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Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja barátaiért.
János 15:13

A Jégpálya példázata
Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel,
leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10)
Curt fiam izgatottan szervezte 12. szülinapjára az ünnepséget a jégpályán, és
mindenkit meghívott az osztályából. Azonban a 25 gyerekből csak hatan jöttek
el. Gyorsan felkapták korcsolyáikat, és elkezdték élvezni a zenét, a villogó fényt,
a játékokat, a pizzát és a szülinapi tortát.
Miközben megkönnyebbülve láttam, hogy Curt és barátai jól érzik magukat, azon tűnődtem, mi történhetett a többi gyerekkel? Vajon iskolatáskáik
mélyén szunnyadnak a meghívók? Vagy elfelejtkeztek az ünnepségről? Néhányan elfogadható magyarázatokkal jelezték, hogy nem jönnek, de legtöbben
nem is válaszoltak. Csalódott voltam, hogy ennyire kevesen voltak.
Aztán rájöttem, semmiben sem különbözöm a meghívottaktól. Eszembe jutottak olyan idők, amikor nem válaszoltam Isten meghívására: amikor terveztem, hogy üdvözlőkártyát küldök az öregotthon egyik lakójának, de soha nem
küldtem el, vagy amikor imádkozni akartam egy barátom lányáért, de elfelejtettem. Mint a távollévő vendégek, lemaradtam az örömről. És Istennek is csalódást okoztam.
Szent Istenünk, megvalljuk, hogy gyakran nem válaszolunk meghívásodra.
Adj nekünk halló füleket és kész szívet!
ROBERTA TUCKER BROSIUS (PENNSYLVANIA, USA)
Kérlek, adj a magasból értelmet, hogy ne nyugodjam és pihenjek meg a saját akaratomon. Légy barátom és drága tanácsadóm, hogy azt tegyem, ami
helyes!
PAUL GERHARDT
Tarts meg és őrizz meg Istenünk, légy velünk útjainkon! Légy forrásunk és
kenyerünk a pusztaságban, végy körül áldásoddal!
E. ECKERT
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Márciusi gyülekezeti programjaink:
2-án, kedden, 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
3-án, szerdán, 16 órakor házi csoport Kőszegiéknél
4-én, csütörtökön, 15 órakor Felnőtt Kátét és imaórát,
16,30-kor ifiórát tartunk
5-én, pénteken, 15 órakor Konfirmáció,
Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
7-án, harmadik böjti vasárnap, 930 imaóra, és 1000 Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett, 15 órakor Hidason
Téma: Kereszt üzenete: „Nézz, az Úrra!” Zsolt. 25,15.
9-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason
10-én, szerdán, 16 órakor házi csoport lesz Kőszegiéknél
11-én, csütörtökön, 15 órakor Felnőtt Kátét és imaórát,
16,30-kor ifiórát tartunk
12-én, pénteken, 15 órakor Konfirmáció,
Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
14-én, negyedik böjti vasárnap, 930 imaóra, és 10 órakor istentisztelet lesz
Pécsett, Hidason 1500 órakor
Téma: Kereszt üzente: „…de ha meghal, sokszoros termést hoz.”
Ján.12,24.
16-án, kedd, 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
17-én, szerdán, 16 órakor házi csoport lesz Kőszegiéknél.
18-án, csütörtökön, 15 órakor Felnőtt Kátét és imaórát,
16,30-kor ifiórát tartunk
19-én, pénteken 15 órakor Konfirmáció,
Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
21-én, ötödik böjti vasárnap, 930-kor imaórát, 10 órakor istentiszteletet
tartunk Pécsett, Hidason 15 órakor, Siklóson 18 órakor.
Téma: Kereszt üzente: „Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!” Zsolt.
43,1-5.
23-án, kedden, 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
24-én, szerdán, 16 órakor házi csoport lesz Kőszegiéknél.
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25-én, csütörtökön, 15 órakor Felnőtt Kátét és imaórát,
16,30-kor ifiórát tartunk
26-án, pénteken, 15 órakor Konfirmáció,
Bicsérden 1730 házi istentisztelet lesz
28-án, hatodik böjti vasárnap – Virágvasárnap (Pálma vasárnap) 930 imaóra, 10 órakor istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 órakor.
Téma: Kereszt ítélete: Kegyelem. Ján. 3,14-15.
Média hírek
Március 28-án „Metodista magazin” lesz az MTV műsorán
Április 2-án Metodista félóra lesz a Kossuth Rádióban
Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Khaled Nada
Ritter Józsefné
Siptár Miklósné
Ritter Zsombor
Khaled András
Paplauer János
dr.Thalyné Kurdi Éva
Kőszegi László ifj.
Kovács Istvánné Klári
Dergez Ferencné
Pálmai Magdolna
Mühl Henrik
Rácz Noémi
Schauermann Boróka
Kőszegi Alexandra
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3-án
4-én
5-én
6-án
8-án
9-én
10-én
10-én
11-én
21-én
24-én
25-én
28-án
28-án
31-én

Elmúlt hónapban történt…
2010. január 23–án szűk családi körben
házasságot kötött
Dr. Thaly Eszter és
Szita Szabolcs
Kívánjuk, Isten áldja meg közös életüket, legyenek áldás egymás, családjaik és gyülekezeteik
számára.
Házastársak imája
Uram, segíts nekünk,
Hogy mindig emlékezzünk arra a napra,
Amikor megismerkedtünk,
És megszerettük egymást.
Segíts mindig meglátni
A jót a társamban,
És segíts, hogy közösen tudjuk
Megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani
Egymás iránti érzéseinket,
És tudjunk bocsánatot
Kérni egymástól.
Uram, kezedbe adjuk házasságunkat….
Ámen
Haiti
Az elmúlt napokban sok szomorú hírt kaptunk Haitiből. A metodista egyház is sok
embert gyászol. A UMC honlapján két vezetőről is megemlékezik, akik életüket vesztették a földrengésben. Az egyikük Sam Dixon lelkész, az UMCOR (metodista segélyszervezet) vezetője. Az UMCOR a világ minden részében jelen van. A magyar árvízkárosultaknak is jelentős támogatást adott, amit az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével realizáltunk.
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A másik vezető Clinton Rabb lelkész, a Boardnak a önkéntes munkával kapcsolatos
irányítója. Őt közelebbről is ismertük. Ő jött annak idején a Board képviseletében
Magyarországra, hogy megnézze az egy–ház és gyülekezeti központ építkezését, s az ő
pozitív hozzáállása is segített, hogy megkapjuk a támogatást. Néhány évvel ezelőtt egy
négy fős delegáció révén jött el Magyarországra, voltunk vele többek között Szolnokon
és Zsolcán is, a Felsőerdősorban, s prédikált a Kiscelliben is.
A földrengés előtt érkeztek Haitibe, a főváros egyik szállodájába mentek a repülőtérről, a taxis elmondása szerint kb. 5 perc múlva történt a földrengés, leomlott
a szálloda és alátemette őket is. 55 órán keresztül voltak a romok alatt, Dixon lelkész
meghalt mire kimentették őket. Clint még élt, és a floridai kórházba szállították, a
családjával is találkozott. Január 17-én halt meg (a földrengés 12–én volt).
A magyar egyház részéről küldtünk a családjaiknak és a Boardnak egy részvétnyilvánítást.
Köszönjük az adományokat,a gyűjtést a gyülekezetekben a haiti emberek megsegítésére illetve az újjáépítésre. A központban összegyűjtve küldjük el az Ökumenikus
(Ök) Szeretetszolgálatnak, akik szervezik már a segítségnyújtást. Mi is ebben a szervezetben vagyunk tagok, illetve az Ök Segélyszervezetnek jó kapcsolata van a metodista
világ segélyszervezettel az UMCOR-ral.

CSERNÁK ISTVÁN SZUPERINTENDENS
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 (617 fó - 4.392.214,-Ft ), illetve a Márta-Mária Alapítvány (686.623,- 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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Biblia ismereti sorozat
2.1.1. Az ábécé kialakulása
Az Ószövetségi kánon kezdetben szóbeli hagyományozás (szájhagyomány)
útján került át egyik generációtól a másikba. Ennek ellenére feltűnően jó egyezés mutatkozik a legrégebbi és a legkésőbbi szövegváltozatok között. Az ószövetségi könyvek írott formája kb. 1000 év alatt jött létre. Ennek feltétele a jól
használható ábécé kialakulása volt. Az ószövetségi iratok legnagyobb része héber nyelven íródott.
A héber ábécé a Kánaánban már i.e. 1200 előtt létrejött kánaáni ábécéből
kifejlődött föníciai ábécéből keletkezett. I.e. 1000 körül a héber ábécé csak
mássalhangzókat (22 betű) tartalmaz, ezért ez tulajdonképpen abjad és nem
ábécé. A szöveg elolvasására valóban csak írástudók voltak képesek. Mivel csak
a mássalhangzók voltak leírva, és azok is teljesen folyamatosan, szóvégi tördelés
nélkül, csak a szövegkörnyezet ismeretében lehetett az írást olvasni és hitelesen
értelmezni. (Pl. ha a magyar nyelvben csak mássalhangzókat használva azt írnánk le, hogy tkr, ez jelenthetné a takar, tükör, vagy teker szavakat.) Ezt a
problémát sok száz évvel később (i.sz. 500-1000 között az ószövetségi héber
szöveget véglegesítő tudósok, a maszoréták) oldották meg a mássalhangzók
felett, alatt, vagy között elhelyezett pontokkal jelölve a magánhangzókat.


Adathordozók
Az írás tökéletesítése mellett elengedhetetlen feltétel volt az időtálló, megfizethető és kezelhető adathordozó létrehozása. Az alábbiakban leggyakoribb
adathordozókról mondunk el néhány gondolatot, nagyjából alkalmazásuk időrendi sorrendjében.


Agyagtábla, agyaghenger, cserép darabok (osztrakonok), kőoszlopok, kőtáblák
A puha agyag alakzatokba többnyire fa vagy egyéb ékekkel nyomták bele a
szöveget, majd kiszárították, vagy kiégették azokat. Az ásatások során könyvtárnyi mennyiségeket találtak, amelyekben lévő szövegek nagyszerűen alátámasztották az Ószövetségben közölt történelmi eseményeket és neveket.
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A széttört agyagedények darabjainak „újra hasznosításaként” ezekbe karcolták bele a
rövidebb szövegeket.
A kőoszlopok, kőtáblák általában uralkodók hőstetteit, vagy törvényeit tartalmazták
(ilyenek voltak pl. a 10 parancsolatot tartalmazó mózesi kőtáblák is).


Papirusz
Egyiptomban a Nílus deltájában található a legalkalmasabb papirusz nád,
ebből már i.e. 3000 óta gyártják a papirusz fóliákat. A nád szárából lefejtett
csíkokat ütögetéssel egymás mellé ragasztották, majd erre merőleges irányban
egy második réteget ragasztottak ugyanígy, csíkonként. Kb. 30x50 cm-es lapokat gyártottak, ezeket szükség szerint tekerccsé, vagy könyvvé (kódex-szé) erősítették össze. A mai papír szavunk is innen ered valószínűleg.


Pergamen
Az anyag kikészített állatbőrt jelent (kecske, birka, borjú, mókus, kutya,
stb.). A legjobb minőségű a borjú bőréből készült pergamen, a vellum. Egy
teljes Biblia készítéséhez kb. 360 birka, vagy kecske bőrére lett volna szükség.
A pergamen név Pergamon városára utal (pergamene=Pergamonból származó bőr görög nyelven), ahol az egyiptomi papirusz export tilalom ellensúlyozására kezdték el gyártani az írásra alkalmas bőrt. Ennek a városnak a neve a
János Jelenések könyvében is előfordul, mint az a „hely, ahol a sátán királyi
széke van”.


Papír
Kínai találmány. I.sz. 105-ben, Tsai papírkészítő mester bambuszból és
eperháncsból előállított pépből gyártott papirt. Kínából arab közvetítéssel kerül
Európába. Az arabok által megszállt Spanyolországban i.sz. 1150-ben hozták
létre az első papírmalmot. Németországban pedig 1390-ben szerelik fel az első
papírmalmot, amely rongyból készít papírt.
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2.1.2. A szent iratok megjelenési formái


Tekercs
Összeragasztott papirusz, vagy pergamen szeletek (akár 10 métert meghaladó hosszban). Ezeket díszes esztergált fa tengelyekre
tekerték, és egy díszes dobozban (capsa) tárolták. Felolvasáskor egyik tengelyről áttekerték a másikra, amíg a
keresett helyet meg nem találták. Ilyen formán nehézkes
volt a szövegben való keresés. A tekercsformát a zsinagógákban a mai napig használják a Tóra (törvény =
Mózes 5 könyve) istentiszteleti rendszeres felolvasásakor.


Kódex
A szó a latin caudeus (fából való) szóból alakult ki, először kaudex, majd kódex formában (latinosan codex) használták. A római időkben 2 magasított kerettel ellátott falapot borítottak be vékony viaszréteggel. Ebbe vésték bele a
betűket az íróvesszővel (stílussal). E két lapot szembefordítva összekötötték.
Alakilag ezt a formát alkalmazták a papirusz, majd pergamen lapok összefűzésével, így jött létre a kódexforma. Ebből alakult ki a mai könyv alakja is.
A kódex előnye a tekerccsel szemben: könnyebb kezelhetőség, hitviták, érvelések, írástanulmányozás esetén sokkal egyszerűbb volt a hivatkozott igehelyek megtalálása. A korai keresztyénség idejében a tekercs és kódexformát egyaránt használták, de egyre inkább a kódexforma terjedt el.
SCHAUERMANN HENRIK
Igaz az, hogy Isten szava nem tér vissza üresen és gyümölcstermés nélkül, hanem ahol
csak hangzik, kegyelme és Szentlelke mindenütt kiviláglik.
M.STACH

Levél a megtapasztalt szabadságról
Kedves Fiatalok!
Többen kérdeztétek kedves, nagyra nőtt, szép gyerekeim közül, hogy mi a szabadság, hogy mikor éreztem magamat igazán szabadnak? A szabadságnak sok arca van!
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Néhány kis mozaikkockát szeretnék nektek mutatni, életem néhány olyan pillanatát,
mikor körülöttem szétszakadtak a láncok, és én éreztem, hogy szabadon felemelkedhetek és szállhatok.
Már játszottam a teológia gondolatával, és csendesen a magam 25 éves fiatalemberi
öntudatával álltam Csíksomlyón a sekrestyében, egy karácsonyi ünnepi szentmise előtti
forgatagban. Életemben soha nem ministráltam, és ennek egyik komoly oka a csipkés,
fodros ministráns ruha. Gyerekkoromban édesanyám, ha azt akarta, hogy valahova ne
nyúljak, akkor oda tett egy kis darab vattát, csipkét, fodrot és én a magam fiús keménységével azt messziről elkerültem... És akkor ott a szép csendes karácsonyi misén a
jó Rómuáld testvér felkért, hogy perselyezzek. Válaszomra nem is várva, szoknyát adott
rám és egy csipkés karinget, és a kezembe nyomott egy zörgős perselyezőt és már kint is
voltam a templom hajójában. Egyből leizzadtam, úgy éreztem, hogy minden szem rám
tapad. Láttam magam előtt a nagy tömeget, és benne a sok ismerőst, azokat a lányokat
kik előtt én is, mint minden fiú imponálni szoktam és most, mint egy koldus nyújtottam eléjük a folyamatosan csilingelő kis perselyt az adományokért. Hihetetlenül nehéz
volt! Magamban csak egyetlen mondatot ismételgettem: Szeretlek, Uram! Nagyon
szeretlek! Feladatomat bevégezve, emlékszem leültem a padba, és lassan egy hihetetlen
szabadság érzés szállt meg... Éreztem, hogy szabad vagyok! Szabad, mert nem az emberek szemében való megfelelési vágy vezetett, hanem a szolgáló szeretet és a jóság. Talán
akkor éreztem először igazán szabadnak magamat…
Mindig nagyon kevés dologhoz ragaszkodtam, de volt néhány könyv, mely számomra mindennél kedvesebb volt. Az egyiket, melyet kölcsönadtam, - Nagy Szent
Teréz írásai - elveszett, nem tudták visszaadni. Hihetetlen szomorúság, düh és harag
volt bennem, hisz a kommunista időben pótolhatatlan veszteség ért. Ültem magamban
és dühöngtem. Egyszerre csak belém sajgott: nem jól van így, hisz függök a könyvektől.
Éreztem, hogy a birtoklás vágy ural és vezet engem. Nagyon megszégyelltem magam!
Bementem a szobámba és szépen, nagybetűkkel, beleírtam minden könyvembe, hogy
"Tied és mindenkié!" Majd néztem a könyveket, a mindennél drágább kincseimet,
melyet tudatosan mindenki tulajdonává tettem és éreztem, hogy szabad vagyok. Éreztem, hogy nem birtoklom, hanem tudom a szent könyveket, nem használom, hanem
élem a bennük foglaltakat és ez ott, akkor hihetetlenül szabaddá tett.
Egy kiránduláson vettem részt, és a sátor melegébe éjjel egy lány bújt mellém. Abban az évben kezdtem fontolgatni, hogy teológiára megyek. A kedves lány kacér keze
derekamra fonódott… Éreztem, hogy mint felnőtt férfinak, most bizonyítani kellene…
felforrt a vérem, de én a bennem érő elhatározástól vezetve, javasoltam egy sétát a friss
hegyi levegőn… Olyan szépen ragyogtak a csillagok a csendes, hűvös éjszakában, és én
éreztem, hogy szabad vagyok. Szabad a testi vágytól, szabad a tudatos döntésre, arra,
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hogy ne vágyaim játékszere legyek, hanem magam határozzam meg, hogy merre is
vegyem az életutamat…
Teológián az első napokban elvittek szüretelni. Ez egy csíki legénynek, ki sokáig,
mint szegény gyermek, a narancshoz, szőlőhöz, barackhoz csak néhányszor, kis kiszerelésben jutott hozzá évente a diktatúra alatt, hát... a finom, érett gyümölcs óriási kihívást
jelentett. Emlékszem, hogy a társaimmal én is nekilendültem az érett gerezdeknek, de
azt is éreztem, hogy ez egy hatalmas lehetőség az önuralom gyakorlására. Döntöttem,
bár senki nem kérte, mégis a gerezd szőlő a kosárba hullott, és elhatároztam, hogy papi
hivatásomért nem kóstolom meg három napig a kívánt gyümölcsöt. Kis dolog? Nekem
óriási dolognak tűnt, egész nap szüretelni anélkül, hogy egyetlen szemet is befaljak, de
azt a szabadságot, amit az a három nap szült bennem, nehezen tudom elmondani nektek… Jó dolog érezni, hogy ha remeg is kezed alatt a tested, de engedelmeskedik akaratodnak. Valami hasonló, mint amikor bringád nyikorgó kerekeivel beveszed életed
első hajtűkanyarját, és érzed gyermeki szívvel, hogy ura vagy a kerékpárodnak. Jó dolog
uralni önmagad.
Tanulni soha nem szerettem, főleg a jegyek nem érdekeltek, de a teológián éreztem,
hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Szent elhatározással mentem neki a vizsgáknak, a
maximumot akartam. Emlékszem, hihetetlenül nehéznek tűntek a vizsgák, de mindent
félretettem, és tudatosan, mint a távfutó tanultam. Egyszer szilencium előtt egy levelet kaptam, kedves ismerősöm lelki tanácsokat kért, és én felejtve mindent, a tanulás
ideje alatt a levelére választ írtam... Kész lett a csodálatos levél, én legalábbis úgy éreztem, de azt is éreztem, hogy nem a feladatom teljesítésére szántam az időt. Éreztem,
hogy ez egy vízválasztó! Döntenem kellett! Nehéz volt összetépni a jól sikerült gondolatokat és szabadon, minden figyelmemet a feladatra, a tanulásra fókuszálni… Abban az
évben minden vizsgám tízes lett, és én újból hihetetlenül szabadnak éreztem magamat… Éreztem, hogy akaratomból farhámot fonhatok, és testem megzabolázott vágyai,
táltos paripáim repítenek, oda visznek, ahova menni akarok… Jó tiszta álmaink útján
sebesen szállni!
Negyedéves voltam a teológián. Karácsonyi szertartás, ünnepség után egyedül maradtam a kápolnában. Úgy éreztem, hogy roskadozom Istenem végtelen szeretetében,
ajándékaitól. Hatalmas vágy tört rám, hogy én is adjak valamit Istenemnek… Ott
térdeltem egyedül az egyszerű kis kápolnában, a betlehemi kis jászolból felém nyújtotta
karját a gyermeké lett Isten, és éreztem, hogy értem is adta magát Betlehemben
...Néztem, és éreztem, hogy e végtelen ajándékra csak egy hasonló, véges önmagamat
végtelenül oda ajándékozó szeretet lehet a válasz. Alázattal leborultam, létemet, tudásomat, mindenemet kezembe vettem és csendesen oda nyújtottam a felém hajló Istennek… Éreztem, hogy semmim se maradt, szabad akaratomat, mindenemet odaadtam
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az Istennek, és mégis, addigi életemben soha nem tapasztalt gazdagság-érzés töltött be,
éreztem, ahogyan mindent odaadva, mindent megkaphatok…
Elöljáróim Dévára küldtek, egy végtelenül romos, államosított kolostorba, üres
kassza, szórvány élet. Egyik nap mise előtt jött egy kedves hölgy, hozott egy roma
kislányt, hogy az állomáson találta és hogy fogadjam be... Nem voltak papírjai a gyermeknek, nem tudtam róla semmit. Nem mertem befogadni, elküldtem, de ők leültek a
templomba, és én elkezdtem a szentmisét. Olvastam az evangéliumot, és szólt az Úr:
"Aki egyet is befogad a legkisebbek közül, az engem fogad be". Tömör egyértelmű
szavak! Azon a misén nem prédikáltam, éreztem, hogy az úr nem szavakat, hanem
döntést vár tőlem, újból vízválasztóhoz értem. Néztem a kis varkocsos gyereket és
nagy-nagy alázattal, kicsinységem tudatában az oltárnál igent mondtam rá. Emlékszem, a mise után, fürdés, ruhakeresés, és már ott is ültünk a plébánia ebédlőjében, a
kolostor folyosóján. Ültem az asztalnál, velem szemben az álarcos Isten. Éreztem döntésem végtelen súlyát, mely meghatározta az életemet, de mégis, a szeretetre való végtelen szabadságban potyogtak a könnyeim…
Kedves Fiatalok!
Hét kis mozaik kocka... de tudnotok kell, nincs két egyforma életút. Mindenki a
maga szabadságát kell, hogy felfedezze, és megtalálja. A szabadságot nem lehet adni
senkinek, és azt nem lehet megvásárolni és begyűrni sok-sok más limlom közé, vagy
vitrinben őrizgetni . . . A szabadság igazából a végtelen előszobája: a marék porságodból adódó korlátaid fölé való emelkedés. Az a pillanat, mikor kinyílnak szárnyaid és
érzed, hogy nem állati ösztöneid, kapzsi vágyaid, alantas indulataid, duzzogó sérelmeid,
hanem egyedül csak a Teremtőd akarata szerinti szeretet és a jóság mozgatja tetteid.
Csodálatos, mert érzed, hogy Isteneddel, ki végtelenül nagyobb nálad, egy hullámhosszra kerültél, egy légtérben vagy vele. Alázattal érzed, hogy bár végtelenül kicsi,
törékeny, sebezhető vagy, mégis Istened egy asztalhoz ült veled.. A tiszta fényben
ilyenkor azt is tudod, hogy mindez hihetetlenül törékeny pillanat, mert a kapzsiság, a
buja birtoklásvágy, a durva indulat, vérszomjas bosszú, a sértett duzzogás és megannyi
más alantas ösztön visszaköveteli porból született otthonát, testedet, szárnyalásodat
darabokra törve, le akar húzni, oda, honnan léted vétetett, a korlátok közé. Pillanatok
alatt minden darabokra hullhat, de aki megtapasztalta ezt a végtelen szabadságot a
szeretetre és a jóságra való nyitottságot, az tudja, hogy bár földi utazása nem ért véget,
de mégis ő ott és akkor, ha csak egy pillanatra is, de hazaért…

BÖJTE CSABA–CSÍKSZEREDA, 2O1O.JANUÁR 5.
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Gyermekkori álom
Bicsérden születtem, gyermekkoromban sokat beszélgettünk a szüleimmel arról,
hogy mennyire szeretem a lovakat. Vágytam arra, hogy egyszer lóra ülhessek. Erre az
alkalomra múlt év augusztus 5-én került sor. Gyermeki lelkesedéssel szálltam a nyeregbe, élveztem, ahogy a lóval együtt mozogtam. Ez nagy és felejthetetlen élmény volt. De
fél óra múlva, amikor leszállni készültem a lóról, lábam megcsúszott, és én fejemmel a
karámnak estem. A fejemen lévő védősisak megóvta a fejemet, de medencém nagyon
fájt. Öt hétig feküdtem utána.
Ahogy a földön ültem, az Úrra gondoltam, hálát adtam Istennek a fájdalmaimért is.
Itt érttette meg velem Isten, hogy örömeimért és fájdalmaimért is hálás lehetek, ő
mindig velem van, most is megtapasztalhattam az ő védő kezét.
„Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél.”
(I. Korintus 9:26)
„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!”
(Zsoltár 103:1)

PÁLMAI MAGDOLNA
Sundar Sing Sadhu beszéde
A megtért indiai bölcs mondja:
Láttam Mohamed sírját, díszes volt, gyémántokkal és ékes kövekkel kirakva. És
mondta a vezető: „Itt vannak Mohamed csontjai.”
Láttam Napóleon sírját és mondták: „Itt vannak Napóleon csontjai.”
Mikor Krisztus sírját láttam, nyitott volt, nem voltak benne csontok. Krisztus az élő
Krisztus. Ő bennem él. Az igazi keresztyének nem azok, akik megvallják, hanem akik
bírják Őt.

SZENTHELYI-MOLNÁR ISTVÁN „JÓKEDVVEL ÚJÉVTŐL
SZILVESZTERIG” CÍMŰ KÖNYVÉBŐL
A harang
Egyik paptársam mesélte.
Templomának harangja megrepedt, használhatatlanná vált, és új harangot kellett
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beszerezni. Vasárnapról vasárnapra meghirdette a templomi gyűjtést az új harangra,
minden alkalommal beszámolva, hogy mennyi gyűlt össze, és meddig kell még az új
harangra várni. Egy délután egyik legszegényebb híve állított be a plébániára.
- Mi járatban van? – kérdezte
- Pénzt hoztam a harangra – volt a válasz.
- Pont maga, aki annyira nehezen keresi kenyerét?
- Naponta két órával tovább varrtam – volt a válasz. – Így akarom leróni hálámat, amiért a harang szavával oly sokszor imára szólít és a templomba hív, ahol
oly sok vigaszban és áldásban részesülök.

SZENTHELYI-MOLNÁR ISTVÁN ”JÓKEDVVEL ÚJÉVTŐL
SZILVESZTERIG” CÍMŰ KÖNYVÉBŐL
Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk igédért. Segíts megérteni, milyen nagy jót tettél velünk. El
akarjuk mondani ezt mindenkinek, akinek segítségre van szüksége. Állj mellénk, kérünk, és áldd
meg szavainkat!

Iránytű
„Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem felejtkezem meg.” (Zsoltár 119:12,16)
Egyszer vettem egy TV-állványt. A használati útmutató nélkül raktam össze az alkatrészeket. Mikor végeztem, maradt pár csavar, és más fel nem használt alkatrész, de a
bútor jónak tűnt. Mikor a TV-t és egyéb dolgokat rápakoltam, szétesett, mert nem
bírta a terhet. Nyilvánvaló volt, hogy nem úgy állítottam össze, mint ahogy azt kellett
volna.
Lelki életünkre is van egy hatvanhat könyvből álló, bölcs tanácsokkal teli utasítás,
ami elirányít az Istenben való élethez. A Biblia a mi kézikönyvünk. Ha olvassuk, tanulmányozzuk, és elfogadjuk a bölcsességet, ami az Isten-központú élethez vezet, akkor
képesek leszünk az élet nehézségeit hordozni.
Ezen túl Isten szava elvezet minket az örök élethez. Hiszem, az örökkévaló élet ott
kezdődik, amikor utunkat minden nap Istennel járjuk már itt a földön is.
Szentlélek Istenünk, kérjük, munkálkodj bennünk, hogy elfogadjuk szavadat mindennapi útmutatóként!

RAÚL ESCARIZ (FLORIDA, USA)
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A szeretet közössége
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.
Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást;
mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. (Zsidókhoz írt levél 10,24-25)
Közel 10 éve vagyok egy férfi bibliakör tagja. Hetente egyszer találkozunk, minden
kedd reggel, és az évek alatt igazi hittársakká váltunk. Megosztjuk egymással örömeinket,
gondjainkat,
félelmeinket,
reményeinket
és
szomorúságainkat.
Egyik leggyakoribb témánk az a kihívás, hogyan gyakoroljuk hitünket hitetlenek társaságában, akikkel naponta találkozunk. Gyakran beszélünk arról, hogyan legyünk elkötelezettek saját hitünkben, amikor erőteljes hitetlenséggel és cinizmussal kell szembenéznünk.
Isten útján járni olykor magányosan is lehet. De ez a magányosság csak átmeneti. Az a
hit, ami imádság, Isten igéjének tanulmányozása, templomba járás során alakul ki, elég
erős ahhoz, hogy az "ellenállás" idején is megtartson bennünket. Napi szolgálatainkban
lehetőségünk van arra, hogy pozitív hozzáállásunk és cselekedeteink által másokban is
vágyat ébresszünk az Istennel való személyes kapcsolatra.
Istenünk, újítsd meg odaszánásunkat, hogy jobban szolgáljunk. Emlékeztess, hogy milyen jó
megosztani az örömeinket és nehézségeinket hívő társainkkal. Ámen.
Semmi sem pótolhatja azt a közösséget és támogatást,
amit más hívők társaságában találunk.
E. H. EUDY (FLORIDA, USA)

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy
kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz,
annak örök élete legyen őbenne.
János 3:14-15
Honlap
A pécsi gyülekezet honlapja megújult, 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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Én jelen vagyok
Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy.
Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad.
Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged.
Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább.
Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy.
Én jelen vagyok, amikor félelem és szorongás tör rád.
Én jelen vagyok, amikor senki sem akar téged.
Én jelen vagyok, amikor falak választják el tőled barátaidat.
Én jelen vagyok, amikor gondjaid miatt már aludni sem tudsz.
Én jelen vagyok, amikor valaki szenvedést okoz neked.
Én jelen vagyok, amikor nagy veszélyben forogsz.
Én jelen vagyok, amikor beteg vagy, és segítségre szorulsz.
Én jelen vagyok, amikor képtelen vagy egyedül megoldani a problémáidat.
Én jelen vagyok, amikor világodat darabokra törik.
Én jelen vagyok, amikor egy kicsit több szeretetre van szükséged.
Én jelen vagyok, amikor nagy fájdalmakat érzel.
Én jelen vagyok, amikor senki sem tartozik hozzád.
Én jelen vagyok, amikor elveszett számodra az egész teremtés.
Én jelen vagyok, amikor rossz a lelkiismereted.
Én jelen vagyok, amikor hozzám kiáltasz.
Én jelen vagyok, amikor megtérsz hozzám.
Jelen vagyok Én, mint a Nap, amely meleget és vidámságot ad neked.
Jelen vagyok Én, mint aki nem alvó láng.
Jelen vagyok Én, mint szívedet megörvendeztető virág.
Jelen vagyok Én, mint szeretettel beburkoló felhő.
Jelen vagyok Én, mint utadat megvilágító fény.
Jelen vagyok Én, mint olyan szem, amely szeretettel néz rád.
Jelen vagyok Én, mint olyan kéz, amely gondoskodva fogja a kezed.
Jelen vagyok Én, mint olyan szív, amely mindig érted dobog.
Én úgy vagyok jelen, mint őrangyalod, aki vezet és óv téged.
Én úgy vagyok jelen, mint barátod, aki soha nem hagy cserben.
Én úgy vagyok jelen, mint nővéred, aki gondoskodásával körülvesz.
Én úgy vagyok jelen, mint bátyád, aki örömödben és bánatodban melléd áll.
Én úgy vagyok jelen, mint édesanyád, aki együtt érez veled és egészen megért.
Én úgy vagyok jelen, mint édesapád, aki örök életet ad neked.
Én mindig érted vagyok jelen, végtelenül szerető Istened.

H.Hang

| 16

