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A u g u s z t u s i  g y ü l e k e z e t i  p r o g r a m j a i n k :  
 

1-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett, Hi-
dason 1500 órakor lesz istentisztelet  

Téma: Kereszt üzenete: Kegyelemből van üdvösségetek! Ef.2,8. 

2-től – 8-ig, keddtől vasárnapig Hitmélyítő Ifjúsági Tábor lesz Kismányokon 
8-án, vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor Istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 

órakor lesz istentisztelet  

Helyettesítés: Dr. Thalyné Kurdi Éva 

10-én, kedden, 1700 bibliaórát tartunk Hidason 
11-tól – 15-ig, szerdától vasárnapig Ifjúsági Bevetés lesz Döbröközön 
15-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor Istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 

órakor lesz istentisztelet  

Helyettesítés: Dr. Thalyné Kurdi Éva 

17-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
18-án, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél 
22-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 Istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 órakor 
lesz istentisztelet  

Téma: Kereszt üzenete: A megrepedt nádszálat nem töröm össze! Ézs.42,3. 

24-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
25-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél 
26-tól – 29-ig, csütörtöktől vasárnapig Országos Roma Csendesnapok lesznek 
Kűrtöspusztán 
29-én, vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor Istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 1500 

órakor lesz istentisztelet  

Helyettesítés: 

31-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 

 
M é d i a  h í r e k :  
 

 Augusztus 6-án, pénteken Metodista félóra műsor lesz a Kossuth Rádióban 
(MR1) 

 Augusztus 15-én, vasárnap Metodista Magazin műsor lesz az MTV1 és 
MTV2-es adókon  

 

2 3 .  Z s o l t á r  –  D á v i d é  
 

 „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizek-
hez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.  Még 

ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ 
és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem 
olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden 

napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.” 
 
A 23. Zsoltárt nagyon sokszor, nagyon sok helyen idézik. Egy gyönyörű metaforá-

val mutatja be Isten szerető gondoskodását, amit mindenki megtapasztalhat, aki rábíz-
za életét. 

Azt mondja el, hogy az Úr hűsége mindig elkísér bennünket, akkor is, ha életünk 
útja zöld mezőn át és csendes vizek mellett vezet el, akkor is, ha súlyos helyzetbe kerü-
lünk, akár életünk is veszélyben forog. Nagyon szépen mondja ezt Dávid, e Zsoltár 
szerzője: „Ha a halál árnyékának völgyében járok is …” Bizonyára sokat ismerjük eze-
ket az időszakokat. A völgyet meredek sziklafalak határolják, a napfényt is eltakarják, 
az árnyék nő, az út szűkül, nincs kitérési lehetőség, ránk tör a magány és a félelem. A 
Zsoltár írója azzal bíztat: nem kell félnem ekkor sem, „mert Te velem vagy.” 

E metafora megértéséhez jó tudni, hogy az izraeli pásztor a nyáj előtt járva vezeti a 
juhokat, amelyek ismerik hangját, és így követik őt. Nálunk másként van, a juhász a 
nyáj után kullog, és ugató és harapó kutyák segítségével tereli a juhokat.  

A Zsoltárban említett pásztor előre ismeri az utat, tisztában van a leselkedő veszé-
lyekkel. A „vessző és bot” vigasztalást jelent akkor is, ha az eltévelygőket kénytelen 
visszaterelni a veszélytelen, helyes útra.  

A befejező gondolatok is csodálatosak. Az Úr akkor is gondoskodik rólam, ha a kö-
rülmények kedvezőtlenek, vagy éppen ellenséges indulat vesz körül. („Asztalt terítesz 
nékem ellenségeim szeme láttára.”) 

Szeretete sohasem fogy el, mindig velem van, mindig rendelkezésemre áll a vele való 
közösségre. („Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házá-
ban lakom egész életemben.”) 

(Elhangzott az amerikai testvérek ittlétekor egyik reggeli áhítaton) 

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

„Tudja jól, mi nyomja a szívedet. Keblén sírd ki bús keserved. Légy csendes szívvel!” 

P A U L  G E R H A R D T  
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hálát adva Istennek. Az áhítatokon naponta hangzott el valamilyen formában: „Ember 
tervez, Isten végez.” Látnunk kellett, hogyan kéri el Isten naponta a terveinket, akará-
sunkat, hogy a saját tervei valósulhassanak meg, hogy az Ő akarata legyen meg min-
denben. 

Most elkezdhetném sorolni a „veszteségeinket”, az el nem készült munkákat, a meg 
nem valósult álmokat, de nem teszem. Mert Isten akarata szerint való minden megvaló-
sult munka, minden idő, amit együtt töltöttünk. Mert mindezek ellenére úgy érzem, 
nagy áldást jelentett számunkra, számomra az amerikai testvérek látogatása. Amikor 
elmentek, ráébredtem mekkora gazdagságot hagytak rám, mennyi mindent tanulhat-
tam tőlük. Mindent lehetetlen felsorolni, elmondani, ezért csak néhány gondolat abból 
a gazdagságból, amit kaptam. (bátorítok mindenkitt arra, hogy saját élményeit, kincseit 
hozzáírja - ha csak gondolatban is - ehhez a kis íráshoz) 

Elsősorban emberi kapcsolatokat, barátságokat. Nem túlzás ez, hiszen a munka 
mellett mindig keresték a kapcsolatot, a testvéri kapcsolatokat. Ölelések által még a 
nyelvi akadályok is eltűntek, nem volt mindig szükség tolmácsra sem. Minden beszélge-
tés bizonyságtétel volt a számomra, ahogy megismertem őket, hitüket. 

 
Rendkívüli embereket ismertem meg bennük. Mert rendkívüli az, ha valaki három 

stroke után, amikor szinte teljesen lebénult, most már harmadszor jön Magyarországra 
kemény fizikai munkát végezni, vagy daganatos betegségek sora ellenére is fáradhatat-

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

Kőszegi Dávid 11-én 
Szuhánszki János 18-án 
Gyurkó Józsefné Kati 20-án 
Khaled Mariam 25-én 

 
E l m ú l t  h ó n a p b a n  t ö r t é n t …  
A m e r i k a i  t e s t v é r e k  E l  P a s o - b ó l  

 
2009. június 17-én érkezett az első megkeresés Mary White-tól, majd az érdemi 

munka a nyári programok után augusztusban indulhatott el. Időpont egyeztetés, majd 
az előkészítő munkálatok csaknem egy éven keresztül zajlottak. Elindult a gondolkodás 
arról, hogy milyen munkákat szeretnénk, ha elvégezne az amerikai csapat. Tervezget-
tünk, közösségi órákon beszéltük meg egyeztettük elképzeléseinket. Ahogy közeledett 
az idő, már pontos terveink voltak a munkákról, a szigetelés közben el is készült. Pon-
tosan, szinte órára lebontott munka és programterv készült, az asszonyok pontos menü-
vel készen álltak a főzésre, összeállt a segítők csapata is. Imádságban is sokat gondol-
tunk az amerikai testvérek érkezésére, a felújításon túl sokunk szívében ott élt a vágy, 
hogy amerikai testvéreink hite által mi is épüljünk, s ne csak imatermünk, hanem gyü-
lekezetünk lelki háza is épülhessen, szépülhessen, növekedhessen, növekedhessünk. 
Tökéletes tervezés, egyeztetve Maryvel, már csak a kivitelezés volt hátra. 

Késett a gép. A rossz időjárás miatt csak kedden érkeztek meg Maryék. Esett az eső, 
a festék lepörgött a falról és esett az eső, csíptek a szúnyogok, hideg volt és esett az eső, 
vörös riasztás, vihar és eső… Talán soknak tűnhet ennyi esőt emlegetni, hiszen nem 
esett minden nap, és az év ezen időszakában nem is igazán szokatlan ez nálunk. Úgy 
érthetőbb talán, ha tudjuk, hogy El Pasoi testvéreink egy év alatt látnak annyi esőt, 
mint amennyi nálunk egy nap alatt hullott. Ők ezt is hálával fogadták, és gyönyörköd-
tek a zöld fűben és növényekben, ami szintén szokatlan az ő barna, sivatagi tájhoz és 
kaktuszokhoz szokott szemük számára. Egy nap, amikor éppen csak szemerkélt, hallot-
tam tőlük, ahogy álltak az esőben ég felé emelt arccal: „Isten apró csókjai”. A néhány 
esős nap is hozzájárult ahhoz, hogy a munkák lassabban tudtak haladni a tervezettnél, a 
kirándulások, koncertek, gyermek- és női programok egymás után maradtak el, és az is 
látszott, hogy a tervezett munkák egy része sem fog elkészülni. Letörtünk. Amerikai 
testvéreink nem. Hosszú órákat dolgoztak mosolyogva, késő estig maradtak, hogy 
valamennyit behozzanak a lemaradásból, és mindezt mosolyogva, derűsen, mindenért 
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szerető család. Amerikai testvéreink úgy élték meg, hogy mi ebbe a családba, és a szí-
vünkbe fogadtuk be őket.  Talán ezért is tervezik többen, hogy visszatérnek hozzánk. 
Addig is, levelezünk, barátkozunk internetes oldalakon, és imádságban gondolhatunk a 
viszontlátásra. 

K O V Á C S N É  H O R V Á T H  C S I L L A  

 
A z  a g g ó d á s  e l l e n s z e r e  
 

Több jó barát kocsin utazott. Beszélgettek az élet nehézségeiről. Mindegyik panaszkodott, 
hogy az életben sohasem lehet igazán örülni. Erre megszólalt az egyik, aki eddig a sarokba hallga-
tott: - Tegyetek úgy, mint én, üljetek háttal! Ahogy ti ültök, előre láttok minden követ, minden 
zökkenőt és veszélyt; én pedig csak akkor veszem észre, amikor már túl vagyok rajta; úgyhogy 
ami nektek aggodalmat okoz, nekem hálaadásra ok. 

„ K I S  A B L A K O K ”  –  G Y Ű J T Ö T T E  V I D A  S Á N D O R  
 

Uram, te vagy a jövendőm. Te vagy a többiek jövendője is. Te nélkülözhetetlen vagy! 
 Óvj meg mindnyájunkat attól, hogy magunkat nagynak képzeljük. Csak te vagy nagy!  

Ó, adj alázatos szívet! 

H . G I E S E N           

 

B i b l i a  i s m e r e t i  s o r o z a t  
 

A csütörtöki un. „Felnőtt Kátén” sorra vettük a bibliai könyveket. A hírlevélben 
most a Dániel könyvével foglalkozunk a továbbiakban. 

 

D á n i e l  k ö n y v e  

 
1. Történeti áttekintés 
Izrael 2. királya Dávid volt, akivel Isten szövetséget kötött: megígérte, hogy 

háza és királysága mindörökre fennmarad (II. Sámuel 7:12-17) Ezt a szövetséget 
Isten nem kötötte sem Dávidnak, sem utódainak hűségéhez. Bár a szövetséggel 
kapcsolatos ígéretek még nem teljesedtek be maradéktalanul, Isten nem tette 
semmissé, sem meg nem kurtította azt, és Dániel próféciája világosan látja előre az 
isteni terv végső beteljesedését. 

lanul keresni a missziós lehetőségeket, vagy azután hogy néhány éve valósággal holtan 
esett össze egyikük, létezése is csoda, ebből mit sem mutatva dolgozott értünk fáradha-
tatlanul. És hányan szedtek fájdalomcsillapítót, hogy bírják a munkát. Ízületi gyulladás-
sal küszködve vödröt, hengert emelni órákon át… rendkívüli emberek kellenek ehhez. 
Rendkívüli? Honnan ez az erő, kitartás, szeretet? Istentől. Mindenben Őt, az Ő akara-
tát keresve és meglátva dolgoztak és fogadták az egyre- másra felbukkanó nehézsége-
ket. Mert nem értünk dolgoztak, hanem Istent szolgálták azzal, ahogy munkájukon, 
hozzáállásukon keresztül mutatták meg hitüket, és hozták el nekünk az Úr üzenetét. 
Szüntelenül odafigyeltek egymásra, dicsérték, bátorították egymást, akkor is, vagy 
különösen akkor, ha nehezen haladt a munka. Szeretetben hordozták egymást, a felada-
tokat, nehézségeket, örömöket, és minket is.  

És nem csak ők, hanem az a több mint 190 ember, akik imádságban hordozták a 
missziót. Szükség volt rájuk. Amikor a vörös riasztás ellenére a baj elkerült minket (és 
láttuk, hogy másutt milyen károkat okozott), testvéreink a tábla előtt állva azt fogal-
mazták meg: igen, ma erős imaharcosok álltak mögöttünk. Amikor besűrűsödtek a 
problémák, akkor a saját lelkészükkel telefonon imádkoztak együtt, de láttunk arra is 
példát, hogy konfliktushelyzetben egyikük félrevonult imádkozni. Számomra ezek szép 
és nagy példák voltak.  

Hiszem ugyanakkor, hogy a mi kis gyülekezetünk, családunk is áldást nyert az itt-
létükből. Olyan csapatmunka valósult meg, mint eddig talán soha. Mindenki, kicsik és 
nagyok, fiatalok és idősek egy emberként álltak bele a rájuk mért feladatokba. Főzés, 
felszolgálás, mosogatás, kávé-, süteménykészítés, festés, mázolás, zene, ének, áhítat 
tartása, imádság, ajándékkészítés… annyiféle munka, és mindenre volt ember. Mi ma-
gunk is csapattá lettünk. Tanultuk szeretetben elhordozni egymást, amikor rosszul, 
jött, bántott a szó. Bocsánatot kérni, ha kellet. Számomra ez is izgalmas élményt jelen-
tett, és a beszélgetések is a munkák szünetében… Jól éreztük magunkat, jókat nevet-
tünk együtt. Szép emlék számomra ez is. 

Olyan érdekes volt olvasni, hogyan láttak ők minket. Szegény gyülekezetnek láttak 
minket. Az újrahasznosításra való törekvésünk számukra jelentett példát (palackok, 
ételmaradék, építési hulladék, sőt elem sem mehetett veszendőbe), ezt ők azzal (is) 
magyarázták, hogy mindennel spórolnunk kell, és jól használjuk fel mindazt, amink 
van. Sok kenyeret eszünk, főleg fehéret. Az ételeink azonban annyira ízlettek nekik, 
hogy szakácskönyvet szeretnének összeállítani, amivel pénzt gyűjtenének későbbi útja-
ikhoz. Nagy hatással volt rájuk az a tény, hogy mindennapra volt valaki, aki főzött 
nekik. Nem kellett étterembe menni, vagy pizzát rendelni.  

Ugyanakkor azt is tapasztalták, hogy bár kevesen vagyunk, szeretjük egymást, és jó 
közösség vagyunk. A lelkésznek szívügye a gyülekezet és a gyülekezet olyan, mint egy 
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babiloni fogságot.   A babiloni fogságból való hazatérés a Babiloni Birodalmat felváltó 
Perzsa Birodalom idején történt meg. A babiloni fogságba hurcolt nép egy része vissza-
tér, Jeruzsálem és a templom újjáépítése Dániel könyve Dárius és Cirus (Nagy Küros) 
uralkodókat említi meg, akik uralkodása idején volt szerepe Dánielnek. (Az ő uralkodá-
sát már Ézsaiás hirdette meg 150 évvel korábban (Ézsaiás 44:28, 45:1). A Perzsa Cirus 
Birodalmát Nagy Sándor (331-323) dönti meg, nagyon rövid élete után utódai osztják 
4 részre a birodalmat. Az utódok közül Seleucos örökli Szíriát és Palesztinát, Egyipto-
mot pedig Ptolemaiosz. E két dinasztia (seleukidák és ptolemaidák) közötti hatalmi 
harc sok nyomorúságot okoz a visszatelepült júdeaiaknak. Dániel könyve megdöbbentő 
részletességgel jövendöli meg e kor történeteit, egészen az uralkodók politikai házassá-
gaiig. A Nagy Sándor utódok birodalmait a Római Birodalom követte, Kr.e. 64-ben 
Pompeius elfoglalta Jeruzsálemet.  

A Messiás eljövetelét és halálát, majd Jeruzsálem és a templom lerombolását szintén 
előre elmondta Dániel próféciája: (Kr.u. 70-ben Titus vezérlete alatt) Dániel 9:26: 
„Hatvankét hét múlva pedig kiírtatik a Messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a 
szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe.” 

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

A  m i s s z i o n á r i u s - h e r c e g a s s z o n y  
 

Az első hercegnő, aki missziói hivatásérzettel jött Magyarországra, első királyunk 
hitvese, Gizella királyné volt. A történetírók feljegyezték, hogy remegett, mikor a hajó-
val megérkezett Magyarországra, de azzal a gondolattal erősítette magát, hogy neki a 
pogány magyarok között hivatása van. Ezért választotta az apácafőkötő helyett a ki-
rálynői koronát. Azóta sem volt nekünk missziói lelkű királynénk… 

A másik missziói lelkületű hercegnőnk ugyancsak Németországból, 
Würtembergből érkezett a budai várba. Nem királynénak jött, hanem a minden ma-
gyar előtt jó emlékű „Palatinus Jóska”, - József nádor hitvesének. Mária Dorottya erős 
evangéliumi hitet hozott magával, s hite közel 30 esztendőn át mindig erősebb fénnyel 
sugárzott a budai nádori palotából az egész országra. Pedig az evangéliumnak akkor is, 
mint mindig, rossz akusztikája volt a habsburgi budai várban. A Habsburg család soha-
sem szerette az evangélium világosságát. A hívő nádorasszony azonban nem alkudott 
meg a környezetével; mint ahogy a rózsa nem teheti, hogy ne illatozzon; az Ige jó illatát 
terjesztette maga körül boldog, önfeledt hitével és életével. 

Első, és talán legnagyobb szolgálata az volt, hogy hat éven át minden nap, buzgón 
imádkozott a budai palotája ablakában azért, hogy Isten hozzon lelki ébredést második 

A történelem során Isten mindenható irányító keze nem mindig úgy alakította az 
eseményeket, ahogy azt Izrael népe elképzelte. De minden folyamat, minden nagyha-
talmi harc, a királyok és a nép sorsa ebbe az isteni tervbe illeszkedett, melynek végső 
célja Dávid fiának, Jézus Krisztusnak igazságos és korlátlan uralma.  

Izrael vezetői és népe Dávid után nem sokáig bírta ki, hogy Isten útját járja.  Már 
Salamon - aki nagyon sok áldást kapott Istentől - sem szolgálta Urát osztatlan szívvel. 
Ennek igen súlyos következményei lettek. Halála után az ország, Kr.e. 931-ben ketté-
szakadt. Az északi 10 törzs megalapította Izrael államát, Samária lett a fővárosa. A 
maradék 2 törzsből, Júda és Benjamin törzseiből (később a léviták is hozzájuk csatlakoz-
tak) alakult meg Júda néven a királyság Jeruzsálem fővárossal. 

A két ország 250 évig élt egymás mellett, hol békében egymással, hol háborúzva 
egymás ellen. 

Az északi országrészben Illés, Elizeus, Jónás, Ámos, Hóseás és Ézsaiás hirdették Is-
ten akaratát, és próbálták jó útra téríteni az uralkodókat és a népet, sajnos nagyon 
gyakran sikertelenül. 

Izrael és Júda a Földközi tenger keleti partjánál feküdt, és így ütköző zónát képezett 
az északi birodalmak (Assziria, Babilónia, Perzsia, Nagy Sándor Északi utódállamai) és a 
délen fekvő Egyiptom között. Sem területileg, sem emberi, vagy hadi potenciál tekinte-
tében nem volt esélyük e hatalmas haderővel rendelkező óriási kiterjedésű politikai 
hatalmakkal szemben. Amikor Izrael és Júda Isten útját járta, az Úr csodálatos módon 
megőrizte választott népét, de amikor elfordultak Istentől, Ő gyakran büntetésként 
engedte meg népének leigázását e hatalmak által. Éppen Nebukadneccárral kapcsolat-
ban mondja Jeremiás 25:89-ben: „Azért mondja a Seregek Ura: mivel nem hallgattatok 
beszédemre, elhozatom észak valamennyi népét – így szól az Úr – meg szolgámat, 
Nebukadneccárt, Babilónia királyát. Rászabadítom erre az országra…” 

Az északi országrész (Izrael) Kr.e. 721-ben szűnt meg létezni, amikor Ézsaiás hatá-
rozott próféciája ellenére Hóseás rossz politikai szövetséget köt Egyiptommal, és a fel-
bőszült Asszíriai uralkodó Salmanasszár elfoglalja Izraelt, a népet áttelepíti Asszíriába, 
ahonnan a nép szétszóródik, soha vissza nem tér hazájába, helyükre idegeneket telepít 
az asszír uralkodó. 

A déli országrész – Júda – még 135 évig áll fenn, amikor Kr.e. 586-ban az asszír bi-
rodalmat felváltó babiloni birodalom (625-550 körülig) királya Nebukadneccar 
(Nabukodonozor) – miután Kr.e. 587-ben Jeruzsálemet lerombolta - a nép maradékát 
elhurcolta, ezzel Júda is megszűnt létezni. 

Dániel próféta élete ebben a korban játszódik, ezzel később még részletesen foglal-
kozunk. Az Úr Dánielt hosszú élettel ajándékozta meg (feltételezések szerint közel 100 
évet élt). Dániel kortársa volt Jeremiás és Ezékiel. Jeremiás jövendölte meg a 70 éves 
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Itt hallgatta meg Isten Mária Dorottya imádságát, s mert a Skót Misszió lett Isten 
kegyelméből a magyar ébredés előkészítője és munkálója.  

A nádorasszony szűkebb családjában is meg tudta valósítani az evangéliumi lelki 
közösséget. Férje, József nádor, hitvese bizonyságtétele nyomán bibliaolvasó és imádko-
zó emberré lett, gyermekeit is az evangélium világosságában nevelte. Az udvar azonban 
nem jó szemmel nézte a főhercegi gyermekek nevelését. Megtiltották az édesanyának, 
hogy gyermekeit bibliai szellemben nevelje, sőt a nevelésüket ki is vették a kezéből. Az 
édesanyai szeretet azonban találékony. Gyermekeit külön e célra készíttetett porcelán 
tányérokkal ajándékozta meg, s minden tányérba beleégettetett egy-egy bibliai igét, 
hadd olvassák azt a gyermekei minden étkezés alkalmával. 

József nádor halála után özvegyét Bécsbe száműzték, mert az udvar veszedelmesnek 
tartotta az evangéliumi hitű és bizonyságtevő asszonyt. Nem volt szabad gyermekeit 
sem felkeresni. Néha, titkon tudott csak visszatérni Budára, s ilyenkor lelki testvérénél, 
Bauhoffer lelkésznél szállt meg, és így keresett találkozást gyermekeivel, akiket nem 
szűnt meg inteni az Ige szerinti életre. 

D R A S K Ó C Z Y  L Á S Z L Ó   

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

 
Ú j r a  m i n d e n t  
 

Ne hagyd lemenni a napot  
amíg benned van haragod,  
még nem tiéd a holnap! 
 

„Bocsásd meg a mi vétkeinket!”  
– te meg a másét, újra, mindet,  
addig, amíg úton vagy! 

De azt a lépést, azt az egyet  
– akár visszafelé is – tedd meg,  
és eléd megy a holnap! 

L U K Á T S I  V I L M A  
 

Isten számára akkor vagy a legfontosabb, amikor legjobban segítségre szorulsz. 
*** 

Nem lehet eltitkolt bűnökkel élni, ha Isten titkait szeretnénk megérteni. 

G O N D O L A T O K  V E T É S  É S  A R A T Á S  3 2 / 1 .  S Z Á M Á B Ó L  ( 1 9 9 4 )  

 

hazájában, Magyarországon. Imádsága nyomán, meglepő módon tapasztalhatta, hogy 
kérése kedves Isten előtt, s azt meg akarja hallgatni. 

Abban az időben az evangéliumi hiten lévőknek még nem volt templomuk a fővá-
rosban. Már megkezdték ugyan a reformátusok és az evangélikusok is a templom építé-
sét, de a városon kívül kaptak telket, s évekig félig felépítve, tető nélkül állott a két 
istenháza. Mária Dorottya a hívő lélek egyszerű mozdulatával felajánlotta imaházul 
Székács püspöknek budai palotája egyik termét. Vasárnapról vasárnapra szabad bejárása 
volt ide minden budapesti protestánsnak. 

A keresztyén, hívő lélek közösség után vágyik. Keresi azok társaságát, akik egy hi-
ten vannak vele. Mária Dorottya is kereste hittestvéreivel a lelki közösséget, akikkel 
együtt olvashatja az Igét, s együtt imádkozhat. Megtalálta ezt az akkori budapesti 
protestáns lelkészekben: Török Pálban, Székács Józsefben és a többi budai lelkészben, a 
komoly evangéliumi hitű Bauhoffer Györgyben, akit az ő befolyására hívtak meg pász-
toruknak a budai evangélikus hívek. Ez a kis közösség minden héten együtt tartott 
biblia- és imaórát a királyi hercegasszony szalonjában. A bibliaórák középpontjában 
mindig az a gondolat állott, hogy mi módon munkálhatják a magyar ébredést. Egy 
alkalommal Széchenyi István gróf is betévedt a bibliaórára, meg akarván látogatni a 
hercegasszonyt. Mária Dorottya leültette, Bibliát adott a kezébe, s a bibliaóra végén 
Széchenyi is letérdelt a jelenlévőkkel együtt imádkozni. 

Ettől kezdve különös felelősséget érzett Széchenyi lelkével szemben. Jó evangéliumi 
könyveket adott neki olvasni, Bibliával ajándékozta meg, s mikor később tapasztalta, 
hogy a Biblián nem nagyon látszik meg a használat, számon kérte, vajon olvassa-e 
rendszeresen az Igét? Néhány bibliai helyet meg is jelölt benne azzal a kéréssel, hogy 
azokat Széchenyi okvetlenül olvassa el. 

Egy alkalommal arról értesült a hercegasszony, hogy két skót misszionárius érkezett 
betegen a fővárosba. Rögtön felkereste őket, s szállodájukban hetekig ápolta a két bete-
get. Lassanként megtudta tőlük, hogy a skót egyház megbízásából utaznak, s alkalmas 
helyet keresnek zsidómissziói állomás felállítására. Útközben betegek lettek, s visszain-
dultak Palesztinából dolguk végezetlenül. 

Mária Dorottya úgy érezte ekkor, hogy ezt a két embert itt kell tartania. Elbeszélte 
nekik, hogy Palesztinában sem találnának több zsidót, mint Magyarországon, s nem is 
tudna nekik alkalmasabb helyet ajánlani zsidómissziói állomásra, mint Pestet. A két 
misszionáriust nagyon megragadta a hercegasszony nagy hite, s azzal tértek vissza Skó-
ciába, hogy Pestet fogják ajánlani a zsidómissziói munka állomásául. Két év múlva, 
1842-ben meg is érkeztek az első misszionáriusok. Így telepedett le Mária Dorottya 
közbenjárására a Skót Misszió Budapesten, s száz éven át, áldott, nagyszerű munkát 
végzett. Azonban nem csak a zsidók között dolgoztak. 
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Bámulatos életfelfogás 
Vaksága soha nem kényszeríthette önsajnálatra. Felnőtt korában azt mondogatta: 

„Ez volt a legnagyszerűbb dolog, ami valaha is történhetett volna velem.” Egy másik 
alkalommal ezt kérdezte: „Vajon hogyan élhettem volna ilyen szolgálatkész életet, ha 
nem lettem volna vak?” 

1834-ben Fanny tudomást szerzett a New York-i Vakok Intézetéről, és tudta, hogy 
ez volt a válasz imádságaira, melyekben azt kérte, hogy iskolába járhasson. 14 éves volt, 
amikor belépett az iskolába és majd ottmaradt tanárként 23 évig. Az iskolának büszke-
ségévé vált, s minden adandó alkalommal felkérték, hogy írjon verseket. 

1858. március 5-én Fannyt feleségül vette Alexander von Alstine, aki valamikor az 
intézet növendéke volt. Zenész volt, s New York környékének legnagyobb zongoristá-
jának tartották. Fanny kitűnően játszott hárfán, zongorán, és csodálatos szoprán hangon 
énekelt. Még idős hölgyként is – 85 évet élt – leült a zongora mellé, és mindent ját-
szott: a klasszikus művektől kezdve az egyházi, s evangéliumi énekeket, el egészen a 
népzenéig. 

 
Gazdag zenei tevékenysége 
Miután Fanny férjhez ment, elhagyta az intézetet, és néhány év alatt megtalálta az 

igazi hivatását, mely nem volt más, mint evangéliumi énekek komponálása. Szerződése 
volt Bigelow és Main kiadóval heti három evangéliumi ének megírására, melyeket a 
Vasárnapi iskolák számára szerkesztett kiadványokban közöltek. Fanny hat-hét éneket 
írt egy nap alatt. Általában mindössze 1-2 dollárt fizettek egy-egy költeményért. Az ő 
szövegére írt dallamok szerzői általában maguknak tulajdonították a jogokat. Habár 
Fanny egészen bonyolult költeményeket is tudott írni, valamint klasszikus zene impro-
vizálására is képes volt, énekei elsősorban azt a célt szolgálták, hogy az evangélium 
üzenetét eljuttassák azokhoz, akik nem hallottak Isten szabadításáról. Valahányszor 
megírt egy éneket, imádkozott azért, hogy az minél több lelket vezessen az Úrhoz. 

 
Zene a tömeg számára 
Még életében történt, hogy Dwight L. Moody és Ira D. Sankey, e két evangélista el-

juttatta énekeit a széles tömegekhez. Énekei mindmáig mutatják az utat a Megváltó-
hoz, és lelki vigaszt adnak sokaknak. 

Magyar nyelven is ismert és kedvelt énekei: 
Csak vidáman, csak vidáman… 
Ó, hála az Úrnak, zengjünk Neki hát… 
Szent bizonyosság, Jézus enyém… 
Jézus hív nyájasan, te elveszett… 

F a n n y  C r o s b y ,   
a z  a m e r i k a i  „ h i m n u s z k ö l t é s z e t  k i r á l y n ő j e ”  

Szeme világának elvesztése sem tudta megvakítani. 

 
Ha tizenöt énekeskönyv összes költeményét összeadod, az legalább annyit tesz ki, 

mint amennyi himnuszt írt Fanny Crosby egész élete során. Ezek közül sok feledésbe 
merült, de igen nagy számban maradtak meg azok, amelyek a keresztyének kedves 
énekei közé tartoznak szerte a világon. 

Francis Jone Crosby egy erősen puritán családban született New Yorkban 1820. 
március 24-én. Csecsemőkorában szemgyulladást kapott, amit egy kuruzsló orvos úgy 
kezelt, hogy forró lenmaglisztes borogatást tett vörös, begyulladt szemhéjaira. A gyul-
ladás ugyan elmúlt, de szemein forradások keletkeztek, és a kislány égész életére meg-
vakult. Néhány hónappal később édesapja megbetegedett és meghalt. A 21 évesen 
megözvegyült Mercy Crosby cselédnek szegődött, és a kis Fannyra a nagymama, Eunice 
Crosby vigyázott. 

 
A nagymama gondoskodás 
A nagymama kezébe vette a kis unokájának nevelését, és ő lett a kislány „szeme”, 

élénken festette le előtte a valós világot. Eunice körültekintő gondoskodása segítette 
kifejlődni Fannyban a leíró képességet. Emellett azonban a kislány lelkét is ápolta. 
Rendszeresen felolvasta és elmagyarázta neki a Bibliát, s mindig hangsúlyozta az imád-
ság fontosságát. Amikor Fanny kétségbeesett, mert nem tudott úgy tanulni, mint más 
gyerekek, bíztatta, hogy imádkozzon Istenhez tudásért. Crosbyék házigazdája is jelentős 
szerepet játszott Fanny fejlődésében.  Mrs. Hawley segített Fannynak abban, hogy a 
bibliai szakaszokat megjegyezze, és a kislány gyakran öt fejezetet is megtanult egy hét 
alatt. Emlékezetből tudta idézni Mózes öt könyvét, a Példabeszédek könyvét, az Énekek 
énekét, számos zsoltárt és az evangéliumokat. Olyan emlékező képessége volt, amely 
gyakran ejtette ámulatba barátait, de ennek ellenére nem tartotta magát különbnek a 
többieknél. Vaksága egyszerűen rákényszerítette, hogy még jobban kifejlessze emlékező 
tehetségét és koncentráló képességét. Fanny nem tekintette szörnyű dolognak a vaksá-
got. Már nyolc éves korában ezt a kis verset írta: 

„Milyen boldog gyermek vagyok,  
legyek bár világtalan. 
Eldöntöttem, hogy e földön  
nem leszek boldogtalan. 

Mennyi áldást küld rám az Úr,  
mely másnak nem adatott,  
sírni-ríni, mert vak vagyok,  
nem tudok, s nem is fogok.” 
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Bámulatos életfelfogás 
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A z  I g e  s z i k r á z ó  p ö r ö l y  
 
Wilhelm Busch mondta el a vele megtörtént esetet: 
Levelet írt nekem annak a nyomdának a szedője, ahol a prédikációimat folyamato-

san nyomtatják. Részletesen megírta, hogy a háborúból, mint teljesen összezavart és 
hitetlen ember jött haza. „Annyira butává tettek minket! – mondta akkor önmagának. 
– Most már semmiben sem akarok hinni, legfeljebb abban, hogy egy kiló marhahúsból 
jó leves lesz.” 

Nem csoda, hogy rettenetesen mérgelődött: minden héten egy prédikációt kellett 
kiszednie. Éppen neki! Egy prédikációt! Részletesen leírta, mennyire mérgelődött hétről 
hétre ezen az „értelmetlen ostobaságon”. Rettenetesen bosszantotta, hogy arra van 
ítélve: működjön közre ilyen „értelmetlenség” terjesztésében.  

Hogy bosszúságát levezesse, szándékosan a legnevetségesebb sajtóhibákat szedte a 
szövegbe. Levélben részletesen leírta ezeket.  

Végül már annyira nyilvánvaló volt a sajtóhibák szándékossága, hogy napról napra 
nagy botrányt várt. Tisztában volt vele, hogy a kiadó nem tűrheti ezt el, mivel a prédi-
kációkat így nem lehetett kinyomtatni. A kiadóban mindig újra el kellett olvasni a 
korrektúrát, és a javított szöveget vissza kellett küldeni a nyomdának. 

A szedő a szöveg elferdítésében egyre arcátlanabb lett. De semmi sem történt. Az az 
ember, aki a korrektúrákat olvasta, olyan türelmet tanúsított, hogy a szedő szégyellni 
kezdte magát.  

Egy idő múlva azt gondolta, hogy talán mégiscsak van „valami” ebben az üzenet-
ben. 

Levélben leírta, hogy ettől kezdve elkezdte a prédikációkat másképpen olvasni. Már 
nem gyűlölettel, hanem kíváncsisággal. És a Szent Lélek ezen keresztül megérintette a 
szívét.  

A levél végén az állt: „Most mát szívből hiszek abban az Úr Jézusban, akit Ön hir-
det. Minden héten már előre örülök az új prédikációnak. Igen, boldog vagyok, hogy 
nekem is szabad segítenem annak a csodálatos üzenetnek a hirdetésében, amely Isten-
nek Jézus Krisztusban hozzánk eljött szeretetéről szól...” 

Amikor ezt az őszinte levelet elolvastam, bementem dolgozószobámba és elcsende-
sedve hálát adtam Istennek, hogy ma is érvényes az, amit Jeremiás próféta által mon-
dott: „Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó 
pöröly?” (Jeremiás 23:29) 

V E T É S  É S  A R A T Á S  2 0 / 2  S Z Á M A  
 

Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem… 
Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én… 
Áldott az Úr, zendüljön víg hozsanna… 
Mily drága nekünk ez a jó hír… 
Elnémul egyszer énekem… 
Szent, szent, szent az Úr neve… 
Mentsd, aki elmerült… 

 
Gondja volt a város szegényeire 
Habár énekírói készsége öregségére meglankadt, Fanny aktívan kivette részét a vá-

rosi szegénység körében végzett missziói munkából, egészen az 1915-ben bekövetkezett 
haláláig. Célja az volt, hogy az embereket a Megváltóhoz vezesse, nemcsak énekei, 
hanem személyes élete által is.  

G L I M P S E S  
 

 
B a r t i m e u s   
 
A pillanatot: 
Azt kell megragadni! 
Mikor vakságomhoz közel jár a fény,  
a világosság most lehet enyém,  
a Nagy Vándor most közeleg felém: 
- Ne hagyj pórban, nyomorban, bajban! 
Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! 
… 
- Jöjj Bartimeus! 
Várlak, meggyógyítlak, 
Mert nincs itt tervem, célom semmi más. 
Királyságom: szeretet, gyógyulás. 
Nyíljon szemed, világ, hogy végre láss! 
S hálaszóra nyílik boldog ajkad, 
Csak Dávid Fia könyörülhet rajtad! 

S I K L Ó S  J Ó Z S E F  
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B á r h o n n a n  f ú j  i s  a  s z é l  
 
Amikor egyszer vidéken jártam, egy tanyán, a csűrön nem mindennapi szélkakast pillantot-

tam meg. A nyílhegyen ezek a szavak álltak: 

Isten szeretet! 
Kíváncsian léptem be a kapun, és megkérdeztem a gazdát. 
- Mit jelentsen ez a felirat? Azt hiszi, hogy Isten szeretete olyan változékony, mint a szél 

járása? Talán úgy ingadozik, ahogy a szélkakast forgatja a szél? 
- Nem, természetesen nem – válaszolta a gazda. Azt szeretném általa minden szemlélővel 

megértetni, hogy 

Isten mindig szeret, bárhonnan fúj is a szél. 

V E T É S  É S  A R A T Á S  3 2 / 2  1 9 9 4  

 

F é n y  a z  é j s z a k á b a n  
 

Jézus: éjszakában 
mentő, drága fény,  
eltévedt lelkeknek  
éltető remény!  
Fényed vonzásában  
sietünk Feléd,  
szemünk le nem vesszük 
Rólad semmiért. 
Fényed sötétségben  
életet jelent,  
szemünk átkarol, mint  
mentő kötelet. 
 

Jézus: éjszakában  
mentő drága fény,  
mutass irányt ma is,  
mert sűrű az éj! 
Ki eddig Nélküled  
céltalanul élt,  
fényed világosságánál  
láthassa a célt! 
S aki már sötétből  
fénybe érkezett,  
tükrözhesse vissza  
dicső lényedet! 

P E C Z N Y I K  P Á L  

H o n l a p  
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb információkkal, hí-

rekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu  
A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com email címre 

lehet eljuttatni. 


