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„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az
embereknek.”
Apostolok cselekedetei 5:29

Eg yházunk 2021. 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 :
6-án, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor úrvacsorai istentisztelet: Imameghallgatás és szenvedés... (Prédikátor 9,4)
13-án, vasárnap: 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: Manassé
öröksége - miért csak ennyi? (Józsué 17. rész)
20-án, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: Meddig
késtek még? (Józsué 18. rész)
23-27-ig Országos családi Tábor Balatonlellén Részletes információ
itt található: https://csaladitabor2021.metodista.hu/
27-én, vasárnap 930 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet: Jób könyve (Schauermann Tamás igehirdetése)
Rendszeres programjaink:
Kedden 18 órától imakör a Zoom-on,
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 Bibliakör Drávaszabolcson a Faluházban 		
(Köztársaság tér 2/b.)
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.
Vasárnap 1500 órakor Hidason istentisztelet
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.
Minden harmadik vasárnap Siklóson 18 órakor úrvacsorai istentiszteletünk van a református templomban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.
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Média hírek
13-án vasárnap délelőtt metodista ifjúsági műsor lesz a MTV1-en
Születésnaposoknak
Hagyd az örök Istenre
Minden te utadat,
Ha bánt szíved keserve
Ő néked nyugtot ad.
Ki az eget hordozza,
Oszlat felhőt, szelet:
Napját rád is felhozza,
Atyád ő, áld, szeret.
Paul Gerhardt
Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a mindennapjaikban!

Emlékezünk Kerezsi Nórira
Kerezsi Mihálynét, született Gajdacsi Eleonórát (1948-2021) április
19-én, hétfőn 15.30-kor kísértük utolsó útjára a
nagyharsányi református temetőben.
Az ezredfordulón fordult hozzánk súlyos
gyászában segítséget kérve. Sok évtizedes, boldognak megélt házasság után maradt hirtelen
özvegyen. Férjét váratlan betegség miatt fiatalon elveszítette. Akkor még ő is fiatal volt, 52
éves. Lányai családjukkal éltek, három fiúunokáját nagyon szerette. Mindkét lánya körzeti ápolónő lett, és sok elfoglaltságuk miatt Nóri gyakran vigyázott a fiúunokákra, különösen a két
kisebbre. Olyan mély depresszióban volt, és annyira nehezére esett az élet
férje nélkül, hogy Krisztus erejére, segítségére volt szükség, hogy egyáltalán élni tudjon tovább. Ami segített, az Lizi néni barátsága volt, akivel először írásain keresztül ismerkedett meg. (A metodista női bizottság
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adta ki először Lizi néni – Schauermann Menyhértné visszaemlékezéseit egy kis füzetben, később menye Schauermann Márti megjelentette a
Hírlevél hasábjain is.) Nóri elolvasta, és nagyon közel került hozzá az író,
telefonon is felvette vele a kapcsolatot.
Miután Nagyharsányban lakott egy takaros kis házban nagyon szép
kerttel, a Siklóson közben meginduló havi metodista istentiszteletek lettek számára elérhetőek. Nagyharsányból abban az időben többen is jártak
kis siklósi közösségünkbe, Nóri az elsők között volt. Ezt az istentiszteletet
kezdetben Hecker Márton vezette, később Gyurkó József, majd Kurdi
Zoltán vette át az igehirdetés szolgálatát.
Nóri a kis közösségben ismerkedett meg Bódis Józsefné Ancsa nénivel,
aki szintén alapító tagja volt a siklósi kis metodista gyülekezetnek. Jó
barátság alakult ki közöttük. Ancsa néni hamarosan beköltözött Pécsre,
hogy lánya és unokája közelében lehessen. Ettől kezdve Nóri is gyakran
járt Pécsett, vagy a Schauermann családnál, vagy Ancsa néninél látogatóban. Többször eljött a pécsi gyülekezetbe is a siklósi közösség ápolása mellett. Két alkalommal még metodista országos csendesnapon is részt vett.
Műhl Zsuzsival is jó barátságot alakított ki, szintén egy csendesnapon
ismerkedtek meg. Szívesen vett részt a pécsi metodista istentiszteleteken,
szerette hallgatni az igehirdetést és Lizi néni tartalmas hozzászólásait. A
három barátnő: Lizi néni, Ancsa néni és Nóri szerettek egymás mellett
ülni az imateremben, később csatlakozott hozzájuk Venter Kati néni is.
Nóri nagy szorgalommal művelte kertjét, a sok kiváló minőségű zöldséget családjával és másokkal is megosztotta. (Életemben nem láttam
olyan gyönyörű petrezselyemcsokrokat, mint amit tőle kaptam.) Volt egy
kis motorja, azzal közlekedett, sok embernek tudott segítséget vinni ily
módon. Télen sem tétlenkedett, a tűzrevaló fatuskókból faragott gyertyatartókat, kisebb dísztárgyakat. Ezeket eladta, és az árukból vásárolt
a siklósi gyülekezetnek bordó énekeskönyveket, 10 darabot. (MKDSZ
énekeskönyv „Erőm és énekem az ÚR”) Máig ezeket az énekeskönyveket
használjuk. Kedvenc éneke a „Ne félj, mert megváltottalak” c. ének volt.
Nóri sokat küzdött a félelmeivel. Mégis hite megerősödésével nagyon szép életet élt egyedül. Lányainak, unokáinak segített, amiben csak
tudott, amit ők is nagy szeretettel viszonoztak. Nagymamai feladatait
örömmel végezte, bár sokat szorongott, izgult, hogy unokái megtalálják
saját útjukat. Sokszor imádkoztunk közösen, ez félelmeitől is megszabadította. Legkedvesebb igerésze a 23. Zsoltár volt.
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Házában sok virágot ápolt, üde és gondozott kertjében sokat gyönyörködött ő és mások is.
Élete utolsó éveiben ritka betegség hatalmasodott el rajta. Gyakran
került kórházba, többször jelentkezett stroke nála egyre súlyosabb szövődményekkel. Beszéde is időnként érthetetlenné vált, a járás is nehezére
esett, mindenféle segédeszközökkel tudott csak eljutni a fürdőszobáig.
Ekkor már Nóri lánya magához vette, és ő ápolta édesanyját. Máté nevű
unokája református általános iskolába és gimnáziumba járt, kiválóan tanult, szüleinek és nagymamájának sok örömet szerzett. Arnold unokája
még egy édes kis dédunokával is megajándékozta szeretett nagymamáját.
Bence pedig az otthoni ápolásban segített, felügyelte a nagymamát, amikor édesanyja dolgozott. Andrea lánya is sokat tett édesanyjáért. Gyakran
meglátogattam Nórit a kórházban, ahová évente többször is bekerült rehabilitációs kezelésre. Minden alkalommal azt tapasztaltam, hogy elégedett, örül és hálás. Kezelőorvosai, a nővérek és betegtársak szerették,
mindenkivel jó és segítő kapcsolatot tudott kialakítani. Akármilyen nehezen tudott járni, ő gondoskodott még nála is betegebb szobatársairól.
Soha nem panaszkodott, jó szívvel elfogadta a kórházat, noha nagyon félt
a tűszúrástól. Kezelőorvosai időnként példának állították a többiek elé.
Kurdi Zoltán is rendszeresen meglátogatta a kórházban, vagy otthonában, és vitt neki úrvacsorát. (A siklósi kis gyülekezet nagyon sok erőt
kapott a havi úrvacsorai közösség gyakorlása kapcsán.) A legutolsó évben
már nehezen tudtuk a kapcsolatot ápolni akadozó beszéde és állapotának
súlyosbodása miatt. Családja nagy szeretettel végig mellette állt, és ápolták őt, csak az utolsó két napot töltötte kórházban.
Hálásak vagyunk, hogy közénk tartozott, hogy ismerhettük őt, részesülhettünk sok szolgálatából, és láthattuk családjának gondoskodását,
amellyel nem hagyták őt magára legnehezebb időszakában sem.
Most már a Bárány trónja előtt van reménységünk szerint. „Ezek azok,
akik nagy nyomorúságból jöttek, és ruhájukat megmosták és megfehérítették
a Bárány vérében… Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem
tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a királyi székben ülő Bárány pásztorolja
őket, és elvezeti az élő vizek forrásaira, és letöröl az Isten minden könnyet a
szemükről.” Jelenések könyve 7:14-17.
D r . Th a l y n é K u r d i É va
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Boldogmondások
Merre vezet itt az út az örömhöz?
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Máté 5:7-8
Ezek a mondatok rövidek és feszesek - emiatt azonban nem lehet őket
egyszerűbben megérteni. Nyelvtanilag egy egyszerű „ha - akkor” - viszonyt fejeznek ki: Ha ezt teszitek, akkor az lesz a következménye.
Ezek a boldogmondások sok kereszténynek okoztak már stresszt és
nyomást. Én magam is hosszú időn keresztül teljesíthetetlen igényként
érzékeltem. Mi mindennek kellene lennünk és tennünk? Keresztények,
mint morális szerephősök?
Az a felszólítás, hogy legyünk irgalmasok, és Isten előtt tisztaszívűek,
akkoriban semmi újat nem jelentett a zsidóknak. Jézus azonban egészen
új értelmezést ad Isten emberek iránti igényének, és éppen ezzel veszi ki a
nyomást: ha pontosan megvizsgáljuk a dolgot, azt látjuk ugyanis, hogy itt
nem felszólítás szerepel, hanem egy ígéret. Ha te irgalmas vagy, azaz, ha
hagyod, hogy a felebarátod ismételten fontosabb legyen nálad magadnál,
és kitárod előtte szívedet, akkor Isten veled is így fog eljárni! Ha tiszta
szíved van, tehát autentikusan és becsületesen élsz önmagad és mások
előtt, akkor fogod meglátni Istent! Micsoda fantasztikus ígéretek. Ez az
út vezet tehát az örömhöz.
Ursul a Hauer
Béketeremtőnek lenni

Boldogok, akik békét teremtenek,
mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté 5:9

Minden gyermekkorban ismételten adódnak olyan fázisok, amelyekben a testvérek látszólag provokációt valósítanak meg: 30 másodpercig
együtt, egy szobában - és már röpködnek is a forgácsok! Nekem, anyaként ez egy igazi kihívás: Most aztán nehogy még kiabáljak is, hanem a
nyugalmamat megőrizve próbáljam a helyzetet kiegyensúlyozni. Ez már
béketeremtés? Remélem, mert ilyen szituációk részei a hétköznapjaimnak, és naponként azon fáradozom, hogy így teremtsek békét kicsiben!
Másrészről az a benyomásom, hogy a nagybani békéhez, pl. a közel-kele-
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ten, nem igen tudok hozzájárulni. Azonban Isten „lánya” szeretnék lenni!
Ez a kép nagyon megérint engem, gyermek módjára magától értetődően
szeretném Istenhez tartozónak érezni magam. Szeretném érezni Isten közelségét, és örülni annak. A mai igevers utat mutathatna ehhez? Hogy
megtapasztaljam ezt a nyugalmat, - ha lehetővé vált a kibékülés - még
egész kis területen? Ha kihasználom kis erőmet és kis lehetőségemet?
Hogy éppen akkor érezzem: most egészen magától értetően közel vagyok
- mint egy gyermek? Továbbra ki szeretném próbálni.
Ursul a Hauer
És ennek ellenére mégis...
„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok
bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek
éltek.” Máté 5:10-12
Ez ideig a boldogmondásokban a pozitív alapirányultság lelkesített
fel: Örülni szabad azoknak... A keresztény hitnek többek között örömet
kell ébresztenie! De most elértem képzelőerőm határát: ujjongok, ha Isten
miatt üldöznek és szidalmaznak? Amennyire ismerem érzelmeimet nem
kell öt másodperc ahhoz, hogy az ilyen szituációkban elkezdjek siránkozni, vagy feldühödjek. Mindenesetre még nem éltem át valóságos üldöztetési helyzetet. Egyszer adódott értetlenség mások részéről, hogy hiszek
Istenben, és komolyan veszem a Bibliát. Azonban egész életemben még
nem kellett igazi hátrányt szenvednem hitem miatt. De világszerte sok
keresztény számára ez hétköznapi dolog. Imádkozzunk értük, és álljunk
ki értük! És örülök, ha aztán éppen róluk olvasom, hogy örömmel hisznek, és átélik Isten jelenlétét.
Ha nálunk is megváltoznának az idők, csak remélni tudom, hogy emlékezni fogok ezekre az igeversekre, és az ilyen körülmények miatt nem
eltávolodni fogok Istentől, hanem még közelebb kerülök hozzá. És hogy
ennek ellenére - vagy éppen emiatt - az Istenből fakadó öröm egészen új
módját fedezhetem fel.
Ursul a Hauer
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Sokan reménykednek a nagy boldogságban. A hirdetésekben naponta
felkínálják nekünk ezt! Milyen gyakran okoznak azonban ezek csalódást
nekünk! Jézus boldogmondásai a Hegyi beszédben megmutatják a valódi
boldogsághoz vezető utat. A valódi boldogság abban áll, hogy Istenhez
tartozunk, és mindent tőle szabad elvárnunk.
Dr. Walter Klaiber a Németországi Metodista Egyház nyugállományú
püspöke.
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
89. Évi Konferencia
A Magyarországi Metodista Egyház éves közgyűlése, az Évi
Konferencia idén a COVID járványra való tekintettel csak egy napig ülésezett Budakeszin, április 24-én, melyen idén Dr. Patrick Streiff püspök is
részt tudott venni. A konferenciához Zoom-on keresztül is lehetett csatlakozni.
Az általános egyházi választások a jövő évben lesznek, azonban néhány
személyi döntésre is sor került. Az Egyháztanács új tagjának Harman
Jánost (Szegedi Körzet) választotta meg a konferencia építési felelősként.
A Missziós Tanács új tagjának Sztupkai Marcell (Pesti Körzet) lett megválasztva média felelősként. A megválasztott szolgálattevők munkájára
kívánjuk Urunk Istenünk áldását, hogy hasznos eszközként építhessük
együtt Isten egyházát.
Az Évi Konferencia ünnepi ülés keretében
emlékezett meg arról, hogy 100 évvel ezelőtt
indult a Budakeszi Metodista Központ szolgálata. A megemlékezésen ünnepi liturgia keretében avatták fel ezt a metodista területet a nemzetközileg nyilvántartott metodista Történelmi
Emlékhelyként az 562. sorszámú emléktáblával
dr. Patrick Streiff püspök, dr. Khaled A. László
szuperintendens, dr. Fedor Tibor államtitkársági főosztályvezető, dr. Lakatos Judit történész és Szuhánszky Gábor budakeszi lelkészigazgató jelenlétében.
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A centenárium alkalmából térjünk ki egy kicsit részletesebben arra,
hogy mi is történt az elmúlt évszázadban a 9000 négyszögöles budakeszi
területünkön?
Néhány mondatban: 1920-1924-ig hét épületet építettek, az utolsó még
ma is áll, ebben működik a Márta-Mária Idősek Otthona. Nagyon mozgalmas egyházi, diakóniai élet bontakozott ki: árvaház, aggok otthona, 35
szobás „Tábor” üdülő, melyben egész nyáron több turnusos gyermeknyaraltatás (3 hónap alatt 200 gyermek), csendesnapokat rendeztek, többek
között külön „a házimunkában kifáradt nők számára” is. 1930-tól elindult a „Tábitha Diakonissza Otthon”.
„A metodista misszió fejlődését Budakeszin az 1952-es év akasztotta meg,
amikor az 1948-as kommunista hatalomátvételt követően ezt az egyházi intézményt is államosították. Bő 40 éven keresztül a területet a Szanatóriumhoz
csatolták, betegek, kórházi dolgozók, orvosok és nővérek laktak az egykori metodista komplexumban. A rendszerváltozást követően az 1990-es években az
állam aztán felkínálta a metodista egyház számára az elég leromlott állapotú terület visszavételét. A visszaemlékezők szerint az akkori Évi Konferencia
kezében volt a döntés, és Scholle Anti bácsi (aki később maga is az itteni
metodista idősotthon lakója lett, és az itteni metodista urnatemetőben van
eltemetve) fontos hozzászólása prófétai hangként és biztatásként hangzott el:
ha metodista őseink itt építkeztek, és szolgáltak, fogadjuk el, építsük újra
itt a metodista missziót és szociális szolgálatot. Így lett. Szuhánszky Gábor
lelkész-igazgató kezdetben Dombóvárról ingázva megkezdte egy Budakeszi
idősotthon létesítését. Később diákok számára kollégium, majd 2012-ben tornyos metodista templom is
épült itt (Dankó Zsófia tervei alapján, Rüdiger Minor
püspök szentelte fel). A történelem Isten kegyelméből
mintha ismételte volna önmagát: 2003-ban ismét a diakóniai munkából „nőtt ki”
a budakeszi gyülekezeti körzet, jelezve a helyi gyülekezet megerősödését.” (Részlet
a 2021-es szuperintendensi
jelentésből)
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Az idei metodista centenáriumok sorában meg kell említenünk,
hogy 1921-ben, a Trianon után Magyarországon egyszerre öt különböző metodista körzet került megalapításra: a fővárosi központi gyülekezet
(Budapest I. nevű körzet) vonzáskörzetében Angyalföldön és Kispesten,
továbbá Dombóváron, Nyíregyházán és a dél-dunántúli sváb faluban,
Györkönyben. Tehát sokszoros jubileumot ünnepelhet idén egyházunk.
Dr. Patrick Sreiff püspök a záróistentiszteleten felszentelte Szuhánszki
Tamás szegedi lelkipásztort. A püspök az igehirdetésében a pásztori szolgálat súlypontjait emelte ki az emmausi tanítványok történetére utalva:
az Ige hirdetése, a lelkigondozás és a szentségek kiszolgáltatása ma is a
lelkészek fő feladatai – hangsúlyozta.
A metodista egyház gyakorlata, hogy az Évi Konferencia zárásaként a
püspök felolvassa az új konferenciai év szolgálati beosztását. Április 24én a konferencia ünnepi felszentelési istentiszteletének végén dr. Patrick
Streiff püspök változásként kihirdette, hogy a Szekszárdi Körzetbe
Vadászi Dániel teológus hallgató fog költözni, a körzeti felügyeletet pedig Csernák István nyug. lelkész fogja ellátni. További örömteli fejlemény,
hogy szeptembertől két új teológust tarthat számon egyházunk: Farády
Simon elsőéves lesz, a Budakeszi Körzet teológusaként. Hanula Hanga
pedig a másodévét kezdi meg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
az Óbudai Körzet teológusaként. Isten kegyelmes áldását kívánjuk teológusaink életében, tanulmányaikra és felvállalt gyülekezeti munkáikra.
Kivonat a Magyarországi Metodista Egyház
honl apjáról
Nem hiába
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Szemet adtál,
hogy meglássam a másik embert.
Fület adtál,
hogy meghalljam a panaszát is.
Lábat adtál,
hogy sorsos útján elkísérjem.
Kezet adtál,
hogy elestében fölemeljem.
Szívet adtál,
hogy befogadjam és szeressem.

Nem hiába
ajándékoztál meg ezekkel.
Buzdíts, URAM,
hogy használjam és megköszönjem.
Füle L ajos
Heródesek története
A mi időnk a teremtett világgal együtt olyan, mint a fű virága: ma
kivirul, holnap pedig hervadtan hull alá. Változó és mulandó. De Isten
beszéde megmarad örökké.
A Heródesek éltek és meghaltak, mint más ember. Életük alaposabb
ismeretéhez szükséges belelapoznunk családi krónikáskönyvükbe. Ugyan
mi történt velük születésük pillanatától az utolsó szívdobbanásukig? Az
efféle kutatást oknyomozó történetírásnak nevezik.
A Biblia és Josephus Flavius, zsidó történész szerint, négy Heródes
nemzetség uralkodott Palesztinában és Palesztina tartományaiban a félelmetes római császárok kegyeiből. Aránylag könnyen megjegyezhető a
négy nemzetség: apa, fia, unoka és dédunoka. Mind a négy generáció
fontos jellemzője, hogy igen kegyetlen kiskirályok voltak. És mindannyian abban a különös helyzetben részesültek, hogy személyesen találkoztak
Jézus Krisztussal, illetve az Ő evangéliumával.
* Sorrendben első az apa, akit „Nagy Heródes” címen tiszteltek. Kr.
e. 37-től Kr. u. 3-ig élt. Zsidó és edomita származású. Egyetlen életcélja: önmaga. Saját érdekében alázatosan hódol a
római császár előtt, de a másik arca félelmetes.
Saját érdekében kíméletlenül szorongatja, gyötri
családját és alattvalóit. Hatalmi féltékenységből
megfojtatja feleségét és két fiát. Aki gyanús előtte, irgalmatlanul megsemmisíti, megégeti őket.
Rémuralma idején férfiak, nők, gyermekek barlangokba menekülnek előle.
Amikor hírt hall a napkeleti bölcsektől
Jézus születéséről, kiadja a gyermekgyilkosság parancsát, amely szerint
Betlehemben és környékén, minden két éven aluli fiúgyermeket meg kell
ölni.
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Féltette a hatalmát Jézustól. Úgy végrendelkezik, hogy halála pillanatában, a jerikói versenypályára összeterelt háromezer férfit végezzék
ki azért, hogy sírás és jajgatás legyen a temetésén. Azt suttogták Nagy
Heródesről, hogy „inkább lennék a disznaja, mint a családtagja”.
* Sorrendben következnek a fiai. Heródes Archelaus, aki Júdeában,
Samáriában és Idumeában kormányzott Kr. e. 4 és Kr. u. 6 között; Filippi
fejedelme, Palesztinán kívüli területek kormányzója, Kr. e. 4 és Kr. u. 34
között.
* A Biblia legtöbbet a harmadik fiúról, Heródes Antipásról beszél, aki
Galileának és Péreának volt a kiskirálya Kr. e. 4 és Kr.
u. 39 között. Jézus rókának nevezi (Lk 13,32). Ő az a
kéjenc, aki gátlástalan vérfertőzésben élt Heródiással,
testvérének a feleségével.
Heródes Antipás születésnapi mulatozása közben
tágra nyílt szemekkel bámulta Heródiás lányának
a táncát. Túlszárnyalva a muzsikát, szenvedélyesen
kiáltja a lánynak: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom!” A lány, gonosz lelkű anyja unszolására, ezüsttálon óhajtja Keresztelő János fejét. Heródes és a tivornyázók elképednek,
mert a szörnyű kívánság teljesül (Mt 14,1-12).
De Heródes Antipást rémképek kínozzák. Amikor Jézusról beszélnek
neki, úgy véli, hogy a názáreti Prófétában Keresztelő János támadt fel a
halálból. Szeretné látni, és megtörténik ez a találkozás. Jézus elfogásakor
Pilátus, római helytartó, szabadulni akarva az ügytől, Heródeshez küldi
Krisztust. De milyen állapotban? Bilincsek között. Főpapok, írástudók
vádolják, római katonák gúnyolják, a nép őrjöng. Heródes valami csodát
vár Jézustól, s mivel a gonosz szívű hitetlen előtt Jézus néma, Heródes
eszelősen kiabál, megostoroztatja és visszaküldi Pilátushoz az Urat (Lk
23,7-11).
* Sorrendben harmadik az unoka, I. Heródes Agrippa, aki három
évig, Kr. u. 41-44 között uralkodott Palesztina
és Galilea fölött. Mint a nagyapjának, egyetlen
célja önmaga. Mohón habzsolja az élet örömeit.
Gazdagságát és hatalmát gyarapítja, és kegyetlenkedik. A nép utálta, ő is a népet, és üldözte a keresztyéneket. Azt tapasztalta, hogy Jakab tanítvány
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megöletése izgalmas színjáték a sokaság előtt, ezért fogságba veti Péter
apostolt, hogy vele is végezzen (Csel 12,1-2).
De Isten kiszabadítja Péter apostolt Heródes Agrippa kezéből. A király
nem veszi észre az Úr figyelmeztetését, hogy ő is csak ember, bizonyos
korlátok és lehetőségek között. Tovább folytatja gaztetteit. Kiéhezteti
Tírusz és Szidon városát. Heródes Agrippa földi életének ez a fénypontja. Királyi pompába öltözve díszeleg uralkodói székében. Flavius szerint,
ruhájába szőtt aranyszálakon ezernyi napsugár csillogott. Koronája fényben izzott. Hangja, mint a mennydörgés. A látványtól elbűvölt nép lelkesülten dicsőítette: „Isten szava ez, és nem emberé!” De azonnal megverte
őt az Úr, hogy nem Istennek adott dicsőséget. Testét férgek lepték be,
bőre alól váladék fakadt. A hódolók iszonyodva húzódtak el tőle. Így halt
meg I. Heródes Agrippa.
* Sorrendben negyedik a dédunoka, II. Heródes Agrippa, Galilea kiskirálya Kr. u. 53–70 között. Hozzá is eljutott az evangélium, maga Pál
apostol hirdette neki (Csel 25,13). Isten II. Heródes
Agrippán is könyörülni akar. Pál apostol lelkesen,
meggyőzően beszél hozzá a názáreti Jézusról, aki
meghalt a Golgota keresztjén, feltámadt, bűneinket
megbocsátja, és új életet ad. (Csel 26). II. Agrippát
megragadja ez a bizonyságtétel. Hatása alá kerül,
de fél lemondani sok hiábavalóságról, fél megalázkodni Krisztus előtt, és zavartan mentegetőzik:
„Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!” (Csel 26,28)
Tehát ő is elutasította az üdvösséget.
A Heródesek tragikus története után hasznos lesz összefoglalni néhány
tanulságot.
Először azt, hogy a Heródesek bizonyos ideig, látszólag szabadon
bármit megtehettek. De Isten, aki a világot és az életünket teremtette,
határt szabott azoknak. Neked is vannak kisebb-nagyobb mulandó lehetőségeid. Mire használod a rövidre kimért alkalmakat? Mi az életed
célja? Tudod-e, hogy meg kell jelennünk az Úr ítélőszéke előtt? A halál
után késő a megtérés. Ha vétkeztél, most van lehetőséged a bűnbánatra,
a Krisztusban való hitre.
Második tanulság az, hogy akinek nincs békessége Istennel, az önmagával és embertársaival is meghasonlott. „Krisztusért kérünk – írja Pál
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apostol –, béküljetek meg az Istennel” (2Kor 5,20). Csak Jézus ereje által
nyugszik meg a szíved.
A harmadik tanulságot a Példabeszédek könyve így foglalja össze: „Az
összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság” (16,18). Az
Úr megalázza a kevélyeket, és fölmagasztalja az alázatosakat. Az elsőkből
utolsók, az utolsókból elsők lesznek.
Végül a negyedik figyelmeztetés az, hogy Jézus Krisztus Úr! Csak Őt
imádd, csak előtte hajts térdet és fejet. Az emberi kéz csinálmányai megsemmisülnek, a bálványok elpusztulnak. A Heródesek semmibe vették a
második parancsolatot: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, …
ne imádd, és ne tiszteld azokat…” (2Móz 20,4-5), se önmagadat, se pénzedet, se embereket. Csak Ő az Isten egyedül. Dicsérjük, áldjuk Istent!
Hová lettek a Heródesek? Hová lett a régi világ? Mi lett az ősi épületekből, egykori városokból, gondolatokból? (Hab 2,12-13) Mivé lett a
Heródesek kiskirálysága? Csak az Ige marad meg. Az Ige, aki az Úr Jézus
Krisztus! És azok élnek örökké, akik dicsőséget adnak neki.
Élsz és meghalsz, mint más ember. És abban a különös helyzetben
részesültél, mint a Heródesek, hogy közvetlen közelről üzent Krisztus neked. Kegyelmét, bocsánatát ajánlotta fel: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen” (János 3,16).
Majdnem keresztyén lettél? Vigyázz, rövid az élet! Mit válaszolsz?
Jézus Krisztussal öröm vár az életben, és öröm vár a halál után odaát is.
Ugye, hiszel a Megváltónak?
Ve t é s é s a r atá s 2 016/1
Va n - e ü d vb i z o n y o s s á g od ?
Egyik összejövetelünkön nemrég arról beszélgettünk, hogy akik gyülekezetben nőnek fel, talán kevésbé tudják pontosan életük átadásának
időpontját. Én is így voltam.
Születésemkor édesanyám már a györkönyi gyülekezetbe járt, úgyhogy
gyerekkoromban vasárnapi iskolába, később pedig serdülő órákra jártam.
Nagyon sok szép emlékem van abból az időszakból. Együtt játszottunk
a réten, kirándultunk a lelkész vezetésével, szaladgáltunk a domboldalakon. Sokszor olyan boldog voltam, hogy repülni tudtam volna! 14 éves
koromban konfirmáltam. Nagy élmény volt ez számomra, mert akkor
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vehettem először részt az úrvacsorai közösségben. Úgy éreztem, hogy élő
kapcsolatom van az Úrral. Sokszor éreztem közelségét. Valahogy mégis
volt bennem bizonytalanság, hogy teljesen az Úrhoz tartozom-e?
A párválasztásban is az Úr vezetését kértem, és át is éltem ebben is
gondoskodó szeretetét. Házasságkötésünk után a hidasi gyülekezetbe kerültem. Sok szeretettel fogadtak a testvérek. Több konferencián,
evangélizáción részt vettem, a hitem épült, erősödött.
Egy alkalommal Hecker Ádám bácsi családlátogatást tett nálunk, és
föltett nekem egy kérdést: „Van-e üdvbizonyosságod?” Legszívesebben
azt mondtam volna, hogy „talán”, de erre a kérdésre ezt nem lehet válaszolni. Beszélgettünk önmagunk átadásának szükségességéről, majd
pedig egy imádságban igent mondtam Jézus Krisztusnak, és teljesen nekiadtam az életem. Ezután is voltak kísértéseim, hogy „ez nem igaz és
még nem elég”. Így még többször imádkoztunk ezért a lelkészünkkel, de
már tudtam, hogy az Úré az életem. Egyik ima után kaptam ezt az igét:
„… új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet
adok nekik.” Ez 11,19 Tudtam, hogy ez az Úrtól van, Ő küldte számomra.
Ez pontot tett a kételkedő gondolatok végére. Hálás a szívem, hogy az
én bűneimet is felvitte a fára, és bocsánatot nyertem! Szeretnék hűséges
gyermek lenni, és szolgálni Őt életem hátralevő idejében.
Mü h l H e n r i k n é ( H i da s)
Hozzád kötötten – mégis szabadon!
Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.
Csak egyet követelsz tőlünk: hűséget.
Jele engedelmesség, bizalom,
magunk új meg új átadása néked,
Hozzád kötötten – mégis szabadon!
Ti e l e -W i n c k l e r É va
For dította: Túr mezei Er zsébet
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Miért nem?
Moody, az áldott életű prédikátor megkérdezett valakit:
- Ön Hívő?
- Nem.
- És miért nem?
- Mert nem érzem, hogy meg vagyok mentve.
- Mondja: Noét az érzése mentette meg, vagy a bárka?
Ve t é s é s a r atá s 9/1
Üdvbizonyosság
Az üdvösség nem egy ismétlődő jelenség. A Bibliában nem találunk
példát arra, hogy valaki üdvösséget nyert, majd elveszítette, azután újra
üdvösségre jutott, majd ismét elveszítette.
Ha nincs üdvbizonyosság, nincs békesség. Ha nincs békesség, nincs
öröm sem. Az öröm hiánya pedig félelmen alapuló életet eredményez. Ez
az az élet, amit Isten teremt? Nem. A kegyelem bizalmat teremt, hogy kijelentsük: „tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra” (2 Timóteus
1:12).
Nagyon sok dolgot nem tudunk ebben az életben, egyet viszont igen:
a beszállókártyánk a kezünkben van. „Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne:
nektek már most örök életetek van!” (1 János 5:13) Bízz Istenben, hogy Ő
megtart – Ő erősebben fog téged, mint te Őt. Az Ő hűsége nem függ
a miénktől. A mi cselekedeteinktől függetlenül, Ő véghezviszi a tervét.
Szeretete nem függ a tiédtől. Lehet, hogy pislákol a mécsesed, de nem
fog kialudni.
Nehéz számodra elhinni egy ilyen ígéretet? A tanítványok számára az
volt.
A halála előtti estén Jézus ezt a kijelentést tette: „Akkor így szólt hozzájuk Jézus: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert
meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” Ekkor Péter így szólt hozzá:
„Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom.””
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(Máté 26:31-33). Sátán megtámadta Pétert és megpróbálta, de nem formálhatott rá igényt. Miért? Mert Péter erős volt? Nem. Jézus volt erős. „De én
imádkoztam érted.” (Lukács 22:32).
Jézus imái ellehetetlenítik az ördögöt. Jézus érted is imádkozik: „Szent
Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd
meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk!...
Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő
szavukra fognak hinni bennem.” (János 17:11; 20).
Az Atya meghallgatja Fiának a közbenjáró imáját? Természetesen!
Péterhez hasonlóan, minket is megrostálhatnak. A hitünk meggyengülhet, az elszántságunk meginoghat, de nem fogunk elveszni. Mert minket
az „Atya-Isten elhívott, szeret, és Jézus Krisztusban megőriz” (Júdás 1) és
„Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre” (1 Péter 1:5).
Ma x Lucado
Mi áll az első helyen

„Gyermekeim! Ne szóval szeressünk,
ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” I. János 3:18

Ha a keresztényeknek rangsorolniuk kellene értékeiket, akkor a szeretet áll az első helyen. „Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeret” - figyelmezteti Pál a
Korintusban lévő keresztényeket, és egyúttal mindazokat, akik komolyan
szeretnék Jézussal járni útjukat. A szeretet nagyobb, mint a hit - milyen
meredek jelentés! Aki ezt komolyan veszi, sohasem ismerheti el azt a gyűlöletet és erőszakot, amelyet a hit nevében alkalmaznak. Sem szóban - a
Facebookon sem -, és legkevésbé tettek formájában.
A szeretet fogalmát elértéktelenítve alkalmazzák
Másrészt a „szeretet” fogalmát éppen hogy elértéktelenítve (inflálva)
alkalmazzák. Szeretet (a magyar nyelvben a szerelem szót is takarja) lehet
minden és semmi is. Még az egyik gyorsétterem lánc is a „I’m lovin’it”tel (szeretem azt) reklámozza magát. János világossá teszi, hogy a szeretet
több, mint a meghatódás és a szép szavak. A szeretet az szolgálat, hűség,
odaadás és áldozatkészség. A szeretet az az igazság melletti bátor kiállás is.
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A keresztény szeretetnek alapja van: a Biblia igazsága. Egy olyan igazság,
amely Isten szeretetét hozza az emberekhez. Isten szándéka jó - és éppen
ezért nem tűri szó nélkül az igazságtalanságot és a bűnt. Jézus maga is
„elénk szerette ezt”. Az odaadással, teljes életével, az igazság szavaival (igéivel) és a halálával: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja barátaiért” (János 15:13). Jézus mindent odaadott, hogy az embereket megbékítse Istennel. Ez a szeretet. Kövessük Jézust. Szeressünk
cselekedetekkel és igazsággal. Isten dicsőségére és az emberek javára.
Die k l eine K a nzel 19 - For dítot ta
Schauer mann M. Henrik
A „békeharcos”
A „békeharcost” szónokolni láttam
először, zengtek súlyos szavai.
Úgy együtt érzett akkor Koreával,
hogy bennem is megmozdult valami.
A „békeharcos” dúl-fúl most, nem átall
civódni, mert meggyűltek bajai.
- Könnyű békében élni Koreával,
de a szomszéddal! Az a valami!

Füle L ajos

A szabadság fogalma
A valamitől való szabadság akkor válhat valóra, ha tud valamire szabad lenni. Szabadnak lenni egyedül a szabadságért – ez anarchiához vezet.
A szabadság bibliai értelemben a következőt jelenti: szabadnak lenni
Isten és a felebarát szolgálatára, szabadnak lenni az engedelmességre Isten
parancsaival szemben. Ez előfeltételezi: szabadnak lenni minden belső és
külső kényszertől, ami akadályoz minket ebben a szolgálatban. A szabadság tehát nem azt jelenti, hogy minden tekintély megszűnik, hanem azt
jelenti: az Isten Igéje által meghatározott rend és korlátok tekintélyével és
kötöttségeivel élni. Az egyéni szabadság kérdése, mint például a szólás-,
a sajtó- és a gyülekezési szabadság stb. csak ebben a magasabb rendű ös�-
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szefüggésben válaszolható meg. A döntő az, hogy ezek a szabadságjogok
mennyire szükségesek és alkalmasak, hogy az Isten törvénye szerinti élet
szabadságát előmozdítsák és biztosítsák. A szabadság ugyanis elsősorban nem egyéni jog, hanem felelősség. A szabadság elsőrendűen nem az
egyénre irányul, hanem a felebarátra.
Ditrich Bonhoeffer
„Jöjj v elem” című kön y v éből
Fohász a mélyből...
Uram! Én most oly szegény vagyok:
levert, fáradt, bágyadt és beteg.
Jövőm árnyai szörnyű nagyok,
s a múltam is előttem lebeg.
Fond körül áldó két kezeddel
magányos, megfáradt szívem:
háborgó lelkem rejtsd el szent sebedbe,
mert békén, bizton csak Tenálad pihen.
Füle L ajos
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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