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Így szól az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak
magamhoz hîségesen.
Jeremiás 31,3

„Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek”Máté 7,2
Ez egy isteni igazság, amit az Úr Jézus is erèsen hangsúlyozott. Az Ószövetségben azt már szavakkal is olvassuk: „Aki vermet ás, beleesik.” (Példabeszédek
26,27) Az Ó- és Újszövetség történeteiben számos példában olvassuk ennek az
igazságnak a beteljesedését. Lássunk e példák közül néhányat:
1.
Ábrahám felesége, Sára, üldözte szolgálóját és annak fiát, Izmáelt (I.
Mózes 21,9-14), ezért Izmáel utódai, az arabok, örök ellenségei lettek
Sára utódainak, Izraelnek, sèt a lelki Izraelnek, az Úr Jézusban hívèknek is.
2.
Jákób megcsalta bátyját, Ézsaut, és így elvette az apai áldást (I. Mózes
27,1-40, viszont Jákóbot ez miatt való bujdosásában megcsalta az
apósa, Lábán, azzal, hogy az ígért leány helyett a másikat adta neki feleségül (I. Mózes 29,21-25).
3.
Az egyiptomiak vízbe dobatták a zsidók újszülött fiúgyermekeit (II.
Mózes 1,22), viszont az egyiptomiakat Isten fáraójukkal együtt a Vörös tengerbe vesztette (II. Mózes 14,27).
4.
Adónibezek 70 királynak vágatta le lábáról nagy- és kezérèl hüvelykujjaikat, s neki ugyanezt kellett elszenvednie ellenségeitèl (Bírák 1,67)
5.
A zsidók elsè királya, Saul, halálra üldözte Dávidot (I. Sámuel 19,1),
végül olyan helyzetbe került egy vesztett csatában, hogy saját magát
szúrta át kardjával (I. Sámuel 31,4).
6.
Baaná és Récháb megölette Isbósetet, a Salamon fiát, viszont Dávid
késèbb mindkettèjüket megölette tettük miatt (II. Sámuel 4).
7.
Dávid házasságtörést követett el titokban Úriás feleségével (II. Sámuel
11,2-4), ezért történt, hogy Dávid feleségeit saját palotája tetején
nyilvánosan gyalázták meg (II. Sámuel 12,11-12; 16,22).
8.
Jezábel, Aháb király felesége megölette Nábótot, kinek vérét a kutyák
nyalták fel (I. Királyok 21,19). A bînös házaspár azonban nem sokáig
élvezte a bîne gyümölcsét, mert maguk is ugyanolyan sorsra jutottak
(I. Királyok 22,38; II. Királyok 9,35-36).
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9.

Hámán mindenáron fel akarta akasztatni Mordokájt (Eszter 5,14), de
ezt megakadályozta Isten, s Mordokáj helyett Hámán került az általa
felállított bitófára (Eszter 7,10).
10. Heródes király megölette az Úr Jézus tanítványait, de nem sokára Isten ölte meg èt férgek által (Apostolok cselekedetei 12,1.23).
11. A zsidók a rómaiak által keresztre feszítették Jézust, de késèbb ugyanez a római hatalom rombolta le Jeruzsálemet a híyres templommal
együtt, és a történelem tanúsága szerint olyan sok zsidót feszítettek
keresztre a rómaiak Jeruzsálem körül az ostrom alatt, hogy egész kereszterdè vette körül a várost.
Így vált valóra Isten figyelmeztetè szava, és bizonyosan ugyanúgy végrehajtja az è beszédét azóta is, bár rövid életî, véges elménk azokat nem mindig
látja világosan.
E példák alapján mindnyájan vizsgáljuk meg életünket és cselekedeteinket,
nehogy a saját magunk által készített ítéletbe essünk, mert Isten és Igéje
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad.
DR. KISS FERENC ORVOSPROFESSZOR
Mindent jobban

Tînt életem vizsgálva mondom,
mormolgatom az èszi estén:
Uram, Te mindent jobban tudtál,
Te mindig jobbat készítettél!
S amíg a fákról elperegnek
ott kinn a dér-áztatta lombok,
jelentkezem ismét – gyereknek,
èszülten is, és hálát mondok…
F.L.
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Szeptemberi gyülekezeti programjaink:
Aug. 30-tól Szept. 10-ig szabadságon lesz a lelkész.
7-én, vasárnap, 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
Helyettesítés.
00

11-én, csütörtökön, 18 -kor Bicsérden házi istentisztelet lesz
12-én, pénteken, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
13-án, szombaton, 1500-kor konfirmáció és ifi óra lesz
14-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
16-án, kedden, 1730-kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
17-én, szerdán, 1500 –kor Felnètt KÁTÉ
18-án, csütörtökön, 1800-kor Bicsérden házi istentisztelet lesz
19-én, pénteken, 1800 kor Hidason vendégünk lesz Hecker Márton nyíregyházi lelkész
20-án, szombaton, 1800 kor Pécset vendégünk lesz Hecker Márton nyíregyházi lelkész
21-én, vasárnap, 1000 Hálaadó istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1700 órakor lesz Hálaadó istentisztelet
Hálaadó nap
30

23-án, kedden, 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
24-án, szerdán, 1500 –kor Felnètt KÁTÉ
25-én, csütörtökön, 1800-kor Bicsérden házi istentisztelet lesz
26-án, pénteken, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
27-én, szombaton, 1500-kor konfirmáció és ifi óra lesz
28-án, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz istentisztelet
Helyettesítés.
30

30-án, kedden, 17 -kor imaórát, 1800-kor bibliaórát tartunk Hidason
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Októberi elèzetes gyülekezeti programjaink:
1-én, szerdán, 1500 –kor Felnètt KÁTÉ
2-án, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
3-án, pénteken, 1800-kor Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
4-én, szombaton, 1500-kor konfirmáció és ifi óra lesz
5-én, vasárnap, 930 imaóra, és 1000 . Úrvacsorai istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor lesz úrvacsorai istentisztelet
Média hírek
Szeptember 7-én, 14-én és 21-én ifjúsági mîsor lesz a TV-ben
Október 3-án Metodista félóra a Kossuth Rádióban
Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Kozma Jánosné (Lea)
Bódis Józsefné (Ancsa)
Khaled Szajda
Dergez Péter
dr. Lemle Zoltán
Dahn Thomas
Dahn Sophie

3-án
4-én
19-én
20-án
20-án
23-án
26-án

Lélek-látó fény
Lélek-látó fény kellene, mi zárt ajtón is átsugárzik,
megérezni a bánatot, a kulcsra zárt magányt a másik lelkében,
s életkenyeret adni neki, hogy meg ne haljon,
hisz èt is csak a SZERETET mentheti a bîntèl, a bajtól.
F.L.
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Elmúlt hónapban…
Iványi Istvánné, Cilike emlékére!
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hîsége nemzedékrèl nemzedékre. (Zsoltár 100,4-5)

Iványi István testvérünket, családját és rokonságát, egyházunk budapesti
gyülekezeteit nagy veszteség érte, amikor az Úr életének 81. évében hazahívta
Iványi Istvánné, Cilike testvérünket.
Egyházunk Kiscelli utcai imatermében 2008. augusztus 2.-án búcsúztunk
tèle, szerettei, egyházunk tagjai. Számos gyülekezetünkbèl jöttek el a testvérek,
hogy Cilikétèl e formában is elköszönjenek. Körzetünkbèl Gyurkó József lelkészünk, Márti és magam vettünk részt a búcsúünnepélyen.
Valóban ünnepen vettünk részt, fájdalmas, de méltóságteljes, reményt keltè,
szép ünnepen. Az a kép jutott eszembe, amelyet naplementekor élhetünk át,
amikor a nap már lebukott a horizont alá, de a légkör még óriási sugárzó korongként vetíti vissza annak képét. Ilyen visszasugárzás volt számomra azoknak
az embereknek személyes bizonyságtétele, akiknek Cilike a nagy korkülönbség
ellenére is lelki társa, megértè lelki gondozója, útmutatója lehetett. Az emlék
istentisztelet igehirdetését dr. Hecker Frigyes tartotta. Az ünnep fényét emelték
azok a mîvészi színvonalú zenei szolgálatok, amelyeket nagy átéléssel, néha a
szemekbèl kicsorduló könnyek között, adtak elè egyházunk fiatal zenemîvészei, és a család tagjai.
Nekem is torokszorító volt a búcsú, mert Cilikét és férjét, Istvánt (Pityut) tizenéves koromtól ismerem, amikor 14 évesen Budapestre kerültem, Cilike volt
az ifjúsági csoportunk egyik vezetèje, aki mindig kedves mosollyal, nyílt, megértè szívvel fogadta a hozzá fordulókat. Sok kedves kirándulás emléke kötèdik
Cilihez és Pityuhoz, amiket èk vezettek a pesti gyülekezeti ifjúság számára.
Késèbb ritkultak személyes találkozásaink, de az idè semmit sem hîtött a szeretet melegén, mindig ünnepi percekként éltem át a velük való találkozást.
Cilike élete szorosan kötèdött egyházunk, és ezen belül a budapesti gyülekezetek életéhez. Kezdèdèen a nyíregyházi szolgálattal Hecker Ádám lelkész mellett, a Kiscelli utcában lévè gyülekezettel befejezèdèen.
Amint a megemlékezésekbèl is kitînt, nagyon sok embernek, fèként egye-
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dülálló fiatal lányoknak jelentett óriási szolgálatot, segítséget kedves, nyílt,
befogadó lénye.
Az Úr rögös, de egyedien szép szolgáló úton vezette Cilikét. Adott neki egy
hívè, hîséges, élete végéig szeretè, megértè valódi társat Pityu személyében.
Saját gyermekük nem lehetett, de az Úr rájuk bízta Cili tragikus körülmények
között elhunyt barátnèjének két kis gyermekét, akiket segítettek felnevelni.
Cilike jó anyaként követendè példát jelentett lánya számára is, ahogy arról
Helga elcsukló hangon beszélt az istentiszteleten.
Cilike olyan szempontból is „természetellenes” életet kapott az Úrtól, hogy
öreg korára nem bezárkózó, a problémáktól elforduló, keserî lélek lett, hanem
befogadó, nyílt, szolgáló, a jóra mutató életét egyre gazdagabbá tette az Úr. Az
örök élet felöli bizonyossága egyre szilárdabb lett, biztos volt abban, hogy hazavárja èt szeretè és szeretett Ura. Errèl számoltak be a róla bizonyságot tevèk, és
Hecker Frigyes is az igehirdetésében.
Ezek voltak azok a tények, amelyek az én torkom szorítását is oldották, és
felszárították ki-kiszivárgó könnyeimet. Így lett számomra a búcsúistentisztelet a reménységet felmutató evangélium hirdetésévé.
Néhány gondolatot szeretnék itt megismételni, amik elhangzottak, és néhány kérdést is, ami megfogalmazódott bennem:
Frigyes mondta: érdemes elidèzni hívè testvérek betegágyánál, mert mi magunk is megerèsödhetünk utunk végcélját tekintve. Az a kívánság fogalmazódik meg az emberben ilyenkor: bár csak én is így tudnék felkészülni a hazamenetelre!
Hallgatva a beszámolókat arról, hogy Cilike kinek milyen formában jelentett áldást és segítséget, arra kellett gondolnom: vajon énrólam kinek lesz oka
hálával visszaemlékezni? Milyen képet közvetítettem én környezetemben arról
az Úrról, akiben hiszek? Megértè, szeretè, nyitott ember tudok lenni, vagy
morgolódó, befelé forduló, önzè vénemberként fogom terhelni környezetemet?
Isten iránti hálával gondolok vissza Cilikére, hogy megismerhettem, részesülhettem szeretetébèl. Kívánjuk Pityunak, hogy útját társa nélkül járva is tapasztalja meg hîséges Urunk áldását, vezetését és örömét.
SCHAUERMANN HENRIK
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Avarban
Felhèk árnyéka száll a hegy felett,
fésülik már az erdèt a szelek,
maholnap minden fája lombtalan.
Zengè avarban ballagok magam,
a vállamon egy kis levélke ül,
nagy, tisztuló csend lelkemen belül.
Lebben a lomb, mint tarka pille le,
könnyî mosollyal mintha intene.
Az ágnak-e? Az égnek-e? Nekem?
- Fogd fel, szívem, és mondd el énekem:
az èszi árny csak elfogyó derî,
és a halál is olyan egyszerî,
oly egyszerî és oly természetes!
Minden fa tudja, hogy nem végleges.
F.L.
Mi történik a halál után?
Semmi sem olyan biztos, mint a halál! A halál nem tesz senkivel kivételt.
Gazdag, vagy szegény, jó, vagy gonosz: mindenkinek meg kell halnia. De a
halál után minden tovább folytatódik. Errèl a Biblia részletesen beszámol. A
legfontosabb kérdés az: én hol leszek a halál után?
Jézus Krisztus azt mondta: „Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sèt ítéletre sem megy, hanem átment a
halálból az életre” (János 5,24).
Történetünk- hitvallásunk
Teológiai irányvonalak: források és kritériumok
Az értelem
Belátjuk, hogy Isten kijelentése és Isten kegyelmének megtapasztalásai újra
és újra felülmúlják az emberi beszéd és gondolkodás képességét, de azt is vall-
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juk, hogy minden alapos teológiai munka megköveteli az értelem gondos
igénybevételét.
Gondolkozva olvassuk és magyarázzuk a Bibliát. Gondolkodva teszünk fel
hitbeli kérdéseket és próbáljuk Isten cselekedeteit és akaratát megérteni. Gondolkodva illesztjük össze azokat a meglátásokat, amelyek bizonyságtételünket
alkotják, és egységes összefüggésükben tolmácsoljuk èket.
Az értelem segítségével vizsgáljuk meg bizonyságtételünk összeegyeztethetèségét a bibliai üzenettel és azokkal a tradíciókkal, amelyek számunkra ezt a
bizonyságot közvetítették.
Értelmünket arra használjuk, hogy bizonyságtételünket az emberi ismeretek, tapasztalatok és szolgálatok teljes skálájára kiterjesszük.
Mivel minden igazság Istentèl van, ezért hasznosak a kijelentés és az értelem, a hit és a tudomány, a kegyelem és a természet közötti összefüggések
megértésére irányuló törekvéseink, hogy hiteles és közölhetè tanítást alkossunk.
Nem kevesebbet szeretnénk elérni, mint hogy egy átfogó áttekintést nyerjünk
arra a valóságra nézve, amelyet döntèen az evangélium ígéretei és kihívásai
határoznak meg, jóllehet tudjuk, hogy az effajta próbálkozást folyamatosan
gátolják a minden emberi gondolkodásra oly jellemzè korlátok és torzítások.
Ennek ellenére - a keresztyén hit ésszerî megértésének elérésére irányuló törekvésünk által - igyekszünk az evangéliumot úgy megérteni, kifejezni és megélni, hogy a gondolkodó emberek számára kívánatos legyen ez a hozzáállás,
hogy Isten útjait megismerjék, és igyekezzenek çt követni.
Teológiánkban - bibliatanulmányozásaink szempontjából - lényegesek a tradíció, a tapasztalat és az értelem eszközei anélkül, hogy megkérdèjeleznék a
Biblia elsèrendîségét a hit és az élet számára. Ez a négy forrás, amely megkülönböztethetè, de mégis együtt munkálkodik, ez vezérel bennünket, metodistákat, az élè és alkalmas keresztyén bizonyságtételre irányuló törekvéseinkben.
FORRÁS: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ
HONLAPJA
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Isteni vezetés
Szememmel én vezetlek téged,
Szemmel én vezetlek téged,
amerre mégy, veled megyek.
kegyelmem is hîn támogat.
Utat török, s nem árthat néked
Nem engedem inogni lépted,
sötét völgy, vagy zordon hegyek,
bátran rám bízhatod magad,
járj szárazon, vagy víz felett,
pusztákon át, a mennybe fel,
orcámnak fénye hîn vezet.
erès karom hordoz, s emel.
Szememmel én vezetlek téged,
beváltom ez ígéretet,
ha napra nap jön, évre évek,
ha szép napot ború követ,
míg éltem földi útja tart;
s megláthatsz színrèl színre majd.
NÉMETBçL FORDÍTOTTA: VARGA GYULÁNÉ
Ezért..
Egy lelkész egy börtönbe megy prédikálni. Mikor a terembe lép, a tekintetek ridegsége szinte megdermeszti. Bizonytalanul lép fel a szószékre. Az utolsó
lépcsèfoknál megbotlik, és legurul. A kivezényelt foglyok majd szétpukkadtak a
nevetéstèl. Egy pillanatra a lelkészt is megbénítja a fájdalom és a szégyen érzete, aztán felpattan, felszalad a lépcsèn, és ránevet az emberekre.
- Éppen ezért jöttem ide, hogy megmutassam nektek, hogyan állhat fel
újra az ember, ha lezuhant!
SVÉD GYÜJTÉSBçL
Csak vetèmagokat
Egy fiatalember egyszer igen érdekes álmot látott:
Eddig sohasem ismert országban járt álmában. Az ország fèvárosa arról volt híres,
hogy ott a világ minden jó dolgát meg lehetett vásárolni.
Az ifjú bement a csodaboltba, s kíváncsian szemügyre vette a rendkívüli üzletet. A
pult mögött egy angyal szolgálta ki a vásárlókat. Öt is megszólította:
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- Uram, mit szeretne vásárolni?
Az ifjú kérdéssel felelt:
- Mi mindent lehet itt venni?
- Minden jót, amit csak akar. – hangzott a válasz.
- No én sok mindent szeretnék – mondta az ifjú – elèször is a világon legyen vége minden háborúnak, aztán ne éhezzen senki egyik országban sem. Legyen
szép lakása minden családnak, és minden közösségben szeretet uralkodjék…
Sorolta volna még tovább az ifjú, de az angyal félbeszakította:
- Bocsásson meg kedves fiatalember, talán félreértette, vagy rosszul olvasta el a
boltunk cégtábláját… Mi gyümölcsöket nem árusítunk, csak vetèmagokat és
palántákat.

ISMERETLEN SZERZçTçL
Egyetlen dolog sem fog megoldódni, ha lustaságunkban arra várunk,
hogy egyedül Isten oldja meg.

MARTIN LUTHER KING
Egy csodálatos alkotás
Egy multimilliomos – aki azt gondolta, hogy pénzzel mindent elérhet – a
következè feladattal bízott meg egy építészt:
„Építsen nekem egy tornyot, amelynek átmérèje 4 méter. Helyezzen el benne felvonókat, lépcsèket, huzalcsatornákat, vízvezetékeket. A falak vastagsága
nem haladhatja meg az 50 cm-t, ugyanakkor a torony magassága 1500 méter
legyen. Minden irányban legyen elegendè kilengése. A torony tetején pedig egy
vegyigyárat kell elhelyezni!”
Természetesen egy ilyen terv csak a fantáziában születhet meg. A valóságban azonban azonban mégis van egy ilyen „torony”, amelynek magassága ténylegesen 400-szor annyi, mint az átmérèje. Ez nem más, mint egy gabonaszál
kalásszal. Szalmájának fala csak 0,5 mm, átmérèje 4 mm, s magassága 1,5 méter. A csomók között a szárban találjuk a „lépcsèket”, a járatokat, a tápanyagok
„felvonóit” és a „vízvezetékeket”. A szalmaszál végén van a kalász, egy komplikált vegyigyár, amelyben az ember számára szükséges kenyérhez termelèdik és
elraktározódik a liszt.
Így a kalászok milliárdjai Isten nagyságának és jóságának bizonyságai.
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Asszociáció
A „Zöld titok” címî film Dél-Amerika èserdeirèl szól. Mikor megnéztem egy esemény felejthetetlen maradt számomra.
Egy bivalycsordát kell a pásztoroknak a folyón áthajtaniuk. Ezen az oldalon már
mindent lelegeltek, odaát viszont üde, friss fî van. De a folyóban piranhák vannak! Kis,
zsákmányra éhes, éles fogú ragadozó halak ezrei!
A pásztorok megsebesítenek egy bivalyt, és vérezve belehajtják a vízbe. Az áldozati
állat felágaskodik, csapkod maga körül, bèg halálfélelmében. A végsè tusát vívó áldozat
körül vérvörössé válik a víz. Amikor kiemelkedik a vízbèl nagy, kirágott lyukak láthatók a testén. Végül a habok már csak egy lerágott csontvázat sodornak magukkal.
De a csorda meg van mentve! Az áldozati helytèl feljebb épségben hajtották át az
állatokat a veszélyes folyón.
Számomra ez az esemény a nagy, egyszeri golgotai történés felejthetetlen jelképévé
lett. A halálos folyó – az egy áldozat – a megmentett nyáj!
Jézus Krisztus egész szeretetének mélységét csak a kereszten ismerhetjük fel.

A.B.
Az elsè és utolsó
Mintha minden napom a legelsè volna,
új feladatokba vezetne, sodorna…
hisz a tegnap úja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Elère sietett mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelsè lenne!
És mintha utolsó lenne minden napom:
végsè lehetèség, utolsó alkalom…
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné!
Hadd nézzek, Istenem,
minden új napomra,
mintha elsè lenne és utolsó volna!

TÚRMEZEI ERZSÉBET
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