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HÍRLEVELE

XVI. évfolyam 4. szám

2012. április

Jézus Krisztus mondja:
„Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek.”
Márk 16:15

Évi Jelige
Jézus Krisztus mondja: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz.” II. Korintusi levél 12,9/a
Egyházunk 2012. Évi Jelmondata:
„Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma.”

Tervezett áprilisi programjaink:




Április 1-én virágvasárnap böjti imanapot tartunk, délelőtt 10 órakor az istentiszteletet közös imával fejezünk be. Imatémáink: gyülekezetünk, városunk
és egyházunk.
Április 29-én vasárnap délután 17 órakor közösségi óra lesz

Rendszeres programjaink:
Hétfőn 19 órakor ifjúsági óra
Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
Csütörtökön 17 órakor házi csoport (változó helyszínnel)
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 18 00 órakor istentiszteletet tartunk
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.

Média programok:


2012. április 6-án, pénteken Metodista félóra műsor lesz a Kossuth Rádióban 13
óra 30 perckor
Meleg szavakat kívánok neked egy hideg estén,
Sötét éjszakában teliholdat,
És a hazafelé vezető úton simogató hátszelet.
A „MUSIC

DER

ERDE”CÍMŰ

KIADVÁNYBÓL FORDÍTOTTA

SCHAUERMANN HENRIK
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Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Ritter Józsefné
Nagy Gyuláné
Kőszegi Mónika
Kőszegi Vanessza
Thaly Lóránd
Schauermann Mónika
Siptár Miklós id.
Schauermann Péter
Förster Károly
Schäfer Aranka
Müller Izabella
Thaly Ágnes

3-án
5-én
7-én
15-én
17-én
19-én
20-án
21-én
21-én
25-én
26-án
27-én

A hullámok morajlásában rejlő mély békét,
ezt kívánom neked.
A simogató szélben megbúvó mély békét
ezt kívánom neked.
A mély békét, amely a táj felett honol,
ezt kívánom neked.
A mély békét, amely a Béke-Fiától származik
ezt kívánom neked.
A „MUSIC

DER

ERDE”CÍMŰ

KIADVÁNYBÓL

FORDÍTOTTA

SCHAUERMANN HENRIK

Információ:
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 Metodista 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, köszönjük! 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
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Ébresztő az ébredéshez
Hamarosan tavasz...
Amikor e sorokat írom, még a tél végét mutatja a természet. Korai sötétedés, párás,
ködös kellemetlenkedő időjárás. Aki viszont sok tavaszt élt meg, az apró jelekből is
láthatja: közel a tavasz.
A látható világ törvényszerűségei, jellegzetességei azonban arra is taníthatnak
minket, hogy a lelki és szellemi életünk is hasonló folyamatokon megy keresztül. Amikor

ébred a természet, ugyanazon feladataink lesznek lelkiekben és szellemben, mint
egy kertészkedő embernek, vagy földművesnek, aki önmaga hajol a
megmunkálandó föld fölé. Annak, aki a telet, a sötét, fagyos időket átvészelvén
már tervez, szerszámait élesíti és készíti elő. Ismerve a kertjét és megmunkált
földjének tulajdonságait, már csak arra vár, hogy a földet előkészítse a magoknak,
és elkezdi a kényes, érzékeny palánták csíráztatását meleg, védett helyen, hogy
kedvező időben, és jó helyre elültesse azokat...
Sokan e szép, és várakozással, hittel teli kertészhivatást nem ismerik, és még
többen nem is kíváncsiak arra, hogy egy kicsiny magból miként lehet érett,
zamatos és újabb magokat is adó gyümölcs. E sikerorientált világban csak a
mennyiség, a külsőség vezet mindenkit a piacra, és nincs ez másképpen akkor
sem, amikor a lelkek kellenek, ám a megtéréstől újjászületéséig vezető szolgálati
munkát senki nem szeretné végezni, és a növény védelme, ápolása sem vonzó
szolgálat.
Lelkek piaca működik, vagy a gyümölcsök ellopása. A tolvajok a kertek
kerítésein bemászva, az őrzők figyelmét elvonva, azokat becsapva, vagy a
kerítetlen kertek kifosztásával lopnak. A kertek felelős munkásai pedig látva
munkájuk tönkretételét, bizony sokszor szeretnék letenni szerszámaikat
véglegesen, és olykor könnyes szemmel állnak a kert ura elé, és csak üres, kitárt
kezeik maradnak. Munkájuk gyümölcseit sokszor maguk sem láthatják meg,
amikor a még alig érett, a reményteljesen színesedő, növekedő gyümölcseik
egyszer csak nyom nélkül eltűnnek.
Most, tavasz előtt mégsem feladatunk arról írni, hogy milyen kerítéssel vegyük körbe a kertet, vagy milyen védelmet alkalmazzunk. Sőt az sem feladatunk,
hogy a nevén nevezzük a rablókat, fosztogatókat. Amelekitákat és
midianitákat... Tanácsot sem adhatunk most arra, hogy egykor, amikor ker-
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tészként magad mellé veszel kertészlegényeket, vagy zselléreket, napszámosokat,
akkor mire vigyázz, mivel közöttük is lesznek, akik önmagukat nevezik ki kertésznek, és jogtalanul sajátjukként kezelik a termést, melyet megesznek, ellopnak, vagy eladnak…
Ez legyen a nyárvégi, őszi feladatunk... Ezért most beszéljünk a tavaszi
munkálatokról...
/ folyatatás következik…/
GYURKÓ JÓZSEF
Az imádság ereje
Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab 5:16
Egy hajóút során megkérték F.B.Meyer bibliaoktatót, hogy tartson egy előadást. A
hallgatóság soraiban egy gnosztikus világnézetű férfi is helyet foglalt. (A gnosztikusok
olyan emberek, akik nézete szerint nem lehet tudni, hogy létezik-e Isten.) Az előadás
témája az volt, hogy Isten „meghallgatja az imádságokat”. A gnosztikus férfi a következő
megjegyzést fogalmazta meg: „Egy szót sem hiszek el abból, amit ez a férfi mondott.”
Később egy idős hölgy mellett vezetett el az útja, aki a nyugágyon fekve elaludt. A férfi
úgy gondolta, hogy egy viccet megengedhet magának. Két narancs volt nála, amiket
eredetileg el akart fogyasztani. Ezeket belehelyezte az alvó hölgy kezeibe. Később ismét
elsétált az idős hölgy mellett, és látta, hogy milyen élvezettel eszi az egyik narancsot.
„Úgy látom, nagyon ízlik önnek ez a narancs.” – jegyezte meg mosolyogva. „De még
mennyire, - válaszolta ő – Atyám olyan jó akarattal volt irántam.” „Hogy értsem ezt?” –
kérdezte a férfi. Erre elmesélte neki a hölgy, hogy mi is történt: „Már két napja nagyon
gyengének érzem magam, és nagyon megkívántam egy narancsot. Kértem Istent, hogy
ajándékozzon meg eggyel. Mialatt imádkoztam, elaludtam. Képzelje el, amikor
felébredtem, nagy örömmel láttam, hogy Isten nem csak egyet, de mindjárt két
naranccsal ajándékozott meg.” Az agnosztikus férfi teljesen meg volt döbbenve, hogy
ilyen rendkívüli módon igazolódott az imameghallgatásról szóló előadás igazsága.
Igen, Isten meghallgatja az imádságokat! Sajnálatos módon túl kevésszer élünk ezzel
az erőforrással. Nem így vagy te is ezzel gyakran? Isten gyermekeiként hozzáférésünk van
az Ő gazdagságához. Isten gazdagsága ellentétes a mi szívünkben lévő aszállyal. Imádság
által azonban „megcsapolhatjuk” ezt a bőséget. Ő meg szeretne minket ajándékozni.
Éljünk gyakrabban ezzel a lehetőséggel, és imádkozzunk még sokkal többet. Imádkozzunk családjainkért, gyülekezeteinkért és országunkért. Imádkozzunk azért, hogy Isten
naponként adjon erőt, hogy használni tudjon minket az Ő dicsőségére. Jakab arra buzdít
bennünket, hogy „buzgón” imádkozzunk. Istent nem érdeklik a formális (felszínes)
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imádságok, hanem azt szeretné, hogy megnyissuk előtte szívünket, és találkozzunk vele a
kegyelem királyi székénél. Jakab azt is írja, hogy azért nincs semmink, mert nem kérünk.
Kedves barátaim, ez egészen gyakorlatiasan azt jelenti: Sok imádság = sok erő,
kevés imádság = kevés erő, hiányzó imádság = hiányzó erő.
„Kedves Úr Jézus, olyan gyakran szólítasz fel arra, hogy nevedben imádkozzunk. Köszönjük,
hogy kész vagy arra, hogy meghallgass minket. Köszönjük, hogy akkor is bízhatunk benned, ha
imádságaink nem nyernek olyan gyorsan, vagy olyan módon meghallgatást, ahogy azt szerettük
volna. Tudjuk, hogy az mindig a javunkat szolgálja. Ámen.”
WERNER HENKELBACH ALAPÍTVÁNY - 2012
BERGNEUSTADTBEN

FEBRUÁRBAN

ELHANGZOTT RÁDIÓS ISTENTISZTELETBŐL

FORDÍTOTTA SCHAUERMANN

-

HENRIK

Ameddig a nap melegíti a földet
Egy régi mondás szerint: „Isten néha görbe utakon is egyenes vonalat rajzol”. Ez akár
Mivakóra, az oiszói gyülekezet egyedülálló tagjára is ráillik. Nem mindig volt egyedülálló
(„szingli”), egy darabig egy német ember felesége volt. A férj a házasság feltételéül szabta,
hogy jövendőbeli felesége áttérjen a keresztyén hitre. Mivako beleegyezett és egy
evangélikus templomban megkeresztelkedett anélkül, hogy fogalma lett volna a
keresztyén hitről és a Bibliáról. Házasságuk azonos vallásuk ellenére csődbe jutott a
kulturális ellentétek miatt. Amikor az oiszói gyülekezetben megismerkedtem vele,
nagyon nyíltan beszélt velem és elmesélte élete történetét. Csodálkoztam is rajta, hiszen
egyik honfitársammal fájdalmas tapasztalatokra tett szert. Õ azonban azt mondta, hogy
nem táplál keserű gondolatokat a németekkel szemben. Bár megkeresztelkedése csak
külső formaságot jelentett, átélte Isten kegyelmes belenyúlását az életébe. Kapcsolatba
került az oiszói gyülekezettel és örül Jézus Krisztusban, Urában talált hitének.
Mivako egy tokiói egyetem könyvtárában dolgozik, és minden érdekli, ami történelemről szól. Meghívott egy tanulmányútra Jokohamába, ahol megnéztünk egy nagy
kiállítást, amelyet a város 150 éves fennállása alkalmából rendeztek. Jokohama 3,5
milliós lakosú kikötőváros. Tavaly volt 150 éve annak, hogy Perry amerikai admirális
flottájával befutott a város kikötőjébe, és arra kényszerítette Japánt, hogy nyissa meg
kapuit a Nyugat előtt. Ez az évszám úgyszólván az újkori Japán megszületésének órája. A
150-es szám azonban nem csupán Japán megnyílását jelenti a világ többi része előtt,
hanem a japán protestantizmus történetének kezdetét is. Miután Francis Xavier jezsuita
pap elhozta Japánba a katolicizmust, 1626-ban betiltották a kereszténységet, és a szigetország teljesen elzárkózott mindenféle külföldi befolyás elől. A keresztények vagy
megtagadták, vagy titokban gyakorolták hitüket. 1640-ben Japán a következő üzenetet
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küldte külföldre: „Ameddig a nap melegíti a földet, egyetlen kereszténynek sem engedjük meg, hogy országunkba tegye a lábát.” 1854-ben következett be a fordulat,
amikor Perry admirális embereivel Japán földre lépett. Kemény tárgyalások után Perry
kereskedelmi megállapodást eszközölt ki Japán és az Egyesült Államok között, és feltételül szabta három japán kikötő megnyitását. Ezzel az ország elszigetelődése békés úton
ért véget. 1859-ben megnyitották az amerikai követséget, és a kereszténység elleni
rendelkezések érvényüket vesztették. Japán mégis csak 1871-ben hirdette ki a vallásszabadságot.
Az ország újbóli megnyitásával az első protestáns misszionáriusok is megérkezhettek
az országba. Ezek az emberek égő, imádkozó szívvel várták, hogy Isten nyissa meg ennek
az országnak a kapuit az evangélium előtt. Az első misszionáriusok között volt Williams a
püspöki egyházból, a baptista dr. Brown és a református McCartee. Ez utóbbi olyan
keresztyén traktátust fogalmazott, amely mint az első keresztyén irat vált ismertté. A
protestantizmus legnépszerűbb képviselője James Curtis Hepburn orvos volt. Missziós
orvosként 1859-ben érkezett Japánba és a japán nép között nagy tiszteletnek örvendett.
Orvosi és evangélizációs tevékenysége mellett kutatta a japán írást is, és olyan módszert
fejlesztett ki, amellyel a japán írásjeleket át lehet írni latin betűkre. Ezt a módszert még
ma is az õ neve fémjelzi. 1880-ban befejeződött az Újszövetség fordítása, majd hét évvel
később az Ószövetségé is elkészült.
Ma a protestantizmust Japánban 42 felekezet képviseli, ide tartoznak a baptisták, az
evangélikusok, az anglikánok, a metodisták, a mennoniták, a reformátusok, az
Üdvhadsereg és a pünkösdi egyház. A JECA (Japan Evangelical Christian Association =
Japán evangéliumi keresztyén szövetség), amelyhez a liebenzelli gyülekezetek is
tartoznak, egyike a japán protestáns egyházak szövetségének.
Jokohama kikötőváros 1859-ben a „világ kapuja” lett. 2009-ben, tehát 150 évvel
később, az óriás város ezt az eseményt kulturális rendezvényekkel és mindenféle
figyelemfelkeltő eredménnyel ünnepelte. Ehhez képest a protestantizmus jubileumi
ünnepségei kissé szerénynek tűnnek. Jokohama kikötőjében a „Pacific Hall”-ban mégis
mintegy 4000 keresztyén gyűlt össze és együtt énekeltünk dicséretet Istennek mindazért,
amit a történelemben cselekedett. Mindenféle helyzetet és eseményt felhasznál arra, hogy
az emberek megismerjék Jézus Krisztust, mint Urukat és Megváltójukat.
Mivako is átélte, és időnként saját életünkben és mai világunkban is tapasztaljuk,
hogy emberek térnek meg.
CHRISTA ULMER

LIBENZELLI

MISSZIÓS NÕVÉR

JAPÁNBAN
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Akikről keveset tudunk
Még jó, hogy legalább keveset is tudunk róluk, magyar misszionáriusokról, akik
idegen hatásokra, szinte tudtunk nélkül indultak el a missziói munkamezőkre. Csak
későbben, sokszor idegen missziói lapokból értesültünk róla, hogy itt, vagy amott magyar
származású misszionárius hirdeti az Igét a pogányok között.
Ilyen volt Hermann Adolf, akiről csak Kunst Irén egyik leveléből tudunk valamit.
Alsólövőről indult el. Ha él még, ma 62 éves lehet (1943-ban íródott). Budapesten
pincérinas volt, majd Londonban pincér. Tagja lett az ottani keresztyén
Pincéregyesületnek. Egyik főnöke egy eastbournei vendéglős komoly keresztyén élete
nagy hatással volt rá, talán éppen ő keltette fel lelkében a missziói szolgálatra való
elhívatást. Néhány év múlva már glasgowi missziói szeminárium hallgatója. Mielőtt
útnak indult volna Kínába, itthon is járt, s előadásokat is tartott néhány vidéki
evangélikus gyülekezetben. 1905 őszén indult útnak, s első állomáshelye Ngankin volt,
majd Suenteh-Fu-ba került. A kínaiak nem tudták kimondani a nevét – mint ahogy
legtöbb európai név kimondhatatlan előttük -, s Hoa Hszing-Téh-nek „keresztelték” el.
A Kína Belföldi Misszió kötelékében dolgozott, de hogy él-e, hal-e, nem tudjuk. Ha él,
akkor már öreg misszionárius lehet. (1967-ben hunyt el az Illinois államban. 1925-ben járt utoljára
Magyarországon.
szerk.)
A másik ismeretlen
ismerősünk Pantea Erzsébet. Róla már többet tudunk. Az
Üdvhadsereg kötelékében szolgál a hollandiai szigeteken. Bélpoklosok között áldozza fel
életét Urának. 1931 óta misszionárius. Mint szabadságon lévő misszionáriussal, itthon is
találkoztunk vele, de mióta visszatért, azóta nem tudjuk, hogy megy sora. Jó mégis
számon tartani azt, hogy a hollandiai szigeteken a bélpoklosok (leprások) között egy
magyar leány hősies munkát végez.
Teljesen ismeretlen előttünk a harmadik misszionárius, Stefáni Mária. Az „istenes
öregember” falujában, Göncön született a római katolikus egyházban. Tizenkét éves volt,
amikor szülei Amerikába vándoroltak, s kislányukat is magukkal vitték az új világba.
Felnőtt korában megismerte az evangéliumot. Összeköttetésbe került az ottani alliance
szellemű mozgalmakkal, s nem sokára misszióba jelentkezett. Nem tudjuk, hogy melyik
társaság, vagy egyház küldte ki. Annyi bizonyos, hogy már hosszú évtizedek óta
Mongóliában dolgozik. Itt előtte még nem járt magyar misszionárius. Milyen furcsa,
hogy nálunk minden misszionárius „első magyar”. Stefáni Mária az „első magyar
mongol-misszionárius”.
Talán ma sem tudnánk róla, még ennyit se, ha a rengeteg nagy Ázsiában Isten „véletlenül” össze nem hozza a kint dolgozó magyar misszionáriusokkal. Kunos Jenő
1939-ben a pekingi nyelviskolában tanult. Felkereste itt az erdélyiek már kint dolgozó
misszionáriusa, Babos Sándor, hogy felvegye misszionárius-testvérével a személyes kap-
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csolatot. A kettős találkozóból hármas lett, mert itt akadtak össze a harmadik magyarral,
Stefáni Máriával. Az idős misszionáriusnő már alig tudott magyarul. Szinte teljesen
elfelejtette azt, amit 12 éves koráig Göncön tanult. De mégis magyarnak vallotta magát,
s örült, hogy magyar misszionáriusokkal találkozhatott. Régen kaptunk levelet kínai
misszionáriusainktól, de reméljük, hogy Stefáni Máriával fenntartották továbbra is a
kapcsolatot. Jó lenne róla is bővebbet tudni. Olyan kevés magyar dolgozik a nagy aratásban, hogy nem szabad egyiküket sem elveszíteni a szemünk elől.
Keveset tudunk róluk, de legalább tudunk valamit. Hányan lehetnek még, akikről
semmit sem tudunk, de mégis magyarok és misszionáriusok. Vannak ilyenek is bizonyára
többen.
DRASKÓCZY LÁSZLÓ „HŐSÖK

ÉS VÉRTANUK

”

CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

Mai magyar misszionáriusok
Khaled-Abdo Nada január 31-én
utazott a nyugat-afrikai Gambiába. Ő
a Metodista és az Anglikán Egyház
közös missziójába kapcsolódik be. A
hat hónapos missziós megbízatásra
Angliából utazott el, ahol előzőleg egy
felkészítő tanfolyamon vett részt.
Khaled-Abdo Nada, aki korábban az
óbudai metodista gyülekezetbe járt, a
féléves időtartam alatt a helyi, több
mint 1000 diák által látogatott diakonissza iskolában angol nyelven tanít. A missziós utat
többek között a magyar és az írországi
metodista egyház is támogatja.
Blogjáról idézzük:
(http://bolondmano.blogspot.com/)
„Az iskola!!!!!!! Olyan csodálatosan
fantasztikus dolog tanítani!!!!!! Rajzot
tanítok általános iskola 1-6. osztálynak, 3 iskolában! Eszméletlenül élvezem!!!!!!!! Sosem gondoltam volna!!!!!!
Jaaaaaaahj olyan varázslatos örömöm
van Benne!!!!” Isten áldását kívánjuk szolgálatára!
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Több misszió is kiküldött misszionáriusokat, ezek közül a Liebenzelli Misszióval van
közelebbi kapcsolatunk, így az ő misszionáriusaikról tudunk többet:
Luz házaspár,
Gyöngyi és Ede közel 11 éve szolgálnak Ecuadorban. Ede 3 éve területi
vezető: ő irányítja és koordinálja a
liebenzelli misszionáriusokat, valamint
a helyi lelkészeket Ecuadorban. (Nálunk esperesnek mondanák.) A
Liebenzelli Misszió munkatársai a
kecsua indiánok, a Salinas falvakban
élő feketék között dolgoznak, valamint
a dzsungelvidéken igyekeznek gyülekezetet plántálni.
Ede és Gyöngyvér négy gyermekükkel
A Litában található épületet olyan konfeMirjam, Marlene, Benjamin, Mark
rencia-központtá alakítják, ahol csendesheteket is tarthatnak; a dzsungel mélyén, elszórtan élő awa indiánok között is szolgálnak; szeptembertől a „Carchi-vidék” városaiban
kezdik meg a munkát; Ibarrában folyó lelki munkát segítik, illetve az Impact-team
programot irányítják. (Az Impact-teamek hívő fiatalokból álló csoportok, amelyek
néhány hónapra érkeznek, és a kint élő misszionáriusok munkáját segítik: kiveszik
részüket az építkezéseken, illetve bejárnak az állami iskolákba, ahol nyelvórák keretén
belül hit- és erkölcstan órákat tartanak.) Még mindig a LM segíti az eddig alapított négy
gyülekezet vezetőinek szolgálatát is. Ede az ibarrai gyülekezetben lelkipásztori munkát is
végez a gyülekezet lelkésze mellett, oktatóként részt vesz a
laikus bibliaiskolai, valamint az egyetemi
szintű, teológiai képzésben, Gyöngyivel házaspári alkalmakat tartanak, és munkatársakat
képeznek, akik továbbvihetik majd a házassággondozói szolgálatot. Ezen felül, szervezik
50 fokozottan hátrányos helyzetű gyermek állandó támogatását (orvosi ellátását, beiskolázását, továbbtanulását). Gyöngyi elsődleges feladata négy gyermekük iskolai tanítása, a német távoktatási rendszer keretein belül.
Az elmúlt 11 évben is hatalmasan cselekedett Isten Ecuadorban. Eszközként
felhasználta a Luz családot. Kövessük továbbra is figyelemmel életüket, szolgálatukat!
Imádkozzunk értük!
Dr. Keszi Krisztina
2006 februárjától szolgál Zambiában orvosként Mungwiban, egy klinikán, ahol
egyedüli orvos.
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A klinika elsősorban a környező falvak járó-betegeit látja el, de van szülészeti, elfekvő
és fertőző részlege is. Természetesen a környékbeliek mindenféle betegséggel ezt a
klinikát keresik fel.
Az amúgy nagyon megterhelő orvosi munka mellett
missziói munkát is végez. Ezt írja egy korábbi beszámolójában: „Aki részt vett az otthon megtartott beszámolómon, értesült arról, hogy beindítottam egy kis
evangéliumi kölcsönkönyvtárat. Visszaérkezésem után
körbejártam, hogy ellenőrizzem a kis könyvtárakat, s
miközben ezt tettem, Isten engem magamat is tanított,
helyreigazított. Meglepetésemre, nem azt találtam,
amire számítottam. Mivel a Klinikán nagyon gyors a
betegváltás, arra gondoltam, hogy itt kevésbé olvasnak
majd, ezért is indítottam be a könyvtárakat a falvakban
is, ahol élnek, és a könyvek így mindig elérhetők. Ennek ellenére, egyelőre az én kis
könyvtáram működik legjobban. Persze nekem is tanulnom kellett a „hogyan”-t. Volt,
hogy azonnal ajánlottam a könyveket, mivel a betegek sokszor egy-két nap után már
mennek is haza. Ez azonban így nem működött. Máskor viszont sok könyvet ki tudtam
adni. Azt láttam meg, hogy a könyveket akkor fogadják el, ha már egy-két napja benn
voltak a Klinikán, vizsgáltam őket, kapcsolatom volt velük. Nagy örömömre, a férfiosztályon szívesen olvassák a könyveket, nemcsak a betegek, hanem olyanok is, akik
igazából nem lennének betegek, csak túlzott alkoholfogyasztás, vagy az elég ritkán, de
azért előforduló, öngyilkossági kísérlet miatt voltak benn. A gyermek-osztályon lévő
anyák is kérnek könyvet. A női osztályon a legkisebb az igény. Sokáig nem értettem,
miért. Valaki felvilágosított, hogy a nők nagy része nem tud olvasni.”
A Liebenzelli Misszió munkájáról http://www.liebenzell.hu/ honlapon többet is

olvashatunk.
SCHAUERMANN HENRIKNÉ

Manassé, Júda királya
„Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És
miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába,
Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten.” (2Krón 33:12-13)
Manassé az istenfélő Ezékiás fia volt, mégis ő lett Júda legistentelenebb és
leggonoszabb királya. Az Ige szerint: „De Manassé tévelygésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit,
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és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izráel fiai
elől.” (2Krón 33:9) Sokáig volt ebben az állapotban az ország, mivel Manassé összesen
ötvenöt évig uralkodott, de mikor arcátlanul semmibe vette Isten figyelmeztetéseit, az
asszír király végül foglyul ejtette és megbilincselte.
Isten úgy használta fel ezt a csapást, hogy a szívéhez szólt, és megtörte nyakasságát,
amiről korábbi lázadásai tanúskodtak. Nem könnyű megaláznia magát egy büszke
embernek, aki gőgösen már régóta rosszat tesz, de Isten jósága megbánásra tudja indítani
az embert. Manassé nagyon megalázta magát és bűneit megbánva könyörgött Istenhez.
Lehetetlen, hogy Isten ne válaszoljon egy ilyen imádságra, bármilyen gonosz is az
ember. Ez a történet kivételes ószövetségi bizonyság arról, hogy Isten a páratlan
kegyelem Istene. Manassé szíve megváltozott, Isten megadta neki, hogy visszakapta
országát, és lehetővé tette neki, hogy nyilvánosan eltörölje azoknak a gonosz
cselekedeteknek egy részét, amelyeket elkövetett. Ezáltal Isten kegyelméről tett
tanúbizonyságot.
Manassé gonosz uralkodásának azonban hosszú távú hatása is volt, amit nem lehetett
megszüntetni, és népe még sokáig szenvedett gonoszsága miatt (Bizony, az Úr szava
szerint történt Júdával az, hogy elvetette maga elől Manassé vétkei miatt; mindazért, amit az
elkövetett. Az ártatlan vér miatt is, amelyet kiontott, és megtöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel.
Ezért nem akart az ÚR megbocsátani. 2Kir 24:3-4). Igaz, hogy Isten kegyelme csodálatos,
mert Ő teljesen megbocsát annak a bűnös embernek, aki hisz Jézusban, de irgalmassága
nem szünteti meg az Ő igazságos uralkodását, és ezt a keresztyéneknek is meg kell
tanulniuk.

THE LORD IS NEAR (EVANGÉLIUMI NAPTÁR, 1988)
FORDÍTOTTA FÖLDESI KATALIN
Mit mond a Biblia?
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban
való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
(2Tim 3,16-17)
Amikor a gyülekezetben egy 34 hetes intenzív bibliaiskola indult, csak vonakodva
jelentkeztem. Nem voltam biztos benne, hogy lesz elég időm rá, de mégis úgy
döntöttem, hogy beiratkozok, mert sok kérdésem volt. Szerettem volna jobban
megismerni a Bibliát, a gyógyítás, irgalom és kegyelem Istenét, és választ kapni a saját
életemre vonatkozó kérdéseimre.
A csoportban sokkal többet kaptam, mint remélni mertem. Együtt nevettünk, sírtunk, együtt növekedtünk és segítettük egymást, és láttam, hogyan küszködünk
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mindannyian. Sokat tanultam a szerető, megbocsátó, irgalmas Istenről, aki Jézus
Krisztust adta értünk, hogy kegyelemből, hit által üdvösséget nyerhessünk, és a Szentlélekről, aki velünk van.
A bibliatanulmányozás arra ösztönzött, hogy minden nap szakítsak időt az
imádkozásra, és az evangéliumon keresztül Isten üzenetére figyeljek. Ezek segítenek
megértenem, mi Isten célja velem.
Isten ma is arra hív minket, hogy több időt szánjunk a Biblia tanulmányozására.
Urunk, tégy minket olyan tanítványaiddá, akik Igédet hirdetik, és áldást jelentenek
mások számára. Ámen.
A Bibliával együtt a tanítványság felé vezető ajtót is kinyitjuk!

KAREN L. BANNING (DÉL-KAROLINA, USA)
Add tudnom
Add tudnom, amit értem tettél,
add értenem, mit elvégeztél,
nyisd meg szemem fénylő csodádra,
a Golgotára!

Véredben szívem megmosódjon,
elcsöndesüljön égi szódon,
éltem legyen megváltott élet,
szolgáljon Néked!
FÜLE LAJOS

Talán a képzettség segít, hogy megértse ezt a világot,
de a hit segít, hogy eljusson a következőbe.

„ANGYALI ÉRINTÉS” CÍMŰ FILMBŐL IDÉZVE
Hála
Néhány hónappal ezelőtt kértem a gyülekezet imádságát, hogy a lakáshelyzetem
megoldódjon. 2012. január 27-én elérkezett az a nagy nap, amikor költözhettem a
jelenlegi otthonomba. Öt évtizedig éltem előző lakásomban. Most egy 2 emeletes ház
földszinti lakását kaptam meg. Hiszem és tudom, hogy Isten ajándéka ez, kegyelméből
adta nekem. Köszönöm az imádságotokat.
Különös ajándék az, hogy nem idegenkedtem ettől a helyzettől, olyan ez most,
mintha mindig is itt laktam volna. „Mert az Úr csodásan működik”, énekelhetem, hiszen
a házban, és a környéken is laknak gyermekkori és ifjúkori barátok, volt kolleganők.
Ezekért is hálás vagyok. Megvallom, néha örömkönnyeim is kicsordulnak. Van, aki a
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szívemig lát, és tudja, mit érzek: hála, hála, hála.
Köszönöm Istennek azokat a testvéri kezeket is, akik segítettek otthonossá
varázsolni, kicsinosítani e szerény földi „mennyországom”. Az Úr áldja meg őket!
Köszönöm a sok imádságot!

PÁLMAI MAGDOLNA
Készenlétben
Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!
(Lukács 12,40)
Éppen dolgozatírásra készültem elsőéves pszichológia-csoportommal, amikor a vejem
telefonált. Egy nagy teherautó nem adva elsőbbséget, összeütközött lányom autójával,
aki azonnal meghalt. Másnap elrepültünk hozzájuk, és megkerestem a baleset helyszínét.
Ha két másodperccel korábban vagy később ért volna oda a lányom, valószínűleg
életben maradt volna. Ebben a pillanatban egészen új megvilágításba került számomra
földi létünk törékenysége.
Hosszú évek óta hittem, hogy Isten velem van. Ott az útkereszteződésben rájöttem,
akár fiatalok, akár öregek vagyunk, csak pillanatra vagyunk attól, hogy szemtől szemben
találkozzunk az Úrral. Egy ütőértágulat, egy szélütés, egy esés, egy autóbaleset vagy
bármilyen más esemény hirtelen kiragadva földi életünkből közvetlenül az Úr elé vihet
bennünket.
Lukács 12-ben és más helyeken is az Újtestamentumban, az Úr arra biztat minket,
hogy mindig legyünk készen, mert bármely pillanatban találkozhatunk Istennel.
Mióta elveszítettem lányomat, gyakran gondolok arra, hogy talán csak egy pillanatra
vagyok a Krisztussal való találkozástól. Úgy akarok élni, mint a szolga, aki várja ura
visszatérését.
Drága Uram, add, hogy jelenléted tudata irányítsa ma döntéseimet, és cselekedeteim
fakasszanak szeretetet, örömöt és békét ebben a szűkölködő világban! Ámen.
Krisztus közelének tudata életünk minden percét átformálja.

Jeral Williams (Alabama, USA)
Kicsit hibás
„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak!” (Kolossé 3:13)
A legtöbb áruházban található olyan részleg, ahol a termékeken ez olvasható: „kicsit
hibás”, „lejárt szavatosságú”, „hiányos” áru. Talán egy folt van rajtuk, vagy hiányzik
róluk néhány gomb, vagy bizonytalanul áll az egyik lábuk. Igen ám, de legtöbbször nem
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írják oda, hogy hol van a hiba, a vásárlónak kell megtalálnia. És ha egyszer megvettük,
akkor már nincs visszaút, már nem válthatjuk vissza, nem reklamálhatunk, hiszen láttuk
a figyelmeztetést.
Álljunk csak meg egy pillanatra! Nem egy ilyen „áruházban” éljük az életünket?
Gondoljunk csak azokra, akikkel naponta találkozunk, akiket ismerünk és szeretünk.
Nem illik rájuk is ez a megjelölés, hogy „kicsit hibás”? Egy hiba itt, egy kis mulasztás ott,
egy ingerlékeny természet itt. egy közönyös, vagy éppen veszekedős magatartás ott. Ha
mindezidáig a tökéleteseket kerestük, azt rosszul tettük!
Egyedüli módja annak, hogy valakivel jó kapcsolatba kerüljünk, az, hogy elfogadjuk
őt úgy, ahogy van, „kicsit hibásan”. Sokan arra a téves nézetre építenek, hogy ha vég
nélkül próbálják megjavítani a másikat, ha folyton utasítgatják, akkor tökéletes lesz.
Pedig a szeretet elfogadó, nem kívánja, hogy embertársaink a mi elképzeléseink szerint
viselkedjenek. Ha ezt várjuk el, akkor T Merton szerint „csupán saját magunk
visszatükröződését szeretjük másokban”.
Érettségünk egyik próbája az, hogyha tudomásul vesszük, hogy senki sem tökéletes,
és szeretjük az embereket hiányosságaik ellenére. Pál apostol ezért mondja, hogy
„viseljétek el egymást”, és amikor meglátjuk mások hibáit – mert meg fogjuk látni -, ne
érjen bennünket kiábrándulás.
Meg kell tanulnunk a legfontosabb leckét is, amit valószínűleg nem szívesen teszünk.
Ebben az „áruházban” mi is a „kicsit hibás” árukhoz tartozunk. („Nem mondom, hogy
már elértem, vagy, hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a
miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” Filippi 3:12). De a hívő ember drága
reménysége, hogy az Úr Jézus golgotai áldozata tökéletessé teszi a benne bízókat.

B. GASS NYOMÁN – VETÉS ÉS ARATÁS 2001/1 SZÁMÁBÓL
Minden megismerés kezdete a csalódás.

ARISTOTELES

Honlap
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb
információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu
A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com email
címre lehet eljuttatni.
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Ajánlás
Íme a lantom, elédbe tartom, Uram! Játssz Te rajta!
Kezedbe’ tartva szebb lesz a hangja.
Minden dallam tisztábban zeng, ha a Te szent kezedbe’ peng
Ott fent egy lant, mint itt alant,
Hol annyi kontár dalnok énekel,
De nem száll zsoltár Hozzád az Égre fel…
Játssz hát rajtam, csendben, halkan,
Mindaddig, míg el nem pattan a húr bennem!
De tarts akkor is Te a kezedben, ha nem lesz már a keretben húr!
(Hisz Te vagy az Úr, aki majd új húrokat lehelsz belém.)
(Kezed nyomán hogy zengeném a szférák felséges dalát!)
S csak ha már összhangra talált az Ég, s a Föld,
Csak akkor törd össze lantom, mert annál zengőbb összhangom
Úgyse lesz soha!
Addig csak játssz, játssz szüntelen,
Rajtam, e tépett hangszeren,
Add Uram, hogy hadd tudják rólam,
Hogy a Te hangszered voltam! (ÁMEN!)

DEÁK TIBOR
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogó szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

PILINSZKY JÁNOS
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