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É v i  J e l i g e 
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott 

minket az Isten dicsőségére.” Róma 15:7 

E g y h á z u n k  2 0 1 5 .  É v i  J e l i g é j e : 
„Kérjétek tehát az aratás Urát, 

hogy küldjön munkásokat az aratásába.”  Máté 9:38

Te r v e z e t t  m á r c i u s i  p r o g r a m j a i n k :

Böjti tanítói sorozat
Március 1. Böjt 2. vasárnap Úrvacsorai Istentisztelet Ébredj fel, aki  

 aluszol (Önvizsgálat hol vagyok én?)  Efézus 5,14.
Március 8. Böjt 3. vasárnap A sátán mesterkedései (Ki az én ellensé- 

 gem?) 2Kor. 2,11.
Március 15. Böjt 4. vasárnap Kalandozó gondolatok (Gondolati bű- 

 nök és azok forrásai) 2Kor. 10,5.
Március 22. Böjt 5. vasárnap Hívőkben lévő bűnről (Kedvenc, meg- 

 tűrt, nem látom, nem akarom látni.) 2Kor.5,17.
Március 29. Böjt 6. Virágvasárnap - Rádiós istentiszteletet Pécsről  

 közvetítik
Egyéb programok
Március 6.-án pénteken 17 órakor Világ imanapot ünneplünk a  

 Belvárosi református templom tanácstermében, melyet szeretet- 
 vendégséggel zárunk

Március 13-15-ig Ifjúsági csendesnapok lesznek 
Március 28.-án szombaton Hajléktalanok között szolgálunk

R e n d s z e r e s  p r o g r a m j a i n k :

Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
Kedden 19 órakor ifjúsági óra van
Csütörtökön Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz 
Pénteken 17 órakor házicsoport lesz (változó helyszínnel) 
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet van Pécsett, 

 1500 órakor Hidason. 
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. 
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 Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentisztele-
tünk van az evangélikus imaházban.

Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.

M é d i a  h í r e k

Március 29.-én vasárnap 10 órakor rádiós istentisztelet lesz a Kossuth 
Rádióban.

Kívánjuk, 
hogy Isten áldja meg mindenki életét, 

aki ebben a hónapban ünnepli 
születésnapját!

I n f o r m á c i ó

Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet sze-
retnénk mondani az elmúlt év elején az állam felé fizetett adójának fel-
ajánlható 1-1%-ért, mellyel a Magyarországi Metodista Egyház, illetve a 
Márta-Mária Alapítvány javára rendelkezett.

 A Magyarországi Metodista Egyházat több, mint 1360 személy  - 
6.284.977,-Ft-tal támogatta, és 

A Márta-Mária Alapítvány javára 482.072,- Ft-ot kaptunk az alapít-
ványi 1% után. Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a fel-
ajánlásokra, köszönjük!

Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg is-
merősei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel!

Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073
Az egyházunk öregek otthonát támogató

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17

M á r c i u s
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róm. 8,31

Milyen különös kérdéssort állít itt fel Pál. „Mit mondjunk? Ha Isten ve-
lünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájun-
kért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná 
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Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt 
feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki 
választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongat-
tatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy 
fegyver?” A kérdés sorozattal mindig egy szinttel feljebb emeli az olvasóit 
az apostol. A római levél első fele záródik itt, a 31-39. versig, emelkedett 
és a személyes átélés mélységétől áthatott szavakban.

Választottaiért maga Isten száll síkra: ki árthatna akkor nekik? Ha 
Isten velünk, ki lehet ellenünk? Isten választottait semmi és senki sem 
szakíthatja el az ő szeretetétől.  Ez az örömteli tény erősíti az üdvbizo-
nyosság kérdésére kapott válasz mellett azt a választ is, hogy mit jelent a 
választottakra nézve Isten lépésről lépésre valósuló üdvözítő terve, és mit 
jelent mindaz, hogy Isten igazságának ajándékát megnyerni. 

Isten hatalma az ellenünk való hatalomból érettünk valóvá lett. Isten 
az üdvösségünk kérdését maga legfőbb ügyévé tette. Ha ez így van, akkor 
minden vele ellenséges hatalom, amely minket támad, vele találja magát 
szembe. Hogy ez így van, annak bizonysága Krisztus értünk hozott ál-
dozata: ha egyszülöttjét nem kímélte az Atya, amikor megmentésünkről 
volt szó, akkor már megtette a legnagyobbat. Ehhez képest csak ráadás, 
ha most ezek után az egész örökséget nekünk adja: hiszen éppen azért 
mentette meg életünket, hogy dicsőségének örökösei lehessünk.

Életünk első nagy veszélye a bűn: ezt Isten megigazító kegyelme és 
Krisztus váltsága hárítja el fejünk felől (Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt 
feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk). Az Istennel 
ellenséges hatalmak ütköző pontja a választottak élete, ezért szüntelenül 
vádolnak minket, hogy kétségbeesésbe és bizonytalanságba kergessenek 
bennünket. De hiába: ha sok minden el is takarja életünkben Krisztus 
halálának és feltámadásának valóságát, meg nem semmisítheti semmi. 
Váltságának gyümölcse az erőforrása életünknek: (ő felment az Atyához, 
így küzdelmeinkben nem állunk egyedül, mert ő helytáll értünk az Atya 
előtt, és hathatósan képviseli előtte ügyünket). Ezért mondhatjuk: Ha 
Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Életünk másik nagy veszélye nyomorúságaink, de ezek sem veszélyez-
tethetik üdvösségünket, mert Krisztusért való szenvedésünk jelei, így az 
ő szeretete segít bennünket helytállni ezekben.

A választottak földi élete - éppen az Istennel ellenséges hatalmakkal 
való aktív harc miatt - telve van olyan nyomorúságokkal, amelyek szo-
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rongással töltik el Isten gyermekeit. Kérdésessé teszik bennük az üdvös-
ség teljességének valóságát, mert átérzik, hogy ezek által a sátáni erők 
akarják őket elszakítani Krisztustól. Pál itt azokból a viszontagságokból 
ad ízelítőt, amelyeket missziói munkája során kellett napról napra el-
szenvednie. Azt nem ígéri Isten, hogy ezekből kiszabadít minket, de azt 
annál inkább, hogy ezek között megtart és velünk van. Kétségeinkből az 
Ő szava felemel. Az életünk elvesztése is, amikor emberek tudomásunkra 
akarják hozni, hogy nem vesznek bennünket emberszámba, Krisztusért 
történik, és életre szóló magvetés. Nem a gonoszság diadalát hirdeti, ha-
nem győzelmünket Krisztus által, aki élete árán szeretett minket. 

Így a mi életünk is csak az az ár lehet, amelyet hajlandók vagyunk 
„lefizetni” embertársaink és a világ javáért, üdvéért. Ezért teszünk vallást 
ezekkel a szavakkal: Isten velünk, ki lehet ellenünk!

Krisztus szeretetében Isten szeretete lett nyilvánvalóvá irántunk: et-
től a szeretettől semmi nem választhat el. Az első nagy feszültséget az 
élet és halál ellentéte jelenti benne: mindkettő elemi erejű megrázkódta-
tásokkal jár számunkra. De érintkezésben vannak életünkkel mennyei 
hatalmak is (talán jó és gonosz angyalok), de sem ezek, sem az időbeli 
(talán a történelem eseményei), sem a térbeli jelenségei nem állhatnak 
oda közénk és Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megbizonyí-
tott szeretete közé.

Urunk köszönjük, hogy ebben a hónapban azzal erősítesz bennünket, 
hogy szívünkbe és szánkba adod a vallástételünket, ha az ellenség támad: 
Isten velünk, ki lehet ellenünk. Ámen.

G y u r k ó  J ó z s e f

A  v i l á g h á l ó n

Ezért is az URAT áldom,
hogy eljut a Világhálón
mindenkihez az üzenet,
hogy Ő ma is hív és szeret
minden bűnöst...
s ki az, ki nem?
Mindenkié a kegyelem a KRISZTUSÉRT,
KI életét áldozta fel a bűnösért.

F ü l e  L a j o s



6

F u t á s

Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörű szépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...

Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
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sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

F ü l e  L a j o s

M e g e m l é k e z é s
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr. 

V. Mózes 8:2/a

Az elmúlt év decemberében volt 70 éve, hogy több tízezer (főként német 
ajkú, de jelentős számú magyar) civil lakost elhurcoltak a Szovjetunióba 
kényszermunkára. Sok ezren ott lelték halálukat az embertelen „lakás” és 

„élelmezési” körülmények között. 
Gyülekezetünk tagjai közül Schauermann Menyhértné volt 3 és fél 

évig a Szovjetunióban kényszermunkán, de az Úr kegyesen hazahozta. 
Elmondása szerint hitre jutásában döntő szerepe volt élete e nehéz sza-
kaszának.

Az országban több helyen tartottak megemlékezéseket. Így Siklóson is, 
ahol Gyurkó József lelkészünk volt az ökumenikus ünnepség felkért ige-
hirdetője. Az ott elhangzott igehirdetés szövege megtalálható honlapun-
kon: https://pecsimetodista.wordpress.com/elozetes-2010-evi-musorrend-
a-tv-ben-es-a-radioban/igehirdetesek/ 

Ugyancsak ez év a német ajkú lakosság kitelepítés megkezdésének 70. 
évfordulója. Az 1945-47 közötti kitelepítések és kitelepülések érzékenyen 
érintették egyházunkat is. Jelentősen csökkent a györkönyi, a Dombóvár 
környéki és a nyíregyházi gyülekezetünk létszáma.

Szomorú szívvel emlékezünk a fájdalmas eseményekre, de egyúttal 
hálásak vagyunk azokért megtapasztalásokért és lelki megújulásokért, 
amiket az Úr lelke a nagy nyomorúságban szorongatott emberek között 
munkált. E szorongattatás hatására alakult meg a hidasi gyülekezetünk is. 

S c h a u e r m a n n  H e n r i k
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K é r é s  a z  ö r e g s é g h e z

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.

Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.

A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.

Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.

Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegektől.

Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: — Készen. 

Á p r i l y  L a j o s

V a l a h o l  e g y  k i s b a b a  v á r  r á n k
Tihanyi Péter 1999. 05. 19.-én készített riportot a családdal

Lugosi Család:
Apa: Lugosi László 41 éves rajztanár. 
Anya: Lugosi Ági, 41 éves zongoratanár. 
Gyerekek: Lugosi Veronika: 18 éves múlt, Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola hallgatója. Több magyar hegedűverseny győztese, Lugosi Zoltán: 
17 éves, a klarinét különleges képességű megszólaltatója, a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója. Lugosi Zsófi: 12 éves, szinte min-
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den hegedűversenyt megnyert, amin eddig indult. Bach, Mozart, Beethoven, 
valamint a kortárs hegedűversenyek egyéni hangú tolmácsolója. Négy év óta 
koncertezik. Most is csodagyerekként tartják számon. Végül: Lugosi Dániel: 
3 hónapos. (Még nem tudni melyik hangszer lesz az övé.) Róla szól ez a törté-
net. Fogadják szeretettel.

Mióta a kisbaba velünk 
van, a család élete felizzott. 
Mindnyájan fiatalabbak 
lettünk

T. P.: Milyen vágy, mi-
lyen belső késztetés ve-
zetett benneteket, hogy 
három nagy gyereketek 
mellett vállaljatok - örök-
be fogadjatok - egy három-
napos csecsemőt?

Laci: Mikor az örökbefogadáshoz szükséges engedélyeztetésért men-
tünk az igazgatóhoz, az ajtó előtt tíz méterrel összenéztünk a feleségem-
mel:  „Mit fogunk mondani, hogy miért is akarjuk?”

T. P.: Ezt kérdezem én is.
Laci: Annyi szeretettel telítődtem mostanra, olyan harmónia van a 

családunkban, hogy ezt tovább kell adnom valakinek. Egyre többször 
éreztem azt mostanában, most tudnék igazán apa lenni. Ami netán az 
előző három gyereknél nem úgy sikerült, amit nem tudtam megvalósíta-
ni, az most sikerülne. A feleségem ezt ugyanígy érezte.

T. P.: Ne viccelj, mi az, hogy az előző háromnál nem úgy sikerült? A 
gyerekeidről sugárzik a jólneveltség, az értelem, a tinédzserbáj és nem 
utolsó sorban a tehetség. A hazai és nemzetközi zenei versenyek állandó 
győztesei. Miről beszélsz?

Laci: Szóval az a lényeg, hogy a nagy, nagyobb és még nagyobb gyere-
künk után borzasztóan vágytunk egy kisgyerekre, egy bébire.

Ági: Tudod, már olyan olajozottan és flottul mentek a dolgok. Minden 
már olyan „élire volt állítva”. Hiányzott a gyereksírás, a gőgicsélés, a friss 
pelenka illata. Hiányzott az a fajta nyüzsi, az a fajta élet, amit csak egy 
kisbaba jelenléte tud adni.
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Laci: Azt is tudtuk és éreztük, hogy ez nem csak a mi ötletünk, gondo-
latunk, hanem ez Isten tervében is benne van, ez az ő gondolata is.

T. P.: Ezt a mondatot kérném szépen részletesen és érthetően elmagya-
rázni, tudniillik így ez kicsit nagyképűen hangzik.

Ági: Na jó, akkor egészen messziről kezdem, hogy megértsd. Húsz 
éves házasok vagyunk, de még soha nem voltunk kettesben nyaralni se-
hol. Vágytunk külföldre utazni, pihenni, csak ketten, a gyerekek nélkül. 
Sikerült a három gyereket „széttenni”, és mi Görögországba szándékoz-
tunk utazni. Mielőtt kifizettük volna az utat, barátaink megkértek min-
ket egy óriási segítségre. Egy balatoni tábort szerveztek, és pont arra a két 
hétre nem volt tanár a gyerekek mellé, mert hirtelen lemondták. Kérték, 
mentsük meg a tábort és azt a száz gyereket azzal, hogy elvállaljuk. Na, 
most képzeld el! Már hetek óta a görög szigetekről álmodoztunk, csak 
ketten, tengerpart és a pénzünk is meg volt rá. Erre azt kérték a barátaink 
tőlünk, hogy vállaljuk el: száz gyerek, Siófok környéke, egész nap a gyere-
kekkel két hétig. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit mi terveztünk.

Laci: Mi csípőből válaszoltuk, hogy: „Nem, dehogy, akkor külföldön 
leszünk, köszönjük, nem kérjük.” Ezután szinte óráról órára mindket-
tőnk vágyai megváltoztak. Pár nap múlva kifejezetten vágytunk arra, 
hogy a száz gyerekkel együtt a siófoki táborba menjünk. Egyszer csak 
szívünk minden melegével odakívánkoztunk. Azonnal visszahívtuk őket, 
hogy ha nem késő, örömmel elfogadjuk a meghívást. Nem volt késő. 
Görögországot lemondtuk. Ezt a megmagyarázhatatlan irányváltást 
ilyen hirtelen csak Isten tehette. A mi természetes emberi vágyaink nem 
alakulhattak ennyire át. Éreztük, hogy valamiért Isten akarata az, ami 
történik. Pontosan azon a napon, mikor indult a tábor, lettünk húsz éves 
házasok. Az első nap délutánján a tábor sofőrje kezembe adta két hóna-
pos kisfiát, Boriszt. Ebben a pillanatban minden előzmény nélkül óriási 
erővel tört fel belőlem egy ellenállhatatlan vágy, szeretnék újból apa lenni. 
Elkezdtem vágyakozni újból arra a szeretetre, gondoskodásra, odafigye-
lésre, „biztonságot nyújtok valakinek” című élményre, amit az atyaság 
szóval lehetne legjobban összefoglalni. Vágytam arra is, hogy azt a sok 
örömet és szeretetet, amit egy kisgyerek tud adni, elfogadjam. Mondom 
még egyszer, mindez elemi erővel tört fel belőlem, pillanatok alatt, szinte 
a semmiből.

T. P.: Igen, ezeket élted át és érezted te. És a feleséged? Ehhez azért két 
ember kell
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Ági: Én Laci mellett álltam éppen. Az, hogy a sofőr a férjem 
karjába tesz egy kisgyereket - mert hogy neki ott hirtelen vala-
mit csinálnia kellett - természetes dolog. Én csak akkor figyeltem 
föl erre, mikor teljesen felindultan, könnyek között odaszól ne-
kem: „Ági, most szeretnék igazán apa lenni”, és a kezembe adja a 
babát. Abban a pillanatban az a gyönyörű kis kölyök - és Isten - 
ezt a vérátömlesztést velem is megcsinálta. Kezemben a gyerek, Lacival 
csak nézzük, nézzük egymást és egyszer csak nagyon csendesen - nem úgy 
felindulva, mint ő - azt mondom neki: „Szeretnék anya lenni.” Pontosan 
41 évesek voltunk, pontosan aznap voltunk 20 éves házasok, és pontosan 
ugyanabban a pillanatban kezdtünk el sírni.

T. P.: Ne haragudjatok, akkor miért nem „saját készítésű” a gyerek, 
miért örökbefogadott? A 41 év az még egy gyönyörű kor. Még mindenhez 
gyönyörű.

Vágytam újból arra a szeretetre, gondoskodásra, amit az atyaság 
szóval lehetne összefoglalni

Ági: Laci, tudod mit, akkor mondjunk el mindent!
Laci: Hogy miért néztünk egymásra hosszan és miért folyt a sze-

münkből a könny, szinte megállíthatatlanul? Tehát, hogy mitől volt 
ilyen felemelő és ugyanakkor ilyen drámai is a pillanat? Tudod a szí-
vemmel már 10-15 éve problémák vannak. Egy orvos ismerősünk azt 
tanácsolta, ha már úgysem akarunk gyereket, ő javasolna egy orvosi 
beavatkozást. Nyugati tapasztalatok alapján bátran mondja, hogy a szí-
vet ez valamilyen módon megerősíti. De gondoljuk meg, gyerek ezután 
nem lehet. Ezt a műtétet a tábor előtt egy héttel én megcsináltattam ma-
gamon.

T. P.: Te jó ég! Ezt leírhatom?
Laci: Ha úgy látod jónak, igen. De most már akkor szeretném végig-

mondani a történetünket
T. P.: Megtisztelnél vele, nagyon érdekelne.
Laci: Ezután kicsit elbizonytalanodtunk a tekintetben, hogyan tovább. 

Abban biztosak voltunk, hogy Isten szándéka és a mi szándékunk egybe-
esik - gyereket szeretnénk. Na de hogyan? Emberileg és orvosilag nekem 
ez már nem lehetséges. Most kezdjünk el hinni abban, és kezdjünk el 
imádkozni azért, hogy Isten tegyen csodát velem?

T. P.: Akkor most egészen konkrétan mi is volt az elbizonytalanodá-
sotok pontos oka?
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Ági: Az, hogy nem éreztük, hogy Isten ezt akarná. Az tuti, hogy min-
denki gyereket akart, az is, hogy Lacinak nem lehet. Ne érts félre, mi 
semmit nem adtunk föl, csak nem tudtuk, hogyan tovább. Ezek a hóna-
pok így teltek el. Sokat imádkoztunk külön is, együtt is a gyerekekkel - a 
kép nem lett tisztább. Lassan kezdett valamifajta bizonytalanság elárasz-
tani mindnyájunkat. A 98-as év a vége felé közeledett. Egy este, mikor a 
család együtt volt, az RTL-en ment valami műsor. Lehet, hogy a Fókusz 
volt, nem emlékszem már. Beszélgettünk. Egyszer csak hirtelen, mind-
nyájan elhallgattunk és a tévére figyeltünk. Megrázó képeket mutattak 
az eldobott, állami gondozásba került gyerekekről. Bemutatták milyen az 
életük csecsemőkorban, hat-hétéves korban, és tinédzserkorban. Egyszer 
csak megszólal Zoli: „Anyu, mért nem fogadunk örökbe egy kisbabát?” 
Ahogy ezt kimondta, mintha minden homály, bizonytalanság eltűnt vol-
na az otthonunkból. Mintha egy hónapok óta beborult égbolton egyszer 
csak átragyogna a napfény. Minden világos, egyszerű és magától értetődő 
lett. Nem értettük, miért nem jutott ez eszünkbe idáig egy pillanatra sem. 
Még ott, este megbeszéltük, hogy jól van, akkor örökbe fogadunk egy 
csecsemőt. Hosszú hónapok óta először volt teljes nyugalom bennünk. Ez 
a nyugalom valószínűleg abból adódott, hogy ez a terv, ez a szándék egy-
beesett Isten akaratával is. Ezt a fajta nyugalmat mindig ilyenkor szoktuk 
érezni.

Laci: Aztán a szeretetnek elkezdtük egy új ízét, vagyis egy új aspek-
tusát is érezni, sőt megtapasztalni. Ez az irgalom volt. Egy kis emberke 
életét - akit Isten életre szánt, de az anya eldobta - mi vissza fogjuk kala-
uzolni az életbe.

Ági: Természetesen mind a három gyerkőctől megkérdeztük, hogy 
ők is akarják-e ilyen módon a gyereket. Részletesen elmondtuk ne-
kik, hogy ez mivel jár, vagy mivel járhat. Beleegyezésük jeléül any-
nyi puszival halmoztak el bennünket, amennyivel az utóbbi évek-
ben soha. Már másnap elkezdtük az utánajárást. Környezetünkben 
nagyon sokan - főleg a nem hívő barátaink - elég érzékletesen 
ecsetelték a ránk váró bonyodalmakat. Keményen lebeszéltek a dologról.

T. P.: Mivel indokolták ezt, hogyan érveltek?
Laci: Évekig tartó, bonyolult és túlszabályozott ügyintézés. Két-

három, sőt néha még négy évi várakozás is egy gyerekre. Ez természetes 
szinten igaz is. Mint kiderült, valóban így van. De mi Istent kezdtük el 
bombázni az imáinkkal.
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T. P.: Miről szólt, mi volt ez az ima?
Laci: Ez majdhogynem egy ultimátum volt. Azt kértük Istentől, ha ezt 

ő is így akarja, hogy ilyen módon szülessen meg a negyedik gyermekünk, 
akkor a bébi legkésőbb három hónapon belül legyen a családunkban.

Ági: Még valami! Mi ahhoz nagyon ragaszkodtunk, hogy a baba pár 
napos, pár hetes, legfeljebb egy-két hónapos legyen. Szívünk vágya igazá-
ból az volt, hogy születése után a baba három nappal velünk legyen.

Laci: A GYIVI-ben, meg máshol is teljesen hülyének néztek minket, 
azt mondták: „Nem vagyunk normálisak. Három felnőtt gyerek után, 41 
évesen minek még egy negyedik.”

Ági: Bennünk viszont egyre nagyobb volt a vágy a kis bébi, az új család-
tag eljövetele iránt. Képzeld el, ezekben a hetekben Veronika is és Zsófi is 
olyan versenyeket nyertek (az egyik országos, a másik nemzetközi), amelyek 
kivételesen pénzdíjasak voltak. Azt a kis pénzt, amit kaptak, a babára elvá-
sárolták. A babára, aki akkor még nem is létezett. De a gondolatainkban, a 
vágyainkban, a beszélgetéseinkben igen. Hazamentem és telis-teli volt 
a ház játékokkal, kis ruhácskákkal, pelenkákkal, babakocsival. Zoli 
a zsebpénzéből ugyanezt tette. Tudtuk, nagyon tudtuk, hogy van 
Magyarországon egy kisbaba valahol, aki ránk vár. Mikor megcsörrent 
a telefon, mindig azt vártuk, hogy azt mondják, hova, melyik városba 
menjünk azért a kisbabáért, aki csak az én ölemben tud majd megvi-
gasztalódni. És egyszer csak eljött egy nap és eljött egy este. És tíz óra 
volt és csörgött a telefon. Egy vidéki kisváros kórházából hívtak: „Tegnap 
született egy gyönyörű, egészséges kisfiú és az anyja látni sem akarja. A 
szülés után még csak ránézni sem volt hajlandó. Holnap jöhetnek érte.” 
Azt is mondták még a telefonba, siessünk, mert a baba a születése óta 
szinte egyfolytában sír és senki nem tudja megvigasztalni.

Laci: Másnap hajnalban kocsiba ültünk. Mikor kihozták nekünk a 
babát, akkor is sírt. Akkor a nővérek ráteszik a feleségemre és a baba 
megnyugszik! Születése óta először.

Ági: Rátették a vállamra azt a kis porontykát, és abban a pillanatban ab-
bahagyta a sírást, elkezdett durmolni, mint egy kis cica. Mondták a nővé-
rek: „Ez fantasztikus, érzi, hogy jó helyre került.” Ekkor meg a nővérek sze-
méből kezdett potyogni a könny. Nem győztek ajándékokat hozni nekünk. 
Elhalmoztak minket pelenkával, gyümölcscsel, cumival, mindennel. 
Háromnapos volt, mikor hazahoztuk.

T. P.: Az anyát nem ismertétek meg ott, a kórházban?
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Laci: Nem akart találkozni velünk, szégyellte magát. Egy 19 éves, 
csinos, jól szituált hölgy volt. Az orvos szerint mindent megtett, hogy 
spontán módon elvetéljen. Teljesen lekötötte és leszorította a hasát. A 
csöppség orrán ennek még látszódtak a nyomai. Ki tudja, mi lett volna 
ebből a gyerekből. Ki tudja, hol végezte volna, az utcán, börtönben vagy 
egy fecskendő mellett? Mióta velünk van, az egész család élete felfrissült, 
felizzott. Mindnyájan fiatalabbak lettünk. Átfogja, összefűzi és még job-
ban eggyé teszi a családot. Még több szeretetet hoz ki mindnyájunkból. 
Mikor ebbe az új lakásba költöztünk, a konyhába bútort kellett venni, 
mert nem volt. Öten voltunk, de valamiért egy hatszemélyes asztalt vet-
tünk. Mikor leültünk, mindig volt egy olyan furcsa érzésem, mintha on-
nan hiányozna valaki. Most már ezt nem érzem. Jogilag is sikerült olyan 
szerződést kötni, mintha vér szerinti gyerekünk lenne. Ugyanúgy örököl 
ő is mindent, és ugyanolyan jogai vannak, mint a többi háromnak. Most 
már négyfelé megy a csoki, a kóla és majd a zsebpénz is.

Ági: A Zeneakadémián, ahol Zsófi és Veronika is tanul, azt mondták 
többször is: „Nem tudod, kik azok a Lugosiék? Azok, ahol az a három 
csodagyerek van.” Jelentem tisztelettel, most már négy van. A negyedik 
is csodagyerek. Igen, csoda, hogy van.

Laci: Lugosi Dánielnek hívják.
w w w. H e t e k . h u / r i p o r t

Lugosi Dániel Ali, aki 2014 őszi 
Virtuózok televíziós tehetségkutató ver-
senyén klarinét játékával a „tinik” korcso-
portban első helyezést ért el, és a közönség 
díjat is ő kapta meg. 

Nyilatkozatából idézve: 
- Mire vagy a legbüszkébb az életben??
- Büszkeség helyett inkább hálás vagyok 

a kapott tehetségemért, és hogy másoknak 
is örömet adhatok ezzel. 

- Ki a példaképed?
- Jézus a példaképem, engedelmessége és 

állhatatossága miatt. Szakmailag Martin 
Fröst, a magával ragadó profizmusa és hu-
mora miatt.
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H á z a s s á g  h e t e
Megtartó hűség - 2015. február 8-15. 

M i t  s z ó l n a ,  h a  l á t n á ?

Mindketten rendszeretők, pontosak és 
struktúrákban gondolkodnak. Értékelik 
egymás megbízhatóságát, őszinteségét. 
Harmincöt éve él együtt hűségben az idei 
házasság hete házaspárja, Tomka János és 
Tomkáné Zsáry Anikó. A kulisszák mögé 
nézve azonban nem minden ilyen egysze-
rű, és ahogy a feleség mondja: még a lát-
szatát is el szeretnék kerülni annak, hogy 
ők „a mintaházaspár”. 

Budai otthonában fogad Anikó és 
János. Ha már pontosak és rendszeretők, 
mi is tartjuk magunkat ehhez, másod-
percre pontosan a megbeszélt időre érke-
zünk, hogy életükről, házasságukról, hétköznapjaikról faggassuk őket. 
János főiskolai tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékveze-
tője, a KPMG Akadémia ügyvezető igazgatója 2014 végéig, Anikó pedig 
építészmérnökként lakások és családi házak építészeti- és belsőépítészeti 
tervezésével, projektvezetéssel foglalkozik. Kifinomult ízléssel berende-
zett házukban szinte minden Anikó keze munkáját dicséri, még a meleg 
túrótorta és máktorta is, amivel kétszemélyes stábunkat várja.

Ritka történet
Érdeklődve hallgatjuk megismerkedésük körülményeit, ma már egyre 

ritkábban botlunk hasonló történetekbe. János ugyanis azt meséli, hogy 
éppen végzett az egyetemen, amikor kinézte magának az akkor még ti-
zenöt és fél éves Anikót. Elhatározta, hogy megvárja, és feleségül veszi. 
Ha már eldöntötte, így is cselekedett, de a várakozás ideje nem volt köny-
nyű.

„Anikó gyönyörű és nagyon komolyan gondolkodó lány volt. Három 
évet vártam rá. Bizonytalan időszak volt ez, hiszen közben bárki lecsap-
hatta volna a kezemről, én ugyanis nem beszéltem neki az érzéseimről. 
Abban azonban biztos voltam, hogy őt akarom. Csak a legjobb barátom-
nak meséltem a szándékaimról, illetve naplót vezettem erről a három év-
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ről, amit aztán megmutattam Anikónak, majd később a felnőtt gyereke-
inknek is” - emlékezik vissza János.

„Mekkora érték vagyok a számára”
„Amikor az egyetemi felvételim után igent mondtam a lánykérésre, 

János ideadta nekem a naplót, hogy elolvassam. Nagyon megható, hogy 
képes volt három évet várni rám. A naplóból kiderült, hogy vívódások-
kal, küszködésekkel, szenvedésekkel teli három év volt mögötte, azonban 
csodálatos érzés volt azzal szembesülnöm, hogy mekkora érték vagyok a 
számára”– mondja Anikó.

Megérte várni
Abszolút megérte a várakozás - teszi hozzá mosolyogva János. 

„Egyetértek azzal a mondással, hogy nem azt kell elvenni feleségül, akivel 
el tudja képzelni az ember az életét, hanem azt, aki nélkül nem tudja el-
képzelni. Nekem fontos volt, hogy tisztán menjek a házasságba, nem volt 
előtte más az életemben.” A hasonlóságokról szólva Anikó azt mondja, 
hogy mindketten a reál beállítottságúak, de sok különbség is van érdek-
lődésükben.

„Az tetszett meg Jánosban, hogy rendszerben, struktúrákban gondol-
kodik. Rendszer és szervezettség jellemezte az életét, amit mondott, akár 
táblázatba lehetett volna foglalni. Kevés olyan valódi, gondolkodó férfit 
ismerek, akiről úgy süt a tisztaság és korrektség, mint Jánosról. Sosem 
maszatol, mindig érthető, egyértelmű, és nekem ez nagyon fontos.” János 
nem hagyja szó nélkül a dicséretet, odaszól a feleségének, hogy „akko-
riban azért nem így raktad össze magadban a dolgokat”. Hogyne, az is 
számított, hogy János helyes volt - ismeri el Anikó nevetve.

Igazán haladni
A házasság hete idei szlogenje a megtartó hűség, ez is szóba kerül be-

szélgetésünkben. A házaspár szerint nem igazán divatos dolog ma a hűség, 
pedig úgy gondolják, hogy a fiatalok többségében ott lapul a hűség iránti 
vágy. Anikó szerint a hűség olyan, mint a mosoly.

„A mosoly mosolyt szül. Ha valaki érzi, hogy a másik hűséges hozzá, 
akkor szinte automatikusan következik belőle, hogy ő is csak hűséges 
lehet. A hűség megtartja a házasságot és megerősít.”

János azt hozza szóba, hogy a megtartó hűség fogalma túlmutat a há-
zasságon, hiszen az nagyon fontos a karrierben, barátságban is. A három-
gyermekes édesapa úgy véli, hogy a szakmai ranglétrán az tud igazán 
haladni, aki mögött stabil házasság áll.
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„1999 karácsonya előtt behívott a cégünk vezérigazgatója, és új pozí-
ciót kínált nekem. Csak néhány nap gondolkodási időt kaptam, és igent 
mondtam. Emlékszem, hogy Anikó a vacsoránál azt mondta a gyerekek-
nek, apátokat előléptették, rengeteg dolga van, ezért idén nem megyünk 
síelni. Természetes volt számára, hogy lemondja a pihenést, pedig nagyon 
várta, neki mindig fontos az utazás. Nekem ez a gesztus nagyon jólesett, 
és segített továbblépni a szakmában.”

Különböző igények
Anikó szerint János is számos dolgot megtesz miatta, csak azért, mert 

ő szeretné.
„Szeretek bolhapiacra járni vásárolni, és János erőt vesz magán, eljön 

velem, csak azért, mert tudja, hogy szeretném. Ráadásul igyekszik nem 
morogni, hanem ha eldöntötte, hogy elkísér, akkor nincs vita. Még tánc-
tanfolyamra is eljárt egy ideig a kedvemért, csupán szeretetből. Amikor 
hosszabb betegséggel küszködtem, rengeteg programot lemondott, és 
nem vállalt el különféle megbízásokat, hogy több időt tölthessen velem, 
és elkísérhessen a kezelésekre.”

János a lehető legtöbb munkát otthon végezte Anikó betegsége alatt, a 
kórházi folyosón várakozva javított dolgozatokat, a könyvét pedig otthon 
írta.

„Nekem nincs igényem arra, hogy kísérgessenek - mondja János -, de 
saját hibáimból meg kellett tanulnom, hogy Anikónak ez fontos. Amikor 
én voltam kórházban elküldtem őt, hogy ne várakozzon, hiszen még 
ágyat is csak órák múlva kaptam. Én egy könyvet olvasva jól elvagyok 
egyedül is” - fűzi hozzá. Valóban így van - erősíti meg Anikó. „Amíg egy 
repülőtéri várakozás engem idegesít és unatkozom, addig János békében 
olvasgat, és képes elmélyülni ebben a helyzetben is. A döntéseknél pedig 
pont fordítva van: János gyorsan dönt, én pedig jobban szeretem megrág-
ni a dolgokat, és az utolsó pillanatban határozni.”

Pengeváltás nélkül
Azt kérem a házaspártól, hogy meséljenek életük konfliktusos helyze-

teiről is, de ahogy egymás szavába vágva idézik fel a történeteket, egyre 
inkább az tűnik ki szavaikból, hogy problémáik, gondjaik ugyan adódtak, 
de kettejük kapcsolatára nem jellemzőek az éles pengeváltások. Anikó 
szerint az okozott gyakran problémát, hogy János rengeteget dolgozott, 
és keveset tudott az otthoni teendőkkel foglalkozni. Ilyenkor az volt az 
érzése, hogy a férje számára csak a munka a fontos.
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„Például amikor építkeztünk, eltelt két-három hónap is, hogy nem jött 
el megnézni, hogyan halad a közös házunk. Kiderült, hogy nem érdek-
telenségből maradt távol, hanem rám, mint építészmérnökre delegálta a 
feladatot, és megállapította magában, hogy minden jól halad. Ez a mene-
dzserszemléletéből fakad.”

Mit vegyek fel?
Szóba kerül még számos hétköznapi konfliktushelyzet, az utazás előtti 

pakolásoktól kezdve a „mit vegyek fel” kérdésig szinte minden, ami to-
leranciát és megértést igényel mindkét féltől. Abban egyetértenek mind-
ketten, hogy a házasság működése mindkét fél felelőssége, ha megakad 
a fogaskerék, nem lehet csupán az egyikre rálőcsölni a felelősséget. A jó 
házasság egyik titkának azt nevezik, hogy teljes szabadságot adnak a má-
siknak. Hűség és szabadság náluk kéz a kézben járnak. Anikó többször is 
elutazik a barátnőivel külföldre, és János mindig támogatja ebben. 

A társ nélkül töltött idő megadja a szabadság érzését, és erősíti kap-
csolatukat - állítják mindketten. János egyébként sem szeret igazán társa-
sággal utazni, mert az üresjáratok és a fecsegés ugyanúgy kimeríti, mint 
a munka. Leginkább a feleségével, vagy a családdal közös pihenés tölti 
fel. Később említette János, hogy ez fordítva is működik, tavaly például 
kétszer volt Anikó nélkül külföldön számára fontos konferenciákon. A 
születésnapokat azonban mindig közösen ünneplik egy-egy rövid uta-
zással, amit mindig a másik szervez meglepetésként. János nehezen tud 
kiengedni, mint mondja, könyvet írni mindig kellene, de azért jut idő 
egy-egy rövid túrára, színházra, kiállításra, vagy koncertre is a hétvégén. 
Vasárnaponként a hidegkúti református gyülekezetbe járnak és Anikó 
idős szüleit látogatják, valamint fogadják a gyerekeket. Három gyerme-
kük közül csak a középső él Magyarországon.

Nem volt más
A házaspárt arra kérem, foglalják össze, milyen a jó házasság. János 

egyáltalán nem meglepő módon rövid pontokba foglalja véleményét: „a 
jó házasság szerelmi házasság, teljes elkötelezettség és kölcsönös bizalom 
jellemzi” - summázza. Anikó a hűséget és a bizalmat emeli ki. Fontos szá-
mára, hogy tudja: ő a nagy Ő, és nincs más, aki szóba jöhet. Ezen a pon-
ton még egyszer kitérünk a hűség és hűtlenség kérdésére, hiszen Anikó 
és János elmondása szerint nem volt más az életükben. De vajon hogyan 
küzdtek meg a kísértésekkel? Nem voltak kíváncsiak másra? János szerint 
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ebben a tekintetben roppant sokat számít a hitbeli meggyőződés és a ne-
veltetés is.

„Nekem sokat segített a három év fölkészülés a házasságra. A munka, a 
baráti és gyülekezeti kapcsolatok segítenek abban, hogy az ember ne ke-
veredjen bajba. A rendszeresség rendben tart. Szerencsés is vagyok, mert 
szép, fiatal, értelmes, ügyes feleségem van.”

Ha a nő lezár
„Van egy ismerős mélyen hívő házaspár, ahol a nő olyan szerelmes lett, 

mint egy tini. Azt mondta nekem az asszony, soha nem tudta elképzel-
ni, hogy vele ez megtörténik, de megtörtént” - sorolja Anikó. „Én csak 
hálát adhatok Isten kegyelméért, hogy nem kerültem hasonló helyzetbe. 
Abban biztos vagyok, hogy nem szabad játszmákat folytatni egy férfi-
val, mert elfajulhatnak a dolgok. Ha a nő lezár, a férfi érzi, hogy med-
dig mehet el, vagyis nincs esélye. Rendszeresen tárgyalok férfiakkal, hi-
szen az építőiparban dolgozom, de rövidre tudom zárni, ha valaki bókol. 
Eszembe kell hogy jusson ilyenkor: mit szólna a másik, ha látná. Vigyázni 
kell, hogy aki áll, el ne essék. Dolgozni kell azon, hogy ne keletkezzen rés 
a kapcsolaton, és akkor nem szivároghat be egy harmadik.

Szilárd alapok, töretlen bizalom
Anikó és János azt mondják, hogy sosem féltékenykedtek. Hitben élő 

házaspárként mindig tudták, hogy szilárd alapon áll a házasságuk, és 
egymásban töretlenül megbíznak. Remélik, hogy jó példával szolgálnak 
három gyermeküknek és egy unokájuknak, a kétéves Jonasnak.

h t t p : / / w w w. p a r o k i a . h u / h i r / m u t a t / 6 2 0 4 / 
R i p o r t o t  k é s z í t e t t e  F e k e t e  Z s u z s a           

H o n l a p
Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvas-

hatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://
pecs.metodista.hu A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a 

schauermannok@gmail.com email címre lehet eljuttatni.

T á m o g a t á s
Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi 

Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:
10402427-50485348-54531009
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V i r á g v a s á r n a p

Azon a napon virágzott a Föld!
Pálma nőtt a tövisek helyében,
amikor annyi kiáltás hangzott:

„Áldott, Aki jön az Úr nevében!”

Ó, az a nap nem tartott sokáig.
este lett, s elmúlt a többi között,
bár összeértek a keresztutak,
s az örök győzött az idő fölött;

de akkor ott, a virágos lejtőn,
ahová az a kis szamár lépett,
még nem tudta más, csak az Úr tudta!
A szívek lángja ellobbant, kiégett!

A földi út kezdete és vége
átívelt a virágvasárnapon,
hogy a halálon győzzön az élet
a dicsőséges húsvét hajnalon.

L u k á t s i  V i l m a


