni. 

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

M á s k é p p e n  
 

Ne mond, hogy „kell”, 
de örülj, hogy „lehet”! 
Ne mond, hogy „Törvény”, 
Hisz’ minden szeretet. 

Ne mond, hogy „vak-sors, 
vagy fátum, vagy csapás”.  
Hiszen Teremtődnek 
Azt mondhatod: „Atyám”. 

T Ó T H  A T T I L A  

A ReMa nagy becsben tartja a Szentírást, 
melyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberek 
felé, valamint Jézus Krisztus evangéliumának 
igazságát és hatalmát, mely változást hoz az 
emberi életbe. Missziónk különlegesen fontosnak 
tartja a gyermekeket, a gyülekezetet, a kapcsola-
tokon alapuló szolgálatot, az igazság tanítását, a 
szellemi vezetést és a minőséget. „ 

 
A ReMa évvégi adományokat köszönő levelé-

ben egy jelenlegi hallgatójuk motivációs leveléből 
idéztek egy hosszabb részt: 

„... Így vezetett Ő el engem a kiskunhalasi 
baptista gyülekezethez, ahol 2009. augusztus 23-
án bemerítkeztem. Hasonló módon tette lehető-
vé, hogy bábcsoportunk alakuljon ugyanez év novemberében, amelynek azóta is lelkes, 
aktív tagja vagyok. Bábozások alkalmával egyre gyakrabban okoz nehézséget, hogy 
hogyan kellene bevezetni, illetve levezetni az elbábozott történeteket. Igaz, maguk a 
bábtörténetek is megállnák egyedül a helyüket, de mégis csak jobb, ha van az elején 
egy kis ráhangolódás, illetve a végén egy összegző beszélgetés, ami elmélyíti, konkreti-
zálja a történet mondanivalóját. 

Isten segítségével eddig megoldódtak a nehézségek, de úgy gondolom, egy kis 
szakmai segítségre, háttértudásra főleg a módszerekre vonatkozóan mindenképpen 
szükségem van. Ezen felül fél évvel ezelőtt lelkipásztorunk megkeresett azzal a kérdés-
sel, hogy nem lenne-e kedvem a gyülekezetünk vasárnapi bibliaiskolájában tanítani. Én 
ezt megtisztelőnek éreztem, hiszen alig két éve vagyok tagja a gyülekezetnek, és már 
ilyen fontos feladatot szeretnének rám bízni, de nem mertem rá igent mondani, hiszen 
olyan kevés még ilyen téren a tudásom. 

Azután is sokszor eszembe jutott ez a kérdés és az út, ahogyan megtértem. Anélkül, 
hogy hívő lettem volna, gyerekeknek magyaráztam a Biblia történeteit, és közben 
nemcsak én tértem meg, de néhány gyermek is. Ezért elhatároztam, hogy az első adan-
dó alkalommal továbbképzem magam ezen a téren. 

Nyár elején aztán az egyik testvérnő érkezett a hírrel, hogy van Szegeden egy lehe-
tőség bibliaiskolai tanítói képzésre 25 ezer forintért. Ismét nehézségbe ütköztem, mert 
nem volt ennyi pénzem. Már le is mondtam arról, hogy menjek erre a képzésre – ezt 
határozottan ki is jelentettem annak a testvérnőnek, aki intézte a képzéssel kapcsolatos 
dolgokat -, amikor Jézus ismét megmutatta, hogy velem jár. Postán 25 ezer forintot 



15 |

kaptam – fél órára rá, hogy a testvérnővel beszéltem. 
Isten egyértelművé tette számomra, hogy mit kell tennem, és én állok elébe.” 
A ReMa munkatársa hozzáfűzte: „Számomra megdöbbentő volt ezt a beszámolót 

olvasni. A tanfolyam díja 50.000 Ft. A körülményekről és a szükségről való tájékozódás 
után úgy láttuk jónak, hogy a kiskunhalasi gyülekezetnek (konkrét személyek ismerete 
nélkül) 50%-os engedményt adjunk a tanfolyami díjból, ezért olvashattok 25.000 Ft-
ról. Isten pedig kirendelte az összeg másik felét, hogy ez az elhivatott hölgy elvégezhes-
se a tanfolyamot. 

Adományaikkal Önök 
is az Úr konkrét terveinek 
megvalósulását segítik 
elő, még ha ez Önöknek 
nem is mindig válik lát-
hatóvá. Szívből köszön-
jük, és hálával vesszük, ha 
a jövőben is részt kíván-
nak venni ilyen módon is 
Isten szolgálatában!” 

Honlapjuk: www.remaalapitvany.hu 

Bankszámlájuk száma:  
AXA Bank Europe SA Mo-i Fióktelepe 17000019-11402420 
 
Mindkét szervezet fő célja, hogy a gyermekek és tinik megismerjék az Úr Jézus 

Krisztust, átadják életüket neki. Főfoglalkozású és önkéntes munkatársakkal végzik ezt 
a fontos szolgálatot, támogatásokból tartják fenn, e nélkül nem tudnának az egyházak 
és gyülekezetek segítségére lenni. 

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

M á s k é p p e n  
 

Ne mond, hogy „kell”, 
de örülj, hogy „lehet”! 
Ne mond, hogy „Törvény”, 
Hisz’ minden szeretet. 

Ne mond, hogy „vak-sors, 
vagy fátum, vagy csapás”.  
Hiszen Teremtődnek 
Azt mondhatod: „Atyám”. 

T Ó T H  A T T I L A  

A ReMa nagy becsben tartja a Szentírást, 
melyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberek 
felé, valamint Jézus Krisztus evangéliumának 
igazságát és hatalmát, mely változást hoz az 
emberi életbe. Missziónk különlegesen fontosnak 
tartja a gyermekeket, a gyülekezetet, a kapcsola-
tokon alapuló szolgálatot, az igazság tanítását, a 
szellemi vezetést és a minőséget. „ 

 
A ReMa évvégi adományokat köszönő levelé-

ben egy jelenlegi hallgatójuk motivációs leveléből 
idéztek egy hosszabb részt: 

„... Így vezetett Ő el engem a kiskunhalasi 
baptista gyülekezethez, ahol 2009. augusztus 23-
án bemerítkeztem. Hasonló módon tette lehető-
vé, hogy bábcsoportunk alakuljon ugyanez év novemberében, amelynek azóta is lelkes, 
aktív tagja vagyok. Bábozások alkalmával egyre gyakrabban okoz nehézséget, hogy 
hogyan kellene bevezetni, illetve levezetni az elbábozott történeteket. Igaz, maguk a 
bábtörténetek is megállnák egyedül a helyüket, de mégis csak jobb, ha van az elején 
egy kis ráhangolódás, illetve a végén egy összegző beszélgetés, ami elmélyíti, konkreti-
zálja a történet mondanivalóját. 

Isten segítségével eddig megoldódtak a nehézségek, de úgy gondolom, egy kis 
szakmai segítségre, háttértudásra főleg a módszerekre vonatkozóan mindenképpen 
szükségem van. Ezen felül fél évvel ezelőtt lelkipásztorunk megkeresett azzal a kérdés-
sel, hogy nem lenne-e kedvem a gyülekezetünk vasárnapi bibliaiskolájában tanítani. Én 
ezt megtisztelőnek éreztem, hiszen alig két éve vagyok tagja a gyülekezetnek, és már 
ilyen fontos feladatot szeretnének rám bízni, de nem mertem rá igent mondani, hiszen 
olyan kevés még ilyen téren a tudásom. 

Azután is sokszor eszembe jutott ez a kérdés és az út, ahogyan megtértem. Anélkül, 
hogy hívő lettem volna, gyerekeknek magyaráztam a Biblia történeteit, és közben 
nemcsak én tértem meg, de néhány gyermek is. Ezért elhatároztam, hogy az első adan-
dó alkalommal továbbképzem magam ezen a téren. 

Nyár elején aztán az egyik testvérnő érkezett a hírrel, hogy van Szegeden egy lehe-
tőség bibliaiskolai tanítói képzésre 25 ezer forintért. Ismét nehézségbe ütköztem, mert 
nem volt ennyi pénzem. Már le is mondtam arról, hogy menjek erre a képzésre – ezt 
határozottan ki is jelentettem annak a testvérnőnek, aki intézte a képzéssel kapcsolatos 
dolgokat -, amikor Jézus ismét megmutatta, hogy velem jár. Postán 25 ezer forintot 



| 16

V e s z é l y e s  j ó s z í v ű s é g  
 

Egy bennszülött prédikátor azt mondta egyszer a beszédében, hogy gyülekezetének 
nagyon sok tagja fog elveszni azért, mert rendkívül jószívűek. Amikor észrevette, hogy 
a hallgatók nagy része álmélkodva és megütközve tekint rá, így szólt: „Sokan a jelenlé-
vők közül azt hiszik, hogy tévedtem, mert éppen az ellenkezőjét kellett volna monda-
nom, vagyis azt, hogy azért fogtok elveszi, mert nem vagytok jószívűek. A helyzet 
azonban nem így áll. Pontosan úgy értettem, ahogy mondtam. Igen jószívűek vagytok 
a prédikációkkal szemben. Figyelmesen végighallgatjátok azt, de nem saját magatokért, 
hanem másokra való tekintettel.” 

Igen sokan hallgatják az Igét, de az értelmét átadják a mellettük, vagy a mögöttük 
ülőknek. Úgy gondolják, hogy éppen arra a szomszédjukra vonatkozik, aki a másik 
padban ül: „Ez most jól megkapta a magáét, és megérthette, mert éppen neki szólt, 
amit az igehirdető mondott.” 

Az Igét mindenkinek saját magára kell vonatkoztatnia, és úgy fogadni, hogy az ép-
pen neki szól, reá illik, és őneki kellene értenie belőle. E nélkül Isten üzenete nem jelent 
áldást számára. 

D . L . M O O D Y  
 

G o n d o l a t o k  –  H e g y m á s z á s  
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 1Korintus 10.12 

 
Az elmúlt években többször hallottunk hegymászókat ért súlyos, vagy halálos bal-

esetekről. A napokban a TV-ben beszélget-
tek egy hegymászóval, aki a Matterhorn-t 
mászta meg. Elindulás előtt megmutatták 
neki azt a temetőt, ahol nagyon sok, bal-
esetet szenvedett korábbi hegymászó alud-
ta örök álmát. 

Az jutott eszembe, hogy életünk során 
mi is a hegymászókhoz hasonlóan állandó 
„életveszélyben” kapaszkodunk a „csúcs”, 
az örök élet felé. Nagyon fontos, hogy 
betartsuk a haladás szabályait, egy pillanatra se eresszük el az életmentő „kötelet”. 

Ugyanúgy, ahogy a hegymászó sem engedheti meg magának azt a „luxust”, hogy 
saját magára, és nem a biztos kapaszkodóra hagyatkozzon, mi sem tehetjük meg, hogy 
ne az Úr erejében bízzunk kellő alázattal. 
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Ugyanúgy, ahogy a hegymászó sem gondolhatja: „most már elég magasan vagyok a 
sziklafalon, már nincs szükségem a biztosító kötélre”, mi sem gondolhatjuk: „már régi 
hívők vagyunk, sok tapasztalatot szereztünk Isten kegyelmes megtartó erejéről, a többi 
már megy magától (magunktól).” Nem véletlen, hogy Isten igéje több helyen tartalmaz 
súlyos figyelmeztetéseket, bemutatva a lelki alázat hiányából és az emberi gőgből faka-
dó halálos veszedelmet. 

Ahogy a hegymászó egyre magasabbra jut - közeledve a csúcs felé - a leesés egyre 
inkább halálos következményekkel járhat. Nagy balgaság lenne, ha épp abban a fázis-
ban lazítaná kapcsolatát a megtartó kötéllel, és csak saját erejében, rutinjában, képessé-
geiben bízna.  

Ugyanígy nekünk sem szabad egy pillanatra sem elhagynunk az alázat kötelét, mert 
minél magasabbnak érezzük lelki érettségünket, annál nagyobbat zuhanva tehetünk 
kárt magunk és mások lelki életében.  

Mint minden hasonlat, ez sem fejezi ki a teljes valóságot. Istennel való kapcsola-
tunkban az a csodálatos, hogy Isten kegyelmének tartókötele akkor is ott van „kezünk 
ügyében”, ha nagyot buktunk. Amíg az Úr kegyelme tart, mindig van mód az újrakez-
désre. 

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

K é t  t e s t v é r  t a l á l k o z i k  
 

A Friedman családból származó csodarabbiknak nagy hírük van egész Bukovina te-
rületén. Hiszen családfájukat Dávid királyig vezetik fel, s meg tudnak gyógyítani min-
den nyavalyát – persze jó pénzért. Legtöbbször még annak ellenére sem. 

A kis Gottlieb Ignác is rabbinak készült. Tizenkét éves korában már elolvasta az 
egész Ótestamentumot, s kívülről fújta Ézsaiás könyvét, a Zsoltárokat és Salamon 
mondásait. Tizenhat éves korára már olyan híre volt tudományának, hogy apja „árve-
rés” alá akarta bocsátani. A tudós talmudisták ugyanis kapós vőlegények voltak, s a jó 
üzletember a legtöbbet ígérő menyasszonyhoz adta csak férjül tudós csemetéjét. 

Az árverés azonban nem sikerült. Ignác tovább akart tanulni, s minél többet tudott, 
annál többre vágyott. Valami megmagyarázhatatlan vágy ösztönözte még a tóránál és a 
talmudnál is többre. Még annál is többre, amit a Friedmanok tudtak. Mert bennük is 
csalódott. Egyikük egy elmebeteg asszony gyógyítására vállalkozott, és annak ellenére, 
hogy a kúra nem sikerült, a tiszteletdíjat még a bíróság előtt sem volt hajlandó vissza-
adni, a szent rabbi tudományában csalódott bánatos férjnek. 

Ignácunk még nagybátyja könyvei között is új tudományért kutatott. A téka elrej-
tett zugában héber újtestamentumra bukkant, s azzal a szent fölénnyel vette magához, 

V e s z é l y e s  j ó s z í v ű s é g  
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D . L . M O O D Y  
 

G o n d o l a t o k  –  H e g y m á s z á s  
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! 1Korintus 10.12 

 
Az elmúlt években többször hallottunk hegymászókat ért súlyos, vagy halálos bal-

esetekről. A napokban a TV-ben beszélget-
tek egy hegymászóval, aki a Matterhorn-t 
mászta meg. Elindulás előtt megmutatták 
neki azt a temetőt, ahol nagyon sok, bal-
esetet szenvedett korábbi hegymászó alud-
ta örök álmát. 

Az jutott eszembe, hogy életünk során 
mi is a hegymászókhoz hasonlóan állandó 
„életveszélyben” kapaszkodunk a „csúcs”, 
az örök élet felé. Nagyon fontos, hogy 
betartsuk a haladás szabályait, egy pillanatra se eresszük el az életmentő „kötelet”. 

Ugyanúgy, ahogy a hegymászó sem engedheti meg magának azt a „luxust”, hogy 
saját magára, és nem a biztos kapaszkodóra hagyatkozzon, mi sem tehetjük meg, hogy 
ne az Úr erejében bízzunk kellő alázattal. 
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gosságával a Skót Misszió istentiszteletein. Kőnig misszionárius tiszta szavú hirdetője 
volt az igének. Az istentiszteletre lopva járt, nehogy öccse tudomást szerezzen róla. 

A kis Újtestamentum lassan csodálatos változást idézett elő Károly lelkében. Hóna-
pokig tartó küzdelem után az üres orvosi rendelőben ki merte mondani minden igazhitű 
zsidó előtt istenkáromlás számba menő bizonyságtételt: „Igen, Krisztus az én Megvál-
tóm, a Messiás”. Ekkor imádkozott életében először Krisztushoz. Úgy érezte, mintha 
nagy kincset talált volna. De hogyan lépjen ezzel a vallástétellel bátyja elé, akiről nem is 
sejtette, hogy mindezen már keresztül ment? 

Ettől kezdve a két testvér úgy kerülte egymást, mint macska a forró kását. Mind-
ketten féltek felfedni egymás előtt boldog titkukat. Ignác egyszer mégis el merte hívni 
öccsét az istentiszteletre. Érthető, hogy Károly nagyon jól érezte itt magát, csak a báty-
ján csodálkozott, hogy ilyen helyre jár. Kőnig misszionárius annyira megnyerte bizal-
mát, hogy felfedte előtte titkát. Megható jelenet volt, amikor a misszionáriustól tudták 
meg mindketten, hogy a másik is Krisztus követője. Az egykori holdutcai misszionári-
us-szoba ekkor nagyon sok boldogságnak volt a tanúja. 

A többi már kevésbé érdekes. Ignácot hamarosan ezután elszólította Ura az örökké-
valóságba, Károly pedig visszatért Galiciába, hogy a Berlini Misszió szolgálatában hon-
fitársainak hirdesse a Messiást. 

D R A S K Ó C Z Y  L Á S Z L Ó  „ H Ő S Ö K  É S  V É R T A N U K ”  C Í M Ű  K Ö N Y V É B Ő L  
 

N e  c s a k   
 

Az Ige újra szól 
s az intés is vele: 
ne csak reméljük azt, 
mit hinnünk kellene! 

F Ü L E  L A J O S  
 

G o n d o l a t o k  
Az a nagy igazán, akiben nagy szeretet lakik! 

A Szentírást olyan lelkülettel kell olvasni, amilyennel írták. 
Uram, Tebenned minden megvan, amit kívánok és óhajtok! 

K A M P I S  T A M Á S :  K R I S Z T U S  K Ö V E T É S E  C . K Ö N Y V B Ő L  

hogy kipróbálja rajta vitatkozó készségét. Vitázni akart az Igével, s megcáfolni minden 
tanítását. A polémia nem úgy sikerült, ahogy képzelte. Egyelőre nem győzött egyikük 
sem, de valami fájdalmas tövis maradt a szívében; egyszerre nagyon szegényesnek érezte 
a zsidó kegyességet és a talmud bölcsességét. A lelkiismerete azt mondta, nem lehet 
rabbi! – de talán lehet még jó orvos. Beiratkozott tehát a kolozsvári egyetemre medi-
kusnak.  

Isten utána ment Gottlieb Ignácnak Kolozsvárra is. Az utcán egy vándor bibliaárus 
szólította meg, s Bibliát kínált a zsidó diáknak. Gottliebban egyszerre felelevenedtek a 
régi érvek, amelyekkel valamikor vitatkozásba szállt nagybátyja Újtestamentumával. A 
szegény, együgyű kolportőr (olyan ember, aki művészi vagy irodalmi termékekkel 
házal) csak hápogott a sok érv hallatára, de feltalálta magát: „Amit nekem mond, abból 
én semmit sem értek ugyan, - mondta - de azt tudom egészen bizonyosan, hogy Jézus 
Krisztus a megígért Messiás, s nekem is, önnek is Megváltója”. 

Erre viszont a diák jött zavarba, mert nem tudott rá mit válaszolni. Különösen azért 
nem, mert érezte, hogy a bibliaárusnak mintha igaza volna. Ellenkezés nélkül fogadta új 
ismerőse meghívását a legközelebbi bibliaórára, ahol szíve nemsokára megcsendesedett 
Megváltójával való találkozásban. 

Így lett Gottlieb Ignác Krisztus megváltottjává. A református egyházba Budapesten 
lépett be, a Skót Misszióban Kőnig Rudolf misszionárius keresztelte meg az egykori 
talmudistát. 

A kisebbik Gootlieb gyerek is hamar kiismerte a caddikokat (csodatevő rabbik), s 
meg se kísérelte tudományukat elsajátítani. Ő is hamarosan Magyarországra került, s 
bátyjánál – aki akkor már Duharasztiban orvos volt – talált szállásra. Nem is sejtette, 
hogy bátyja, az egykori nagyreményű rabbi-növendék, Krisztus tanítványa, s Ignácnak 
sikerült is ezt eltitkolnia Károly öccse előtt. Félt, hogy nagy családi háborúság lesz 
miatta. 

Károly csodálkozott is eleget bátyja viselkedésén. Azt hitte, hogy Ignác, amikor a 
rabbi hivatással szakított, s orvosnak ment, szakított Istennel is, hiszen olyan ritka volt 
abban az időben a vallásos orvos. Érdekes, hogy még azon sem mosolygott, amikor 
Károly, atyjának tett ígéretéhez képest minden nap elolvasott öt zsoltárt, sőt leült mel-
lé, s együtt olvasta vele a szent igéket. 

Az orvost a nap legnagyobb részében távol tartja hivatása hazulról, míg a diák, ha 
szorgalmas, otthonülő. Károly szorgalmasan készült vizsgáira, s volt ideje arra, hogy a 
megígért öt zsoltáron kívül is olvassa a Bibliát. Sőt bátyja könyvei között egy Újtesta-
mentumot is talált, s azt is elolvasta. Ezer kérdés rajzotta körül lelkét. Némelyikkel 
megpróbált bátyjához közeledni tanácsért, de az mindig kitérő feleletet adott. Pedig 
tudott volna segíteni öccse vívódásán, mert minden vasárnap megtelítődött az ige vilá-
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A  h a r m a d i k  
 

Valamit kérnek tőled 
Megtenni nem kötelesség 
Mást mond a jog, mást súg az ész 
Valami mégis azt kívánja: 
Nézd, tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! 
 

Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat 
Valakiért még egyet kellene. 
De tested, véred lázad 
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog józanságra int 
De egy szelídebb hang azt súgja megint: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! 
 

Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg 
Tán összetörte a szíved 
Az ész is azt súgja, minek? 
S a szelíd hang újra halkan kérlel: 
Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! 
 

Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne 
és diktálhatna, vonhatna, vihetne, 
Lehet elégnél hamar, esztelenség volna 
De a szíved békességről dalolna, 
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed! 
Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet! 

 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, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb informá-
ciókkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu  

A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com 
email címre lehet eljuttatni. 


