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1+1% – IDÉN IS!

Kérjük ajánlja fel 2009-ben adója 1+1%-át egyházunknak és a Márta Mária Alapítványnak! 
Felajánlásával gyermekek és fiatalok, családosok és idősek, hátrányos helyzetűek és romák 
között végzett hitéleti és szociális szolgálatunkat támogathatja! Egyházunk technikai száma: 
0073, a Márta Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17  
 
HÁZASSÁG ÜNNEP ÓBUDÁN 

A februári Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódva az óbudai és pesti gyülekezetek 
házasköre február 14-én szombaton este Házasság Ünnepet tartott az idén 10 éves jubileumát 
ünneplő óbudai gyülekezetben. A több, mint 40 résztvevő az este során a Boldogság témáról 
hallgathatott meg személyes gondolatokat, bizonyságtételeket. A teaházas együttlétet versek és 
énekes zeneszámok színesítették.   
 

ELÖLJÁRÓI CSENDESNAPOK 2009 

Egyházunk lelkészei és munkatársai idén is Piliscsabán tartják meg szokásos februári találko-
zójukat, az elöljárók konferenciáját. A találkozó időpontja: 2009. február 25-28. A főelőadó dr. 
Patrick Streiff püspökünk lesz, aki előadásait a centrálkonferenciánk missziója és az Egyház-
rend változásaihoz kapcsolja. A konferencia vendége lesz Gáncs Péter evangélikus püspök, aki 
az evangélikus missziós gondolkodás és a mai társadalmi kérdések összefüggéseiről tart elő-
adást. A szerdától szombatig tartó csendesnap pénteki délelőttjén egyházunk Missziós Bizott-
sága körzeteink missziós feladatairól vezet majd beszélgetést. A szombat délelőtti 
záróistentiszteleten Streiff püspök szolgál a résztvevők között.   
  
TAVASZI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK 2009 

Túlélés és/vagy helytállás Sámuel próféta életében címmel kerülnek megrendezésre a Tavaszi 
Ifjúsági Csendesnapok, amelynek idén a Nyíregyházi Körzet ad otthont. Az ifjúsági konferen-
cia időpontja 2009. március 13-15. Részvételi díj: 4000 Ft. Az előadók Szuhánszky István 
miskolci és Hecker Márton nyíregyházi lelkészek lesznek. Részlet a meghívóról: „A mostani 
felbolydult világban nem egyszerű hívőként élni és Istent képviselni mások felé. Ezen a hétvé-
gén szeretnénk segítséget és útmutatást adni a helytálláshoz Sámuel próféta életén keresztül!” 
    
77. ÉVI KONFERENCIA 

Az idei Évi Konferenciánkat 2009. április 22-25. között az Óbudai Körzet fogja vendégül lát-
ni. A konferencia pénteki napján ünnepi istentiszteletre kerül sor, amelyen az egyház 10 éve 
indult új missziójáról, az óbudai missziós gyülekezetről emlékezünk meg. 
 
EGYHÁZI PÁLYÁZATOK 

Február elején a gyülekezeti körzetek megkapták a Szuperintendensi Hivatal pályázati kiírását 
a 2009-es egyházi táborok, konferenciák, csendesnapok programjainak és lebonyolításának 
támogatásáról. Pályázatokat a konferenciai bizottságok, gyülekezetek, lelkészek és gyülekezeti 
tagok nyújthatnak be. A pályázati adatlapot 2009. március 20-ig egy példányban kell a Szuper-
intendensi Hivatalba eljuttatni!    
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JOHN WESLEY A PÉNZ HASZNAIRÓL 

 

„Adományozz,  

amennyit csak bírsz!” 

■ JOHN WESLEY 

 

„MÍG IDŐNK VAN, TEGYÜNK JÓT MINDENKIVEL!” (GAL 6,10)  

 

 

 

Senki ne gondolja, hogy bármit is tett azzal, hogy annyi hasznot hajtott, amennyit 
csak bírt, és azt meg is takarította, ha itt megáll. Mindez semmi, ha valaki nem megy 
tovább, ha mindezt nem állítja egy távolabbi cél szolgálatába. És nem is helyénvaló 
azt mondani, hogy bármit is megtakarítottál, ha azt félreteszed. Ha a földbe ásod el a pén-
zedet, annyi erővel a tengerbe is dobhatnád. És ha ládikóban rejted el, vagy az Angol 
Bankba teszed be, annyi erővel a földbe is áshatnád. Ha nem használjuk, az tulajdon-
képpen annyi, mintha eldobnánk. Ha tehát szerezni akarsz magadnak „barátokat a 
hamis mammonból” (Lk16,9), tedd hozzá a harmadik szabályt az előzőekhez. Miu-
tán annyi hasznot hajtottál, amennyit csak bírtál, és másodszor megtakarítottál belő-
le, amennyit csak bírtál, azután adományozz el belőle, amennyit csak bírsz. (...) 
 
Az útmutatásokat, melyeket Isten adott nekünk a 
világi javaink használatára vonatkozólag, az aláb-
bi pontokban lehet összefoglalni. Ha hű és bölcs 
sáfár kívánsz lenni, az Úr javainak abból a részé-
ből, amelyet jelenleg rád bízott, amelyet ugyan-
akkor joga van tetszése szerint bármikor vissza-
venni, először gondoskodj szükségleteidről: élel-
medről, ruházatról, és mindarról, amire csak a 
természetnek mértékkel szüksége van tested egészségben és erőben tartásához. Má-
sodszor gondoskodj mindezek tekintetében feleségedről, gyermekeidről, szolgáidról, 
és bárki másról, aki házad népéhez tartozik. Ha ezek után még marad felesleg, akkor 
„tégy jót …azokkal, akik testvéreink a hitben”. Ha még mindig marad felesleg, „míg 
időd van, tégy jót mindenkivel”. Így cselekedve, eladományoztál mindent, amit csak 
tudtál, sőt jól értve mindent eladományoztál, amid csak van. Hiszen amit így költesz 
el, azt valójában Istennek adod. Nemcsak azzal adod meg „Istennek, ami az Istené”, 
amit a szegényeknek adsz, hanem azzal is, amit azért költesz, hogy gondoskodj ma-
gad és házad népe szükségleteiről. 
 
Ha tehát bármikor kételyed támadna a tekintetben, hogy miképpen költsd el pénzedet 
akár magadra, akár családod bármely tagjára, azt könnyen eloszlathatod. Tedd föl ma-
gadnak nyugodtan, és komolyan e kérdéseket: (1) E kiadással minőségemnek megfelelő-
en cselekszem-e? Úgy cselekszem-e, mint az én Uram javainak sáfára, vagy pedig mint 
tulajdonos? (2) Az ő igéjének engedelmességben teszek így? Mely igékben kéri ezt tő-
lem? (3) Fel tudom-e ajánlani ezt a cselekedetemet, ezt a kiadásomat Istennek való ál-
dozatul, Jézus Krisztus által? (4) Van-e okom azt hinni, hogy ezért a cselekedetemért 
viszonzásban részesülök az igazak feltámadásakor? Aligha lesz bármi másra szüksé-
ged, hogy az e tekintetben felmerülő bármilyen kételyeid eloszlasd; e négyrét meg-
gondolással tiszta fényben tűnik fel előtted az út, amelyen járnod kell. 
 
Ha még mindig maradna benned kétely, megvizsgálhatod magad mélyebben úgy, 
hogy e kérdések szerint imádkozol. Tedd próbára magadat: tudod-e azt mondani a 
szívek Vizsgálójának lelkiismeret-furdalás nélkül: „Uram, te látod, hogy ez összeget 
ennivalóra, ruhára, bútorra költöm. És te tudod, hogy én, mint javaidnak sáfára tiszta 
szemmel teszem ezt, eme részüket úgy adom ki, hogy szem előtt tartom a szándékot, 
amellyel rám bíztad azokat. Tudod, hogy igédnek engedelmeskedve teszem ezt, 

WESLEY SZÓL 

ÚGY CSELEKSZEM-E,  

MINT AZ ÉN URAM JAVAINAK  

SÁFÁRA, VAGY PEDIG  

MINT TULAJDONOS? 

MME 
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ahogy parancsolod, és mert Te parancsolod. Legyen ez, kérlek, szent áldozat, kedves 
előtted a Jézus Krisztus által! És adj bizonyosságot bennem, hogy a szeretet eme cse-
lekedetéért jutalmat kapok, amikor majd megfizetsz mindenkinek cselekedetei sze-
rint.” Mármost, ha lelkiismereted bizonyságot tesz a Szentlélekben, hogy ez az imád-
ságod Isten tetszésére való, akkor nincs okod kételkedni kiadásod helyes és jó volta 
felől, és afelől, hogy az  soha nem hoz szégyent rád. (...) 
 
Adományozz, amennyit csak bírsz, vagy más szavakkal, add oda mindenedet Isten-
nek. Ne korlátozd adományod ilyen vagy olyan arányra. „Add meg Istennek”, ne 
csak a tizedet, harmadot, vagy felet, hanem mindazt, „ami az Istené”, legyen az több, 
vagy  kevesebb, miközben úgy költesz magadra és házad népére, hittestvéreidre, és 

az összes emberre, hogy jó számadást tehess sáfár-
ságodról, amikor már nem lehetsz többé sáfár; 
hogy Istennek igéje, mind az általános, mind pedig   
egyedi parancsolatok vezéreljenek; hogy amit csak   
teszel, legyen „áldozati ajándékul, az Istennek ked-
ves illatként”, és hogy minden tetted viszonzást 
nyerjen ama napon, amikor az Úr eljön minden 
szentjével. 

 
Atyámfiai, lehetünk-e okos és hű sáfárok, ha nem így bánunk Urunk javaival? Nem 
lehetünk, és erről nemcsak az Úr beszéde, hanem saját lelkiismeretünk is bizonyságot 
tesz. Akkor miért késlekednénk? Miért tanácskozunk továbbra is testtel és vérrel 
vagy világi emberekkel? A mi országunk, a mi bölcsességünk „nem e világból való”. 
A pogányok szokása mit sem számít nekünk. Embert csakis oly mértékben követünk, 
amennyire ő a Krisztus követője. Halljátok meg őt. Igen, ma, amíg még tart a ma, 
halld meg és fogadd meg szavát. Ebben az órában, és ettől az órától cselekedjétek az 
ő akaratát, töltsétek be a szavát ebben és minden más dologban. Az Úr Jézus nevében 
kérlek téged, testvérem, cselekedj elhívásod méltóságához illőn! Ne légy rest! Tedd 
meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van! Ne tékozolj el semmit 
többé! Vonj meg minden kiadást, amit a divat, szeszély, vagy a test és vér követel. 
Ne irigykedj többé! Hanem használj mindent, amit Isten rád bízott, úgy, hogy jót te-
szel, mindenféle jót, mindenféle módon és mértékben, azokkal, akik testvéreid a hit-
ben, és mindenki mással. Ez nem csekély része „az igazak bölcsességének”. Adomá-
nyozd el, amid van, és azt is, ami te magad vagy, lelki áldozatul annak, aki nem kí-
mélte Fiát, egyetlen Fiát; így „gyűjts magadnak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerd 
az igazi életet.” 
 
 

John Wesley: A pénz hasznai. L. Prédikáció.  
In: Prédikációk III. 223-226. old. (Názáreti Egyház Alapítvány, 2007)   

 

WESLEY SZÓL 

NE KORLÁTOZD ADOMÁNYOD  

ILYEN  VAGY OLYAN ARÁNYRA. 

ADD MEG ISTENNEK, NE CSAK A 

TIZEDET, HARMADOT, VAGY FELET... 

1% + 1% 

Ami sokat ér! Kérjük ajánlja fel idén is! 

 

A Magyarországi Metodista Egyház technikai száma:  

0073 

A Márta Mária Alapítvány adószáma:  

19231945-1-17 
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A lisztes fazék nem ürül ki,  

és az olajoskorsó nem fogy el 

■ PÁSZTOR ZOLTÁN AZ ÉVI KONFERENCIA LAIKUS ELÖLJÁRÓJA 

 

 
 

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ ORSZÁGOS EGYHÁZI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

MINDÖSSZE 17%-ÁT ADJÁK A MAGÁNADOMÁNYOK. A FENNMARADÓ 83%-OT MA 

MÉG MÁS FORRÁSBÓL TEREMTI ELŐ AZ EGYHÁZ, ÁM EZEKNEK A KÜLSŐ TÁMOGATÁSOK-

NAK JELENTŐS CSÖKKENÉSÉVEL KELL SZÁMOLNI A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐKBEN. A GYÜ-

LEKEZETI KÖRZETEK KEVÉS TARTALÉKKAL RENDELKEZNEK, ÉS A LELKÉSZEK FIZETÉSÉT FEDEZNI 

SZOLGÁLÓ KÖRZETI BEFIZETÉSEKKEL IS ÉVRŐL-ÉVRE TÖBB KÖZÖSSÉG MARAD EL. EBBEN A 

HELYZETBEN FÁJÓ MÓDON NEM AZ A KÉRDÉS, HOGY MELYIK ÉPÜLETET ÚJÍTSA FEL AZ 

EGYHÁZ, VAGY HOL ÉPÍTSEN ÚJ TEMPLOMOT, HANEM HOGY A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN 

SZOLGÁLATBA LÉPŐ TEOLÓGUSOKNAK TUD-E FIZETETT ÁLLÁST BIZTOSÍTANI ILLETVE, HOGY 

MEGRENDEZHETŐEK-E A HAGYOMÁNYOS TÁBOROK, KONFERENCIÁK, CSENDESNAPOK. 

A MEGOLDÁST A MAGÁNADOMÁNYOK EMELKEDÉSE JELENTENÉ – AZAZ ANNAK A HIT-

BEN FOGANT SÁFÁRSÁG-SZEMLÉLETNEK A TÉRNYERÉSE, HOGY AZOKNAK KELL ELTARTA-

NIA A KÖZÖSSÉGET, AKIK AZ ÁLDÁSAIBÓL RÉSZESÜLNEK.  

 
A templomban meleg van, és ég a villany, a lelkésznek van fizetése. A missziós és 
szociális tevékenységeket az egyház finanszírozza. A gyermekeinkkel foglalkozó hit-
oktatóknak támogatás jár, a tábori költségekhez – hiszen szegények vagyunk – min-
denki igénybe veszi a támogatást. De vajon, miből van erre pénz? Az állam ad? A 
Püspöki Iroda ad? Vajon kell-e adnia, és miért nem ad többet? A következőkben eze-
ket a kérdéseket járjuk körül, de előbb egy kis külföldi kitekintés. 
 
– Az Egyesült Államokban sem az egy-
ház, sem a gyülekezetek nem kapnak álla-
mi vagy intézményi támogatást – mondja 
David Greenawalt, a korábban hét évig 
Magyarországon, jelenleg a virginiai 
Marshall metodista gyülekezetében szol-
gáló lelkész. – A gyülekezet maga bizto-
sítja a lelkész fizetését, és ezen felül a 
körzeti és az évi konferencia számára a 
költségvetésben tervezett bevételeink 19%-át, közel 30.000 dollárt irányoztunk elő. 
Ezt az összeget ebben az évben nem tudtuk teljes egészében kifizetni a gazdasági 
válság hatásai miatt, de így is adománybevételeink több mint 6%-át az egyház köz-
ponti szükségleteire fordítottuk. 
 
– A magyar gyülekezetek jellemzően a gyülekezeti tagok magánadományaival ren-
delkeznek. – tájékoztatott kérdésünkre ifj. Schauermann Henrik, a Magyarországi 
Metodista Egyház  pénzügyi bizottságának vezetője, civilben bankár. – Ebből fizetik 
a gyülekezeti élet költségeit (ingatlan fenntartás, programok stb.). Időnként egy-egy 
külföldi adomány egészíti ki ezt az összeget, illetve különböző, leginkább önkor-
mányzati pályázatokon nyert források, melyek konkrét programokat támogatnak. A 
gyülekezetek az adománybevételük 42%-át, havonta 40-170 ezer forintot az egyház-
központnak adnak át a lelkészek bérének viselésére. Ezt az arányt az évi konferencia 
határozza meg, és nem egy esetben ennek kifizetése is gondot jelent a gyülekezetek-
nek. Ez a pénz azonban az egyház által alkalmazott lelkészek bértömegének csak egy 
részét fedezi. 2008. végén hat gyülekezeti körzetnek volt adóssága, a többiek inkább 
kisebb, mint nagyobb tartalékokkal rendelkeznek.  
 
Ezek szerint az egyház adománybevételei még a gyülekezetek teljes működési költ-
ségeit sem fedezik, hiszen a lelkészek bérköltségeinek csak egy részét biztosítják a 

AKTUÁLIS 

MME 

JÓ LENNE TUDATOSÍTANI  

AZ EGYHÁZ TAGJAIBAN,  

A RENDSZERES GYÜLEKEZET-

LÁTOGATÓKBAN, HOGY  

ADJANAK GYÜLEKEZETEIKNEK. 
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konferenciai befizetések. Akkor milyen egyéb források állnak a rendelkezésre ahhoz, 
hogy az Egyház többi közös költségét, az egyházközpont fenntartását és munkatársa-
inak a bérét ki tudja fizetni?  
 
– Az egyházközpont 2009-ben a költségvetési terv szerint 65 M forintos bevétellel 
számolhat.  – folytatja Schauermann Henrik. - Az egyházközpont bevétele részben a 
gyülekezetek központi befizetése (13 MFt), van valamennyi magánadománya, de az 
egyházközpont kapja az 1%-os felajánlásból befolyó összegeket, illetve a kiegészítő 
állami támogatást. Ez utóbbi folyamatosan csökken, 2009-ben 7 MFt lesz, középtá-
von ennek további csökkenésével kell számolnunk. A Püspöki Irodán keresztül is ér-
keznek támogatások (2007-ben 11 MFt), melyek nagyobbrészt missziós projekteket 
finanszíroznak, kisebb részben a béreket hivatottak kiegészíteni. Ez az összeg is fo-
lyamatosan csökken, késznek kell lennünk arra, hogy lelkészeink bérköltségét saját 
forrásból fedezzük. Az egyházközpont ezen kívül ingatlanhasznosításból (Kiscelli 

utca) is tesz szert bevételre (6 MFt). A kiadási 
oldalon vannak a személyi ráfordítások, az egy-
házközpont fenntartása, konferenciák, beruházási 
tevékenység (építkezések, és felújítások, keve-
sebb, mint 2 MFt értékben). 2009-re 73 millió 
forintnyi kiadást tervezünk, ami – mivel több, 
mint a tervezett bevételek –a tartalékok kismérté-
kű csökkenésével jár. 

 
A bemutatott számok talán nagynak tűnnek, és nem fejezik ki azt a valódi szükséget, 
hogy minden kis adomány – főleg gyülekezeti szinten – igen sokat jelent az egész 
egyház működtetése szempontjából. A családok költségvetéséhez képest nagy szá-
mok azonban talán érzékeltetik egyrészt az ezekkel az összegekkel gazdálkodók fele-
lősségét, másrészt egy ekkora szervezet működtetésének, fenntartásának pénzügyi 
szükségleteit, amelyek csak akkor teremthetők elő, ha a szervezet tagjai átérzik en-
nek súlyát. 
 
Az egyház önereje tehát jellemzően a működési költségek részbeni finanszírozására 
elég, beruházásokra, leromlott épületeink felújítására, új templomok építésére, misz-
sziós programok, projektek finanszírozására, vagy szociális támogatásra nincs tehát 
pénz. A központ bevételeinek jelentős része (60 %) állami vagy külföldi támogatás, 
melyek néhány éven belüli megszűnésére kell számítani. 
 
– A nemzetközi kapcsolatokat lehet erősíteni, de valószínűleg működési költségekre 
egyre nehezebben lehet majd adományokat kapni, mivel Magyarország is EU tag lett, 
gazdag országnak számít a nyugatiak szemében, főleg a keleti, még szegényebb or-
szágokkal szemben. De érdekesebb missziós projektek esetén továbbra is lehet támo-
gatókat találni. Ehhez kapcsolatokra és szakértelemre, energiára van szükség. – teszi 
hozzá a pénzügyi vezető. Ezt javasolja a Püspöki Iroda is a tagkonferenciáknak: év-
ről évre arra buzdítja a gyülekezeteket, hogy építsenek kapcsolatokat a tengerentúli 
közösségekkel, ahonnan lelki és anyagi támogatás is kapható – de főként missziós 
projektek támogatására. 
 
Nincs más út tehát, a belföldi magánadományok növelésére, a gyülekezeti tagok na-
gyobb mértékű áldozatvállalására van szükség, ha nem akar az egyház az eddigi 
megszokott működési rendtől eltérni és pl. kevesebb teljes állású lelkészt alkalmazni. 
- Természetes dolog, hogy az amerikaiak rendszeresen adakoznak egyházi és karita-
tív célokra, azt gondolom, hogy inkább, mint Magyarországon. Azt hiszem, ennek 
kulturális és gazdasági okai vannak. – mondja Dave Greenawalt. 
 
Schauermann Henrik szerint a magánadományokkal kapcsolatban problémát jelent, 
hogy sokan sokféle célt támogatnak kisebb-nagyobb összegekkel, így kevesebb jut 
saját lelki otthonuk támogatására. Sokan esetileg, alkalomszerűen adakoznak, ezek a 
bevételek nem tervezhetők, jobb lenne, ha minél többen akár egész kis összeg rend-
szeres adományozását vállalnák. 

AKTUÁLIS 

NINCS MÁS ÚT TEHÁT,  

A GYÜLEKEZETI TAGOK NAGYOBB 

MÉRTÉKŰ ÁLDOZATVÁLLALÁSÁRA 

VAN SZÜKSÉG... 
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Az egyház egyik legjobb anyagi helyzetben lévő gyülekezete az 1999-ben indult és 
2004-ben önállósult Óbudai Körzet. A közösség a többi metodista gyülekezethez ké-
pest igen jó körülmények között indult: az egyházközpontban hat éven át vendéges-
kedhetett, és sem utazásra, sem lelkészlakásra nem kell a mai napig sem kiadásokat 
terveznie. A gyülekezet 2008 szeptembere óta félállásban lelkészasszisztenst is fog-
lalkoztat, emellett két, a gyülekezetben szolgáló teológust is támogat. A gyülekezet 
ma már bérleti díjat fizet az egyházközpontnak az épület használatáért, és mint mind-
egyik körzet, a konferenciai befizetésnek is eleget tesz.  
 
Azt gondolnánk, a sikeres gyülekezet-finanszírozás mögött széles adakozói bázis 
van. – A gyülekezet bevételeinek kilencven százalékát tíz család adja össze (ezen be-
lül is két család közel a felét adja az adományoknak) – mondja Schauermann Henrik, 
aki a gyülekezet pénztárosa is országos funkciója mellett. – Korábban, több nagyobb 
adományt kapott a gyülekezet az induláshoz, ezeket folyamatosan használjuk fel. Ha 
a pillanatnyi mérleget nézzük: jelenleg több a kiadásunk hónapról hónapra, mint a 
bevételünk, de úgy gondoljuk, a lelkészasszisztens és a teológusok támogatása hosz-
szabb távon visszatérülhet, ha a gyülekezet megerősödik a céltudatosabb missziós 
tevékenység nyomán. – A gyülekezet idén májusban sátoros 10. születésnapi rendez-
vénysorozattal szeretne bizonyságot tenni a környékbelieknek Isten megtartó kegyel-
méről és szabadító evangéliumáról, erre a célra a korábbi adományokból képzett tar-
talék terhére félmillió forintot különített el a közösség vezetősége. 
 
Schauermann Henrik szerint az egyház hivatalos fórumain mindig téma, hogyan le-
hetne bővíteni a magánadományok körét. – Jó lenne tudatosítani az egyház tagjaiban, 
a rendszeres gyülekezet-látogatókban, hogy adjanak a gyülekezeteiknek. Az erről 
szóló tanításban a tized arányt lehetne újra hangsúlyozni (hiszen még a legkisebb jö-
vedelemnek is van tizede), illetve azt, hogy a gyülekezetnek ugyanúgy nagy szüksé-
ge van a pénzre, mint más szervezeteknek. Időről időre hasznos lenne bemutatni a gyü-
lekezet tagjainak, látogatóinak, hogy mire fordítja a közösség a befolyt adományokat. 
 
Több metodista gyülekezetben hagyomány, hogy az adakozásról, a sáfárságról taní-
tás hangzik el az istentiszteleteken vagy más közösségi alkalmakon. Ehhez hasonló 
hagyomány, hogy a Budapest-Gazdagréti Református Gyülekezetben évről évre min-
den január végén egy alkalommal az adakozásról szól az igehirdetés. Lovas András 
lelkipásztor ezévi igehirdetésében kihangsúlyozta: az adakozás elsősorban nem gaz-
dasági, hanem lelki kérdés. Isten nem a pénzünket, hanem a szívünket keresi. Az 
adakozásról szóló jézusi példázatot elemezve arról beszélt, hogy az özvegyasszony, 
amikor odaadta a két fillérjét nem kalkulált, nem tervezett, hanem mindenét, azt a 
keveset, ami volt neki, az Úrra bízta. Lovas egy szegény, idős házaspár példáját hoz-
ta fel, akiknél a csillár lámpái közül csak egy égett a szobában, mégis tízezreket ad-
tak a közösség javára. Az ilyen helyzetek mutatják meg, mennyire hagyatkozunk az 
Úrra, mennyire tudjuk mindenünk rábízni. Lovas András arra bíztatta hallgatóságát, 
hogy az Aháb elől menekülő Illés prófétát vendégül látó család példájához hasonlóan 
merjenek kockázatot és áldozatot vállalni az Úrért, és közben éljenek több hálaadás-
sal egyszerűbb életet – szemben a mai kor nyomásával. 
 
Az Úr pedig gondoskodik majd a lisztesfazékról és az olajos hordóról. 

UTÓIRAT: 

NEM VOLT KÉTSÉGEM AFELŐL – ÉS EBBEN A CIKK MEGÍRÁSÁT KÖVETŐ EGYEZTETÉSEK IS MEGERŐSÍTETTEK –,  

HOGY A FENTIEKBEN LEÍRTAK SOKAK SZÁMÁRA SOKKOLÓAK LEHETNEK, HISZEN NAGYON NAGY ÖSSZEGEKRŐL, 

NÉMELY KÖZÖSSÉGÜNK SZÁMÁRA SZINTE ELKÉPZELHETETLEN KIADÁSOKRÓL VAN BENNE SZÓ. MÉGIS ÚGY GON-

DOLOM: AHHOZ, HOGY EL TUDJUK KÉRNI ISTENTŐL AZ EGYHÁZ ÉS A GYÜLEKEZETEK ANYAGI ÜGYEIBEN IS A VEZE-

TÉST, ISMERNÜNK KELL A TÉNYEKET, A NAGYSÁGRENDEKET, AZ ARÁNYOKAT. VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLUNK: AHHOZ, 

HOGY MEGŐRIZZÜK MINDAZT, AMIT AZ ELŐZŐ GENERÁCIÓK ÁLDOZATOS MUNKÁJÁVAL, TÁMOGATÁSÁVAL EL-

ÉRT AZ EGYHÁZUNK, FORDULATRA VAN SZÜKSÉG A FINANSZÍROZÁSBAN. ÁM HA A KÖZÖS LÁTÁSUNK AZ, HOGY 

SZERÉNYEBBEN, EGYSZERŰBBEN, KEVESEBB KÖLTSÉGGEL KELL MEGVALÓSÍTANUNK AZT A MISSZIÓS CÉLT, AMIRE 

ISTEN ELHÍVOTT BENNÜNKET, AKKOR EZT KELL TUDOMÁSUL VENNÜNK ÉS ESZERINT CSELEKEDNÜNK. CIKKEM AKÁR 

VITÁT IS KAVARHAT: A TÉMÁBAN SZÜLETŐ ÍRÁSOKNAK KÖZÖS ÚJSÁGUNK HASÁBJAIN SZÍVESEN HELYT ADUNK. 

AKTUÁLIS 
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Isten próbája? 

■ KHALED A. LÁSZLÓ FŐSZERKESZTŐ 

 

„HOZZÁTOK BE A RAKTÁRBA AZ EGÉSZ TIZEDET, HADD LEGYEN ELESÉG A HÁZAMBAN, ÉS 

ÍGY TEGYETEK PRÓBÁRA ENGEM – MONDJA A SEREGEK URA. MEGLÁTJÁTOK, HOGY 

MEGNYITOM AZ ÉG CSATORNÁIT, ÉS BŐSÉGES ÁLDÁST ÁRASZTOK RÁTOK.” (MAL 3,10) 

 

 

 

Készül az újság, gyűjtöm a gondolatokat, s közben böngészem gyülekezetünk hon-
lapjait. Mennyire vagyunk jelen, mennyire vagyunk aktuálisak? Mennyire vesszük 
komolyan, hogy a neten ránk találnak, ránk kattintanak? Mennyire tudatosul bennünk, 
hogy ez is egy felület, egy tér, ahova „betér” az ember, ahova „belátogat a böngésző” – 
ha tud. Ha van hova. Ha van mit kapnia. Az adakozás, az adakozásra bátorítás úgy érzem 
innen is megközelíthető téma. Mit fejezünk ki honlapjainkkal, azok megjelenésével? 
Vajon vonzóak-e azok, képesek-e bátorítani az ismerkedésre, a kapcsolatfelvételre, 
netán a támogatásra, az adakozásra? Mások talán azt kérdezik komolyan, számít-e 
mit mutat az egyház, a gyülekezet a digitális „galaxisban”? Anélkül, hogy túl akar-
nánk értékelni a dolgot egy egészen biztos: valamit kifejezünk azzal, ahogyan ott je-
len vagyunk (vagy éppen nem vagyunk jelen). Mit szeretnénk kifejezni? Milyen jó 
lenne azt megjeleníteni, hogy ezen a felületen (is) aktuálisak vagyunk, gyülekezete-
inkben színes, aktív szolgálatok folynak és hangzik az Ige tanítása, hirdetése. Mint, 
ahogy a valóságban így is van. Merjük ezt megmutatni ott, ahol erre csak lehetősé-
günk van! Merjük kirakni a legfrisebb közösségi híreinket, a képeket, fotókat kicsik-
ről és nagyokról, töltsük fel az elhangzott igehirdetéseket. Természetesen ez a fajta 
nyilvánosság, nyitottság nem egyszerűen az adakozásról szól. Itt az emberekkel való 
kapcsolatunk, az emberekhez való hozzáállásunk, a missziós gondolkodásunk a 
kulcskérdés.  

 
Ahol ez a jézusi nyitottság és nyilvánosság 
jellemzi a gyülekezetet, ott következik „Isten 
próbája”. A próba, amikor a Lélek maga fog 
embereket megszólítani és megragadni. A pró-
ba, amikor az Isten maga késztet embereket a 
szolgálatba való bekapcsolódásra, az adako-
zásra. A próba, amikor az oda adott után Isten 

többet ad, áldást oszt. Isten próbájában kiderül, hogy az Úr maga építi a házat! A gyü-
lekezeti honlapok között kattintgatva nagyon megörültem annak, ahogy a Szegedi 
Körzet honlapján Sztupkai Mihály egyik igehirdetésében éppen erről beszélt. A pró-
bára buzdítás szavai ezek: „Menjünk el! Próbáljuk meg! Nézzük meg, hogy az Isten, 
amit mondott, az tényleg úgy van-e! Próbáljuk meg! Az Ószövetségben azt mondja 
Isten: »Próbáljatok meg engem!« Próbáljatok ki! Próbáljatok ki a tizeddel, az ado-
mánnyal! Adjátok nekem – azt, amit én adtam nektek. Abból azt a kis részt, és pró-
báljatok ki! Próbáljátok meg, hogy nem árasztom-e rátok a mennynek a csodálatos 
gazdagságát! Próbáljátok meg. Próbáljátok meg, hogy valóban szeretetet találtok-e 
nálam! Próbáljátok meg! »Jöjjön énhozzám mindaz, aki megfáradt, és megterhelte-
tett!« Gyertek, és próbáljátok meg, hogy tényleg adok-e megnyugvást nektek! Meny-
nyire próbáljuk meg az Isten szavát? Mennyire indulunk el arra, amit ő mond?”  
 
Izgalmasan hangzik: Próbáljuk ki Istent! A közelmúltban több helyen is olvastam 
arról, ahogy Wesley roppant komolyan vette ezt a mondatot. Szolgálatának kezdetén 
kevéske, 30 fontnyi keresetéből 2 fontot tudott adni tizedként az Istennek. A mara-
dék 28 fontot használta magára. Amikor azonban később 40 fontra növekedett a ke-
resete, úgy határozott, hogy számára továbbra is elég ez a 28 fontnyi összeg. Wesley 
ugyanígy tett a későbbiekben is, s így amikor már 100 fontot keresett, már 72 fontot 
adott vissza Istennek „tizedként”. Elgondolkodtató odaszánás, áldozathozatal ez. Ta-
lán a mai metodistáknak is erre van szükségük. „Tegyetek próbára engem!” – mond-
ja a Seregek Ura.   

PRÓBAHELYZET 

AZ EMBEREKHEZ VALÓ  

HOZZÁÁLLÁSUNK, A MISSZIÓS  

GONDOLKODÁSUNK  

A KULCSKÉRDÉS. 

MME 



9 

M e t o d i s t a 

2009.  

JANUÁR-FEBRUÁR 

K
 
Ö
 
Z
 
É
 
P
 
P
 
O
 
N
 
T
 
B
 
A
 
N
 
 
A
 
Z
 
 
A
 
D
 
A
 
K
 
O
 
Z
 
Á
 
S
 

HÁLÁVAL ADNI 

Hálával áldozzál Istennek!  

■ SZUHÁNSZKI JÁNOS 

 

 

 

A fenti bibliai idézet (Zsolt 50,14) volt olvasható gyermekkorom legkedvesebb imater-
mének ajtajában az adomány-gyűjtődobozzal egybeépített táblácskán – Kistokajban. Már 
akkor sok töprengésre adott okot, hogy mit is jelenthet ez az írás és a kapcsolódó cselekvés. 
 
Az emberek ma nagyon különbözőképpen fejezik ki hálájukat egymás felé. Van itt 
hálapénz, borravaló, visszasegítés, mosolycsekk (pénz nélkül egymás számára adott/
végzett termék és szolgáltatás – egy időben büntették), stb. Napjainkban újraélednek 
és szükségszerűek  a karitatív munkák és az ingyenes, önzetlen felajánlások interneten 
és egyéb fórumokon. Úgy néz ki, hogy az ember az egyetlen lény, aki képes érdek nélkül 
hálás lenni, és akár életét is feláldozni egy másik emberért, egy (nemes) ügyért. 
 
Istennel viszont van egy komoly gondja az embernek. Ez pedig az, hogy az Úr Isten 
többet ill. olyan sokat adott, és ad az embernek, hogy ezt az ember sohasem tudja vi-
szonozni. Meghálálásra nincs is esélyünk, mert a mi adományaink nemhogy eltörpül-
nek, hanem semmik az övéihez képest. A teljesség igényére nem is gondolva kieme-
lünk néhányat. Elsőnek a teremtést és abban is a tökéleteset, az ember Isten-
képűségre formálását, az Ő saját tulajdonságai kódolását az emberben. Bűneink, té-
vedésünk miatt törvényt adott, hogy az igaz, könnyebb útra tanítson – majd saját tu-
lajdon Fiát adta oda (önmagából egy részt), hogy megváltson bennünket az egyre foj-
togatóbb csapástól. Hitet, érzékeket adott, hogy az ember fel tudja fogni az isteni jót, 
hajlamot a megtérésre, és hogy észrevegye a fejlődés irányát.  
 
Isten adománya lehet még az ember párja, a család, a munkahely, egyáltalán a meg-
élhetés. Nem az Ő adományának a kisebbsége azonban ezek hiánya vagy az áldás 
hiánya. Ezek gyakran az emberi negáció miatt, átmeneti megpróbáltatás miatt vagy 
az Úr megdicsőíttetése miatt kerülnek az ember életébe. Isten tudta nélkül azonban 
nem történik semmi: „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17, 24-28) Mi-
vel azonban Ő alkotónk, aki szentségben és igazságban tőlünk különböző, magasabb 
rendű intelligencia, nagyon valószínű, hogy adományai legnagyobb részét –
korlátaink miatt – nem is ismerjük, és nem is képzelhetjük. Azt azonban látjuk, hogy 
ösztönös az egyes emberben a köszönet, a hála. Ez lehet, hogy nem is Istenért van, 
hanem miértünk, emberekért? 
 
Nézzük meg azonban a dolog másik oldalát. Napjainkban nagyon nehéz adományt 
gyűjteni. Messziről felismerjük a szupermarketek parkolóiban, piacokon, intézmé-
nyek bejárataiban álldogáló, kéregető emberalakokat. Azután vannak, akik házhoz jár-
nak, listákkal csengetnek „adományt” gyűjteni. Egyesek bóvlit, hitelt árulnak készpénz-
ért, mások értékes árut – egészen más miatt. Sok eset nem az, aminek látszik. Létez-
nek azonban nemesebb célra gyűjtött adományok is különféle szervezetek, alapítvá-
nyok, kht-k számára. Vannak egyházadó, templompénz, építési hozzájárulás ill. egyéb 
címeken és célokra szedett adományok. Egyházunkba folyó adományokról, tizedről na-
gyon szemérmesen szoktunk beszélni – hiszen ez leginkább önkéntes, és Jézus tanácsa 
alapján: adakozásnál „ne tudja a te balkezed, mit cselekszik a te jobb kezed.” (Mt 6,3)  
 
Talán már megtapasztaltuk vagy hallottuk: az Úr Isten bölcsessége nem úgy műkö-
dik, mint az emberek okossága (okos = okkal bíró). Az ember gondolkodásában 
mindennek okának kell lennie. A természettudományoknak logikája van, a társadal-
mi-gazdasági életnek törvényei-szabályai léteznek. Az ember mégis – a korábbiakkal 
ellentétben és nem ésszerűen – kereskedelmi partnerként áll fel Istennel szemben: 
adok, hogy adj. Ha adok, akkor nekem kevesebb lesz, ha nem adok, akkor több ma-
rad. Ha nagyobb a jövedelem és a megtakarítás, akkor több a pénz. Ez boldogít, mert 
meg tudom vásárolni az igényeimnek, szenvedélyeimnek, mulatságomnak megfelelő 
javakat: termékeket és szolgáltatásokat. 

MME 
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ÜZENET 

A hosszú távú tapasztalat azonban mást mond. Sok embertársunk és sok család anya-
gi helyzete akkor jött rendbe, amikor rendszeresen elkezdett adakozni. (Ez szemé-
lyes tapasztalatom is.) Emberekben olyan tulajdonságok törtek felszínre, amelyekről 
nem is tudtak. 
 
A Bibliában is olvashatunk néhány világító idézetet a hálaáldozatról (2Móz 28,28) és 
a Lévi nemzetségének adott tized-rendeletről. (4Móz 18,24) Érdemesnek látjuk itt 
megemlíteni, hogy Salamon király mit kért az Úrtól, amikor Isten szabadon válasz-
tott kívánságot ajánlott fel neki: értelmes szívet és választani tudást jó és gonosz kö-
zött. A bölcsességet meg is adta neki az Úr, és még amit nem kért: gazdagságot és 
dicsőséget is kapott. (1Kir 3,9-13) Jézus is említést tesz a sareptai özvegyről, aki 
utolsó lisztjét és olaját Illés prófétával osztotta meg, és azok nem fogytak el az éhség 
végéig (ám a fiú ott is a halálból jött vissza). (1Kir 17 és Lk 4,26) Az Úr szolgája 
„önlelkét áldozatul adja, magot lát”. (Ézs 53,10) Majd elítéli az Úr a bűnnel bemuta-
tott rutin-áldozatot: „Mire való nékem az áldozataitoknak sokasága?... Megelégel-
tem.” (Ézs 1,11) 

 
Jézus is óv a farizeusok kovászától, mely tartal-
mazza a nyilvános adakozást és áldozatot. Nem 
sokkal az egész vagyonát a perselybe tevő öz-
vegy asszony előtt (Mk 12,41-44) egy írástudó 
jött Jézushoz az első parancsolatot tudakolva. Az 
ember azzal toldja meg a szeretet egyetlen pa-
rancsát, hogy ez „többet ér minden égőáldozat-
nál és véres áldozatnál.” (Mk 12,33) 
 

Az áldozat és az adakozás az emberi értelmezés miatt a teremtés óta sok gondot 
okozott. Több, mint valószínű, hogy Istennek csak tiszta élettel, engedelmes 
szívből, őszintén adhatunk hálát, vagyis áldozhatunk. Más szavakkal: csak meg-
tért, újjászületett – a megigazulás útjára lépett – ember tud Istennek tetsző áldo-
zatot bemutatni. Ennek hiányában nem tekint az Úr az ajándékra (1Móz 4,5), 
aminek a következménye lehet: irigység, féltékenység, önzés, birtoklásvágy, 
pénzsóvárgás, dühösség, gyilkosság, halál. „Jobb az engedelmesség  a véres ál-
dozatnál” – mondja Sámuel próféta az engedetlen Saul királynak, aki ésszerűen 
megkímélte Isten ellensége állatainak javát (és az amálekita királyt) az Úr kivég-
ző parancsa ellenére. 
 
Egy eklatáns példa hadd álljon  itt az egyháztörténelemből. A 16. századra a keresz-
tyén egyház már régen elvilágiasodott. A papi és egyházvezetői állásokat áruként 
értékesítették, csakúgy, mint a különféle ereklyéket és „csodatévő” eszközöket. Az 
eltévelyedés egyik mélysége volt az egyház és egyházvezetők részére erőszakkal 
szedett kilenced/tized ill. a nem önként végzett robot. A reformáció lépett fel – töb-
bek között – a bűnbocsátó cédulák árusítása ellen is. Jóval később pedig 
„egyházakat” hoztak létre csak pénz és vagyon felhalmozása céljából.  
 
Nem titok, hogy a mai valóságos egyházaknak is vannak fenntartási költségei, me-
lyet különböző forrásokból fedeznek. Ők az alapítványaikkal együtt missziós, szoci-
ális és karitatív célokat is szolgálnak. Figyeljünk ezeknél különösen a belsőre, gyü-
mölcseikről ismerve meg őket. Az a helyes út, ha így jutunk el a külső szervezethez, 
különben tévútra kerülünk. Az egyházak elsősorban Isten igéinek és ígéreteinek kép-
viselői a földön. Legfontosabb feladatuk az evangélium hirdetésében, „léleknek és 
erőnek megmutatásában” (1Kor 2,4), a társadalmi-szociális igazságtalanságok enyhí-
tésében van. 
 
Napjaink válságos időszakában ismét John Wesley útmutatása jut eszünkbe a lehető 
legnagyobb pénz kereséséről, a hatékony takarékosságról és a lehető legtöbb adako-
zásáról.  
 
 
 

SOK CSALÁD ANYAGI HELYZETE 

AKKOR JÖTT RENDBE,  

AMIKOR RENDSZERESEN  

ELKEZDETT ADAKOZNI. 



11 

M e t o d i s t a 

2009.  

JANUÁR-FEBRUÁR 

K
 
Ö
 
Z
 
É
 
P
 
P
 
O
 
N
 
T
 
B
 
A
 
N
 
 
A
 
Z
 
 
A
 
D
 
A
 
K
 
O
 
Z
 
Á
 
S
 

PÜSPÖKÜNK NAPLÓJA 

Nagyobb,  

hatalmasabb,  

lenyűgözőbb... 

■ DR. PATRICK STREIFF PÜSPÖK 

 

 
 

A „több” felé mutató trend az élet minden területén érzékelhető. A politikai pártok 
több szavazatot szeretnének, a cégek nagyobb nyereséget, a munkavállalók több sza-
badidőt. A ruhatárat minden tavasszal az aktuális divathoz kell igazítani. A követke-
ző autónak kényelmesebbnek, gyorsabbnak és mindemellett takarékosabbnak kellene 
lennie. A jövedelem pedig jó lenne ha növekedne, mert a következő vágyak már be-
teljesedésre várnak. – Esetleg jót tenne nekünk az anyagiakkal való böjtölés?! 

 
A vallási terület is nehezen tudja elkerülni ezt a 
„több” témát. Hol van a jobb prédikáció, a fellel-
kesítőbb istentisztelet, a jobb barátok, a gyerek-
munka jobb kínálata? Többen várják a Szentlélek 
hatalmasabb hatását. Az emberek többet szeretné-
nek érezni az Isten jelenlétéből. – Ki merne ma 
egyházi böjtöt javasolni? 

 
A Biblia legtartósabb Istennel kapcsolatos élményei – amelyek a legnagyobb válto-
zást eredményezték – viszont kitörnek a „több” spiráljából. Mózes Isten gyönyörűsé-
gét szeretné látni, de Isten a kezét védelmezőn Mózes és maga közé tartja, így Mózes 
„csak” hátulról látja Isten gyönyörűségét. Illés Istent nem szélviharban, hatalmas 
földrengésben vagy tűzben ismeri meg, hanem „csak” egy enyhe szellő halk susogá-
saként. 
 
A böjt szellemileg felszabadítóan hathat a „nagyobb, hatalmasabb, lenyűgözőbb” 
egyre gyorsabban forgó spiráljában vergődő emberre: Isten egyetlen szava is képes 
olyan kiutat törni, amelyen a lelkem meggyógyul.  
 

(FORDÍTOTTA: DOMBY RAYMUND) 

 

ESETLEG JÓT TENNE  

NEKÜNK AZ ANYAGIAKKAL 

VALÓ BÖJTÖLÉS?! 

MME 

CSENDES PERCEK  

Áhítatok minden napra! 

 

Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány, 77 kiadásban, 44 nyelven. 

Személyes bizonyságtételek, imádságok az év minden napjára, 

melyeket valamennyi földrészen több mint hatezren olvasnak! 

Kapcsolódjon be Ön is!  

 

Megrendelés: 

MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ  

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. TEL.: 061/250-1849 

WWW.CSENDESPERCEK.HU 

 

EGY SZÁM ÁRA:  240 FT (2009-TŐL) ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1440 FT (2009-TŐL) 
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NŐKRŐL NŐKNEK 

■ MAMA 

 

 
 

Amikor a nagyszülők  mesélni kezdenek gyerekkorukról, a család apraja-nagyja száj-
tátva hallgatja. Nehéz elképzelni, hogy a mama gyerekként azzal töltötte az egész 
telet, hogy lábával hajtotta a rokkát, fonta a fonalat, kötötte a zoknit, a tutyit, mind-
azt, ami egész évi szükséglete volt a családnak. 
 
Aztán amikor megjött a jó idő, indultak a mezőre, férfiak, nők, gyerekek. Megindult 
a vetés, a mindennapi kenyér megtermelése. Mielőtt az első kapavágást megtették, 
felsóhajtottak: „Jézus, légy velünk”. A férfiak levették napszítta kalapjukat, elmor-
moltak egy Miatyánkot, megköpték a markukat és így ragadták meg az eke szarvát. 
Mert tudták, hogy minden az Úrtól van. Övé volt minden, anélkül, hogy erről külö-
nösebben beszéltek volna. Tudták, hogy jöhet a fagy, jöhet jégverés vagy aszály, és 
amit vetettek, minden semmivé lehet Isten segítsége nélkül. Különösebben nem be-
széltek hitről, de az Istenre hagyatkozásuknak mégis voltak külső jegyei. 

 
A vasárnap szent volt. Az erre való készülés már szombaton 
elkezdődött. Az asszonyok sütöttek-főztek, hogy vasárnap 
délelőtt semmi ne akadályozza őket abban, hogy elmehesse-
nek a templomba. A férfiak tisztára söpörték az udvart, az ut-
cát. Mert a vasárnap az Úr napja volt és ezt mindenki tiszte-
letben tartotta. 

 
Valaki egy kis történetet mesélt. Egy vasárnapon a kis falu lakói templomba igyekez-
tek. A három felekezethez tartozók, ki-ki a maga templomába. Zúgtak a harangok, és 
ezt az áhitatra hívó harangzúgást egy lovaskocsi zörgése zavarta meg. A lelkész oda-
kiáltott a kocsisnak. – Hát te hová mész ilyenkor, fiam? – Aratni, tiszteletes úr. – 
hangzott a válasz. – Rossz magot vetettél fiam, ha vasárnap kell learatnod. – vála-
szolt a lelkész. 
 
Emlékszem dédnagymamámra, aki fekete ünneplő ruhájában, kezében gyakori hasz-
nálattól megkopott imakönyvével minden vasárnap ment a templomba. Derűs, meg-
békélt arccal, csatlakoztak az egy utcából menők. A vasárnap az Úr napja volt. 
Megszünt a munka, a hétköznapi robot, megszüntek a gondok, csak Isten maradt. A 
templom csendjében vagy otthoni, tipp-topp kis szobájában munkától megvastago-
dott, berepedezett ujjait megnyálazva  fellapozta az imakönyvet, a Bibliát, és csendes 
imában az Úr elé tárta mindazokat, akiket a szívében hordozott, élőket és holtakat 
egyaránt. Ott volt az én nevem is feljegyezve a nagy családi Bibliában, értem is 
imádkozott. Erre aztán csak jóval később csodálkoztam rá. 
 
Sokat változott azóta a világ. Sok mindenünk lett, hisz jobban élünk, mint őseink és 
sok minden elveszett abból a békés, Istenre hagyatkozott lelkületből, egyszerű, hét-
köznapi hitből. Ma minden a pénzről, gazdagságról vagy szegénységről beszél – még 
hívő közegben élők között is. Egyik gyermekem 4-5 éves korában megkérdezte: – 
Anya, mi gazdagok vagyunk? – Nem, mi inkább a szegények közé tartozunk – volt a 
válasz. – De anya,  nekünk van lakásunk, van TV-nk, autónk is – érvelt a gyerek. – 
Igazad van,  tényleg gazdagok vagyunk – szégyeltem el magamat, hogy mindezt nem 
vettem számba. – Anya, de ha gazdagok vagyunk, akkor miért csak három paradicso-
mot veszünk? – kérdezett tovább gyermekem, amikor a korai primőrnek számító 
élelmiszerből nem engedhettünk meg magunknak többet. 
 
 

VALÓBAN  

SZEGÉNYEK VAGYUNK?  

VAGY MAGASAK A VÁGYAINK? 

                               „Adj, amennyit csak tudsz!” (John Wesley) 
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Mert mi a szegénység, és mi a gazdagság? Az újságok, a híradások sokat foglalkoz-
nak ma  ezzel. A gazdasági válság hatásait mi magunk is a „bőrünkön” érezzük. „Az 
abszolút szegénység alapvető létfenntartási bizonytalansággal jár, míg a relatív sze-
génység az, ami az adott társadalomban a „normálisnál” szűkösebb anyagi helyzetet 
jelöli.” Meg kellene vizsgálnunk az életünket. Valóban szegények vagyunk? Vagy 
magasak a vágyaink, és elfelejtünk hálát adni Istennek mindazért, amivel bőségesen 
elhalmozott bennünket? Megbecsüljük mindazt, amink van, vagy keserűség van a 
szívünkben, hogy nem tudunk a kor divatja szerint öltözni és szombat-vasárnapi 
plusz munkát is vállalva küzdünk, hogy lecseréljük az autót vagy a tengerparton nya-
ralhassunk? 
 
A Bibliából ismert Jézusi értékrend szerint boldog életünk lehet, amelyben nemcsak 
a gyűjtésnek, hanem az adakozásnak is helye van. Sok nélkülözést megért, idős pres-
biter könnyes szemmel mesélte, hogy az aratási hálaadományokat számlálva  egy bo-
ríték akadt a kezükbe. Ákom-bákom gyerekírással, „Ez volt az összes pénzem. Min-
dent odaadtam.” 
 
Bár tudnánk mi is megtanulni ezt a fajta adakozást. 
 
 
 

70 éve írtuk 

  

Az adakozásról 

■ RÉMAY MÁRIA (BÉKEHARANG, 1939. JÚNIUS) 

 

 
 

„Annyit keres, még sincs pénze!” – halljuk nem egyszer. Mintha a pénztárcája lyukas 
volna. Mikor az Úr háza romban állt Jeruzsálemben, és mindenki csak a saját házá-
nak szépítésére gondolt, az Úr elküldte az Ő népéhez Haggeus prófétát feddő beszédek-
kel: „Sokat vetettetek, de keveset arattok, esztek, de meg nem elégedtek, ruházkodtok, de 
nem melegedtek meg, a bérlő is lyukas zacskóra bérel, sokat vártatok, de ím kevés lett. 
Pusztulást rendelt az Úr a síkságra, a hegyekre, búzára, borra, olajra, a föld minden ter-
mésére, emberre, állatra, a kéz minden munkájára, megvonták az egek a harmatot.” 
 
Miért volt ez a sokféle büntetés és anyagi kár? Az Úr világosan megadja rá a felele-
tet: „Azért, mert az én házam romban áll, és ez nektek nem fáj”. Keresztyén testvé-
rem, ha az Úr Jézus tanítványa vagy, nem fáj az neked, hogy a te fösvénységed miatt 
az Isten országának ügye kárt szenved? Izraelben mikor a nép nem vitte be a tizedet 
az Úr házába, elszéledtek a papok a mezőre, és a földet művelték, ahelyett, hogy Is-
ten törvényét tanulmányozták, és tanították volna. Az anyagi gondok valóban 
bénítólag hatnak a hitéletre, azért óv az Úr Jézus a telhetetlenségtől, és aggódástól. 
 
De midőn letették a templom alapkövét, megindult az Úr hajlékának építése, ettől a 
naptól fogva az Úr elvette a csapásokat, és áldást adott. Éppen így van ez ma is. Hány 
emberélet ma is romhalmaz. Kellene egy áldozatkész, szerető szív, aki egy-egy téglát 
hoz az új élet felépítéséhez. Mi ez a tégla? Talán egy jó könyv, Békeharang, egy 
traktátus, egy Biblia, egy Újtestamentum, egy evangélium. Persze azt tudjuk, hogy a 
tégla pénzbe kerül, azt nem adják ingyen. Anyagi áldozat nélkül Isten országát nem 
lehet építeni. Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Isten már itt e föl-
dön megkezdi a visszafizetést. Te csak egy keveset adtál, de ha jó szívvel tetted, Isten 
fejedelmi módon tud neked visszafizetni. 
 
Ezt is megtapasztalhatod, és ezek a tapasztalatok boldoggá, és örvendezővé fognak 
tenni. Az Úr Jézus mondta, hogy aki elhagyja atyját, anyját, testvérét az Isten orszá-
gáért, százannyit kap vissza már a földön, az eljövendő életben pedig kapja a fő jutal-
mat, az örök életet. 

NŐKRŐL NŐKNEK 

RÉMAY MÁRIA 

 

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI  

EGYHÁZI MEGÚJULÁS EGYIK 

FONTOS MUNKATÁRSA. NEVÉVEL 

ELŐSZÖR 1922-BEN TALÁLKO-

ZUNK A KISPESTI, CINKOTAI ÉS 

PESTSZENTLŐRINCI METODISTA 

KÖZÖSSÉGEK NŐI MUNKÁSAKÉNT.  

AZ 1930-AS  ÉVEK MÁSODIK 

FELÉBEN A FŐVÁROSI 

EGYHÁZKÖZPONTBAN MŰKÖDŐ 

OTTHON INTÉZMÉNY VEZETŐJE, 

1940-TŐL A SOMOGY MEGYEI 

BÖHÖNYÉN MISSZIÓS 

MUNKATÁRS. 
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Kedves gyerekek! 

Dani barátom ötödik osztályba jár. Okos, életrevaló fiúcska, talán 

éppen olyan, mint te. Van egy ikertestvére is, őt Annának hívják. 

Dóra néni az osztályfőnökük. Dani és Anna nemrégen egy nyári tá-

borban átadták az életüket az Úr Jézusnak. Most éppen azt tanul-

ják napról-napra, hogy hogyan lehetnek igazán Isten gyermekei. 

Nem mindig megy ez könnyen nekik sem, mint ahogy talán neked 

sem. Időről időre szeretném veled megosztani az ő történetüket. 

Növekedjetek együtt hitben, ismeretben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közeledett a születésnap és Dani nagy izgalommal várta az ajándékokat. Gombfocit 
szeretett volna kapni. Napok óta másról sem beszélt. Még imádkozott is érte. Anya 
szomorúan hallgatta olykor, mert bizony idén nem telik drága ajándékra. Jön a tél és 
Daninak is, Annának is új télikabátra lesz szüksége, már ott lógtak a szekrényében. 
Vajon örülni fog neki Dani? Anna új társasjátékot szeretett volna, de napok óta látta, 
hogy anya és apa egyre szomorúbb, mert apa nem járhat dolgozni egy hónapja. Egy 
keveset értett a beszélgetésükből, amely a pénzről szólt, és egyre gyakrabban hallotta 
a nincs szót.  
 
Szerda délután Dani izgatottan várta az ünneplést. Amikor az egész család együtt 
volt, anya behozta a tortát, Dani és Anna együtt fújták el a gyertyákat. Dani képzelete 
most is a gombfoci körül járt. Apa behozta a két csomagot. Dani rögtön látta, hogy 
nem lehet gombfoci, annál sokkal nagyobb volt. A kabát láttán nagyon csalódott lett. 
Igazán szép kabát volt és jó meleg is… de mégsem volt gombfoci. Próbált mosolyog-
ni, de bizony nehezen ment. Alig várta, hogy egyedül lehessen. Behunyta a szemét és 
imádkozott. Már nem gombfocit kért, hanem azt, hogy segítsen neki Isten megérteni 
azt, ami most vele történt.  
 
Másnap az iskolában is alig tudott figyelni. Újra és újra a gombfocin járt az esze. 
Volt a malacperselyben némi pénze. Tegnap este megszámolta, 265 forint. Ez így 
még kevés, de ha mostantól elkezdené gyűjteni… talán. Gondolataiból Dóra néni ér-
kezése zökkentette vissza a valóságba. Osztályfőnöki órájuk volt. Dani szerette Dóra 
nénit, mert ő is hívő volt és sokszor beszélt nekik Istenről, Jézusról. Amikor arról 
volt szó, hogy hogyan viselkedjenek az iskolában, vagy egy- egy helyzetben, Dóra 
néni azt is mindig elmondta, hogy mit tanít arról a Biblia.  
 
Most is egy érdekes hírrel érkezett. Adventi hangverseny lesz a templomban. Jóté-
konysági. Ez azt jelenti – mondta Dóra néni –, hogy a belépés a hangversenyre in-
gyenes lesz, de egy dobozba majd pénzt lehet tenni. Az összegyűjtött pénzből az is-
kolai gyerekek számára lesz majd karácsonyi ajándék, illetve talán még az erdei isko-
lára is marad belőle.  A hangversenyen az iskola tanulói fognak szerepelni. Sokan 
tanulnak zenélni, énekelni az iskolában. Anna rögtön jelentkezett, hogy ő szívesen 
mondana verset. Dóra néni ennek is örült. Majd arról kezdett beszélni, mit jelent az 
adakozás. Felolvasott egy részt a Bibliából, a Márk 12,41- 44-et.  

A gombfoci 

■ KOVÁCS CSILLA 

GYEREKSAROK 

GOMBFOCI.HU 
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GYEREKSAROK 

GYÜLEKEZETI KÖRZETEINK KÖZPONTJAI 

 

BUDAKESZI Rákóczi u. 2. (23/451-570), BUDAPEST / ÓBUDA III. ker. Kiscelli u. 

73. (1/250-1536), BUDAPEST / PEST VI. ker. Felsőerdősor u. 5. (1/321-8456), 

DOMBÓVÁR Bezerédj u. 2/c (74/465-031), KAPOSVÁR Tallián Gy. u. 8. 

(82/318-504), MISKOLC Apáczai Csere J. u. 6. (46/326-591), NYÍREGYHÁZA 

Színház u. 6. (42/318-935), PÉCS Tompa M. u. 52. (72/210-069), SZEGED 

Londoni krt. 30. (62/311-483), SZEKSZÁRD Munkácsy M. u. 1. (74/313-310), 

SZOLNOK Kassai u. 15. (56/420-771) 

„Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a 
sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig 
odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és 
ezt mondta nekik:”Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony min-
denkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő 
azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” 
 
Dóra néni szerint, jó, ha valaki, akinek sok van, gondol másokra és ad belőle. Erre 
számítanak most a hangversenyen is. Vannak a faluban sokan, akik bizonyára jó 
szívvel adnak. Az üzenet elsősorban a szüleiknek szól, de ha valaki a zsebpénzéből 
szeretne erre a célra adni, tegye bátran. Minden pici összeg értékes lehet. Elmondta 
azt is, hogy ha ez a hangverseny nem lenne, vagy ha nem sikerülne pénzt gyűjteni, 
akkor az iskolában nem tudnak most ajándékot adni a gyerekeknek. Dóra néni beszélt 
arról is, hogy az osztályba szeretne néhány játékot, amivel együtt játszhatnának. Az 
erdei iskola lehetősége is nagyon izgalmasnak tűnt Dani számára, de közben Fülire és 
Karira gondolt, akiknek otthon sem igazán lesz majd karácsony. Ők nagyon szegé-
nyek, játékuk egyáltalán nincs. Dani szíve lázasan vert, gondolatai kavarogtak. 265 
forint… gombfoci… adakozás… a néni a történetben mindenét odaadta. 
(SZERINTED mi járt Dani fejében? TE mit tennél az ő helyében?) 
 
Közeledett a hangverseny napja. Dani szívében egyre erősödött az elhatározás. Dóra 
néni a hangverseny napján felírt egy szép bibliai verset a táblára. Dani úgy érezte, 
neki szól: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, 
vagy kényszerűségből, mert ___________________________________ !”  
 

A megfejtést lásd a rejtvényben: 2Korinthus 9,7! 
 
A hangversenyre Dani izgatottan érkezett, kezében szorongatta a pénzét. Izgatottan 
közeledett a dobozhoz, amin nagy betűkkel ez állt: „Gyermekeink Karácsonyáért”. 
Egy pillanatra elbizonytalanodott, de eszébe jutott az idézet a táblán. Ő már eldöntöt-
te. Az összes pénzét a perselybe szórta. A hangverseny csodaszép volt ezután. Dani szí-
vét öröm járta át. Úgy érezte, az Úr Jézus most rá is olyan szeretettel néz, mint az özvegy-
asszonyra a történetben. Fülire mosolygott és jól összehúzta magán az új kabátját. 
 
Az utolsó napra Dóra néni nagy szatyorral érkezett. Ajándékok voltak benne. Anna 
tapsolt, amikor a nagy társasjátékos doboz előkerült. Sakk-készlet, dominó, kártyák. 
Dóra néni a nagy tanári asztalra nézve ezt kérdezte: „Fiúk, szerintetek elég nagy lesz 
az asztal ehhez?” És elővett egy dobozt. Dani alig akart hinni a szemének: gombfoci!  
Azóta Dani, Füli, Kari, és a többiek számos focimeccset játszottak együtt. Dani bol-
dog, mert úgy érzi, valamit tanult, megértett. SZERINTED mit tanult Dani? 
 

 
Pótold a hiányzó magánhangzókat, így megkapod az igevers végét! Ellenőrizheted 
magad a Bibliából (2Korinthus 9,7). Jó szórakozást! 
 

_    j_k_dv_    _d_k_z_t    sz_r_t_    _z    _st_n! 

 

  REJTVÉNY! 


