MIX –

A

M ETODISTA I FJÚSÁGI K ÖZÖSSÉGEK S ZÖVETSÉGÉNEK

ÁRA: 200 FORINT

2008.

HTTP://MIX.METODISTA.HU

TAVASZI

HAVILAPJA
FEBRUÁR

VIII. ÉVFOLYAM 66. SZÁM

IFI ÚJ HEL
YSZÍNEN !
HELYSZÍNEN
FUNK MÁRTON

EGY

KIS EGYHÁZTÖRI

„…maga a szegényeken könyörülõ Krisztus látogatott el
hozzájuk, követei képében s hívja õket lelki boldogságra.” (Békeharang, 1928.) Miskolcon már 15 éve
létezik ez a kis közösség, akik 1923-ban csatlakoznak a
metodistákhoz. A „befogadó istentiszteleten” mindjárt
látszik is, hogy olyan emberekbõl áll a gyülekezet, akik
készek szolgálni Uruknak. Már az elsõ találkozásnál
elhangzik az, ami a késõbbiekben is jellemzõ marad a
miskolciakra, s amely következõ éveikben nagyon
hangsúlyossá válik: a misszió.
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Aki lemaradt a téli ifi hétvégékrõl, annak nem kell sokat
várnia: március közepén újra ifi találkozó lesz! Új
helyszínen, ezúttal Pécelen találkozhatunk, ahol „az élet
nagy kérdéseivel” fogunk foglalkozni. Bõvebb infó a 1112. oldalon, illetve az ifi vezetõktõl!
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DALSZERZÕ
pályázat 2008
Szerkesztõségünk 2006 januárjában
dalszerzõ pályázatot írt ki a MIX újság
50. számának megjelenése alkalmából.
A kiírásra nyolcan figyeltek fel, nyolc
szerzõ tisztelt meg bennünket dalaival.
Ígéretünkhöz híven a pályázatra
beérkezõ dalokat egy kiadványban
2006 õszén meg is jelentettük – Jézus
szól hozzád! címmel –, így téve
közkinccsé az értékes szerzeményeket.
A nagyszabású projekt azonban csak
2007 nyarán, a tiszaligeti Családi
Táborban zárult le. A tábor elsõ estjén
dalszerzõink nagy közönség elõtt maguk adták elõ dalaikat, végül pedig az
eredményhirdetésre is itt kerülhetett sor.
2006-os pályázatunk arról gyõzött meg
bennünket, hogy a metodista egyház
ma is zenészegyház. Tehetséges, fiatal
zenészek, dallam- és szövegírók vannak köztünk, akik énekeikkel segítenek,
tanítanak Isten megszólítására, dicséretére, az énekes imádságra.
A dalszerzõ projekt jó tapasztalatai arra bátorítottak minket,
hogy a pályázatot újra írjuk ki!
Ismét várjuk tehát a legjobb saját
szerzésû dalokat!
A pályamûvek 2008. március 15-ig
postai úton nyújhatók be. A beérkezõ
dalokat ismét egy kiadványban szeretnénk majd közre adni. Dalszerzõ est és
eredményhirdetés a 2008-as Családi
Táborra várható!
Üdvözlettel:
A MIX újság szerkesztõsége
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„…maga a szegényeken könyörülõ Krisztus
látogatott el hozzájuk, követei képében
s hívja õket lelki boldogságra.”
Békeharang, 1928.

A MISKOLCI METODISTA

GYÜLEKEZET KIALAKULÁSA
ÉS ELSÕ ÉVEI (1926-1931)
VIGH BENCE

Bevezetés és problémafelvetés
A magyarországi metodista misszió gyökerei a 19.
század végéig nyúlnak vissza. Egy verbászi tanár az
amerikai német metodisták lapját olvasva
elhatározza, hogy felveszi a kapcsolatot a svájci és
németországi metodistákkal. Õ és néhány barátja
arra kéri õket, küldjenek lelkészt, hogy prédikáljon
a helyi kékkeresztes közösségekben. Több évig
próbálkoznak a meghívásokkal, míg végül az ÉszakNémetországi Évi Konferencia úgy dönt, felvállalja
a magyarországi missziót. Robert Möller a Bácskába
utazik és több városban is prédikál1 . Felmerül
persze a kérdés, hogy miért pont a távoli
metodistáktól kérnek segítséget a verbászi és
szenttamási csoportok? Bácska nemzetiségileg, s
így vallásilag is kevert terület. Római katolikus
magyarok, ortodox szerbek és evangélikus németek
élnek egymás mellett. Szenttamáson 50 német
család lakik, a tízezer lakosú Újverbász pedig
csaknem teljesen németek lakta község. 2 Az
evangélikus lelkész viszont „20 kilométeres
távolságból évente 2-3 alkalommal”3 látogatja híveit.
„A szenttamási hitbuzgó németek lelki igényei ezek
után talán nem is szorulnak magyarázatra.”4 Így
érthetõ, hogy német nyelvterületrõl kérnek
segítséget, és a már említett metodista hetilap
olvasása magyarázhatja, hogy miért pont e felekezet
mellett döntöttek.
A misszió a továbbiakban is hasonló „képlet” szerint
zajlik. Otto Melle Újvidéken „bibliai beszélgetést”
szervez. Az alkalom végén megkérdezi a kb.
hetvenfõs gyülekezetet, szeretnék-e, hogy itt a
metodisták továbbra is igét hirdessenek és
szolgáljanak közöttük.
„Erre felemelkedett majdnem az egész gyülekezet
és a vezetõ férfiaknak egyike az egész gyülekezet
nevében sürgõsen megkért engemet [Otto Mellét V. B.], hogy küldjünk nekik egy lelkészt.”5
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A „képlethez” hozzátartozik az is, hogy az így kialakult gyülekezetekbõl
indul ki a további misszió. A már meglévõ közösségek mint
anyagyülekezetek szolgálnak, s kialakítják a maguk fíliáit. Jól kifejezi
ezt az is, hogy maga a magyarországi munka is kezdetben a bécsi
gyülekezethez tartozik.
Számos új gyülekezet alakul így a 20. század
elején, ilyen Nyíregyháza, Kaposszekcsõ, Györköny, Borjád, Dombóvár
és késõbb Szeged és Miskolc.

Dolgozatomban ebbõl a missziói „képletbõl”, modellbõl indulok ki,
nevezetesen, hogy a metodistákat már meglévõ hívõ közösségekbe
hívták meg (egyedül a budapesti gyülekezet kivétel ez alól). A
meghívások mögött az evangélium iránti szomjúság állt, s a remény,
hogy az érkezõ lelkészek, misszionáriusok ezt a szomjat csillapítani
tudják, s a közösséget, gyülekezetet pásztorolják.
A miskolci munka kezdetei
A nyíregyházi gyülekezet
A 20. század eleji ébredésben megtért nyírségi evangélikus tirpákok
egy része az evangélikus egyházon belül külön, kis gyülekezetet alkot.
Buzgón tanulmányozzák a Bibliát, közösen imádkoznak, és külön
gyülekezeti házat is vesznek maguknak.6 Késõbb összeütközésbe
kerülnek egyházuk vezetõivel és a politikai hatóságokkal, ugyanis a
„mozgalmat nemzetiségi törekvések vádjával illették”.7 A közösség
lelkészét, Rohácsek Józsefet kitiltják Nyíregyháza területérõl8 , a
gyülekezést, éneklést, imádkozást és bibliaolvasást betiltják.
„Eddig még 70-80% [a Rohácsek-féle közösségbõl – V. B.] el-ellátogatott
a [evangélikus – V. B.] templomba is, de mivel úgy érezték, hogy a
támadás abból az egyházból érte õket, melyhez hûségesen
ragaszkodtak – megszûntek templomba járni.”9
A gyülekezet vezetõi 1920. júniusában egy háromtagú küldöttséget10
indítanak Budapestre, hogy keressék fel a Kékkereszt-egyesület
vezetõjét. Õt azonban nem találják otthon. Céltalanul bolyongnak a
fõváros utcáin, míg egyikük javaslatára felkeresik Funk Márton
metodista szuperintendenst, hogy tanácsot kérjenek tõle (ekkor még
csatlakozási szándék nélkül). A beszélgetés után a küldöttség hazautazik
Nyíregyházára. Néhány nap múlva a lelkész nélkül maradt közösség
levelet küld Funknak, amelyben azt írják, szeretnének csatlakozni a
metodistákhoz.11 Eleinte Budapestrõl gondozzák az „új” gyülekezetet.
Ám mindenki érzi, látja, hogy helyi prédikátorra van szükségük. A
közösség vénei a szuperintendenshez fordulnak. Funk azt javasolja,
hogy ajánljanak egy fiatalt, akit a frankfurti metodista szemináriumba
küldenek tanulni, s a tanulmányok elvégzése után beállhat a lelkészi
szolgálatba.12 Magyar nyelvû prédikátort nem is tudna küldeni Funk,
de ideiglenesen Harmann József laikus vezetõt állítja a gyülekezet élére.
1922. márc. 19-én azonban Walrabenstein Jakab, evangélikus lelkész
csatlakozik a metodista egyházhoz és õ veszi át a gyülekezet vezetését.
Szolgálatba lépésével virágzásnak indul a munka Nyíregyházán és a
környezõ tanyabokrokban. A gyülekezetrõl Funk Márton is nagyon
lelkesen, és örömmel számol be:
„Harman testvér a legjobb tehetsége szerint munkálkodott, hûséggel
evangélizált. A vezetõ testvérek örömmel fogadták methodisztikus
rendszerünket. Az aratási hálaünnepre földmunkás tagjaink
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ponyvákból nagy sátrakat ütöttek fel a gyülekezeti ház udvarán,
ahol 500 ember fért meg. Gazdagok, szegények együtt örvendeztek.
Illatos virágok és üdítõ zöld díszítés mellett ültünk asztalokhoz. Mint
az elsõ pünkösd után, itt is mindenki magával hozta a gyülekezetbe
eledelét. […] Az Úr igéje a hirdetés és ének hangján felüdítette a
szíveket. Az aratási hálaadomány meglepõ nagysága […] mindenkit
arra indított, hogy leborulva adjon hálát az isteni jóságért és hûségért.
Ebben a gyülekezetben nagyon sok kiaknázatlan kincs van
elrejtve.”13
Új kápolna építését is tervezik a gyors növekedés miatt, hiszen az
éppen csak önálló körzetté alakult gyülekezet (1921) két év alatt az
ország legnagyobb közösségévé vált. Az 1923-as Évi Konferenciai
jelentés statisztikai rovata Nyíregyháza körzetben 32 igehirdetõi
állomást jegyez.14 A közösség missziós lendületét jellemzi az is, hogy
a majd 100 kilométerre lévõ Miskolcra is eljutottak. A gyülekezet alig
múlt el tíz éves, még csak két éve csatlakozott a metodista egyházhoz.
Nincs szó tehát nagy múltról, megerõsödött és tapasztalt közösségrõl,
„rutinos” misszionáriusokról vagy gondosan kidolgozott
munkatervrõl. A megtapasztalt kegyelem öröme elég ahhoz, hogy
annak hatását jóval a gyülekezet falain túl is megérezze a világ. S ezzel
megint egy új fejezethez érkezik az éppen 25 éves Püspöki Methodista
Egyház Magyarországi Missziója.
A miskolci gyülekezet elsõ lépései
A gyülekezet kialakulásának története a már ismerõsnek mondható
módon alakul. A „képlet” ugyanaz, mint az eddigiekben. Akárcsak a
nyíregyháziak esetében, itt is egy már meglévõ közösség kereste fel a
metodistákat, kifejezve csatlakozási szándékukat. Párhuzamnak
tekinthetõ az is, hogy ahogyan a bácskaiak elsõ lépéseit Bécs kísérte,
a nyíregyháziakét Budapest, úgy a miskolci munka kezdeteit a
nyíregyházi gyülekezet vállalja fel. A miskolci gyülekezetrõl 1923ban írnak elõször. Funk Márton ez év májusában még csak
szûkszavúan ennyit említ:
„[Harmann József – V. B.] a környéken igyekezett nyitott ajtókat
teremteni és kezdeményezett egy kis munkát Miskolcon.”15
Errõl a „kis munkáról” néhány hónappal késõbb egészen lelkesen és
viszonylag hosszan ír az egyház akkori folyóirata, a Békeharang. A
Hazai Hírek rovat errõl szóló tudósításának már a címe is sokmindent
kifejez: „Örömünnep Miskolcon”.
„Lapunk olvasói s egyháztagjaink ezentúl többször hallanak majd
valamit Miskolcról. Ott már több mint 15 éve egy hívõközösség alakult
egy buzgó keresztyén fáradozása folytán. Ez a kis közösség szépen
dolgozgatott, csendben maradván, anélkül, hogy más fennálló
hívõközösségekhez csatlakozott volna. Most vezetõi elérkezettnek
látták az idõt arra, hogy nagyobb szervezethez csatlakozzanak. (…)
Az a szoba, ahol gyülekezetünk vasárnap d. u. több, mint 50 hallgatót
fogadott be, akik a szuperintendens ajakairól hallgatták a golgotai
keresztrõl szóló, bûnösöket megváltó evangéliumot. A miskolci
testvérek szakszerûen vezetett, csupa fiatal temperamentumos
tagokból álló énekkara alapos készültséggel több éneket is énekelt s
egyes testvérek szavaltak. A beszédek, az énekek, a szavalatok azt
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az egy célt szolgálták: lelkeket az Úr Jézushoz vezetni. (…) Este a
miskolci testvérek a Nyíregyházáról, Budapestrõl érkezett
testvérek s más miskolci érdeklõdõk részére igazi, õszinte
szeretetvendégséget rendeztek, melyen az összes résztvevõk „szõlõ
s lágy kenyér” mellett este 10-ig még együtt voltak. A kar még sok
szép éneket énekelt, a testvérek szavaltak, egyes testvérek az
Igével szolgáltak s imával befejezvén a szeretetvendégséget s az
egész ünnepélyt, mindegyikünk avval a mély benyomással
távozott, hogy az Úr Lelke vezérelt minket össze, mely erõsebb
minden emberi szervezetnél. (…) Bár adná Istenünk, hogy
Miskolcon is lehetnénk sok léleknek az Úr Jézushoz vezérlõ
kalauza! Bár térne meg munkánk következtében minél több
lélek!”16
A gyülekezet 1923. október 14-én csatlakozik a metodista
egyházhoz. Ennek ünnepi alkalmáról számol be a cikk. Ezen a
napon 11 tagot vesznek fel (9 próba és 2 rendes tagot) a metodista
közösségbe.17
A gyülekezeti ház
Egy induló gyülekezet legelsõ kérdései közé tartozik, hogy hol
tartsák az alkalmaikat. A miskolciak esetében is errõl van szó, s
már a közösségrõl szóló legelsõ beszámoló alkalmával Funk Márton
ezt írja: „Itt is a helyiség kérdése a legnagyobb nehézség”.18
A következõ években is visszatérõ kérdés marad, a gyülekezet
otthonának ügye. A Nehézy család megnyitja otthonát a közösség
elõtt és házuk egyik szobájában gyûlnek össze a Melinda utca 15
szám alatt.19 A Békeharang 1924–ben így ír az „áldott – áldatlan”
állapotról:
„Annyi érdeklõdõ szokott a gyülekezetbe jönni, hogy már nem
férnek be, amiért is az a terv merült fel, hogy míg más lehetõség
kínálkozik egy szükséglakást építünk az egyik testvér udvarán.
E célra a nyíregyházi testvérek közül többen akácoszlopokat
ajánlottak fel s az egyik testvérünk 150 kéve nádat. A tavasz
beálltával szeretnénk munkához fogni, ha Isten is úgy akarja.”20
A hely tehát megvan, a lelkesedés is, sõt segítség is akad. Ebbõl is
látszik, hogy a nyíregyházi gyülekezet mennyire szívén viseli a
„kis testvér” sorsát. Nem csupán papíron vannak összekötve,
hanem jól példázza ez a nyíregyháziak felelõs gondoskodását, és
azt az élõ, testvéri kapcsolatot, ami a két közösséget összeköti. A
fiatal gyülekezet pedig erején felül próbálkozik otthonuk
megteremtésével. Áldozatvállalásuk, szívük tisztaságát fejezi ki, és
õszinte vágyukat, hogy istentiszteleteiket az Úr házában tarthassák.
„A miskolci gyülekezet (…) kis szószéket állított fel s egy szobát
berendeztek gyülekezeti helyiségnek. Hogyan? Úgy, hogy két öreg
testvér, akit az élet terhe és az aggkor amúgy is nyom – lemondva
egy hálószoba kényelmérõl – a konyhában húzza meg
gyárimunkás testvér pedig feleségével együtt böjtöl, hogy a kosztra
kiadott pénzen lehessen lassan felszerelni a gyülekezetet. Egy
fiatal lány s fiatalember pedig heti keresetébõl áldozat árán
átenged egy bizonyos összeget. (…) Ahol ily tettek mutatják a
Mester iránti szeretetet, ott belsõ erõsödés s külsõ növekedés lesz
a jutalom. Isten áldja és segítse miskolci testvéreinket! Még nagy
dolgokat fog rájuk bízni!”21
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A MISKOLCI METODISTA GYÜLEKEZET IMAHÁZA MA, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
UTCÁBAN. A GYÜLEKEZET JELENLEGI LELKÉSZE SZUHÁNSZKY ISTVÁN.

Egy kérvényt is beadnak az építendõ imaterem ügyében a városi tanácshoz.
Ahogy olvastuk nagy izgalommal készülnek az építkezésre, sokan
imádkoznak a miskolciakért. Ám rossz híreket kapnak. A Jegyzõkönyv ezt
írja:
„Az olcsó barakképítkezést, mint azt testvéreink a Nehézi testvér által
felajánlott telken tervezték, a hatóság nem engedélyezte.”22
Ezzel egészen új terveket kellene megalkotni, újrakezdeni szinte mindent.
Ráadásul biztos, hogy sokkal több pénzre lesz szükségük. Mindezek ellenére
lelkesedésük töretlen. Testvérekhez fordulnak és minden lehetséges
segítséget igyekszenek megragadni, hogy imaházuk elkészülhessen.
Udvariasan „kopogtatnak” egy kis támogatásért.
Az egyház lapjának, a Békeharangnak az Egyesült Államokban is vannak
elõfizetõi. Az egyik szám végén egy rövid kérelem olvasható. Kiderül belõle,
hogy az új világba költözött magyarok közül sokan Szabolcs, Borsod és
Heves megyékbõl kerültek oda. A hirdetés írója kifejti, hogy éppen „amerikai
testvéreink vérei, rokonai, ismerõsei közt” folytatnak itthon missziót
(többek között Miskolcon). Elmondja, hogy nagy szükségük lenne egy kis
imateremre Miskolcon, és ha tudnak segítsenek, küldjenek adományokat e
célra.23
A gyülekezet vezetõje Harmann János levelet ír az éppen Amerikában járó
Funknak 1924. október 13-án. A levélben beszámol az ígéretes miskolci
munkáról. Azt is írja, hogy megismerkedett egy volt királyi táblabíróval, aki
bíztatta, írjanak kérvényt a városi tanácshoz, õ majd támogatja ügyüket,
hogy kapjanak egy telket, amelyen kápolnát építhetnek. Hozzáteszi: „Az
Úr legyen szószólónk, védõnk és támogatónk ebben az ügyben is.”24 És
még hozzáfûz valamit, ami Harmann testvérnek a gyülekezet iránti
elkötelezettségérõl, és hitbeli bátorságáról is tanúskodik:
„De most meg arra kérem a Funk testvért, hogy legyen szíves ott vagy 4000
dollárt gyûjteni a Miskolc részére. Én már gyûjtöttem itt, meg Nyíregyházán
és Franciaországban is egy pár milliót az Úr segítségével.”25
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A budapesti alkoholellenes étterem bérletével is „támogatták és fejlesztették”
a miskolci munkát.26 Bár a jelentés nem írja, hogy a pénzt mire költötték.
Nem tudni azt sem, hogy a külföldi támogatások eljutottak-e a
miskolciakhoz. Viszont a Békeharang néhány hónappal késõbbi száma a
Hazai Hírek rovat leghosszabb tudósításában a következõket írja:
„Március 15-én a magyar nemzet nagy ünnepnapján a miskolci kis
gyülekezet nagy örömnek volt részese. Az nap egy kocsmahelyiséget
avathattunk imateremmé, egy bûnbarlangot – Istenházává. Régen nem
fért már be Nehézy Károly testvérünk szobájába a sok látogató. (…) Az Úr
most megsegített, hogy a nagy vasúti híd mellett levõ tágas
kocsmahelyiséget bérelhettük, melyben háromszor annyi látogatót is
tudunk befogadni, mint eddig. Meg is telt a terem a nagy hideg dacára.
(…) Délelõtt csak a tagok gyülekeztek össze imaórára. Délután 4 órakor
pedig ünnepélyes teremavatás volt, ami nem járt semmiféle ceremóniával.
Csak énekeltünk, imádkoztunk s hallgattuk Funk testvérnek Jel. 21, 1-8
alapján tartott írásmagyarázatát. Különösen azt emelte ki, hogy
mindennek meg kell újulni a Jézus Krisztus által. E terem eddig sok
bûnnek s bajnak volt kútforrása, legyen ezentúl oly hely, ahol sokan
megszabadulnak bûneiktõl s megtalálják Krisztusban Megváltójukat. A
nagyobb terem serkentsen minden tagot nagyobb munkára.”27
Az Újvilág utcai terem avatásánál kb. 100 ember van jelen. Úgy látszik
most megtalálták a legideálisabb helyet. Viszont késõbb úgy vélik a terem
nagyon „kiesik az útból”28 , és a bérleti díj is nagyon magas. Elhatározzák,
hogy saját házat vesznek. Az ehhez szükséges utánajáráshoz bizottságot
alakítanak. 29 1926 elsõ felében átköltöznek a Gillányi utcába. 30 A
késõbbiekben ezt az épületet néhányszor még átalakítják, és hosszú ideig
itt tartják alkalmaikat. Többször felmerül az igény egy központhoz
közelebbi házra, ám végül mégis maradnak.31
A gyülekezeti ház helyének keresése tehát nem zárul le. Folyamatosan
gondolkoznak, terveznek, hogy végre megtalálják a legmegfelelõbb helyet.
Nem azért keresnek, hogy minél kényelmesebb, nyugodtabb vagy
csendesebb helyet találjanak, épp ellenkezõleg. Céljuk, hogy minél közelebb
legyenek az emberekhez, és minél többeket érjenek el.
A gyülekezet lelkészei, prédikátorai
A miskolci munka 1923-tól 1926-ig a nyíregyházi gyülekezet fíliájaként
szerepel. Ez idõ alatt nincs saját lelkészük, Wallrabenstein Jakab jár át
idõnként. Harmann József mint laikus „lelki intõ” kerül Miskolcra. A
munkát õ kezdte a városban, és az elsõ években leginkább õ gondoskodik
a gyülekezetrõl.32 Sokat tesz a miskolci imaház ügyéért, õ szerzi meg az
újvilág utcai kocsma bérleti jogát, amit imateremmé alakítanak át. Felesége
betegsége miatt azonban Funk Márton 1925-ben hazarendeli
Nyíregyházára, hogy családjával lehessen.33
Helyére ebben az évben Viktor Róbert kerül, hogy a munka tovább
erõsödjön, s önálló körzetté válhasson Miskolc.34 Viktor Róbert éppen
Frankfurtból érkezett haza, ahol elvégezte a teológiai tanulmányokat, de
még mint nem felszentelt lelkész jön Miskolcra.35 Funk ebben az évben
így ír az itteni munkáról, és az idekerülõ prédikátor feladatáról:
„Miskolcon jövõje van a munkának. Ezen a helyen olyan ember, aki
Jézusról lelkes bizonyságot fog tenni, kitûnõ eredményeket érhet el.”36
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Egy újonnan alakult gyülekezet vezetése azonban sok
nehézséggel jár, s a tapasztalatlan Viktornak hamar szembesülnie
kell ezekkel. Errõl számol be Funk Márton, ám jelentésében csak
ennyit közöl:
„Viktor testvérünk nem bírt a helyzet urává lenni. Sokféle
áramlat hátrálag hatott.”37
A fiatal prédikátor nem is marad sokáig, helyére 1926.
szeptemberében Liebstöckl Jenõ kerül, aki az immár önálló
körzetté vált gyülekezet elsõ lelkésze lesz.38 Aktív gyülekezeti és
missziós szolgálatot végez, amelybe a közösséget is bevonja.
Hamar beilleszkedik, megnyeri a tagok, és a hatóságok bizalmát
is. „Szorgalmasan dolgozott és nem restelkedett a kézimunkától
sem” – írja róla Funk. Benne a közösség egy igazán áldozatkész
lelkészt nyer. Kiköltözik egy szomszédos faluba, hogy ezzel is
csökkentse a misszió költségeit, innen jár be minden nap
Miskolcra.39 Nagy lelkesedéssel végzi a missziói munkát, a város
környéki falvak egész sorában prédikál, bár gyülekezetalapításig
sehol nem jut el.40 1927-ben Niederhauser Benjámin, a Svájci
Cigánymissziói Egyesület titkára jár Miskolcon. Látogatásáról
így tudósít a Békeharang:
„Mindenütt nagy érdeklõdést tanúsított a cigányok iránt. A
Zsolca melletti cigány putrikat is felkereste s pár részvevõ szót
intézett hozzájuk, elbeszélgetve velük. Lefényképezte õket s azt
ígérte, hogy svájci barátai közt ruhát gyûjt, hogy ne járjanak a
gyermekek télen is meztelenül.41
Liebstöckl érzékeny az elesettek, tragikus sorsú emberek iránt.
Ez egyre többször megmutatkozik szolgálatai során. Erre példa,
hogy Niederhauser buzdítására, õ maga is elkezd foglalkozni a
cigánymisszióval42 , illetve erre következtethetünk egy másik
feljegyzésbõl is:
„Miskolci prédikátorunk eddigi tevékenykedésével is
megmutatta már, hogy az öngyilkosokat, a rossz útra tévelyedett
fiatalkorúakat, a börtönbõl szabadultakat, az Igével akarja és
tudja jobb emberekké tenni.”43
h

Emellett rendszeresen tart evangélizációkat, gondozza a
gyülekezetet, intézi a kápolna ügyét. 1928. augusztusában, két
évi szolgálat után azonban elhelyezik, utódja a volt evangélikus
kántortanító Lõbel János lesz.44
Idõ kell ahhoz, hogy gyülekezet és lelkész megismerjék egymást,
összeszokjanak, és egyre jobban együtt tudjanak dolgozni. A
gyülekezet elmúlt 5 éve alatt 5 prédikátor fordult meg közöttük.
Most azonban végre megnyugodhatnak, mert hosszabb idõre
kapnak lelkészt. Az is jelentõs változás, hogy Lõbel beköltözik a
gyülekezeti házba. Ezzel is tovább erõsödhet a munka a ház falain
belül és kívül is. Az új lelkész beilleszkedése azonban nem megy
zökkenõmentesen. A metodistákkal kapcsolatban sokszor
elhangzik ebben az idõben a szektás jelzõ.45
Folytatása következik!
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Az élet nagy

?

-sei…

MEGHÍVÓ

Egy választ keresõ hétvégére

És vala az élet nagy ?-sei.
Van benne valami….
Van bennem valami?
Vagyok valami?
Vagy valaki?

AKI KÉRDEZ:
TE

AKI VÁLASZOL:

„Teremté tehát Isten az embert…”
„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.”
(1Móz 1, 27 és 31.)

És akkor én is jó vagyok.
De hogyan valósulhat meg bennem ez a jó?
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Téma?

Az élet nagy kérdései.

Hol?

Pécelen

Mikor?

2008. március 14-15-16.

Helye?

Fáy András
Szakközépiskola és
Kollégium

Utca, házszám?

Maglódi út 57.

Megközelítés busszal?

Budapestrõl Örs vezér
térrõl 61E jelzésû busszal a
végállomásig ott átszállnia
69-es buszra.

Megközelítés vonattal?

A Keletibõl, Pécelen a
vasút állomáson a 69-es
busszal. A 69-es busz az
iskola elõtt áll meg.

Mit hozzak?

Bibliád, érdeklõdésed,
kérdéseid, nyitottságod,
hangszeredet, játékot.

Részvételi díj?

A hétvége 5.300 Ft/fõ. (A
teljes ár 6800 Ft, de 1500
Ft-tal egyházunk támogatja
a részvételt)

Jelentkezési határidõ?

2008. február 29-ig a helyi
ifjúsági vezetõnél.

?
?
?

