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HÍRLEV ÉL
XXV. évfolyam 1. szám

2021. január

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”
Filippi levél 4:13

Eg yházunk 2020. évi jeligéje:
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul!” Ézsaiás 40:31/a
Te r v e z e t t p r o g r a m j a i n k e b b e n a h ó n a p b a n :
1-én, pénteken 17 órakor újévi imaóra (lehetséges, hogy a Zoom-on)
3-án, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor Szövetség megújító úrvacsorai istentisztelet: Előkészület a szövetség megújítására
(Józsué 1. rész)
3-10-ig aliansz imahét
10-én, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: Ráháb
(Józsué 2. rész)
17-én, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: Átkelés a
Jordánon (Józsué 3. rész)
17-24-ig ökumenikus imahét lesz. Mottó igéje: „Maradjatok meg
szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (János 15,59)
24-én, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: A tizenkét emlékkő (Józsué 4. rész)
31-én, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: A szövetség megújítása (Józsué 5. rész)
Rendszeres programjaink:
Kedden 18 órától imakör a Zoom-on,
Szerdán 17 órától Bibliakör Drávaszabolcson a Faluházban 		
(Köztársaság tér 2/b.)
Csütörtökön 17 órától Bibliaóra a Zoom-on
Csütörtökön 19 órától „Őrláng” ifjúsági összejövetel (követhető a
Facebook oldalukon)
Pénteken 7.30-tól imakör az imateremben
Pénteken 17 óra bibliaórát tartunk Hidason
Vasárnap 930 órakor imaóra, 1000 órakor istentisztelet van Pécsett,
az istentiszteletet közvetítjük a gyülekezet Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/pecsimetodista, vagy
http://pecsimetodista.hu/ honlapunkon
Mindkét helyen vissza is nézhetők az alkalmak.
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Vasárnap 1500 órakor Hidason istentisztelet
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.
Minden harmadik vasárnap Siklóson 18 órakor úrvacsorai istentiszteletünk van az evangélikus imaházban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.
Média hírek
Január 1-én pénteken, újév napján délután 13 óra 30 perckor Metodista
félóra műsor lesz a Kossuth Rádióban.
Születésnaposoknak
Uram, őrizz meg attól a kísértéstől, hogy
emberektől, vagy hatalmaktól függjek. Add,
hogy egyedül terád figyeljek. Segíts, hogy az
utamon nyilvánvalóvá váljék, hogy nem a saját
ügyemet szolgálom,
hanem a te küldötted vagyok.
L. Weingärtner
Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a
mindennapjaikban!

Hónap indító ima
Őrizd meg szüleimet, barátaimat és rokonaimat, igen: minden embert
testben és lélekben egyaránt. Bocsáss meg az ellenségeimnek, és add, hogy
ők is egy általad megszabott idő múlva újra jóindulatúak legyenek velem.
Könyörülj minden emberen, akiknek testileg, lelkileg vagy társadalmilag
szenvedniük kell. Adj nekik türelmet, hogy a szenvedéseiket hordozni tudják,
és adj nyomorúságuknak boldog kimenetelt. Add, hogy egykor mi is és az
elhunytak is, akik a benned való hitben és istenfélelemben már hazaköltöztek,
együtt részeseivé váljunk az örömteli feltámadásnak - az által, aki veled és a
Szentlélekkel együtt uralkodik, aki az egy Isten mindörökkön örökké. Ámen.
John We sl ey: Br ev i á r iu m
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Búcsúzunk Szabó Andor lelkésztől
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Szabó Andor nyugdíjas metodista lelkész,
hosszas betegeskedés után 2020. november 17-én kedden reggelre virradóan hazatért az Örökkévalóságba.
Korábban egyházunk szegedi, dombóvári körzeteiben és gyülekezeteiben, nyugdíjas évei alatt a budapesti Reménység Gyülekezetben szolgált
készségesen feleségével, Szabóné Klárával együtt.
Hálás szívvel emlékezünk életére, és szolgálatára. Imádságban hordozzuk elhunyt testvérünk családját.
Forr ás: Metodista.hu
Luther Márton ma is ezt írhatná
„Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen
meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek,
segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt
magam is beszedem.
Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem
szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön,
majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet.
Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is azt teszem, amit
elvár tőlem, és nem leszek felelős a saját halálomért, vagy mások haláláért.
De ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem kerülöm, hanem bátran
megyek hozzá.
Az istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi próbára Istent.”
Luther Márton írta Johann Hessnek, amikor
1527-be n Wi t t e n be rgbe n k i t ört a pe s t isjá rvá n y
Mit kívánok?
Mit kívánok az új év küszöbén?
- Ha a kevesen hű lehetek én
dicső Uramhoz, az nekem elég.
Magasztalom hát s áldom a Nevét.
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Füle L ajos

Emlékezés

Lizi nénire

Nagy veszteség ért bennünket Lizi néni halálával, engem személyesen
is. Nagy nyereség volt viszont a sok évtized, amelyet egy gyülekezetben,
közös szolgálatban és szoros lelki kapcsolatban tölthettem vele.
Ott kezdeném a Schauermann családdal való ismeretségemet, amikor
még kislányként együtt utaztam Budapesten egy zsúfolt buszon Draskóczy
Mártival és többekkel a budapesti metodista ifiből. Istentiszteletre mentünk együtt, és Márti már felnőttnek számított hozzám képest. Nagyon
csinos volt, ma is előttem van a kép, ahogyan szép ruhájában előttem
állt fiatalon, lelkesen. Később tudtam meg, hogy menyasszony. Az idők
folyamán tapasztaltam, hogy Mártinak mennyire fontosak a családi kapcsolatok. Időközben én is felnőttem, férjhez mentem, és férjem édesanyja
Draskóczy lány volt. Mártival és Heinivel néhányszor találkoztunk, mint
unokatestvérrel és családjával, ezek a találkozások nagy szeretetben zajlottak.
16 éves lehettem, amikor Wladár Antónia Szolnokra került. Az ő igehirdetései személyesek voltak, telve kedves történetekkel a hidasi testvérekről. Anélkül, hogy ismertük volna az említett testvéreket, vonzalom és
tisztelet ébredt bennünk irántuk, magunk előtt láttuk őket Anci néni igehirdetéseiben elmondott történetei kapcsán. Lizi néniről beszélt leggyakrabban, Schäfer Anna néniről, Gruber Évi néniről, a Mühl és Paplauer
családról. Olyan kedves, családias gyülekezet jelent meg előttünk, akik
imádkoztak sokakért, egymást segítették anyagilag és munkájukkal,
egyszerűségük ellenére finom érzékkel voltak képesek beleélni magukat
mások helyzetébe. Lizi nénire ez különösképp igaz volt, Anci néni úgy
emlegette, mint egy közeli barátnőt. Tudta, tapasztalta, hogy Lizi néni
átérzi az ő nehézségeit, mint tanult, fővárosból vidékre került lelkésznőét, és segíti őt, ahogyan csak tudja. Többször elmesélte, hogy amikor
Budapestről megérkezett, Lizi néni kerékpárral várta őt, és segített nehéz
csomagjait cipelni a sáros falun keresztül. Nemcsak családommal együtt
hallgattuk ezeket a kedves történeteket Szolnokon, hanem ott ült mellettünk a későbbi pécsi lelkész, Zoltán és Erika is, akik akkor még nem is
sejtették, milyen közelivé válnak majd számukra az említettek.
Alig vártam, hogy megismerhessem Lizi nénit, az alkalom hamarosan
elérkezett. Még esküvőnk előtt ellátogattunk Gedeonnal egy hidasi ifjúsági csendesnapra. Akkor már együtt lakott a négygenerációs nagycsalád.
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Lizi néni és az édesanyja, Márti és Heini, a kis Tamás csecsemő volt. Nagy
szeretettel hívtak meg bennünket otthonukba. A csendesnapon résztvevő
és futballozó fiatalok között kis baleset történt, a 16 éves Szuhánszky
Gábor talpából kellett „kioperálni” egy mélyre fúródott kődarabot. Lizi
néni, Márti lelkesen segített, kifőzték a sebészi eszközöket kis lábosban.
Megértő fiatalok gyűrűjében sikerült Gedeonnak a sérültet megszabadítani fájdalmától. Olyan magától értődően fogott össze a nagy család,
hogy ez mély hatást gyakorolt rám.
Később, már három gyermekünkkel nyaraltunk Hidason az üres lelkészlakban. Akkor már csak a két nagymama lakott a faluban. Meghívtak
egy finom ebédre, és nagyon ízletes, sváb ételek készítésére tanítottak
meg. Tőlük tanultam a meggy befőzését, segítettek a gyümölcsöt leszedni,
üveget mosni, meggylekvárt készíteni. Azt a csodálatos életvitelt láttam
náluk, ahol a kert minden termését felhasználták, igen takarékosan és
szorgalmasan éltek, fáradságos munkával teremtették elő a finomságokat,
amelyekkel sok embert megvendégeltek. Nehéz és fárasztó életforma volt,
ám a fenntarthatóság és környezetkímélés minden feltételét teljesítette.
Később kerültünk mi is a pécsi gyülekezetbe, ahol közelről megismerkedhettünk Lizi nénivel és a Schauermann családdal. Siklóson éltünk
eleinte három, később öt gyermekünkkel. Nehéz éveink voltak, részint
mindkettőnk felelős és túlterhelő hivatása miatt, részint negyedik gyermekünk súlyos betegsége miatt. Az akkori lelkész, Sztupkai Mihály és
felesége Zsuzsi mélyen átérezte nehézségeinket, és minden erejükkel igyekeztek segíteni nekünk a lehető legtapintatosabb módon. Misi időnként
megjelent egy komplett ebéddel, és szabadkozva adta át, s már ment is. Ez
a segítség sokat jelentett a nagycsalád számára, amikor időnk is, anyagi
lehetőségeink is igen szűkösek voltak. Lizi néni hamar felfedezte, hogy az
ebéd számunkra milyen nagy segítség, s attól kezdve rendszeresen küldött
Mártival és Heinivel finom leveseket, süteményeket, teljes ebédeket is.
Elkérte a varrnivalóimat, megvarrta, megjavította sok ruhánkat. Nagyon
szép ágyneműket is varrt nekünk a következőképpen. Heinivel elment
vásárolni turkálókba, olcsóbb textilboltokba. Amit vásárolt, megvarrta
nagycsaládosoknak. A mai napig féltett ágyhuzataink azok, amelyeket ő
varrt. Tudomásom szerint más nagycsaládosok is bőségesen részesültek
szeretetéből. Úgy adott, olyan kedvesen, hogy jó szívvel el tudta fogadni
a megajándékozott. Erre a művészetre kevesen képesek, hiszen megkísért a gondolat, hogy hálát várjunk ilyenkor. Ő boldogan adott, érződött,
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neki milyen nagy öröm, hogy ezt megteheti! Talán azért is volt kön�nyű Lizi nénitől elfogadni szeretete sok-sok gyakorlati megnyilvánulását,
mert mély lelki kapcsolatot ápoltunk egymással. Életünk legnehezebb
éveiben gyakran felhívott, vagy mi őket, és biztosított imádságos közbenjárásáról. Sokat jelentett számunkra a hidasi imádkozó gyülekezet és
a Schauermann családnál tartott heti imaórák, ahol tudtuk, a mi terheinket is imádságban hordozzák. Ő is megosztotta velem több lelki élményét, ifjúkora nehézségeit, a sok megpróbáltatást, amelyen keresztülment.
Megértő, jóságos lénye érdeklődéssel fordult a körülötte lévő fiatalok felé,
igyekezett követni sajátságos problémáikat. A rengeteg ifjúkori szenvedés és alkalmazkodás finomságot, lelki érzékenységet eredményezett nála,
mély érzésekkel fordult a másik ember felé.
Kedves mosolyával hátul ült a meleg konvektor közelében az istentiszteleti alkalmakon. A későbbiekben a gyülekezetbe kerülő sváb származású testvéreket nagy szeretettel fogadta. Ancsa néni, Bódis Józsefné
és Kerezsi Mihályné is Lizi néni „miatt” kerültek a gyülekezetbe, és szerették meg ezt a helyet. Lelki érlelődésük, megtérésük később történt,
azonban számukra is otthont biztosított az a sugárzó szeretet, amely Lizi
néniből áradt. Szerettem, amikor az igehirdetést követően hozzátette saját
gondolatait, vagy történeteit. Nagy figyelemmel követte a gyülekezet apraja-nagyja testi és lelki fejlődését, és ahol tudott, segítette őket. Nagyon
kedves kapcsolata volt Szili Annuskával, Ancika és Józsi édesanyjával.
A mindenkori lelkészcsaládot is azonnal szívébe zárta, de törődött
az előzőekkel is. A kicsi gyermekeket nagyon szerette, nagy élmény volt
számára minden közösségünkben megjelenő, vagy felnövő kisgyermek.
Nem panaszkodott, a hibát először magában kereste, de képes volt hosszú,
szeretetteljes kapcsolatok ápolására, fenntartására.
Sugárzó mosolyának titka talán a szüntelen hálaadás volt, amelynek
gyakran hangot adott. Csodáltam őt nehéz életéért, helytállásáért, kitartásáért és természetességéért. Betöltötte a következő csodálatos igevers
lehetőségeit: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy rátok árassza teljes
kegyelmét és mindenkor mindenből eleget adjon, és bőven teljék néktek minden jócselekedetre.” II.Kor. 9:8. Egyik kedvenc igeverse a Jakab apostol
leveléből való: „Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az
annak.” Jak. 4:17.
Azt hiszem, nagyon sokan vagyunk hálásak azokért a jó cselekedetekért, amelyeket Lizi néni életében láttunk, és élvezői voltunk jóságának,
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gondoskodásának. Nagyon hiányzik, miközben nem lehetünk eléggé hálásak azért, hogy olyan sokáig közöttünk lehetett! Nagyon szép a fényképe a gyászjelentésen, ezt a belső szépséget láttuk rajta a nyolcvanas és
kilencvenes éveiben is. Beteljesedett rajta az apostol szava: „Azért nem
csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső napról napra újul.” II.Kor 4:16. Külön nagy élmény volt látni a családi összefogást
utolsó évében, Heini és Márti gondos ápolását, törődését, gondoskodását.
Ritkán láthatunk ilyet, s ez bizony hálára és Isten dicséretére indítja szívünket. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a szép hazaköltözésnek, amelyet az online imaórák követhetővé és közelivé tettek számunkra.
Th a l y n é K u r d i É va
Emlékezés Paplauer János bácsira
Még gyermekkoromra nyúlik vissza a Paplauer családdal való ismeretség. Ifjúsági csendesnapokon találkoztam Paulával, akivel akkor rendszeres levelezés, kölcsönös barátság alakult ki. Csodáltam benne, hogy
szinte kislány létére milyen komolyan veszi az evangélium szavait, és már
gyermekként próbálja Jézust követni. Paula tudott arról, hogy nagy családból származom, sok kistestvérem van, fiúk és lányok is. Egy idő után
nagyon szép ruhacsomagokat kaptunk Hidasról kedves levelek kíséretében, amelyeket Paula, vagy édesanyja írt. Még fotót is küldtek a két
testvérről. Már akkor látszott, milyen nagy támaszt nyújtanak egymás
számára. Ezek a ruhacsomagok sokat jelentettek a nehéz időkben kisebb
lánytestvéreimnek.
János bácsit akkor ismertem meg, amikor Siklósra kerültünk 1986ban. Ha tehettük, elmentünk Hidasra hálaadó istentiszteletre, vagy
csendesnapra. Később beteg kislányunkkal már nehezen lehetett megoldani a személyes találkozást, de néha sikerült. Hecker Márton volt a pécsi lelkész, amikor egy kedves házaspáros délutáni teán vehettünk részt
Mühl Zsuzsi és Heini vendégeként. Kinn ültünk a napsütötte kertben,
és a Schäfer házaspár, Gyuri bácsi és Anna néni, a Mühl házaspár, a
Paplauer házaspár, valamint Gruber Anni vett részt a beszélgetésen a lelkésszel és velünk. Finom teát kortyolgattunk, és csodálatos süteményeket
ettünk hozzá. Minden hidasi házaspár túl volt a negyvenedik házassági
évfordulóján, közel az ötvenhez. Vidámak és örömteliek voltak, sokat ug-
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ratták egymást. Lizi néni és János bácsi különösen humorosan mesélte el
ismerkedésük történetét. Sokat nevettünk, és élveztük azt a kézzelfogható
szeretetet, ami az idős házaspárokat összekötötte. Szinte megfiatalodtak,
amikor kapcsolatuk korábbi szakaszairól meséltek. Jó volt látni, men�nyit nevetnek együtt, hogyan támogatják egymást! Az őket hallgatókat
elfogta a vágyakozás, én is így szeretnék megöregedni, és így szeretném a
társamat szeretni!
Később János bácsit már csak egyedül láttuk a hidasi istentiszteleteken. Felesége elvesztése nagy fájdalom volt számára. A testvérek féltő
szeretettel és tisztelettel vették körül. Keveset beszélt, de szava sokat számított. Ez a néhány hidasi testvér megtartó erőt, komoly imahátteret jelentett a pécsi gyülekezetnek. Szívesen ment szolgálni, vagy helyettesíteni
hozzájuk bármelyik lelkész, mert olyan nagy szeretettel tudták fogadni
az odaérkezőt!
Most is csak a tisztelet és nagy megbecsülés van bennem János bácsi, valamint a hidasi testvérek iránt. Teherbíró közösség, nehéz időkben
kovácsolódott össze, sok veszteséget megéltek együtt. János bácsi kedves
alakja ma is előttem van, ahogyan az ablak mellett ült, és énekelt. Sokat
köszönhetek ennek a kedves kis hidasi közösségnek. Hála legyen értük!
János bácsiról egyik legkedvesebb igeversem jut eszembe: „Az, hogy Jézust
megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset azonban „cserépkorsóban”, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél
nagyobb erő Istentől származik, nem tőlünk.” II.Kor 4:7.
Th a l y n é K u r d i É va
Az új évben
Én ISTENEM, az új évben
sohse legyek „haló félben”!
Mosd le rólam, ami piszkos,
ragyogj bennem, JÉZUS KRISZTUS!
„Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem
találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.” (Jel. 3.2)
Füle L ajos
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Boldogmondások: Boldogok akik békét teremtenek,
mert ők Isten f iainak(leányainak) neveztet nek
A béketeremtés öröme
A hetedik boldogmondásban nagyon konkréttá és gyakorlativá válik az
ige: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak és leányainak neveztetnek. A lutheri fordítás szerint: Boldogok a békés(természetű) emberek.
Ezzel azonban erősen megváltoztatta a Jézusi kijelentés hangsúlyát. Ugyanis
az itt szereplő görög szó egyértelműen azt jelenti: béketeremtő, szigorúan
szó szerint fordítva azt írhatnánk, hogy: békecsinálók. Tehát nem csak arról
a készségről van szó, hogy lehetőleg minden emberrel békességben éljünk,
sokkal inkább aktív békemunkáról, és arról az elhatározásról, hogy az emberek közötti megbékélésért tevékenykedjünk.
Az igazságosság szóhoz hasonlóan a bibliai szövegekben, a béke (békesség)
szónak is sokkal átfogóbb és mélyebb jelentése van, mint amilyennel ezek a
fogalmak általában a németben rendelkeznek. Így a béke sokkal több, mint
„nem háború”, vagy a „fegyverszünet”. A béke az emberek alkotó együttélését írja le, akik egymásért vannak itt, kölcsönösen támogatják egymást, és
ebben az életben meg is találják a közösség megfelelő formáit. Mivel ez a
koncepció olyan egyedülálló, ezért a héber Salom szó, amit legtöbbször békével fordítunk, idegen szóként került bele a német szókincsbe, hogy a béke
bibliai értelmezésének sajátosságát ezzel jelöljük.
Béketeremtők tehát az olyan emberek, akik síkra szállnak az ilyen békéért.
Ez egészen eltérő síkokon történhet meg: némelyek a rokonaik között, vagy
baráti körökben keletkező vitákban játszanak békítő szerepet, és hozzásegítenek ahhoz, hogy lerakják a nagyobb bizalom és a jobb együttműködés
alapját. Mások a munkahelyi csoportos zaklatás (mobbing) ellen lépnek fel,
kiállnak az áldozatok mellett, és azért küzdenek, hogy ne a versengés és
mindenki harca mindenki ellen határozza meg a légkört, hanem a szolidaritás és a kölcsönös segítőkészség. Megint mások azért lépnek fel, hogy
a népcsoportok, vagy államok közötti ellenségképek és rasszista előítéletek
leépüljenek, és az idegen kultúrákból származó emberek tisztességes életkörülményekhez jussanak. Mások felhívják a figyelmet arra, hogy milyen
hadiállapotban áll társadalmunk Isten teremtett világával, és abban segítenek, hogy utakat találjunk teremtménytársainkkal és közös erőforrásainkkal való sokkal kíméletesebb és fenntarthatóbb bánásmódra. A keresztyén
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egyházaknak, amelyek bár - legalábbis nálunk - már nem állnak ellenségként egymással szemben, szintén szükségük van béketeremtőre, nevezetesen
ökumenikus úttörőkre, akik arról gondoskodnak, hogy az isteni salom a
keresztyének kapcsolatában is valósággá tudjon válni.
E helyütt a béketeremtés nem az emberi humanitás valamiféle csúcsteljesítményét jelenti, amit aztán Isten egy szép prémiummal jutalmaz meg.
Ehhez a boldogmondáshoz fűződő ígéret azt mutatja meg, hogy a boldognak mondott magatartás mennyire szorosan kapcsolatban áll Isten lényével
és cselekedeteivel. Mert ők Isten gyermekeinek neveztetve (a magyar fordítás
szerint: Isten fiainak neveztetnek), vagy másként fordítva: Mert őket Isten fiainak és leányainak fogják nevezni. Így hangzik Jézus ígérete azoknak, akik békességre törekednek, akik a békéért fáradoznak. Egészen pontosan azonban
csak így hangzik: Mert ők Isten fiainak fognak neveztetni. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy a nők nem minősülnek béketeremtőnek. Ezzel a megfogalmazással sokkal inkább az antik gondolkodás keretében válik egyértelművé:
aki itt a földön Isten salomja szerint él (megéli azt) és annak érdekében munkálkodik, hogy ezen salom útján Isten lénye és munkálkodása által valami
történjen az emberek között, az úgy tartozik Istenhez, mint ahogy az akkori
társadalomban a fiú az apját képviselte. Amikor Isten a béketeremtőket fiainak és leányainak nevezi, akkor egyszer s mindenkorra leszögezi: ti hozzám
tartoztok, úgy cselekedtek, ahogyan az nekem megfelel, azt élitek meg, ami
én vagyok, és ezért teljesen és mindörökké a velem való közösségnek lesztek
részesei. Ebben valósul meg annak öröme és boldogsága, hogy a békességért
ténykedünk, és béketeremtőként élünk.

D r .W a l t e r K l a i b e r : Ú t m u t a t ó a b o l d o g s á g h o z
Fordította Schauer mann M. Henrik
Feledni is
A megbocsátást régen ismerem,
de feledni is taníts, Istenem,
hogy mindazt, ami másra terhelő,
már soha többé ne hozzam elő.
Füle L ajos
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Könyvbemutató - A legkiválóbb út
Dr. Walter Klaiber nyugalmazott metodista püspök ebben a könyvében azokkal a lelki
ajándékokkal foglalkozik, amelyeket Pál apostol
az I. Korintus 13-ban sorol fel és magyaráz. A
szeretet himnusza bemutatja néhány lelki ajándék szerepét az ember és a gyülekezet földi pályafutásában, működésében és az Istennel való
Walter Klaiber
kapcsolatában. Különös hangsúlyt kap a szeretet,
A LEGKIVÁLÓBB ÚT
amely a legfontosabb Istentől kapott ajándék és
egyszersmind parancsolat, és amely a legfontosabb motiváció kell, hogy legyen minden emberi
kapcsolatban és tevékenységben. Az Úr Jézus az írástudó kérdésére adott
válaszában (Márk 12:28) az V. Mózes 6:4-5-öt idézve is a két irányú szeretetet jelöli meg legfőbb parancsként: elsősorban Isten iránt, másodsorban a felebarát iránt tanúsított cselekvő szeretetre hívja fel a figyelmet.
Minden lelki ajándék a földi perspektívában érvényesül, egyedül a szeretet az, amely soha el nem múlik. A szeretet ad értelmet, szépséget minden emberi cselekedetnek, és megnemesíti azokat. E gondolatok alapos
és egyúttal élvezetes tanulmányozására hív meg Dr. Klaiber püspök itt
megjelent írásában.
Schauer mann M. Henrik
Dr. Khaled A. László
metodista szuperintendens

Dr. Walter K laiber

Korábban megjelent Kötetei:

Dr. Walter Klaiber 1940-ben született Ulmban, 1989-től
2005-ig a Németországi Metodista Egyház püspöke, teológus, az ökumenikus mozgalom elkötelezett képviselője.

Beszélgetés Istennel – Bevezetés a Miatyánkba
Budapest, 2018
Isten oltalmában – Bevezetés a 23. zsoltárba
Budapest, 2019

MME, 2020

A LEGKIVÁLÓBB ÚT

Schauermann M. Henrik
fordító

2020 adventjében adjuk ki Walter Klaiber harmadik
kötetét A legkiválóbb út címmel. Az idei esztendő az
emlékezetes világjárvány éve volt, ami testi és lelki
próbatételként minden ember szívét megérintette.
A modern kor emberisége kénytelen szembesülni létének és tudásának végességével, töredékességével.
Persze ez nem egyszer megtörtént már a világtörténelem során. Minden nemzedék életében fontos,
hogy ez a szembesülés bekövetkezzen. Az őskeresztény gyülekezetek nagy alapítója és tanítója a szeretetről írott himnuszában tulajdonképpen szembesít
és tudatosít. Pál apostol azonban nem csak arról beszél, hogy az anyagi javak és földi kincsek múlandóak,
de elgondolkodtató módon felhívja a figyelmet bizonyos lelki ajándékok végességére is. A legkiválóbb és
maradandó út, a hit, a remény és a szeretet örök útja
– Jézus Krisztus tanítványai a 21. században is erre
az ösvényre kötelezik el magukat. Még akkor is, ha
hitetlen szívek, reménytelen életek és szeretetlen tettek vesznek körül minket. Csendesítsük le lelkünket,
forduljunk most újra a tiszta forráshoz, és nézzünk
imádságos szívvel a szeretethimnusz tükrébe. Erre
hív meg bennünket Walter Klaiber, aki a Miatyánkról és a 23. zsoltárról írott igemagyarázata után, most
az 1. Korinthus 13-at értelmezi a legismertebb bibliai
szakaszok sorában.

WA LT E R K L A I B E R

Walter Klaiber nyugalmazott metodista püspök
ebben a könyvében azokkal a lelki ajándékokkal foglalkozik, amelyeket Pál apostol az 1.
Korinthus 13-ban sorol fel és magyaráz.
A szeretet himnusza bemutatja néhány lelki
ajándék szerepét az ember és a gyülekezet földi
pályafutásában, működésében és az Istennel
való kapcsolatában. Különös hangsúlyt kap
a szeretet, amely a legfontosabb Istentől kapott
ajándék és egyszersmind parancsolat, és amely
a legfontosabb motiváció kell, hogy legyen
minden emberi kapcsolatban és tevékenységben.
Az Úr Jézus az írástudó kérdésére adott válaszában (Márk 12,28) az 5. Mózes 6,4-5-öt idézve is
a két irányú szeretetet jelöli meg legfőbb parancsként: elsősorban Isten iránt, másodsorban
a felebarát iránt tanúsított cselekvő szeretetre hívja fel a figyelmet. Minden lelki ajándék
a földi perspektívában érvényesül, egyedül
a szeretet az, amely soha el nem múlik.
A szeretet ad értelmet, szépséget minden
emberi cselekedetnek, és megnemesíti azokat.
E gondolatok alapos és egyúttal élvezetes tanulmányozására hív meg Klaiber püspök itt
megjelent írásában.

Igemagyarázat
a szeretethimnuszhoz

Néhány gondolat a Metodista Eg yház történetéhez
A Magyarországi Metodista Egyház az Egyesült Metodista Egyház
(UMC= United Methodist Church) tagegyházaként része a Metodista
Világtanácsnak (World Methodist Council), amely 80 metodista egyházat és 138 országban lévő több mint 70-80 millió tagot foglal magába.
Egyházunk svájci tagegyházának lapja (Kirche und Welt) érdekes cikket
közöl ezen egyházi szervezet kialakulásának folyamatáról. Az írás címe:
Szétválások és újra egyesülések a metodista egyházakban
Talán érdemes röviden végignézni egyházunk nem túl hosszú, alig 240
éves történetét, mert manapság is olyan feszültségek keletkeztek egyházunkban (az UMC-ben), amelyek már talán szétváláshoz vezettek volna,
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Vajon mi az életben a legszebb és a legfontosabb?
Azt hiszem, hogy sokan egyetértünk abban,
hogy a szeretet. Ez bármennyire is nyilvánvaló,
mégis azt tapasztalhatjuk, hogy túl kevés van
belőle nemcsak a mai világban, hanem néha
még a saját szívünkben is. „A szeretet valóban
a menny egy darabja” - olvassuk e könyvecskében. Ez nem azt jelenti, hogy a szeretet valami
misztikus luxuscikk, hanem azt, hogy nem
belőlünk fakad, hanem a szerető Isten a forrása
a Jézus Krisztusba vetett hit által, tőle lehet
kapni. Olyan nagy szükségünk van rá, mint
a levegőre, mert „szeretet nélkül minden semmi”
– olvassuk. Sokan felismertük, hogy ez az igazi
éltető közegünk, ez maga az élet, mégis néha
szinte fuldokolunk a szeretet hiánya miatt.
Vajon hol illan el? Amikor megvan, oly múlhatatlanul biztosnak látszik, de amikor eltűnik
úgy érezzük, hogy talán sohasem tapasztalhatjuk újra már…
A Szentírás arra tanít, hogy a szívünk az
a hely, ahová ki tud áradni Isten szeretete
a Szentlélek által, és vigyáznunk kell, hogy ott
is maradjon, mert lelkünk ellensége ki akarja
onnan lopni. A mi felelősségünk, hogy vigyázzunk a szívünkre, így olvassuk a Példabeszédek 4,23-ban: ”Minden féltve őrzött dolognál
jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az
élet!” Hogyan tegyük ezt? Úgy, hogy Isten
igéjével tápláljuk, és annak tükrében vizsgáljuk,
hogy rendben vagyunk-e a szeretet területén?
Vonzó kísértések, félrevezető gondolatok, hazugságok mindannyiunk szívét támadják, néha
összezavarják, be is szennyezik. Isten Igéje
azonban rendbe tudja tenni és megtisztítani
a szívünket, ha értve olvassuk. Ebben segíthet
Walter Klaiber metodista püspök egyszerű, közvetlen hangú igemagyarázata.
Kurdi Zoltán
metodista lelkész

ha a COVID 19 okozta helyzet meg nem hiúsítja a 2020-ra tervezett ügydöntő generál konferenciát.
E szomorú helyzet adta aktualitást is figyelembe véve mutatja be a
cikk az amerikai metodista egyház történetét. A teljesség kedvéért kiegészítjük az írást az angliai metodista egyház történetével.
A Metodista Eg yház létrejötte Angliában
Közismert (az egyházunk honlapján is olvasható), hogy a metodista
egyház missziója Angliában indult el a Wesley fivérek és Georg Whitfield
aktív részvétele és irányítása mellett, az Anglikán Egyházon belüli megújulási mozgalomként.
Az első jogi bejegyzésre 1784-ben került sor, People called Methodists
(Metodistáknak nevezett emberek) névvel. Önálló egyházi szervezeté 1791-ben, J. Wesley halála után vált a mozgalom. Az évek során különböző nevű szervezeti ágakban folyt a munka: Egyszerű Metodisták,
Keresztény Biblia Mozgalom, Egyesült Metodista Szabad Gyülekezetek,
Új Metodista Egyesülés. 1907-ben utóbbi három egyesüléséből jött létre
az (Angol) Egyesült Metodista Egyház (nem tévesztendő össze a fentiekben említett UMC-vel).
1932-ben a Wesleyánus Metodisták, az Egyszerű Metodisták és az
Egyesült Metodisták uniójával alakult meg a mai Angol Metodista
Egyház. Néhány metodista ág, pl. az Üdvhadsereg (Salvation Army) továbbra is megőrizte függetlenségét. Az Angol Metodista Egyház nem püspöki, hanem határozott időre választott elnöki irányítással működik.
Az amerikai metodizmus története
Az amerikai kontinensen a metodista misszió a bevándorló angol telepesek útján indult el, és a német telepesek csatlakozása révén terjedt
el. Amerika függetlenné válásakor az angoltól független önálló egyházat
kellett megszervezni.
1784 december 24-én az országos konferencián megalakítják a
Püspöki Metodista Egyházat (Methodist Episcopal Church - MEC).
Megjegyzendő, hogy az MEC a Német Konferencián keresztül, de közvetlenül is támogatta a magyarországi (az akkori Bácskában) metodista
missziót is.
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Az amerikai államok fejlődése, és az ott zajló politikai folyamatok alakulása az egyházon belül is feszültségekkel, szétválásokkal és újra egyesülésekkel járt.
Az amerikai egyházon belül fellépett fő feszültség források:
rabszolgaság - a püspök hatásköre - a nők szolgálati jogosultsága
A szervezeti átalakulások rövid összefoglalása
Az amerikai földrészen működő metodista egyházakban az 1800-as
évek elejétől az 1900-as évek elejéig mintegy 8 különböző nevű egyházi
szervezet jön létre. Az új nevű egyházak részben a Püspöki Metodista
Egyházból (MEC) való kiválással, részben pedig faji, nemzetiségi alapon
való újraszervezéssel jönnek létre (színes bőrű egyháztagokból, német telepesekből). A szétválást okozó nézetkülönbség:
- Pietista szemlélet hangsúlyozása.
- A rabszolgasággal összefüggő ellentétek.
- A püspöki tisztség, és annak jogköre körüli eltérő felfogások (emlékeztetőül: az angol metodistáknál nem voltak püspökök, a püspöki tisztség az önállósult amerikai egyházban jelent meg).
- A nők igehirdetői és lelkészi jogosítványa terén jelentkező felfogásbeli
különbségek.
- A megszentelődés értelmezése.
Én úgy látom, hogy a metodista egyházban érvényesült Wesley szellemisége: a lényeges dolgokban egység, egyébként szabadság, valamint a
gondolkodni, és gondolkodni hagyni elvek. Ez a szemlélet megkönnyítette a másként gondolkodó áramlatok kiválását és újra szerveződését.
Eg yesülési folyamatok
Miután a metodista misszió nagy területen érvényesült, és világméretűvé is vált, megjelent a szorosabb szervezeti együttműködés szükségessége. Ez a tendencia Amerikában és világméretekben egyaránt megfigyelhető. 1881-ben Londonban megalakult az Ecumenical Methodist
Conference 30 metodista felekezet 400 küldötte részvételével. Cél: a jobb
együttműködés támogatása.
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Ez a szervezet 1951-ben veszi fel World Methodist Counsil (Metodista
Világtanács) nevet, amelyről már a bevezetőben is szóltunk (taglétszáma
kb. 70-80 millió fő).
Amerikában is megfigyelhető az egyesülés folyamata. 1939-ben a
Püspöki Metodista Egyház (MEC) egyesül a Déli Püspöki Metodista
Egyházzal (MECS), és létrejön az egyesült Metodista Egyház (Methodist
Church - MC).
1949-ben létrejön az Evangélikus (Evangéliumi) Közösség (Evangelische
Gemeinschaft) és a Krisztusban Egyesült Testvérek uniója, ennek neve
Európában: Evangelische Gemeinschaft lesz.
1968-ban ez a közösség egyesül a Metodista Egyházzal (MC), és létrejön a mai
United Methodist Churche (UMC)
Ennek az Egyesült Metodista Egyháznak tagegyháza a Magyarországi
Metodista Egyház is.
A fentebb bemutatott egyesülések is csak az alábbi kompromisszumok
árán tudtak létrejönni:
- A női lelkészi státusz
- Az amerikai színes bőrű testvérek integrálása
Ebben az egyházban 1956-ban fogadják el a nők teljes jogú konferenciai tagságát.
Az egész USA-ra kiterjedően a színes bőrű testvérek számára külön Évi
Konferenciát (districtet) szerveznek.
Záró gondolatok
Ezt az egyházat (UMC) feszíti belülről ez idő szerint a
homoszexualitással kapcsolatban kialakult eltérő látásmód. (Erről írtunk
Hírlevelünk 2020. februári számában.) Reálisan fennáll annak a veszélye,
hogy ismét szakadásra kerül sor, ami sok új problémát vet majd fel, de
talán új lehetőségeket is megnyit egyházunk előtt.
Ha visszatekintünk egyházunk történetének elmúlt közel 250 évére,
annak szétválásaira, és újra egymásra találásaira, az Úr segítségében bízva
reménykedve tekinthetünk közösségünk jövője felé. Talán új társadalmi
csoportokat tudunk majd így elérni és megszólítani.
Fontos azonban, hogy ne tévesszük szem elől az alábbiakat:
•
Hordozzuk imában és bűnbánattal az Úr előtt ezt a szomorú helyzetet. Ő reménytelennek látszó ügyeket is célba tud juttatni.
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•
•

Maradjunk meg következetesen a bibliai igazságok alapján.
Ne szűnjünk meg a másként gondolkodó testvéreinket szeretni,
ne essünk bele az önteltség és az ítélkezés csapdájába.
Megjegyzés: A Magyarországi Metodista Egyház történetére itt nem
tértünk ki, az megtalálható egyházunk honlapján (metodista.hu).
Sch auer m ann M. Henr ik - Felh aszná lt for r ások : K i rc h e u n d We lt 1 1 /2 02 0 é s Wi k i pé di a
Az ének hatalma
William Cowper (1731-1800) angol költő a XVIII. század második felében a lírai költészet mestere volt. Beteges és nagyon érzékeny, egyetlen
gyerek volt. Hat éves korában vesztette el édesanyját, akit nagyon szeretett, és akiről még 56 éves korában is így írt: - Valóban elmondhatom,
hogy egy hét, egy nap sem telik el anélkül, hogy ne gondolnék rá.
A kollégiumban, ahol Angliában a mai napig is a jó családból való fiúk
nevelkednek, a gyenge és melankóliára hajlamos fiú sokat szenvedett az
idősebb diákok durvaságától. Joghallgatóként főleg az antik irodalommal
foglalkozott.
Apja megtiltotta unokatestvérével kötendő házasságát, parlamenti hivatalnokként nem vált be. Egyre jobban ránehezedett kedélyére a búskomorság. Többször próbált életének véget vetni.
1763-ban a 32 éves férfi a kedélybetegek otthonába került. Egy nap az
egyik kerti padon nyitott Bibliára talált. Felvette, és a János evangéliuma
11. részét kezdte olvasni. Lázár feltámadásának története olyan volt elsötétült lelkének, mint a fénysugár. Később Róma 3:25 bilincselte le: „Mert az
Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul mindazoknak, akik az Ő vérében
hisznek, hogy igazságát megmutassa”. Mintha hályog esett volna le a szeméről. - Megértettem, hogy a megváltás teljesen elég nekem Krisztusban,
és bűneim bocsánata vérében örökérvényű! - írja később.
Ez a finomhangú angol különc kb. 40 éves korában írt egy éneket,
amely hitének gyümölcse: „Egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drága
vér”. Bizonyos fokig szíve vérével írta, és közben Zakariás 13:1-re hivatkozott, ahol ezt olvashatjuk: „Azon a napon forrás fakad Dávid háza és
Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet.” Nem
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tudta, hogy versét egykor az egész keresztyén világ énekelni fogja, és világhírű lesz.
1.
Egy forrás van, melyből fakad
Bűntörlő, drága vér.
E vér csodás nyugalmat ad,
Itt bú, baj véget ér.
Refrén:
E forrás értem is buzog,
		
Örömmel vallom ezt,
		
Jézus a bűnért áldozott,
		
S enyém is a kereszt.
2.
Kereszten az egyik lator
E forrást lelte meg,
És tisztán ment a Mennybe, hol
Mindent elnyerhetett.
Refrén
3.
Gyötört a bűn, nem volt remény,
S a vér ím megsegít.
Halálomig dicsérem én
E forrás erejit.
Refrén
4.
Bárány Jézus, csodás e vér,
Ma is erőt jelent.
Ó, öntsd ki Lelked lánghevét,
Mely új embert teremt!
Refrén
5.
E vér, míg itt, földön lakom,
Örömforrás nekem,
S örök dicséret ajkamon,
Ó, Jézus, kebleden.
Refrén
Csak egy néhány esetet szeretnék elmondani arról, hogy az ének milyen nyomot hagyott a világban.
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John Wood matrózt 13 évi szolgálat után kizárták az amerikai haditengerészet soraiból iszákossága miatt. Kétségbeesésében véget akart
vetni nyomorult életének. A folyóhoz ment, de útközben egy kápolna
mellett vitt el az út, ahonnan ezt az éneket hallotta. Nagyon emlékeztette a gyermekkorára, és ellenállhatatlan erővel vonzotta a kápolnába.
Bement, és megtért. Kigyógyult iszákosságából. Később engedélyt kapott, hogy egykori bajtársainak a Chicago hajón új boldogságáról beszéljen. Bizonyságtétele nyomán sokan megtértek.
Sok évvel ezelőtt St. Louis városában egy színtársulat néhány
Shakespeare darabot adott elő. A főszereplő nagy tudású, de teljesen hitetlen ember volt. Vasárnap, amikor nem volt előadás, elhatározták, hogy
különleges élvezetben legyen részük, elmennek egy evangélizációra, amelyet egy hívő gyülekezetben tartottak. A prédikátor ezen az estén nagyon
komolyan beszélt az utolsó ítéletről. Különösen a társulat vezetője ült ott
megvető arccal. Amikor azonban felhangzott az ének, hirtelen előrehajolt,
és sírni kezdett. Utána arra kérte a prédikátort, hogy imádkozzon vele, és
kollégái legnagyobb csodálkozására teljesen megváltozott. Gyorsan felbontotta minden színházi kötelezettségét, és hosszú tanulmányok után
az evangélium áldott hirdetője lett.
Ő maga mesélte el később: - A prédikátor felhívásának még ellen tudtam állni, de amikor ezt az éneket énekelték, annyira eleven lett előttem
kapcsolatom Krisztus halálával és a bűnbocsánat csodájával, hogy bűnbánat fogott el eddigi életem miatt, és elhatalmasodott bennem az új élet
utáni vágy.
Az éneket számtalan nyelvre lefordították. Minden nép között vannak
emberek, akik ennek az éneknek köszönhetik, hogy megismerték az Úr
Jézust, és benne vigasztalást találtak.
Th . B r u p b a c h e r - E va n g é l i u m i é l e t k é p e k c í m ű
köny vből
Ki akadályozhat meg?
Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.

Ki akadályozhat meg abban,
hogy én a MEGVÁLTÓMNAK éljek?
Füle L ajos
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A meg felelő szó
Amikor Dr. John G. Paton az Újszövetséget a Csendes-óceán egyik
déli szigetén lakók nyelvére fordította le, sok nehézséget okozott számára,
hogy a „hit” fogalmára megfelelő kifejezést találjon.
Egyik nap dolgozó szobájában ült. A bennszülött munkatársai közül
valaki bejött hozzá. Hosszú út volt mögötte. A fáradtságtól és a hőségtől
egészen kimerülve, szinte belehullt egy székbe. Kényelmesen kinyújtotta
a lábát, és csak egyetlen szót ejtett ki.
Ekkor Paton örömében felugrott, és fel-alá járkált. Ez a szó azt jelentette: „Kipihenem itt magam, teljes súlyommal felújulok, új erőt nyerek!”
Ezáltal a sziget lakói hamarosan megértették, hogy a keresztyén
hit olyasmi, amely által a lélek, a szellem és a szív egész súlyával Jézus
Krisztusban megpihen, megnyugszik és felújul.
A hit tehát nemcsak az olyan dolgoknak a kijelentése, amelyeket Isten
a Biblia által közöl, hanem eszköz arra, hogy amiket Isten mondott: szívvel és engedelmességgel át is vegyem!
A hit által tökéletes tehermentesítés megy végbe mindenféle erkölcsi
zavaroktól, a bűn okozta kimerültségtől, mindenkiben, akinek az Úr
Jézus Krisztusban való hit által Isten Atyjává lett!
Megújultál-e, és megpihentél-e már hit által?
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Zsoltár 62:2
Ve t é s é s a r atá s 1998/2
Tá m o g a t á s
Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi
Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:
10402427-50485348-54531009
Honlap
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvashatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel.
Címe: http://pecsimetodista.hu/
Istentiszteleteink hanganyaga is meghallgatható a honlapon!
A honlapra, vagy a Hírlevélbe küldendő anyagot
a schauermannok@gmail.com email címre lehet eljuttatni.
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A díszítést készítette Rab Fanni
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