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Íme, nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem zárhat be.
Jelenések könyve 3:8/b.

Az igazi böjt
Böjt új megközelítésben
A böjtöt hajlamosak vagyunk csupán úgy értelmezni, hogy nem eszünk vagy nem tévézünk. Van azonban számos kreatív módja Jézus gyógyító érintésének, üdvözlésének.
1. Tartózkodj a dühtől és a gyűlölettől!
Adj a családodnak egy külön adag szeretetet minden nap!
2. Tartózkodj mások megítélésétől!
Mielőtt ítélsz, emlékezz arra, hogy hogyan tekint Jézus a mi hibáinkra!
3. Tartózkodj a csüggedéstől!
Tarts ki Jézus ígérete mellett, hogy az ő terve tökéletes az életedre!
4. Tartózkodj a panaszkodástól!
Amikor panaszkodni készülsz, csukd be a szemed, és idézd fel azokat a pillanatokat,
amikor Jézus örömet adott szívedbe!
5. Tartózkodj a megbántástól és a keserűségtől!
Azon legyél, hogy megbocsáss mindazoknak, akik megbántottak valamivel!
6. Tartózkodj attól, hogy sok pénzt költsél!
Próbáld kiadásaidat 10%-kal csökkenteni, és add oda a megtakarítást a szegényeknek!
Ha ezeket betartod, bőséges áldásban lesz részed!
„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Máté 25:40
INTERNET

Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében.
Engedd, hogy a Lélek által megszólaljon benned az üzenet,
amelyet rajtad keresztül szeretne közölni
az Úr!

Ha engeded, hogy életed hajóját a Szentlélek lendítse előre,
akkor megtapasztalhatod mit jelent, a szeretet sodrában élni.

SIMON ANDRÁS
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Októberi gyülekezeti programjaink:
1-én, pénteken, Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz
3-án, vasárnap 930 imaóra, 1000 Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett,
15,00 órakor Hidason
Téma: Kereszt üzenete: Növekedjetek a hitben! .Lukács 17:5-10.
5-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason
6-án, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél.
7-én, csütörtökön, 1600 órakor ifjúsági óra, 1800 órakor házi csoport.
8-án, péntektől – vasárnapig Alsózsolcán hálaadó evangélizáció lesz
12-én, vasárnap, 930 imaóra, 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 15 00 órakor
Helyettesítés.
12-én, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason
13-án, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél.
14-én, csütörtökön, 1600 órakor ifjúsági óra, 1800 órakor házi csoport.
15-én, pénteken, 1800 hálaadó sorozat Vendégszolgáló: Khaled A. László Szolnokról
18-án, szombaton, 1800 hálaadó sorozat Vendégszolgáló: Khaled A. László.
19-én, vasárnap, 930 imaóra, 1000 órakor Hálaünnepély lesz Pécsett,
1800-kor Siklós istentisztelet
Téma: Hálaadás
18-án, hétfőtől - szombatig evangélizációt tartunk 1700 –kor Hidason
Vendégszolgáló: Dr. Hecker Frigyes
Pécset minden hétközi alkalmak elmaradnak mindenkit szeretettel várunk a Hidasi
gyülekezetbe.
24-én, vasárnap, 930 imaóra, 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 1500 órakor Hálaadó ünnepély - Téma: Hálaadás
26-án, kedden, 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason
27-én, szerdán, 1700 órakor házi csoport Kőszegiéknél.
28-án, csütörtökön, 1600 órakor ifjúsági óra, 1800 órakor házi csoport.
29-én, pénteken, Bicsérden 1830 házi istentisztelet lesz.
31-én, vasárnap, 930 imaóra, 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett,
Hidason 15 00 órakor
Téma: Reformáció
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Média hírek:



Október 1.-én metodista félóra lesz a Rádió MR1 (Kossuth) adón
Október 10-én metodista istentiszteletet közvetítenek a Rádió MR1
(Kossuth) adóján

Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik:
Mühl Henrikné
Kozma János ifj.
Schauermann Menyhértné
Virág Eszter
Kovács Péter
Szepesiné Thaly Nóra
Kőszegi Márió
Schauermann Andrea
Szili József
Kovács Róbertné Csilla
Kozma János
Ritter Gergő
Loos Henrikné

6-án
7-én
8-án
8-án
10-én
12-én
12-én
17-én
21-én
23-án
26-án
29-én
30-án

Tettek által
Itt hiteles szó, hiteles tett kell!
Számon kéri rajtunk minden óra.
Tettek által szólt nekünk a MESTER,
tettek által kell beszélni Róla.

Szakadékok között
Két kísértés szakadéka között
elér Kezed, belékapaszkodom
Éghez kötöz.

FÜLE LAJOS
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Az éhező gyermek
Alighogy véget ért a második világháború, Európa kezdte összerakosgatni a széthullott
darabokat. Az óhaza romokban hevert. Szétdúlta a háború. Talán mind között a legszomorúbb
látvány az volt, ahogy az éhező kis árvák kószáltak a háború sújtotta városok utcáin.
Egy fagyos reggelen egy katona visszafelé igyekezett a barakkjába. Ahogy terepjárójával
befordult egy sarkon, észrevett egy kisfiút, aki egy zöldséges kirakata előtt állt, orrát az
ablaküveghez nyomva.
Odabent a zöldséges éppen a dinnyéket pakolta. Az éhes fiú némán bámulta, az orrát az
ablakhoz szorítva, és tátott szájjal leste a zöldséges minden mozdulatát. A katona a járdaszegély
mellé húzódott az autóval, megállt, és kiszállt.
„Kisfiú, szeretnél belőle?” – kérdezte a katona.
„Ó, nagyon szeretnék, de nincs rá semmi pénzem, és nagyon éhes vagyok.” – válaszolta a
megszeppent kisfiú.
A katona bement a boltba, és megvette a legnagyobb, és legszebb dinnyét. Amint kiment
egyből odaadta a kisfiúnak.
Ahogy a katona elindult a kocsija felé, érezte, hogy megrángatják a kabátját. Hátranézett, és
hallotta, ahogy a gyerek halkan megkérdezi: „Te vagy Jézus? Az emberek megmentője?”
Amikor feltétel nélkül szeretjük az embereket, akkor Jézushoz illőt teszünk. Nagyon valóságos
módon bemutatjuk, hogy milyen Jézus Krisztus. Ő feltétel nélküli, agapé szeretettel szeret
bennünket, ami kegyelmes, kedves és ritka. Sok embernek nehezére esik, hogy higgyen egy olyan
Istenben, akit nem lát. Ezért küldte el Isten a Fiát, Jézust, és ezért hozta létre Gyülekezetét is. Mi
Isten küldöttei vagyunk a világban – és amikor szolgálunk mások felé, és isteni szeretettel szeretjük
őket, akkor megmutatjuk az embereknek, milyen Jézus. Segítünk nekik megérteni, hogy Jézus úgy
szereti őket, ahogy mi – csak még sokkal jobban.
Valaki azt mondta: „Lehet, hogy te vagy az egyetlen Jézus valaki számára.” Ez igaz!
Keresztényekként kiváltság számunkra, hogy Jézust képviselhetjük a világ felé. Vigyázzunk, hogy
helyesen tegyük!
INTERNET

Geometria
Ha középen a KRISZTUS áll,
ha körülötte mi magunk,
Hozzá közel, egész közel,
egymáshoz is
közel vagyunk.

FÜLE LAJOS
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Biblia ismereti sorozat
Dániel könyve
5. A könyv vázlata
Dániel valójában a pogányok korszakának prófétája volt. Könyve úgy jelenti ki Istent, mint a
„mennyek Istenét”, aki előre tudja a birodalmak felemelkedését és bukását, és végül mindenkit
kényszerít akaratának teljesítésére.
A könyv 12 fejezetre oszlik:
1. rész: Dániel életének története
2. rész: Nebukadnaccár látomása a nagy állóképről
3. rész: A felállított nagy aranyszoborról és az ifjak (Dúrá mezején) kemencébe
vettetése.
4. rész: Nabukodonozor látomása az élő fáról.
Dániel álomfejtése: a fa a király, aki hatalmas, de ha felfuvalkodik, Isten átmenetileg meg
fogja alázni. A király önelégültsége 1 év múlva, bekövetkezik a baj (Még szájában volt a
szó, amikor szózat száll alá: elvétetik a birodalmad).
(A király betegségéről és visszatéréséről történelmi források is rendelkezésre állnak!)
A király gyógyulása 7 év után, dicséri és magasztalja Istent.
5. rész: Belsaccár bukása.
Vad orgia a szent edényekkel.
Fali írás: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin
Dániel ezt megmagyarázza és indokolja:
Számba vette Isten a te országodat, és véget vet annak
Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál
Peresz, azaz elosztotta a te országodat, és adatott a médeknek és a perzsáknak
Belsaccár előtt ott volt elődje (apja, nagyapja Nabukonodozor) példája, de ő is
felfuvalkodott és gőgösen viselkedett Istennel szemben, ezért véget vet annak.
A király megjutalmazza Dánielt, és 3. méltóságra nevezte ki a király.
Még ez éjjel megölik Belsaccárt, és a méd Dárius veszi át az uralmat.
6. rész: Dániel az oroszlánok vermében
A birodalmat 20 főtartományra (szatrapiára) osztotta, és úgy kormányozta (Eszter könyve
127 tartományról beszél). Itt Dárius 120 kormányzót nevez ki, és ennek fölé Dániellel
együtt 3 főkormányzót helyez.
Ez kiváltja a helyiek irigységét, és keresik, mibe köthetnének bele, de nem tudtak rajta
„fogást találni”, mert hűségben és törvényesen élt. Ekkor „megvezetik a királyt”: rendelje
el, hogy 30 napig mástól nem lehet kérni semmit, aki azt teszi áruló, és ki kell végezni.
Tudták, hogy Dániel naponta háromszor imádkozik Istenéhez, jól számítottak: Dániel ez-
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után is ezt tette. Mindjárt beárulták a királynak, aki rögtön észrevette, hogy csapdába került, de már nem volt mit tennie. Csak presztizs veszteség árán tudott volna visszakozni,
azt pedig nem merte vállalni: Dániel az oroszlánok vermébe került.
Isten megmentette Dánielt, a király viszont elpusztította a vádlókat családostúl, és
elrendelte, hogy mindenki félje Dániel Istenét.
Dánielnek jó dolga volt Dárius alatt, és Cirus alatt is.
7. rész: Látomás a világbirodalmakról (Belsaccár uralma 1. évében)
Ezzel a résszel kezdődik Dániel könyvének 2. fő egysége. Ez, és a 9. fejezet tartalmaz
nagyon fontos jövendöléseket a Messiásra, Jézus halálára, visszajövetelére, és az utolsó
ítéletre vonatkozóan!
Az itt alkalmazott képek, szimbólumok kerülnek elő az Újszövetségben (Jézus
hivatkozásaiban és a Jelenések könyvében).
Belsaccár király 1. évében, amikor a Babiloni birodalom hanyatlani kezdett

A látomás a háborgó (népek) tengerének bemutatásával kezdődik, amelyből 4

vadállat emelkedik ki (szárnyas oroszlán = Nabukodonozor hatalma; medve = médperzsa birodalom; leopárd 4 fejű + 4 szarvú = Nagy Sándor birodalma a föld 4
sarka)  4 részre szakad később; a 4. vadállat valószínű a római birodalmat
jelképezi. A szarv itt az Antikrisztust jelentheti (Jelenések 13:5)
Az öregkorú (7:9-10): a mindenható és végtelen bölcs Isten. (II.Thesszalonika 1:7-8)

(Jelenések 20:11-15) Ítélet a vadállat felett: (7,11-12) Jelenések 19:20, 20:10
Az Emberfia (7:13-14) Krisztus beiktatása 1000 éves birodalmába

Máté 24:30, Jelenések 1:7 (Zsoltár 80:18 Emberfia messiási cím), Máté 18:28
Látomás magyarázata (7:15-18)

A negyedik királyság (7:19-20), a jövőben beteljesedő jövendölések

Háború a szentek ellen (7:21-22)

Jelenések 13:15 a nagy nyomorúság ideje
A gonosz uralma csak ideig-óráig való, de eljön az idő, amikor a bűn és a Sátán
levettetik, az igazság és a jogosság pedig győzedelmeskedik.
Az utolsó uralkodó (7:25-26). Valamennyi földi birodalom alávetettsége az Emberfia

uralma alá (Jelenések 19:19-21).
Az örökkévaló ország (7:27)

Isten abban találja gyönyörűségét, hogy megjutalmazza a hozzá hűségeseket.
A Beszéd vége (7:28)

8. rész: A Kos és a Kecskebak
Látomás Susán várában (8:1-2) Belsaccar uralkodásának 3. évében

A Kos (8:3-4) – Méd-Perzsa birodalom

A Kecskebak (8:5) - Nagy Sándor

A Kos leveretése (8:6-7) – Nagy Sándor győzelme a perzsák felett.

Nagy Sándor halála (8:8)

A kis szarv növekedése (8:9) – Antiochus Epifanes

Háború Isten ellen (8:10-12) - – Antiochus Epifanes gonosz uralkodása
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Meddig még (8:13-14) – a gyalázat csak meghatározott ideig fog tartani: 2300 nap?
Gábriel tolmács (8:15-18)
Magyarázat (8:19-22)
Nagy Sándor birodalmának 4 részre hullása, (kétszarvú kos: Média-perzsia királya
A szőrös bakkecske: Görögország királya)
1. A gonosz király (8:23-25)
2. Egyesek szerint Antiochus, mások szerint Mohamed, még mások szerint
egy eljövendő király
3. A látomás vége (8:26)
4. Dániel betegsége (8:27)
9. rész: Dániel bűnvalló imája
Jeremiás jövendölése (9:1-3) Dárius uralkodásának 1. évében kapott látomás

tartalmát érti meg Dániel
70 esztendő~605 – Ezsdrás rendelete (Ezsdrás 1:1)
538 - első csoport visszatérése
Bűnvallás (9:4-10)

A nép pártütése miatt tart bűnbánatot – hasonló Salamon templomszentelési
imájához (I. Királyok 8:22-53).
Beteljesült átok (9:11-14)

A próféta közbenjáró könyörgése (9:15-19)

Gábriel jövetele (9:20-23)

A hetven hét (9:24)

A hetes számnak különleges bibliai jelentése van.
Auerben: Isten száma a 3, a világ száma 4  a 7. Isten és a világ kapcsolata
Isten 7 lelke (Jelenések 3:1)

A 7 gyülekezetnek írt levél (Jelenések 1:4)

Itt: évhetekről van szó: hetven hét = 490 évet jelent
1 év 360 nap (a zsidó és a babiloni időszámításban)
A messiás eljövetelének időpontja (Dániel 9:24)
Messiás fejedelemig hét hét és 62 hét
A hetven hét akkor kezdődik, amikor a király, Artaxerxés 20. évében, elrendeli a
templom újjáépítését (Nehémiás 2:1) Kr.e. 445-ben, Nissán hó első napján (márc.ápr.)
7 évhét a templom felépítése + 62 évhét = 69 évhét a messiás eljöveteléig = 483
prófétai év
67x7 év x360 nap = 173 880 nap
A prófétai év 360 napos Jel. 11:3, 12:14, ahol 3 és fél év = 1260 nappal.
Az időszámításban nincs 0 év, Kr.e. 1 után Kr.u. 1. év következik.
Jézus nyilvános fellépése Tibérius császár uralkodásának (Kr.u. 14-37) 15. esztendejére esik (Lukács 3:1)  Kr.u. 29., nyilvános szereplése kb. 3 évig tartott (János 2:13,
6:4 és 11:35 három páskaünnepről beszél, amelyen részt vett). Lukács 13:7 kifejezet-
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ten 3 évről beszél  Kr.u. 32-ben volt a keresztre feszítés.
János 12:1 szerint Jézus a zsidók húsvétja előtt hat nappal Bethániába jött.
Jeruzsálemi bevonulása a 12-19 vers szerint a következő nap volt (virágvasárnap). Az
a nap a zsidó naptár szerint 32-ben a nisszán hónapra esett (mindig a nisszán hónapban van!)
Tehát
a prófécia 69 évhét szélső időpontjai: Kr.e. 445 márc.-ápr. – Kr.u. 32 márc.ápr.
Kr.e. 445  Kr.u. 32 = 476 év =
476x365 (173 440) + 476/4 (119) = 173 859 nap
Kiírtatik a Messiás (Dániel 9:26)
Ez a prófécia Jézus halálára és Jeruzsálem lerombolására utal, amely Kr.u. 70-ben
következett be.
10. rész Dánielhez mennyei követ jön
Cirus (Nagy Kürosz) uralkodásának 3. évében Dániel a Tigris partján állva kapja
kijelentését a nagy hadakozásról. Ezt megelőzően Dániel 3 hétig böjtöl és gyászol. Egy
gyolcsruhába öltözött férfi szólítja meg. Egy gondolatot szeretnék itt kiemelni (12. vers):
Isten azért adott választ, mert: „az első naptól fogva, hogy (Dániel) rászántad magad a
dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten”. „és én a te
szavaid miatt jöttem” – mondja a gyolcsruhába öltözött férfi. Ugyanez áll a 9:23-ban:
„amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el…”
Isten az alázatosan és kitartóan, teljes odaadással (böjtöléssel) elmondott könyörgésre
reagál.
11. rész: Egyiptom és Szíria harca az uralomért. IV. Antiochus szír király erőszakos
uralma.
Itt IV. Antiochus Epiphanesről van szó. Epiphanes = a földön megjelenő Isten, ezt a
jelzőt ő adta önmagának. Eltávolította a főpapot (Oniászt), megszentségtelenítette a
templomot (Zeusz oltárt állíttatott), megosztást idézett elő a nép körében, Kr.e. 167-ben
kifosztotta a templomot.
12. rész: Jövendölés a próbatétel végéről és a feltámadásról.
Ez az első és egyetlen igehely (12:2) az Ószövetségben, ahol megjelenik az örök élet
fogalma.
Dániel parancsot kap a mennyei követtől, hogy „zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le
ezt a könyvet a végső időkig.” (12:4)
A Jelenések 22:10-ben az Úr azt mondja Jánosnak: „ne pecsételd le e könyv prófétai
igéit, mert az idő már közel van.”

A Dániel könyvében előforduló számok
12:11. vers: 1290 nap (a mindennapi áldozat megszüntetése, és az iszonyatos
bálvány felállításától számított idő)
12:12. vers: 1335 nap (boldog, aki állhatatos marad, és megéri a 1335 nap elteltét)
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7:25. vers 3 és fél év

(Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra, és egy fél időszakra = 3.5x360=1260 nap)
8:14. vers: 1150 nap (Két angyal beszélget arról, hogy meddig tart ez a keserves
idő: 2300 esti és reggeli áldozat marad el = 1150 nap)
Sok bibliakutató sokféle értelmezést ad ezeknek a számoknak. Én nem érzem magam
illetékesnek, hogy e témában állást foglaljak.
Érdekes, hogy az Újszövetségben a Jelenések könyve is tartalmazza a 3 és fél évet (Jel.
12:14), ill. az 1260 napot (11:3)

SCHAUERMANN HENRIK
Ősi ír áldás
Áldjon meg az Úr,
És töltse meg a te szívedet
Békével és melegséggel,
Elmédet bölcsességgel,
Tekintetedet
világossággal
vidámsággal,
Füleidet mennyei muzsikával,

és

Ajkaidat kacagással,
Orrodat finom illattal,
Kezeidet gyengédséggel,
Karjaidat erővel,
Lépteidet lendülettel,
Lábaidat tánccal,
És egész lényedet jó egészséggel.

ISMERETLEN SZERZŐ
A szeretet kikötőjéből jött
A misszionárius egyik legfontosabb jellemvonása a szeretet. E nélkül aligha sikerül
megnyerni az emberek szívét Krisztus számára. Ha a misszionárius a földre szállott Isten
szeretetét hirdeti, kell, hogy az a szeretet visszatükröződjék az ő életén is. Így lesz
meggyőző a bizonyságtétele.
Dr. Liebendörfer Jenő életéből és szolgálatából meggyőző erővel sugárzott az Isten
szeretete.
India misszionáriusa volt, a Bázeli Misszió kötelékében dolgozott Kalkuttában.
Nevéből a bennszülöttek indus szót alakítottak, s elnevezték Libanternek, azaz a Szeretet
Kikötőjéből jött-nek. Milyen szép misszionárius-név ez! Különösen, ha valóban találó.
Liebendörferre szinte nem is lehetett volna más nevet kitalálni, annyira a szeretet embere
volt.
Szolgálatát az egyik indiai missziói árvaházban kezdte. Nem egyszer élete kockáztatá-
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sával védte meg a reá bízott ifjakat, s azok tűzbe mentek volna vezetőjükért, annyira
szerették őt. A Libater nevet is ők adták neki.
Az árvaház mellett kanyargott a Kotuvelli folyó. A régi híd már nagyon életveszélyes
volt, s ezért új hidat kellett építeni. A munka javában folyt, s bizony hónapokig tartott,
míg elkészülhetett. Az indiai csak akkor dolgozik, ha nagyon megszorítják. Addig, míg a
híd elkészült, a két part között csónakokkal bonyolították le a forgalmat.
Egy alkalommal néhány indus indult át dereglyén a túlsó partra. A víz sodra
különösen erős volt, az esőzések megduzzasztották a folyó vizét. Liebendörfer a partról
nézte az átkelők küzdelmét az árral. Amitől félt, bekövetkezett. Az ár elragadta a
csónakot, s nekisodorta az épülő hír gerendáinak. Nagy reccsenés, és a híd pillanatok alatt
a folyóba omlott. A hídon dolgozók és a csónakban ülők a vízbe zuhantak.
Liebendörfer azonnal mentéshez fogott. Néhány pillanat alatt nagy tömeg gyűlt össze
a parton, s a misszionárius hiába kérte őket, hogy segítsenek társaikat kimenteni, senki
sem mozdult, hanem továbbra is egykedvűen bámulták embertársaik halálküzdelmét.
Senki sem akart segíteni menteni, mert a vízbe esettek más kaszthoz tartoztak. Ha valaki
egyszer egyesíteni tudná India kasztjait, s megértetné velük, hogy testvérei egymásnak,
az tenné Indiának a legnagyobb szolgálatot.
Liebendörfer egymaga volt kénytelen a mentés emberfeletti munkáját megkísérelni.
Sikerült is vagy húsz embert kimentenie a habokból, de a legtöbben halálukat lelték a
szerencsétlenségnél. A megmentettek legnagyobb része súlyosan megsebesült.
Liebendörfer ott állt tanácstalanul, s orvosi ismeretek hiányában alig tudott valamit
segíteni a szerencsétleneken. Ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, hogy hazamegy,
s megszerzi az orvosi képesítést.
Néhány év múlva – most már, mint orvos – újból Indiába indult. Orvosi munkája
azonban nem ment olyan simán, mint gondolta. Sok bizalmatlansággal kellett
megküzdenie. Az indusok eleinte nem akarták elárulni az orvos-misszionáriusnak, hogy
mi bajuk van. Azt hitték, hogy ő is olyanféle varázsló és kuruzsló, mint a bennszülött
orvosok. Ha valóban tudós orvos – mondták, - akkor találja ki ő, hogy mi a bajuk.
Később azonban a bizalom is megjött. Mind többen keresték fel, s találtak gyógyulást
nála. Megérezték, hogy „a szeretet kikötőjéből jött” sok szeretetet hozott magával.
Liebendörfernek nem adott Isten hosszú életet. Orvos-missziói munkája alig egy
évtizedig tartott csak. De ez alatt az idő alatt egy hosszú életnek a szolgálatát végezte el.
Mintha érezte volna, nem sok ideje van hátra, teljes erejével fogott a munkához. Többet
végzett ez alatt az idő alatt, mint más évtizedek alatt.
A szerény orvosi rendelő néhány év munkája nyomán kórházzá növekedett, ahol a
missziói orvosok egész sora végezte a betegek testi és lelki gyógyítását. A kórházhoz
rövidesen egy bélpoklos (leprás) menhely is épült.
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Mikor a megfeszített munkában összeroppant misszionárius búcsút vett ápoltjaitól,
azok könnyezve kísérték el a hazatérő jótevőjüket. Hét évi otthoni missziói szolgálat után
indult el – 1903-ban – Liebendörfer a szeretet mennyei kikötője felé…
DRASKÓCZY LÁSZLÓ
„HŐSÖK

ÉS VÉRTANUK” CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

Megható előadás
„Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez
vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim
szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem
minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.”(23. Zsoltár)
Volt egyszer egy Shakespeare-színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival,
melyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a
huszonharmadik zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész
elkezdte szavalását – Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm – a tömeg feszülten figyelt. A
zsoltár végén pedig viharos tapssal, fennállva ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességgel
keltette életre a zsoltárt.
Egyik este azonban, éppen amikor a színész a huszonharmadik zsoltár szokásos elmondására
készült, egy fiatalember felállt a nézőtéren, és így szólt: „Uram, megengedné, hogy ma este én
mondjam el a huszonharmadik zsoltárt?”
A színészt meghökkentette ez a szokatlan kérés, de megengedte a fiatalembernek, hogy
előrejöjjön, kiálljon a színpad közepére, és elszavalja a zsoltárt. Gondolta, hogy ennek a
gyakorlatlan fiatalembernek a képessége úgysem vetekedhet az ő tehetségével.
A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps.
Nem állt fel a közönség a tetszését kinyilvánítani, mint más estéken tette. Csak sírást lehetett
hallani. A nézőket annyira meghatotta a fiatalember előadása, hogy minden szem megtelt könnyel.
A színész döbbenten fordul a fiatalemberhez: „Ezt én nem értem. Én már évek óta szavalom a
huszonharmadik zsoltárt. Egy egész élet gyakorlata és tapasztalata áll mögöttem, de soha nem
voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogy ön tette ma este. Mondja, mi a titka?”
A fiatalember alázatosan így felelt: „Nos, uram, ön ismeri a zsoltárt, én pedig ismerem a
Pásztort!”
Nem elég csupán ismerni a Biblia tartalmát, történeteit, mondásait és tanításait. Ha nem
ismered a Szerzőjét, a Biblia is csak ugyanolyan könyv lesz számodra, mint a többi. Ha azonban
Jézus Krisztusba veted a hitedet, és személyes kapcsolatba kerülsz az Atya Istennel, akkor a Biblia
valóban élő és ható lesz számodra, „élesebb minden kétélű kardnál” (Zsidókhoz írt levél 4:12.)

INTERNET
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Jávor Pál színművész végrendelete
Budapesten, a Krisztina téri római katolikus templomban 1959. szeptember 9-én
Jávor Pál színművész rekviemjét lelki atyja a szentbeszéd közben az alábbiakat közölte a
szószékről:
Az elköltözött megbízásából, az ő kérésére végrendeletet hirdetek:
„Nagyon kérem, hogy halálom után a szószékről hirdesse ki művésztársaimnak, volt
kedves közönségemnek, és minden magyar testvéremnek, hogy egyedül Krisztust
követve érdemes élni; hogy az az egyedüli igaz érték itt, ami odaát az örökkévalóságban, Isten színe előtt is az; mert van örökkévalóság, van örökélet, van lélek!”
Hosszas betegsége alatt (rákos volt) gyakran látogattam, többször részesült a
szentségekben. Ilyenkor utána beszélgetve így nyilatkozott:
„Kérem, beszéljen sokat Jézusról! Szeretném pótolni mindazt, amit életemben
elmulasztottam!”
Amikor elvittem neki a Szentírást, ezt mondta:
„Nem tudok betelni az evangélium Krisztusával! – Meggyőződésem, hogy csak
Krisztus evangéliuma mentheti meg ezt a megtévedt világot.”

VETÉS ÉS ARATÁS
Utolsó vers
Heinrich Heine német költő (1797-1856), a nagy gúnyolódó, ragyogó tehetségű, de
istentelen élete végén bűnbánatot tartott, és csodálatosan megtért Istenhez.
„Megvilágosodásomat egy könyvnek köszönhetem, és ezt úgy hívják: Biblia. Aki
elveszítette Istenét, ebben a könyvben újra megtalálhatja... Boldog vagyok, hogy
megszabadultam vakmerő önteltségemtől.” Korábban ugyanis így szólt: „A mennyet
átengedem az angyaloknak és a verebeknek”. Most pedig emígy folytatja:
„Ebben az állapotban ki tudom önteni szívemet Isten előtt, és el tudok neki mondani
mindent, amit senki másnak”. Költeményében erről a változásról vall:
Uram, a lantom összetörve;
A Krisztus-szikla törte össze.
A lant, mely lázadásra szított,
kétséget, gúnyt, pártütést dalolt.

- Könyörgök mostan, lenn a porban,
Félig holtan:
Uram, bocsásd meg,
amit eddig daloltam!

INTERNET

13 |

Világképek találkozása
A keresztény hit középpontjában Jézus áll. Ő Isten Fia, aki meghalt a világ bűnéért, aki
feltámadt a halottak közül, és aki ma követőinek hív el minket. Ez a keresztény hit középpontja.
Ugyanakkor középpont csak ott lehet, ahol van háttér vagy egy környezet, amiben
középpont lehet valami. Azok a kifejezések, amelyekkel jellemeztem Jézust, feltételezik, hogy
létezik egy ilyen háttér.
Jézus Isten Fia. Ez azt feltételezi, hogy Isten létezik. Jézus meghalt a világ bűnéért. Ez azt
feltételezi, hogy a bűn súlyos probléma, ami elválasztja az embert Istentől. Jézus feltámadt a
halottak közül. Ez azt feltételezi, hogy Isten szeretne egy olyan jövőt, ami túlmutat a halálon és a
síron.
Mi is egy világkép?
Egy pontosabb szóval ezt a hátteret világképnek mondjuk. Néhány metafora segíthet
megértenünk, hogy mi is egy világkép. Egy világkép olyan, mint egy színes szemüveg. Mivel a
szemüveg színes, mindent, amit szemlélünk, befolyásol és jellemez az üveg színe. Egy világkép
olyan, mint a kép, amit egy kirakójáték ábrázol. Amikor az élet sok millió kis darabját próbáljuk
összeilleszteni, abból indulunk ki, ami szerintünk az igazi kép.
Egy világkép az élet alapvető kérdéseire adott válaszainkból áll. Mi a legvégső valóság? Ha
Isten a legvégső valóság, akkor Isten milyen? Mi az ember? Mi az ember problémája – és mi
ennek a problémának a megoldása? Mi történik, amikor meghalunk? Mi dönti el, hogy valami
helyes vagy helytelen? Hogyan szerezhetünk ismeretet? Van célja a világegyetemnek?
Mindenkinek van világképe
A legtöbb ember nincs tudatában a világképének. Úgy kapták, mint ahogy megkapjuk az
influenzát – a környezetüktől – és egész egyszerűen természetesen ebből indulnak ki. A kérdés
nem az, hogy van-e valakinek világképe, hanem hogy tudatában van-e a világképének vagy sem.
A Jézusba vetett hit a teista világképre épül (a görög theosz, azaz Isten, szóból): A legvégső
valóság egy személy. Nem a természet a legvégső valóság, amihez viszonyulunk. Létezik egy
természetfeletti, lelki valóság, van Isten. És Isten nem egy személytelen energia vagy erő, nem
egy meghatározhatatlan rejtély. Ő személyes Isten személyes tulajdonságokkal. Ő szeretet,
szentség, jóság, irgalmasság, bölcsesség ... A valóságunkat Isten teremtette, és a valóság egy
nyitott, ok-okozati rendszer. Fel tudjuk térképezni ezt a rendszert és a természeti törvények
segítségével le tudjuk írni. Ugyanakkor a rendszer nyitott Isten számára. Ő képes cselekedni,
nemcsak a rendszeren keresztül, hanem úgy is, hogy beavatkozik a rendszerbe és hozzáad valami
újat. Ő képes csodát tenni. A Jézus feltámadásába vetett hitünk függ attól, hogy először hiszünk
egy élő Istenben, aki fel tudja támasztani a halottakat.
Az ember Isten képére teremtetett és ezért minden ember értékes és fontos. Az ember élete
nem véletlen, hanem tele van értelemmel. Kaptunk szabadságot, felelősséget és lehetőséget arra,
hogy kihozzunk valamit az életünkből. Mivel visszaéltünk szabadságunkkal és fellázadtunk Isten
ellen, bűnösök vagyunk az Ő szemében. Legalapvetőbb problémánk ezért az Istennel való
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kapcsolatunk.
A Jézusról szóló üzenetnek akkor van értelme, ha ebből a világképből indulunk ki. Van egy
személyes Isten, aki eljött hozzánk Jézusban. Kereszthalála által megoldotta az ember alapvető
problémáját, azáltal, hogy jóvátette vétkünket. Isten egyedülálló módon cselekedett a
történelmünkben, feltámasztotta Jézust a halálból dicsőségben, elsőként sok ember közül, akik
részesülni fognak a romolhatatlan életben.

STEFAN GUSTAVSSON – FORDÍTOTTA FÖLDESI KATALIN
”CREDO” SVÉD KERESZTYÉN DIÁKSZÖVETSÉG LAPJÁBÓL

„De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok.”
(Nehémiás 5:15/b)
- Hiszen mindenki így csinálja! – kiáltja a sportosan vezető férfi a volán mögött, és
száguldó kocsijával lelkiismeretlenül leszorítja az útról a másik autót.
- Hiszen mindenki így csinálja! – legyint a szerelmes fiú, és barátnőjével ágyba
bújik.
- De hiszen mások is így csinálják! – morogja hívő testvérünk munka után, és
kényelmesen leül a TV elé, ahelyett, hogy bibliaórára menne.
- Hiszen a többiek sem vállalnak szolgálatot – gondolják magukban a testvérek a
bibliaóra végén, és intenzíven becsukják a fülüket, amikor a gyülekezetben
kétségbeesetten keresnek munkatársakat különböző szolgálatokra.
- Így szokás! – gondolja magában vasárnap a prédikátor, és megpróbál minden
felkészülés nélkül kirázni a kisujjából egy igehirdetést.
Pedig nem mindenki tesz úgy, mint a többiek.
- Én azonban nem azt tettem – írja Nehémiás, aki megkímélte a népét az
igazságtalan adóterhektől.
- Én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat, - mondta Káleb, amikor
majdnem mindenki elhagyta Izrael Istenét.
- Én azonban nem akartam kezemet az Úr felkentjére emelni – mondta Dávid, és
nem támadt Saulra, egész kísérete sürgetésére sem.
- Én azonban nem ráztam le magamról a pásztori szolgálatot – mondta Jeremiás,
bár szinte mindenki kigúnyolt.
- Én azonban azt mondom nektek… - tanított az Úr Jézus megalkuvások nélkül, és
egészen másképpen, mint az írástudók.
- Én azonban nem a saját dicsőségemet keresem – mondta Isten Fia öntömjénező
embertársai között.
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- Én azonban ezek közül semmit sem vettem igénybe – írta Pál, és sok mindenről
lemondott, ami a többi apostolnál elfogadott volt.
- Még ha mindenki úgy is él, én nem megyek a többiekkel – határozták el néhányan
közöttük, és a megromlott és elfajult nemzetségben a menny világosságát szeretnék
továbbadni, ahogyan Nehémiás tette istenfélelemből és Urunk iránti szeretetből.
S.L.

A Bibliád különb
Egy hindu mondta egy misszionáriusnak: Kiismertük Önt. Ön nincs olyan jó, mint
a könyve. Ha Ön olyan jó lenne, mint a könyve, öt éven belül meghódítaná Indiát
Krisztus számára.

„KIS ABLAKOK” GYŰJTÖTTE VIDA SÁNDOR
Jó tanács
Mielőtt szádat panaszra nyitod,
gondold meg, nincs-e hálára okod
sok jóért, mit Isten adott neked.

Ki hálaadásba kezd könnyek között,
mindig nyer új kitartást, új erőt,
hordozni fájdalmakat, terheket.

S ha ezt napról napra így folytatod,
végül minden panaszod, sóhajod
hálaadássá, dicséretté lehet.
FORDÍTOTTA TÚRMEZEI ERZSÉBET

A megbocsátás
A megbocsátás mindig boldogít,
a megbocsátás drágakő a hitben,

az ajándékok ajándéka, mit
értünk adott és ránk bízott az ISTEN.
FÜLE LAJOS

Honlap
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb információkkal,
hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu
A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com email címre
lehet eljuttatni.
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