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Isten eltörölte a követeléséve,l a minket terhelè adóslevelet,
amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezte a
keresztfára.
Kolossé 2,14

Alighieri Dante és Pontius Pilátus
„Aki az eke szarvára veti a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára”
– Jézus Krisztus (Lukács 9:62)
Az olasz költè, Alighieri Dante (1265-1321) „Isteni színjáték” címî mîvében leírja a kárhozat felé vonuló, elveszett emberek végtelenül hosszú sorát. Az
elveszett emberek élén a római helytartó, Pontius Pilátus megy, aki Kr.u. 26 és
36 között volt a Római Birodalom helytartója A Szentföldön. A római császár,
Tiberius unokája volt a felesége, akit Claudia Proculának hívtak, és aki èt a
Máté 27:19-ben (Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: „Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.”)
óvta attól „az igaz embertèl”. Pilátust annyira megragadta Jézus dicsèsége,
hogy így kiáltott a tömeg felé: „ECCE HOMO – Íme az ember!” Egészen közel
állt Isten Fiához, és értékelte, hogy ç „mégis „ király (János 19:7), mert a római-görög istenek világából tudott valamit a félistenekrèl és istenfiakról. Ezért
háromszor jelentette ki a zsidó néptömegnek: „Én nem találok benne semmi
bînt” (János 18:38, 19:4-6, Lukács 23:4, 14:22) Jelül, hogy nem kíván bînt
elkövetni Isten Fia, Jézus Krisztus ellen, az egész nép elètt megmosta kezeit
(Máté 27:24), majd mégis elítélte az Igazat.
Erre gondolt Dante, a költè: Pilátus mindazok vezetèje, akik túlságosan is
ügyesen elmennek Jézus mellett. Ez a Pontius Pilátus a gyávákhoz és a határozatlanokhoz, a lelkiismeretükben megingókhoz, a habozókhoz, a szívükben
felébredtekhez és megszólítottakhoz tartozott, de egy hajszál elválasztotta attól,
hogy Jézus mellett döntsön, Isten Fia ellen fordult. Pilátus ezzel azoknak az
elveszetteknek a típusa, akik elmulasztották az egyedülálló alkalmat, hogy
elfogadják az Úr Jézust. Pilátust ma sokan követik a kárhozatba, mert nem
akarják felfogni, milyen páratlan kegyelmi idèt ajándékoz ma nekik Isten. Pál
így szól hozzánk a II. Korintus 6:1-2-ben: „Íme, itt a kellemes idè! Íme, itt az
üdvösség napja!” Jöjj most a bînösök üdvözítèjéhez, mielètt késè lenne a számodra!
JOACHIM LANGHAMMER: „PÉLDÁZATOK, IGAZ
TÖRTÉNETEK” CÍMí KÖNYVÉBçL
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Áprilisi gyülekezeti programjaink:
2009. március 30. - április 6-ig „Kétség és ámulat” címmel ProChrist lesz
a PTE Természettudományi Kar Aulájában - Pécs, Ifjúság u.6. Chemnitzbèl
mîholdon sugárzott evangélizáció – magyar nyelvre fordítással)
Szeretettel várunk ezekre, az estékre mindenkit:
1-én, szerdán 18-19,3o-ig. Vágyódás – Bizonyítható-e Isten?
2-án, csütörtökön 18-19,3o–ig. Megfeszítés – Hogyan engedheti meg Isten?
3-án, pénteken 18-19,3o–ig. Feltámadás – Megtörténhet a lehetetlen?
4-én, szombaton 18-19,3o–ig. Meglepetés – Hogyan lehet újra kezdeni az
életet?
4.-én, 5.-én a Dombóváron nèi regionális konferencia lesz.
5-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 Istentisztelet lesz Pécsett, 15,00-kor Hidason
Téma: Böjt 6. Virágvasárnap.
18-19,3o–ig. Megtérés – Mennyi változásra van szükségünk?
6-án, hétfèn 18-19,3o–ig. Kötèdés – Mely kapcsolataink létfontosságúak?
7-én, kedden1700-kor bibliaórát tartunk Hidason
8-án, szerdán 17 órakor. Felnètt Káté imaórát tartunk (Dániel 3)
9-én, csütörtökön 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
10-én, pénteken 1700 istentisztelet lesz
Nagypéntek. Téma: Az Úr diadalmasan szenvedè „Szolgája”! Ézs. 53,1-12.
12-én, vasárnap Húsvét, Feltámadás ünnepe. 930 imaóra, és 1000 . úrvacsorai
istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 órakor úrvacsorai istentisztelet
Téma: Kereszt ereje és az Üres sír örömhíre!
14-én, kedden1700-kor bibliaórát tartunk Hidason
15-én, szerdán, 17 órakor Felnètt KÁTÉ imaórát tartunk (Dániel 4.)
16-án, csütörtökön 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
17-én, pénteken Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz
18-án, szombaton, 15,oo-kor Konfirmációs óra + kisifi
19-én, vasárnap 930-kor imaórát, 10 00órakor istentiszteletet tartunk Pécsett.
Hidason 15 00órakor lesz istentiszteletünk. 1800órakor Siklós.
Téma: Kereszt ereje a Követésben.
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21-én, kedden1700-kor bibliaórát tartunk Hidason
22- 25-ig Évikonferencia lesz Budapesen.
26-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500
órakor lesz istentisztelet.
Téma: Kereszt ereje a Követésben
27-28-án, hétfèn - kedden Amerikai vendégek Virginia államból érkeznek.
Részletes programról késèbb lesz tájékoztatás
29-én, szerdán, 17 órakor Felnètt KÁTÉ imaórát tartunk
30-án, csütörtök 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kèszegi családnál
Média hírek
Április 3-án Metodista fél óra lesz a Kossuth Rádióban

Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Nagy Gyuláné
Kŋszegi Mónika
Thaly Lóránd
Schauermann Mónika
Siptár Miklós id.
Schauermann Péter
Förster Károly
Szuhánszkiné Schäfer Aranka
Thaly Ágnes

5-én
7-én
17-én
19-én
20-án
21-én
21-én
25-én
27-én

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz
énbennem, ha meghal is, él.” ( János ev. 11,25.)
„Vége a gyásznak és a könnyhullatásnak!
Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja!
Krisztusra nézünk, s békesség a részünk.
Nyomdokába léphetünk. Utunk ç és életünk, Halleluja! Halleluja!
Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja!”
TÚRMEZEI ERZSÉBET
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Találkozunk
Feltámadott! Itt megy elèttem,
örvendezem az örülèkkel,
nem követve sohase mást…
Találkoztunk – a Golgotánál.
FÜLE LAJOS (365 NAPON)
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 (3 761 308.-Ft, az elfogadott felajánlók száma: 612),
illetve a Márta-Mária Alapítvány (726 544.-Ft) javára rendelkezett. Nagy szükségünk
van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszönjük!
Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerèsei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!
Idén, mint már tavaly is, új formanyomtatványra van szükség a felajánláshoz,
a régi nem érvényes.
Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073
Az egyházunk öregek otthonát támogató
Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17

Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ nem
jár sötétségben, hanem elnyeri az élet világosságát
. János 8:12
A fény (világosság) az élet feltétele. Ez igazán akkor tudatosult bennem,
amikor Burgundiában, egy cseppkèbarlangrendszerben jártam. Szakértè vezetè
mellett jártunk barlangról-barlangra. Minden barlangon való áthaladás után a
vezetènk visszament, hogy lekapcsolja a villanyt. Elmagyarázta nekünk: Nézzék, ahol egy lámpa kisugározza a fényét kis mohaszövetek nènek a köveken.
Ha mindig égve hagynánk a lámpákat, rövid idè múlva az egész barlangot
ellepné a zöld mohaszènyeg, és a csillogó kristályképzèdmények nem látszanának már.
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Ez a kép kísér végig, ha a jézusi igét hallgatom, amely szerint è a világ világossága. Igen, bárhová is hatoljanak be sugarai, megindul az élet, ha emberi
szívek megnyílnak számára meleg lesz, új élet jön létre. A fény a legkisebb réseken és nyílásokon is áthatol, és mindenütt szétterjed, ahol hely kínálkozik számára, mint a felkelè nap a hegységekben.
Az emberré lett Isten-fia elterjesztette köztünk, emberek között a világosságot, és újra meg újra el akarja terjeszteni azt. Nyíljunk meg e világosság (fény)
elètt, és vigyük tovább a világba, amely fényre és melegségre vágyik.
ERIKA WELTI
Aki hallotta a húsvéti örömhírt, az nem tud többé szomorú arccal járni a világban,
és úgy élni, mintha nem remélne semmit.
K.BARTH
Új küldetés boldog útja vár. Jézus jár elèl.
Jöjj, ha è küld, nincs gát, nincs határ.
Utat è jelöl. Jézus miénk! Nekünk elég è!
Benne bízva miénk a jövendè,
Mert Jézus él, halleluja! Mert Jézus él, halleluja!
GYçRI J.S. – EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV 577, 2.
Imádkozó édesapa
Körülbelül négy éves lehettem, mégis ez az élmény édesapámmal egy késè éjszakai
órában mélyen belém vésèdött.
Vacsora után esti áhítatot tartottunk, utána édesapám hálaimát mondott. Apa vagy
anya mindegyik gyermekkel az alvóhelyére ment, ágyba rakta, és imádkozott vele. Apa
többnyire velem jött. Letérdeltünk az ágy elètt, de nem valami gyermekimádságot
mondtunk, hanem elismételtem minden mondatot, amit édesapám imádságként mondott. Aztán ágyba ugrottam.
- Aludj jól, fiacskám, jó éjszakát! – mondta apa, majd megpuszilt.
Általában rögtön elaludtam, de egy este mégis sokáig ébren feküdtem. Érdekeltek a
csillagok, és szerettem volna tudni, hogy vajon mekkorák lehetnek a valóságban. Senki
nem tudta megmondani. Azon az éjszakán sokáig gondolkoztam ezen.
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Hirtelen láttam, hogy a hálószoba ajtaja kinyílott, és édesapám állt a fénysugárban.
Halkan behajtotta az ajtót, és az ágyamhoz jött, és letérdelt.
Az volt a szokása, hogy félhangosan imádkozott, és ha valakiért könyörgött, kimondta a nevét. Azon a késè estén, ahogy ott térdelt az ágyam elètt egészen biztosan
sokszor mondta a nevemet, mert beretvaélességgel vésèdött be az emlékezetembe, hogy
ekkor édesapám értem imádkozott.
Még ma is örömmel tölt el, ha sok évtized után erre gondolok. Édesapám imádkozott értem. Meg vagyok gyèzèdve, hogy imádságai nem voltak hiábavalók.
A.J.

Keresd a csendet!
Keresd a csendet a munkád végzése során is! Mindig elérhetè közelségben van. Még
a legzajosabb környezetben és a legmegerèltetèbb munkában is átélheted az örökkévalóság csendjét, az Úr ábrázata elètt. Keresd a csendet akkor is, ha pihensz! Ugyanis ez
esetben tudod valóban kipihenni magad és erèt meríteni a tested, lelked és szellemed
számára. Maradj csendben az Úr elètt, ha ellenségeskedés és szenvedés ijeszt téged; ha
türelmetlenség, önfejîség és a szenvedésbèl való idegenkedés ébred fel benned. Éppen
akkor keresd a csendességet az Úr orcája elètt! Keresd gyakran azt! Maradj sokáig az
Istennel való magányban; ez fogja megnyugtatni lelkedet. Így fogsz csodálatos dolgokat
hallani az Úrtól. Ha a szenvedésrèl szól hozzád, úgy fog beszélni, hogy azt soha többé el
nem fogod felejteni. Attól az órától kezdve más megvilágításban fogod látni a szenvedést. Aki az Úr elètti csendben megtanulja az engedelmességet a szenvedés által, az a
legnagyobb gyèzelmet aratja, amiben az ember részesülhet a földön. Sèt, még a Megváltónkról is azt olvassuk, hogy az által az engedelmesség által vált tökéletessé, melyet
ily módon tanult meg.

OLE HALLESBY
Belsè szoba
Se fala nincs, se ajtaja,
Csak csöndje van és ragyogása,
Melege és simogatása,
,égis – ritkán lépsz be oda.
Tudod még, merre e szoba?

F.L.
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A Te erès kezed
Uram, mert biztos tart
erès kezed, bízom tebenned csendesen.
Mert szeretèn
fordultál felém, bízom tebenned csendesen.
Erèssé Te teszel,
s szívembe örömöt Te adsz,
dicsérlek Téged, óh Uram, szándékod mily jó énvelem.
Uram, mert jól tudom,
Megmentèm Te vagy, bízom tebenned csendesen.
Báránnyá értem lettél jó Uram, ezért bízom tebenned csendesen.
Halál markából Te mentettél meg.
Bárányi lelkülettel áldd meg életem.
Uram, mert Atyánk elètt most értem esdekelsz,
bízom tebenned csendesen.
Segítèn most is mellettem állsz, ezért bízom tebenned csendesen.
Ha fenyeget az ellen’, rád vetem szemem,
Menedékem most is, óh Uram, Te vagy énnekem.
Jövèm tisztán nem is láthatom, de bízom tebenned csendesen.
Terved bizton célba ér, s mióta ezt tudom, bízom tebenned csendesen.
S’ ha utamból elère csak egy lépést mutatsz,
Elég az énnekem, mert bizton tudhatom
Te ott leszel velem.
HELGA WINKEL –
FORDÍTOTTA ID

„Ha nehéz útra szólít szavam
Segítek én, ne féljetek!
Elèl ott járok mindig magam,

. SCHAUERMANN HENRIK

S megerèsítem szívetek.
Rossz tanítvány, ki tétlen vár,
Ha Mestere elètte jár.”
J.SCHEFFLER
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Ilyen vagyok!
Úr Jézus, olyan vagyok – ahogy az a szavaimból nyilvánvalóvá válik. Ennek azonban nem kell így maradnia, mert Te élsz bennem. Átadom neked vétkeimet, félelmemet, keserîségemet, bizalmatlanságomat. Tölts meg engem a Te világosságoddal, hogy
fény gyúljon a szívemben, és beszédem megváltozzon.
Uram, nem akarok többé tudni a magam mentegetésérèl, amelyekkel mindig többé-kevésbé megnyugtatom a lelkiismeretemet. Kérlek, bocsásd meg, amikor beszédem
nem volt építè jellegî, amikor inkább a negatív és rossz dolgokról szóltam. Változtasd
meg a szívemet. Mert a szavaimon ismerem fel, hogy hol tartok pillanatnyilag, és mi az,
ami valóban foglalkoztat és betölt. Ajándékozz meg a Te lelkeddel (szellemeddel), hogy
szívem engedelmes legyen neked. Tölts meg a Te jelenléteddel, hogy beszédem Isten
országát szolgálja, és hogy tetszésedre legyen az a légkör, amelyet szavaim által terjesztek magam körül.
Uram, felismertem, hogy mennyire nagy szükségem van arra, hogy gondolkodásomat, érzéseimet és beszédemet átalakítsd. Ezért kérlek ma.

NEUKIRCHEN KALENDER 1993.01.25.
Zimányi József – 1917-1998
A háború után Kárpátalján volt református lelkész. Látva az ateista rendszer istentelenségeit, levelet írt lelkésztársával: Horkay Barnával együtt Sztálinnak a KGB-n keresztül.
"Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a gyèzelem dicsèségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére
helyezted magad. Hatalmas búzamezèk mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvè
felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de mîtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg
fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg idèd van,
szállj magadba, adj dicsèséget a felséges Istennek! Ez a népednek is a javára lesz. A
gègös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett."
A fogság évei: 1947. október 16-án 30. születésnapján letartóztatták, és börtönbe
került. Rafajnaufalu, Beregszász, Ungvár börtönei után Lemberg, Krasznojarszk elosztólágerei, Dugyinka, Norilsz - kényszermunkalágerek következtek. AtombombagyárLáger I. No. 475. - kubikos volt 1,5 évig - mosodai munkás 0,5 évig Rézgyár - (aranygyár) - Láger II. Norilszk - szám-îzetés – kubikus. A kényszermunkalágerbèl szabadult
1953. január 3-án 0 órakor. Raktárosként dolgozta le a többi idèt (28 hónapot), és
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1955. május 13-án szabadult a számîzetésbèl, és letelt a 92 hónap, a teljes fogság ideje.
Így vall megpróbáltatásairól:
A harmincadik születésnapomon éppen egyik gyermekem ágya mellett térdeltem,
és köszöntem meg Istennek életemet, amikor értem jöttek. Két hatalmas KGB-legény
állt mögöttem... 92 hónapig nem láttam a feleségemet, gyermekeimet. ... 8 hónapig
voltam a beregszászi börtönben, utána Ungváron. Majd elindultunk a "jéghegyek" felé,
a "tîzoszlop" vezetésével. Az ç tîzoszlopa világított az egész úton, egész idè alatt, és
olvasztotta körülöttem a jeget. Ezt a tîzoszlopot láttam meg az északi fényen átsugárzó
csillagok ragyogásában is. Ezek nem kitalált történetek, valóban megtörténtek. Életem
felèl Isten másként határozott, nem engedte meg, hogy a pusztító erèk szándéka teljesedjen be, hanem az ç gondolatai, mely "lélek és élet", és a szabadulások kivitelezésben
benne van az Uramnak csodálatos gyöngédsége, a vigyázó szeretetének védelmezè
akarata. Isten megmutatta, hogy, sokszorosan is veszélyben vagyok, nem én vigyázok
magamra, hanem ç vigyáz reám. Ma is minden nap hálát adok Neki, hogy ezeket, a
szabadításokat megtapasztalhattam, és szeretetével minden nap "lehajolt hozzám".
Azonnal figyelmeztetett a veszélyekre, és a pusztító minden cselvetését áthúzta.
Kinek van ilyen Istene, mint nekünk, Jézus követèinek? Hol van ennyi szeretet,
ennyi türelem, és kire vár akkora örökség, mint ránk? Az örökhagyó halála révén örököltünk és majd örökre együtt élünk Vele, amiért áldott legyen Isten. Dicsèség az ç
Szent Nevének!

Hiszem
Hiszem, hogy Isten mindenbèl, még a legrosszabb dolgokból is, jót akar, és tud kihozni. Ehhez olyan emberekre van szüksége, akik hagyják, hogy minden a javukra váljon.
Hiszem, hogy Isten minden szükségben
annyi erèt akar adni, amennyire éppen szükségünk van.
Azonban nem elère adja azt, hogy ne magunkra,
hanem egyedül rá hagyatkozzunk.
Ilyen hit elegendè kell legyen ahhoz,
hogy a jövètèl való mindenféle félelmet legyèzzük.
Hiszem, hogy hibáink és tévedéseink sem hiába valók,
és, hogy Istennek nem nehezebb ezek kezelése, mint a vélt jótettünké.
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Hiszem, hogy Isten nem egy idètlen tényezè, hanem,
hogy èszinte imádságokra és felelèsségteljes cselekedetekre vár, és válaszol is azokra.

DIETRICH BONHOFFER

Ha megdobnak kèvel…
Egy férfi éveken keresztül gyîjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre
tett pénz meghozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutathassa az új „álomautót". Útközben
megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire halotta,
hogy egy kè koppan az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú
dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a gyönyörî fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:
„Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a
kedved az ilyen èrültségektèl, hogy mások kocsiját kèvel dobáld!"
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van körülötte. De a fiúcska
így folytatta:
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntèl, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább."
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult gyerek
van.
„ç a testvérem és egyedül elère ment a tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda
szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam
magát."
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba.
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetènek, hogy ha megdobnak kèvel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék,
nehogy valami nagy bajt csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs idènk
meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk çrá. Néha meg kell, hogy
dobjanak kèvel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek
körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az, amit éppen véghez akarunk vinni, stb.
Ez a te döntésed: figyelsz-e a halk szelíd hangra, vagy megvárod, míg megdobnak
kèvel?
INTERNET
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Az esztendè négy évszaka
Ahogy Csokonai Vitéz Mihály ilyen nevî verssorozatában megszólaltatja a mindig panaszkodó embert,
szeretnének ezek a versek a mindig hálás keresztyén embernek hangot adni!

Tavasz
Istenem, megint tavasz van.
Dicsérlek az új tavaszban,
s róla mondok éneket.
Szeretném rügyét, reményét,
minden illatát és fényét
megköszönni Teneked.
Minden lelkes cinkehangot,
minden hóvirágharangot,
hazatérè madarat,
Simogató sugarat.
Áldalak a tarka rétért
és a sarjadó vetésért.
Áldalak, hogy a magot
alig, hogy mi elvetettük,
reménységgel eltemettük,
hîs esèvel áztatod.
Dolgos méhet, könnyî szellèt,
édes illatot lehellèt,
mindent köszönök neked.
Köszönöm az Életet.
Azt a húsvéti, hatalmas,
halálon is diadalmas
Életet, kit a tavasz
minden fénye hódolattal
szolgál, hirdet és magasztal:
a feltámadt Krisztus az!
Ne is érjen soha véget
ez a tavaszi dicséret:
hiszen azt az Életet
megköszönni nem lehet!

TÚRMEZEI ERZSÉBET
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