
A  M A G Y A R O R S Z Á G I 
M E T O D I S T A  E G Y H Á Z

P É C S I  K Ö R Z E T E 

H Í R L E V É L
XX. évfolyam 8. szám 2016. augusztus

„Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymás-
sal!” 

Márk 9:50/b  
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É v i  J e l i g e 
„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.”

Ézsaiás 66:13

E g y h á z u n k  2 0 1 6 .  É v i  J e l i g é j e : 
„Szedjük össze erőinket! Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát!”

II. Sámuel 10,12

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

1-7-ig Hitmélyítő és önismereti tábor Györkönyben
7-én vasárnap úrvacsorai istentisztelet: 
 Mit mond a Biblia az istentiszteleti éneklésről? 2 Krón 5,12-14
14-én vasárnap szabadságon lesz lelkészünk, helyettesítés lesz 
16-21-ig alkoholizmus ellenes életmódtábor lesz Püspökszentlászlón a  

 Thaly házaspár szervezésében, lelkészünk is ott szolgál szombatig.
17-21-ig Balaton Net lesz Balatonszemesen
21-én vasárnap: Az istentiszteleti ének-zene közösségépítő ereje 
 Ef 5,19
 Ezen a napon lesz a döbröközi csendesnap is a Dunántúliaknak
25-28-ig országos romatábor lesz Kürtöspusztán, melynek szervezője  

 és felelőse lelkészünk
27-én szombaton Hajléktalan szolgálat.
28-án vasárnap: Az új ének és a dicsőítés szerepe az istentiszteleten
 a 96. zsoltár alapján. Schauermann Tamás igehirdetése.
Imádkozzunk a táborokért, a táborban résztvevőkért és a szolgá-

lókért, legyenek ezek az alkalmak sokak áldására! 

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

A lelkészünk sok távolléte miatt augusztusban elmaradnak Pécsen és  
 Hidason a hétközi összejövetelek! 

Vasárnap 1000 órakor istentisztelet van Pécsett,
        1500 órakor Hidason
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. 
 Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentisztele- 

 tünk van az evangélikus imaházban.
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M é d i a  p r o g r a m o k

26-án pénteken „Örüljetek az Úrban mindenkor” rádiós félóra mű-
 sor lesz a Kossuth rádióban 13 óra 30-kor
31-én vasárnap Ifjúsági műsor lest a Duna TV-n  délelőtt

S z ü l e t é s n a p o s o k n a k

Szeress, és gyakorold, amit Jézus tanít és 
mond neked, és cselekedd is meg azt. Kerüld és 
hagyd el azt, amit szava megtilt, akkor megta-
lálod a békességet és az örök nyugalmat. Mert 
boldogok azok, akik leborulnak Jézus előtt, és 

bizalommal élnek igéje szerint.
B .  C r a s s e l i u s

Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a 
mindennapjaikban!

F r a n z  W e r n e r  S c h ä f e r  p ü s p ö k r e  e m l é k e z v e
Az igaznak az emlékezete áldott. Példabeszédek 10:7/a

Szomorú szívvel vettük a hírt, 
hogy volt kedves püspökünket, 
Franz W. Schäfert az Úr 96. élet-
évében hazahívta. Rá valóban il-
lik az idézett igehely: áldott életű 
volt, ha néha göröngyös ösvényen 
vezette is az Úr. 

A családi gyászjelentést 5 
gyermek, unokák és dédunokák 
jegyezték: „Egy hosszú, gazdag 

és kiteljesedett élet távozott az örökkévalóságba. Nagy hálával a megta-
pasztalt szeretetért és az értékes találkozásokért veszünk búcsút apánktól, 
nagyapánktól és dédapánktól.”

Ehhez a tömör és reális értékeléshez csatlakozva szeretnénk mi is bú-
csúzni, különösen, akik örülhettünk a vele való személyes találkozásnak. 
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A vasárnapi istentiszteletünkön Siposné Szabó Anna, mint lelkészgyerek 
meleg szavakkal emlékezett meg volt püspökünk szeretetteljes lényéről. 

Schäfer püspök két alkalommal járt Pécsett: ő szentelte fel imaházun-
kat, és ő búcsúztatta nyugdíjba vonulásakor Hecker Ádám volt szuperin-
tendens lelkészünket.  

/Balról Schäfer püspök, Hecker Ádám és felesége Greti néni/
Hivatalban lévő püspökünk Dr. Patrick Streiff búcsúszavait teljes ter-

jedelemben alább közöljük.
S c h a u e r m a n n  H e n r i k

F r a n z  W .  S c h ä f e r  p ü s p ö k  ( 1 9 2 1 - 2 0 1 6 )  -  h í d é p í t ő  a 
k ü l ö n b ö z ő  v i l á g o k  k ö z ö t t

Gyermekkorában senki sem sejtette, hogy mi lesz egykor az 1921. már-
cius 10-én, Bázel közelében született Franz Werner Schäferből. Egyszerű 
munkás környezetben nőtt fel, ahol a szülők a szükségben lévő emberek- 
és az igazságosabb világ érdekében tevékenykedtek. Apai részről azonban 
a család az egyházzal szemben távolság tartó volt. Franz Schäfer először 
12 évesen Birfeldenben (ahol családja ezidőtájt lakott) bátortalanul fogad-
ta el a metodista vasárnapi iskolába szóló meghívást. 
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Franz Schäfer szívesen járt volna gimnáziumba, de a gazdasági ne-
hézségekre való tekintettel, 14 évesen a szűcs szakmát kezdte el tanul-
ni. Tanuló évei alatt a metodista gyülekezetben többen arra bátorították, 
hogy lépjen tanítói vagy prédikátori pályára. Így 1939-ben Franz Schäfer 
Bülachban egy gyakornoki esztendőt kezdett meg. A második világhá-
ború következményeként nem tanulhatott Németországban, a német 
ajkú metodizmus számára létrehozott teológiai szemináriumban. Így 
1940 és 1945 között teológiai tanulmányait a Baseli Misszió szeminári-
umában végezte el. Rövid szolgálati idők következtek Bernben, Signau-
Grosshöchstettenben és Badenben, valamint Garber püspök diakonussá 
(1947)- majd vénné (lelkésszé) szentelte (1949). Badenben házasságot kö-
tött első feleségével Lydiával, aki azonban már a rákövetkező évben elha-
lálozott. 1951-ben Lausanne-ba helyezték a német nyelvű gyülekezeti kör-
zetbe, amelyben szolgálati ideje alatt a gyülekezeti élet újra felvirágzott. 
Elvette második feleségét Heidit, és a házaspárt az elkövetkező intenzív, 
de boldog években Isten 5 gyermekkel ajándékozta meg. Heidi Schäfer 
1987-ben halt meg.

1959-ben Franz Schäfert svájci szuperintendenssé nevezte ki Ferdinand 
Sigg püspök. Amikor aztán  1965-ben az ő váratlan halála miatt új püs-
pököt kellett választani, 1966. szeptember 2-án Lausanne-ban (Svájc) a 
választás Franz Schäferre esett, egyenlőre 6 éves szolgálati időtartam-
ra. Ugyanakkor már a levegőben lógott az egész világra kiterjedően a 
Metodista Egyház és az Evangéliumi Közösség egyesülése Egyesült 
Metodista Egyházzá (United Methodist Church). Az egyesülésnek a 
püspöki kerületen belül Svájcban és Franciaországban erős kihatásai vol-
tak. Franz Schäfer egyenlőre „átmeneti püspöknek” tekintette magát az 
egyházegyesítés számára. Sikerült neki azonban, a kisebb Evangéliumi 
Közösség képviselőiben a bizalmat a közös út, az Evangéliumi Metodista 
Egyház iránt kiépítenie. 1973-ban újraválasztották, most már élethosszig 
szóló szolgálati megbízással. 

A Közép- és Dél-Európai Püspöki Kerület 1954 óta nagyon eltérő or-
szágokat fog össze: négyet Nyugat-Európában, kettőt Észak-Afrikában és 
ötöt a kommunista Közép-Európa keleti országaiban. Franz Schäfer püs-
pök a szolgálata során határátjáróvá vált teljesen eltérő társadalmi és vi-
lágnézetű rendszerek között. A püspöki felügyelet gyakorlását és az ezzel 
összefüggő utazásokat az Észak-Afrikai és a „keleti tömb” kommunista 
országai gyakran megnehezítették, egyes esetekben nem is engedélyezték. 
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Bárhová is utazhatott azonban, mindig szívügye volt, hogy ne struktúrá-
kat, rendszereket, vagy ideológiákat lásson, hanem az embereket tartsa 
szem előtt. És az, hogy ezekhez az emberekhez autentikusan, tisztelettel 
és őket értékelve közeledett sok nyelvi, kulturális, ideológiai és vallási ha-
táron át, számukra hiteles és megbízható partnerré tette őt. Mint csorbí-
tatlan egész ember tartós bizalmat ébresztett és épített fel; tette ezt olyan 
emberként, akinek a szavai és cselekedetei biztos alapra támaszkodnak, 
olyan hidakat épített fel, amelyek teherbírónak bizonyultak; lelkészként 
és püspökként, nagyon mélyen elkötelezettnek tekintette magát Krisztus 
és az ő evangéliuma iránt, így segítve elő az Egyház építését. Ezért érté-
kelték és becsülték őt. Még a rendszerváltozás előtt, 1989-ben a Prágai 
Egyetem Comenius Fakultása a teológia tiszteletbeli doktora címmel tün-
tette ki. 

A 23 éves aktív szolgálata alatt Franz Schäfer püspök intenzíven tény-
kedett a különböző Metodista Egyházak együttműködése- és az ökume-
né terén. Támogatta az európai metodista egyházak missziós szervezetei – 
és az egyházak vezetése közötti együttmunkálkodást. Világviszonylatban 
különböző feladatokat vállalt el a Metodista Egyházak Világtanácsában. 
Svájcban az egyházak közti együttműködés terén aktív volt a Svájci 
Evangélikus Egyházak Szövetségében, és aktívan közreműködött a Svájci 
Keresztyén Egyházak Munkaközösségének megalapításánál. Az Európai 
Egyházak Konferenciájában erősítette a metodista laikus tagok törekvé-
seit. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa munkáját is támogatta, amikor 
őket az anti-rasszista programjuk miatt kritika érte. Franz Schäfer ezt a 
ténykedést a nagy munkaintenzitást követelő püspöki feladatkörén túl 
lehetőségnek tekintette arra, hogy saját egyházát hitelesen képviselhesse. 

Amikor Franz Schäfer püspök 1989 tavaszán, röviddel az európai po-
litika változás előtt nyugdíjba vonult, és a Közép- és Dél-Európai püspö-
ki kerület sokoldalú és kihívásokkal teli területéért viselt felelőséget az 
újonnan megválasztott Heinrich Bolleter püspöknek átadta, a szívében és 
értelmében éberen fennmaradt a kapcsolat a határokon átívelő metodista 

„családdal”. A magas korban is, amikor testi mozgásképessége láthatóan 
bekorlátozódott, érdeklődéssel és éber szellemmel követte egyháza, az 
Egyesült Metodista Egyház fejlődését, melynek világviszonylatban a leg-
hosszabb szolgálati idejű püspökévé vált. Továbbra is jóságtól és kedves-
ségtől áthatott módon viszonyult az emberekhez. Így formált számtalan 
embert teljesen eltérő élethelyzetekben és országokban, épített hidakat 
köztük, és megváltoztatta a világ egy darabját. 
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2016. július 14-én Franz Schäfer püspök életének 96. évében, családja 
köréből, békességgel távozott az örökkévalóságba. 

2016. augusztus 8-án 14 órakor Zürichben a Fraumünsterben nyil-
vános hálaadó istentisztelet keretében fogunk Franz Schäfer püspökről 
megemlékezni.

P a t r i c k  S t r e i f f  p ü s p ö k
K ö z é p -  é s  D é l - E u r ó p a i  C e n t r á l k o n f e r e n c i a 

F o r d í t o t t a  S c h a u e r m a n n  H e n r i k

K u b a i  m e t o d i s t á k

A kubai „Csendes percek” szerkesztője számol be arról, hogy Kubában 
40 000 metodista él. 

Korábban a „Csendes perceket” az odalátogató misszionáriusok hoz-
ták be bőröndjeikben. 2015-től Kubában nyomtatják a „Csendes percek” 
áhítatos füzeteit. A korábbi 4 000 példányt majdnem megduplázták már. 

O s c a r  L a r p i o  L i c e a

1 4  f o n t o s  l é p é s  a  l e l k i  é r e t t s é g  e l é r é s é h e z 

1. Először is a Jézus Krisztusba vetett hit által újjá kell születnünk.  
Természetesen egy újjá nem született ember nem fejlődhet, növekedhet 
lelkileg, és soha nem érheti el a hitbeli nagykorúságot. Bármennyi vallási 
előírást teljesíthetünk, törvényeket, szabályokat betarthatunk, nem fejlő-
dünk, csak egyre inkább érezzük a megváltásra szorultságunkat, mert így 
képtelenek vagyunk átvenni azokat az áldásokat, amiket Isten a gyerme-
keinek ígért. A vallás szolgalelkű gyakorlása nem feltétlenül rossz, mert 
elvezethet az újjászületés utáni vágyra:

„Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben 
sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és gon-
dozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor 
kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor 
eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvény-
nek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá le-
gyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünk-
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be, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, 
ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” Gal 4,1-7

2. A növekedés érdekében kötelezzük el magunkat az Ige hallga-
tására, tanulmányozására, az úrvacsorával való élésre, valamint az 
odaszánt imaéletre. A fegyelmezett hitélet miatt a böjtölésre is. Ezek 
olyan lelki gyakorlatok, melyekhez különleges áldások ígéretei fű-
ződnek. 

 „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesz-
nek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje… tetszett Istennek, hogy az 
igehirdetés bolondsága által üdvözítse (tartsa meg) a hívőket.” 1.Kor 1:18,21

 „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és 
nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek!”  Jn 6, 53

„Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, 
hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és 
Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”  Jézus szavai szerint 
magától értetődő, hogy a tanítványai böjtölnek, mert így mondta: „amikor 
böjtölsz …” nem pedig így: „ha böjtölsz… Az is bizonyos, hogy a mennyei 
Atya megjutalmazza a böjtölőket.” Mt 6, 17-18

3. Kötelezzük el magunkat arra, hogy szeretettel forduljunk a 
gyülekezeti tagok, látogatók felé!

„Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint 
gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, el-
hagytam a gyermeki dolgokat.” 1. Kor 13,11 

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás 
nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek.” 1 Pét 
1, 22 

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás 
építését szolgálják.” Róma 14,19

4. Kötelezzük el magunkat arra, hogy ne pletykáljunk!  Meg se 
hallgassunk rosszindulatú beszédeket, megszólásokat egy jelen nem 
lévőről!

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor 
szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hall-
ják.” Ef 4, 29

Pl. Ebben a kérdésben jól használható John Wesley tanácsa: „A 
házicsoportokban ne beszéljünk olyan emberről, aki nincs jelen, hanem 
kizárólag Istenről és saját magunkról szóljunk!”  
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5.  Kövessük bizalommal a vezetőinket! Noha a vezetők sem tökéle-
tes emberek, azért a Krisztusba vetett hitünkért rendeljük alá magunkat 
nekik, amennyiben nem kérnek olyat, ami Isten igéjével ellentétes, mert 
akkor inkább Istennek kell engedni, mint nekik. Nem a külső tulajdon-
ságaik gyerekes leutánzása, hanem a krisztusi lelki tulajdonságaik köve-
tése fontos. Pál is azt mondta: 

 „...ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, test-
véreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nek-
tek.” Fil 3, 16-17

„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelke-
tekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne 
sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.” Zsid 13, 17

Másfelől lehetnek nem hivatalos lelki vezetőink, példaképeink is, akár 
olyanok, akik térben és időben távol vannak, de életpéldájuk követése 
segíthet a krisztusi jellem szokásainak kialakításában. Ők is vezetőink. 

6. Imádkozunk egymásért, a többiekért!
„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlé-

kezünk rólatok imádságainkban;” 1 Thessz 1,2
7. Hívogassuk a gyülekezetbe a kívülállókat, ismerőseinket, sőt 

„kényszerítsük őket a szeretet határain belül!”
„Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerí-

tésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert 
mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg 
a vacsorámat.” Lk 14,23-24

8. Szeretettel vegyük körül az érdeklődő látogatókat! 
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az 

Isten dicsőségére.” Róma 15, 7
Hogyan tudunk beépülni a közösségbe? Ha érezzük, hogy ott szükség 

van ránk (megbecsülnek), kíváncsiak ott ránk (barátságosak), ha érezzük, 
hogy a közösséghez tartozás a javunkat és fejlődésünket szolgálja. Arra 
érdemes elkötelezni magunkat, hogy mi nem elvárjuk a megbecsülést, 
barátságosságot, hanem nyújtjuk. Ezzel megkíméljük magunkat a csaló-
dástól. 

9. Gyülekezetünk támogatása érdekében bontakoztassuk ki az 
Úrtól kapott adottságainkat, képességeinket, és kérjünk újabbakat 
is! 

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, 
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai!” I. Pét 4,
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„Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de legin-
kább azt, hogy prófétáljatok!” 1 Kor 14,1

 Túlzottan nem érdemes vizsgálgatni, hogy milyen ajándékot kaptunk, 
mert elbátortalanodhatunk, vállalkozni érdemes arra, amire kedvet, haj-
landóságot érzünk! Sőt új szolgálatokat is kitalálhatunk, beindíthatunk! 
Fontos kérdés, hogy milyen szolgálat tölt el jó érzéssel?  

Persze a prédikációnál, bizonyságtételnél, zenei szolgálatnál nem elég, 
ha engem tölt el jó érzés, kérdés, hogy kinek használok vele? Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a visszajelzéseket! Szabad azonban hibázni, munka 
közben tehetünk szert valódi önismeretre! Én rengeteg hibát elkövettem 
már a szolgálataimban, és a mai napig érzem, hogy sok mindent jobban 
is csinálhatnék, de köszönöm a gyülekezeteknek, hogy szolgálhattam és 
hibázhattam! Mindenkit biztatok, vállalkozzatok a szolgálatra, nem baj, 
ha hibáztok!

10. Igyekezzünk megragadni a lehetőséget, hogy tanuljunk azok-
tól, akik a szolgálatra akarnak fölkészíteni!  Nem az „alkalmak” pasz-
szív látogatása a cél! A gyülekezetalapítók, bizonyságtevők, lelkipásztorok, 
igehirdetők nem közönséget keresnek, hanem odaszánt embereket, akiket 
a szolgálat kiszélesítésébe bevonhatnak.

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 
evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a 
szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.” Ef 4, 11-12

11. Szolgálatkész hozzáállást igyekezzünk kialakítani minden 
feladathoz. A gyülekezetben minden szolgálat nagyon és egyformán 
fontos! 

Kis szolgálat-e a mosogatás, takarítás, a virág hozatala, vagy az, hogy 
tiszta-e a WC? A hiányuk, elhanyagolásuk hamar megmutatja, hogy na-
gyon fontos szolgálatok ezek! Sőt, Isten országában a sáfárság alapelve, 
hogy Isten nem bíz felelősségteljes dolgokat azokra, akik nem veszik ko-
molyan a mások által lenézett feladatokat. Sokan kezdték áldott és nö-
vekvő szolgálatukat a legalantasabb feladatok lelkiismeretes és örömteli 
végzésével.

 „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután!” 
Mt 25,21

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 
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Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmány-
nak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát 
vett fel…” Fil 2, 3-7

12. Vegyünk részt hűségesen a gyülekezeti összejöveteleken, nem-
csak az istentiszteleteken, hanem a házikörökben is! Ezzel erősítjük 
a gyülekezetünk bizonyságtételét, közösségét. 

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 
bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a 
nap.” Zsid 10,25

13. Akár közösségben vagyunk, akár nem, mindig Istennek tetsző 
életre törekedjünk, istenfélelemben éljünk, hogy meg ne szomorít-
suk a Szentlelket!

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár 
odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy 
megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért!” 
Fil 1, 27

14. Rendszeres adományunkkal is támogassuk a gyülekezetünk 
bizonyságtételét!

„A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik 
tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.” 1 Kor 16, 2

„A föld minden tizede az Úré… az ÚR szent tulajdona az…” 1 Móz 17, 30
Ha mindezekre elhatározzuk, elkötelezzük magunkat, tudhat-

juk, hogy Isten akaratában járunk, és ezáltal lelki érettségre juthatunk. 
Áldottak leszünk, de a felsoroltakból jól láthatjuk, hogy egyéni áldásunk 
hozzá van kötve a közösségben betöltött helyünkhöz! Saját lelki érésünk   
által áldott lesz a gyülekezetünk, mert az Isten Igéjének való engedelmes-
ségnek mindig áldás a vége. Ő Maga fogja munkálni bennünk az akarást 
és a véghezvitelt az Ő jókedvéből. Kérdezhetjük, hogy vajon hol tartunk 
most a növekedésben? Az érettségi bizonyítványosztás Krisztus ítélőszéke 
előtt lesz! Minden odaszánásunk mellett is tudnunk kell, hogy növeke-
dést csakis Ő adhat az általa meghatározott időben!  

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk 
majd, ha meg nem lankadunk.” Gal 6,9

K u r d i  Z o l t á n                                
G y ü l e k e z e t i  l e l k é s z
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N e  n y u g o d j  b e l e !

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagy része fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.

F ü l e  L a j o s

A  h a n g v i l l a

Az elmúlt időszak egyik istentiszteletén lelkészünk egy nagyon szem-
léletes hasonlattal világította meg azt, hogy milyen fontos dolog életünk 
behangolása az Úr hullámhosszára.

A hangvilla a zenész emberek, leginkább az ének-zenei csoportok ve-
zetőinek nagyon fontos segédeszköze. 

A hangvilla nem önálló hangszer, nagyon ritkán, és rövid időre válik 
láthatóvá, de elengedhetetlen feltétele a hangszerek kotta-hű zengésének, 
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és még inkább a kórusban előadott énekek, vagy zenekarban megszólaló 
zeneművek harmonikus hangzásának. A szólóban előadott zenei számok-
nál, ha nincsenek pontosan behangolva a hangszerek, az talán csak a vájt 
fülűeknek tűnik fel, de ha a kórus tagjai, vagy a zenekar egyes hangszerei 
nincsenek egységesen behangolva, az élvezhetetlen disszonanciákhoz ve-
zethet.

Ennyire fontos dolog, hogy egy harmonikusan működő közösség min-
den tagja az Úr „hangvillájához”, a Szentlélek vezetéséhez igazodjon, és ha 

„elállítódik”, sürgősen engedje „újra hangolni” magát. Közösségünkben 
az evangélium üzenete csak így lesz jól csengő és hiteles.

S c h a u e r m a n n  H e n r i k

K é z e n  f o g o t t  a z  I s t e n
Interjú Gundel Takács Gáborral

„Fontos kérdésekben mindig a szívemre hall-
gatok, mert lehet, hogy nem járok jól anyagi-
lag, de akkor is a belső békém felé tartok, és ez 
visszahat az életemre” – vallja Gundel Takács 
Gábor. Az ország egyik legkedveltebb tévése 
hívő, őrzi és ápolja a Gundel család emlékét, 
távol tartja magát a bulvártól, és nem politizál.

– Az első feleségemmel élek, tőle van mind-
három gyerekem, nem verem őket, nem nar-
kózom, nem hajtok az autómmal az árokba 

– nyilatkozta korábban arról, hogy miért nem 
szerepel a bulvársajtóban. Ön szerint lehet ma 

valaki országosan ismert anélkül, hogy bulvárarccá válna?
– Szerintem igen, csak kell mellé teljesítmény. Legyen az egy televízi-

ós műsor, sportközvetítés, egy lemez, egy színházi előadás. Nézzük meg, 
kikkel van tele egy bulvárújság, és kik nincsenek benne. A bulvárban 
nem nagyon esik szó Kossuth-díjas művészekről, maximum akkor, ha 
meghalnak. Egy elismert énekes elmondta nekem nemrég, hogy amikor 
tudatosan eldöntötte, nem szerepel többet a bulvárban, észrevette, hogy 

– pozitív értelemben – kicserélődött a közönsége. Bár hozzá kell tenni, 
hogy ez a fajta sajtó akár segítheti is a karrier beindítását. 
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– Végigjárta 1983-tól a szamárlétrát. Ma azonban sokan gyors sikerre 
vágynak, egyből sztárműsorvezetők akarnak lenni. Mit tanácsolna azoknak 
a fiataloknak, akik így gondolkodnak?

– Minden szakmára igaz, hogy hasznos, ha valaki végigjárja a szamár-
létrát. Én sem azért jártam végig a lépcsőfokokat, mert annyira akartam, 
hanem azért, mert olyan közegbe kerültem, ahol végigjáratták velem, és 
csak utólag tudatosodott bennem, hogy ez szükséges volt. Sokszor látunk 
hirtelen feltűnő fiatal, csinos arcokat, akik aztán eltűnnek. Vajon miért? 
Mert nincsenek meg az alapok. Ha az embert megismerik az utcán, az a 
munka következménye, de az ismertség önmagában nem lehet cél. Nem 
tanítok, de a véleményemet el szoktam mondani a fiataloknak, ha meg-
kérdezik, és olyankor azt mondom, hogy vizsgálják meg magukat, van-e 
bennük igazi kíváncsiság, mert csak az tud majd jót kérdezni. Csak igazi 
kérdésre születhetnek igazi válaszok. Az interjúalanyok pillanatok alatt 
megérzik, hogy a kérdező valóban kíváncsi, vagy csak álkérdéseket tesz 
fel, és úgy csinál, mintha érdekelné őt az alany. Még a TV2-nél dolgoz-
tam, mikor felhívott egy újságíró, hogy sikeres a műsorom, és kellene 
írnia rólam, ezért mondjak már neki valamit. Kérdezem én: milyen újság-
írás az, hogy „mondjak már valamit”?

– Önt szinte mindenki kedveli. Tudatosan nem politizál?
– Ez nagyon tudatos döntés, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen át-

politizált országban, mint a mienk, ha én az egyik oldal vagy párt mellé 
nyilvánosan letenném a voksomat, akkor az befolyásolná azokat a néző-
ket, akik nézik a vetélkedőket vagy a sportközvetítéseket. Onnantól kezd-
ve előítélettel néznék azt, amit csinálok. Ez egyrészt nekem sem lenne jó, 
másrészt elrontanám a szórakozásukat.

– Huszonöt éve él házasságban. A sajtó ma a válásoktól és az elköteleződni 
képtelen emberek problémáitól hangos. Ön szerint elértéktelenedett a házas-
ság intézménye?

– Ezt nem mondanám. A házasságot mindenki szereti, mindenki sze-
rint értékes, ha működik. Nem önmagában az intézménnyel van a baj. 
Nem tudhatjuk, hogy régen, amikor kevesebb volt a válás, mert nem na-
gyon illett válni, mennyi volt a boldogtalan házasság. Nincs két egyforma 
kapcsolat. Nem szívesen állítom a sajátomat példaként, arról nem is be-
szélve, hogy anyósomék idén már ötven éve házasok. Nekik prédikáljak?

– Akkor inkább úgy kérdezem: ön szerint mitől működik egy házasság?
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– Sokszor az a probléma, hogy a két ember verseng egymással. Nem 
arra törekednek, hogy kiegészítsék egymást, hanem azzal foglalkoznak, 
hogy ki a domináns. És abban a pillanatban, amikor valaki legyőzi a 
másikat, vége van az egésznek, érdektelenek lesznek egymás számára. A 
házasságban szerintem arra kell törekedni, hogy a két ember kiegészítse 
egymást. Tudomásul kell venni, ha a másik valamiben jobb, és ha ezt 
elfogadjuk, akkor ketten együtt sokkal erősebbek leszünk. „Feleség”, 
vagyis mindkettő csak fél lehet, ha nem akarják egymást kiegészíteni. A 
lángoló szerelem idővel nyilván átalakul, és akkor inkább már nagyon 
mély szeretet, bizalom és tolerancia jellemzi a kapcsolatot. Nem tudom, 
ki mondta, de nagyon bölcs gondolat, hogy nem kell mindig minden 
jogos kérdést feltenni. Még ha tudom is, hogy igazam van, nem kell min-
dig minden meccset megnyerni. Érdemes lenne néha elolvasni vagy akár 
videón, DVD-n visszanézni az esküvői esküt. Mit is fogadtam akkor? Azt 
ígértem, hogy vele megelégszem, hogy „jóban-rosszban” kitartok mellette. 
Így élek? Betartom az esküt? Nem attól leszek erős, ha a másik gyengébb, 
hanem attól, ha megfogjuk egymás kezét.

– Száz éve hunyt el az ön ükapja, Gundel János, a híres vendéglős, aki 
mindemellett a Deák téri evangélikus gyülekezetben, illetve az iskolában 
látott el komoly feladatokat. Mennyire fontos önnek ez a családi kötődés?

– Azért örülök, hogy Gundel Jánosról beszélünk, mert mindig a fi-
áról, Gundel Károlyról kérdeznek, pedig ükapám volt az első a család-
ban, aki a vendéglátással foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik a Mikszáth 
tiszteletére készült palócleves is. Bajorországban született, de miután 
Magyarországra jött, nagyon komoly szállodás és vendéglátós szakember 
lett. Igazán aktív ember volt.

– Milyen családi történeteket őriz? Gyakran beszélnek otthon az ősökről?
– Évente többször kimegyünk a Fiumei úti sírkertbe, mert édesapám, 

az apai rokonság és a Gundel ősök is ott nyugszanak. Amikor a gyerekek-
kel megyünk, mindig végignézzük az összes nevet, évszámot, és mindig 
kérdeznek. Mindegyik név egy-egy történetet takar. Van, aki a világhá-
borúban halt meg, Gundel Károly tizenhárom gyereke közül kettő pedig 
egészen fiatalon hunyt el. Szerencsére a Gundel család történetét sokan 
megírták, én is sok történetet ismerek, és sok relikviánk is van. Bár a 
családunknak már nincs köze az étteremhez, de örülök, hogy akik csi-
nálják, ügyelnek a hagyományokra. Amikor először vittem a gyereket a 
városligeti étterembe – tudatosan vártam, hogy idősebbek legyenek –, és 
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bementünk a családi szobába, ahol csupán egy asztal van hat székkel, 
a falon pedig sok-sok fotó, éreztem, hogy megérinti őket a találkozás a 
gyökereikkel. Hasonló élmény volt, amikor Erdélyben, Tövisen jártunk, 
és a helyi katolikus kis temetőben megkerestük az egyik ükapám sírját. 
Döbbenetes érzés volt, ahogy letisztítottuk azt a korhadt fakeresztet, és 
megláttuk a nevet. Ezért is vagyok boldog, hogy a Gundel család történe-
tét többen megírták, mert így nemcsak a száraz évszámokból, tényekből 
áll a családi legendárium, hanem a történetek is megmaradnak, és ezekbe 
jó kapaszkodni, erőt, kiindulási pontot adnak az embernek.

– Ön már nem evangélikus, mint a Gundel ősök, de rendszeres templomba 
járó. Hogyan lett református?

– Választott módon – a feleségem révén – lettem református, mert csa-
ládilag római katolikus vagyok. A világlátásomhoz, egyéniségemhez, bel-
ső hitemhez közelebb áll a protestantizmus. A hetvenes években, amikor 
diák voltam, testvéremmel együtt jártunk hittanra, de egyszer csak meg-
kérték a szüleimet, hogy ne menjünk többet, mert baj lesz abból, hogy a 
harmadik osztályos húgom elkezdte megtéríteni az osztálytársait. Attól 
kezdve nem jártunk többet templomba, hittanra. Aztán a katonaság alatt 
volt egy jó barátom, akinek nagyon erős hite volt, és nagyon akarta, hogy 
én is higgyek, de én akkor azt mondtam neki, most még nem állok készen 
erre, de biztos eljön az a pont az én életemben is, amikor kézen fog az 
Isten. És ez így is lett, de nem azért, mert valakik nagyon biztosan mond-
ták és erőltették. Minden embernek saját útja van, és ez így normális. 
Van, aki előrébb tart, van, aki hátrébb, én hiába akarom a lemaradónak 
megmutatni, hogy vágjon le egy kanyart, nem lehet. Hagyni kell, hogy 
mindenki a saját útját járja, nem lehet az embert sürgetni a hitre jutásban.

– A gyerekeit is ennek szellemében neveli?
– Meggyőződésem, hogy nem lehet senkit sem megváltani. Tanítani 

is azért nem tanítok, mert azt gondolom, hogy azt lehet jól tanítani, aki 
jó kérdést tud feltenni, azaz megérett arra, hogy befogadja a feltett kér-
désre a választ, és ezáltal önmagát váltja meg. Ha a gyerekeim odajön-
nek hozzám, akkor szívesen beszélek velük hitbéli kérdésekről, de nem 
szoktam nyaggatni őket, hogy ezt vagy azt most olvasd el. Odafigyeléssel 
kell terelgetni őket. Ha soha nem viszem el őket például templomba, ak-
kor nehezebben fogalmazódnak meg bennük ezek a kérdések. Időnként 
rettenetesen nehéz kérdéseket tesznek fel, olyanokat, amelyek engem is 
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szembesítenek saját magammal, vagy rávilágítanak olyasmire, amire én 
még nem gondoltam.

– Harminchárom éve televíziózik. Mit szeret benne a legjobban?
– Ez összetett. Nem azért lettem televíziós, mert már az elején eldön-

töttem, hogy az leszek, hanem mert így hozta az élet. Különös, de ha vala-
mit elterveztem, és nagyon rákészültem, az sosem úgy lett. Ezért azt szok-
tam mondani a gyerekeimnek is, hogy akkor van a helyén az ember, ha 
azt érzi, hogy harmóniában van, ezt keressék. A fontos kérdésekben pedig 
mindig a szívemre hallgatok, mert lehet, hogy nem járok jól anyagilag, de 
akkor is a belső békém felé tartok, és ez visszahat az életemre. Most úgy 
érzem, a helyemen vagyok, mert ezeket a jó érzéseket megtalálom a mun-
kámban. Jó érzés az, hogy amikor kiesik a vetélkedőből egy játékos, azt 
mondja, mégis jól érezte magát a műsorban, vagy amikor csúnyán kikap-
tunk a hollandoktól, de a labdarúgó-válogatott másodedzője azt mondta, 
tisztességesen kommentáltam a meccset. Sok-sok apró pillanat, de ezek 
azok, amelyekért jó csinálni.  

A cikk az Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 7. számában jelent meg, 
2016. február 7-én.

B a l o g h  M i k l ó s

M e g b o c s á t á s

A megbocsátás mindig boldogít.
A megbocsátás drágakő a hitben,
az ajándékok ajándéka, mit
értünk adott és ránk bízott
az I S T E N. 

F ü l e  L a j o s

A  h i t e l k á r t y a

A hitelkártya az utóbbi évtizedek találmánya. Szinte minden család-
ban van már néhány. A bankkártyák egyik fajtája a hitelkártya. Minden 
hitelkártyához a bankokkal kötött szerződés alapján tartozik egy megha-
tározott pénzösszeg, amelynek eléréséig gond nélkül vásárolhat a tulaj-
donos. Ennek a kis műanyag lapocskának a legfontosabb tulajdonságai:

- valaki garantálja a pénzügyi hátteret (a hitelkeret mértékéig)
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- a használatát szigorú szabályok rögzítik (hitelszerződés)
- a hitelezés kölcsönös bizalmon alapszik, de szem előtt kell tartani, 

hogy a hitelt adott gyakorisággal elszámolni és törleszteni kell.
Ezt a folyamatot már több mint 2000 éve tartalmazza a Bibliánk, 

Jézusnak a talentumokról szóló példázatában. (Máté 25:14-30)
Minden emberi élet egy feltöltött és folyamatosan utántöltött hitelkár-

tya. Az ezen szereplő összeg emberenként változik, ki 5, ki 1 talentumnyi 
keretet kap, amivel gazdálkodnia kell. Tehát nem csak költeni, hanem 
gyűjteni is!

Az isteni „bankár” nem szenvtelenül figyeli „költekezésünket”, és csak 
akkor kapja el a „frakkunkat”, amikor nem tudunk fizetni, hanem ígérete 
szerint állandóan velünk van. Kegyelmes szeretete alapján lelke rögtön 
figyelmeztet, ha megszegni készülünk, vagy megszegjük a szerződéses fel-
tételeket.

Isten jóságos hosszútűrése azonban nem szabad, hogy megtévesszen, 
minden hitelkártyával egyszer el kell számolnunk!

S c h a u e r m a n n  H e n r i k 

Ha minden ellenünk szólna is, Isten szeretete mindig mellettünk áll.

F .  J u n g e l

B í z o m  c s e n d e s e n

Uram, mert erősen tart hű kezed,
Bízom csendesen.
Mert szereteted hordoz és vezet,
Bízom csendesen.
A bátorságot, erőt Te adod.
Dicsérlek ! Szent a Te akaratod.

Uram, mert megváltottad életem,
Bízom csendesen.
Mert vérző bárány lettél érettem,
Bízom csendesen.
Veled győzök le poklot és halált.
Formálj engem bárányarcodra át!
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Mert Atyádnál közbenjársz érettem,
Bízom csendesen.
Mert győzelmesen Te jársz énvelem,
Bízom csendesen.
Rád nézek, ha ellenség ostromol.
Jobb menedéket nem lelnék sehol.

Bár a jövendő újra ködlepett,
Bízom csendesen.
Tudom, Te véghez viszed tervedet,
Bízom csendesen.
Ha nem látok, csak egy lépésre még.
Te magad jársz velem, és az elég.

I s m e r e t l e n  s z e r z ő                                    
f o r d í t o t t a :  T ú r m e z e i  E r z s é b e t

I d é z e t e k  L u t h e r  M á r t o n t ó l

„Isten nem csak a Bibliába írja az evangéliumot, hanem a fákra, virá-
gokra, felhőkre és csillagokra.”

„Imádkozz, és hagyd hogy Isten aggódjon!”
„Jobban félek attól, ami bennem van, mint ami kívülről érhet.”

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

tók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.
metodista.hu  Ezután istentiszteleteink hanganyaga is meghallgat-
ható a honlapon! 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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2016. július 6-10-ig Családi táborunk volt Balatonszemesen
Az ott elhangzott délelőtti előadások meghallgathatók

a pécsi metodista honlapon (előadások cím alatt)

A Sipos család látogatott el a gyülekezetünkbe július 17-én
Botond és felesége, Ágnes kért áldást házasságukra 

1 éves házassági évfordulójuk alkalmából


