
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 9. szám 2016. szeptember

„Isten mondja: Örök szeretettel szerettelek, azért 
vontalak magamhoz hűségesen.” 

Jeremiás 31:3  
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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  s z e p t e m b e r i  p r o g r a m j a i n k :

1-4-ig Férfi csendesnapok lesznek Györkönyben
4-én vasárnap úrvacsorai istentisztelet: A bűnvallás fontos, mert  

 amit nem mondunk ki, azt nem is lehet meggyógyítani! 
 l. Móz 4,1-15
 16.30-tól imaösszejövetel lesz a városi evangélizációért Derűs ut- 

 cai pünkösdi gyülekezetben.
11-én vasárnap: A bűnvallás által növekedhetünk a kegyelemben  

 Lukács 7,36-50
12-13-án lelkésztalálkozó lesz Alsózsolcán. 
15-18-ig Városi evangélizáció lesz a Kossuth téren 17-19 óráig
18-án vasárnap: Segíthet a Tízparancsolat? ll. Móz 20,1-17
24-én szombaton Hajléktalan szolgálat.
25-én vasárnap: Hogyan és mikor valljunk bűnt? Róma 2,4   

 (Istentisztelet után közösségi beszélgetést tartunk az úrvacsora,  
 a zene és a bűnvallás istentiszteleti gyakorlatáról. Mindenkire  
 számítunk!)

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

Szerdán 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason
Csütörtökön 17 óra 30 perckor házicsoport van (változó helyszínnel)
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.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.
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M é d i a  p r o g r a m o k

•	 18-án Ifjúsági műsor lesz a Duna TV-n  délelőtt
•	 A Metodista magazin műsor is ezen a délelőttön lesz a Duna  

 TV-n
•	 18-án Rádiós élő istentiszteleti közvetítés lesz 10 óra 5 perckor a  

 Kossuth Rádióban

S z ü l e t é s n a p o s o k n a k

Énekeljetek öröméneket az Úrról! 
Dicsérjétek őt, Teremtőtöket! 

Jöjjetek, énekeljünk együtt, áldjátok őt, 
kicsik és nagyok, az ő nagyságágnak dicsére-

te legyen ünnep a számotokra! 
Énekeljetek öröméneket az Úrról! 

D .  H e c h t e n b e r g

Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a 
mindennapjaikban!

J á v o r  F e r e n c e t  a z  Ú r  m a g á h o z  s z ó l í t o t t a 

2016. augusztus 5-én délben Feri testvérün-
ket, aki a Felsőerdősori Gyülekezetünk lelké-
sze, Isten hazahívta. Szomorú a szívünk, hogy 
el kell búcsúznunk tőle. Hiányzik ő mint test-
vér, és mint egyházunk lelkésze is. Pécsett 2011-
ben  szolgált az aratási hálaünnepünkön.

Isten vezetését ugyan nem értjük, de biza-
lommal elfogadjuk. Biztosak lehetünk abban, 
hogy szerető és kegyelmes Mennyei Atyánk 

mindig a legjobbat cselekszi. Könyörögjünk most Sáriért és a családért, 
hadd tapasztalják meg Isten gyengéd vigasztalását, békességét ebben a 
nehéz helyzetben! Osztozzunk fájdalmukban, szomorúságukban! Kérjük 
Isten vezetését a Felsőerdősori Gyülekezet helyzetének megoldására is! 
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A z  e l e n g e d é s  s z a b a d s á g a

Szeretjük Istent ajándékozó, kívánságainkat beteljesítő és életünket meg-
áldó személynek látni. Ebbe a képbe nem fér bele az, amikor úgy érezzük, 
hogy elvesz tőlünk valamit. Féltjük tőle legkedvesebb kincseinket. Valahol 
mélyen arra vágyunk, hogy Isten úgy áldja meg az életünket, ahogyan mi 
azt elgondoljuk – anélkül, hogy fenekestül felforgatná a biztonságérzetünket, 
fájdalmat okozna nekünk, vagy bármiről is le kellene mondanunk.

Éppen ezért, mint egy kisgyermek, megpróbáljuk előle – és talán ön-
magunk elől is – elrejteni a kívánságainkat, miközben ragaszkodunk a 
legbecsesebb kapcsolatainkhoz, tevékenységeinkhez és értékeinkhez. Így 
azonban pont azt akadályozzuk meg, hogy Isten igazán megajándékoz-
hasson minket mindezekkel – sőt akár még sokkal többel is.

Isten előtt őszintén és kényszerűen szembesülnünk kell vágyainkkal, 
kívánságainkkal, hiányainkkal, azokkal az érzéseinkkel, amelyeket hosz-
szú ideje igyekszünk gondosan elnyomni magunkban. Talán azt gondol-
juk, hogy egyszerűbb lenne figyelmen kívül hagyni ezeket a zavaró pon-
tokat – legyen szó egy társ hiányáról, vágyott munkáról, minket régóta 
feszítő kérdésekről –, Isten azonban mindenestül szeret és kér minket, és 
az igazi biztonságot kínálja számunkra. Azt ígéri, hogy minden körülmé-
nyek között megtart minket.

A Bibliában több olyan történetet is olvashatunk, amelyben Isten nem 
„racionálisan” cselekszik: a sareptai özvegynek oda kell adnia az utolsó 
csepp olaját és utolsó marék lisztjét is, József ártatlanul börtönbe kerül, 
Ábrahámot arra kéri, hogy áldozza fel nehezen megkapott, egyetlen fiát… 
Ezek a bibliai hősök Isten közelében voltak kénytelenek szembenézni a 
hiányaikkal, félelmeikkel – de Isten ott volt velük mindezekben. Ő nem 
azért szembesít minket a vágyainkkal és a problémáinkkal, hogy utána 
magunkra hagyjon velük, hanem azért, hogy az ő bölcsességére bízzuk 
ezek betöltését, és vágyaink elengedése után készek legyünk fogadni ál-
dásait.

„Az én utaim nem a ti utaitok…”
Istennek nem az a célja, hogy megadja nekünk azokat a kincseket, 

amelyek nélkül elveszettnek érezzük magunkat, hanem szeretné kiárasz-
tani rajtunk áldását, és olyan életet akar kínálni, amely egyedül tőle függ. 
Ábrahámnak is ezt ígérte: „megáldalak, és áldás leszel” – de csak tíz év 
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múlva született meg a fia. Józsefről is azt olvassuk: „de az Úr Józseffel volt, 
és megáldotta” – pedig évekig raboskodott börtönben.

Amikor Isten teljesítette Ábrahám kérését, ő végre fellélegzett. Hiszen 
annyit várt erre a gyermekre! Annyit küzdött érte! Annyira hitt benne! 
Annyira szerette volna! Isten azonban még mindig tudott meglepetést 
okozni neki, amikor azt kérte: áldozd fel a te fiadat, akit megígértem 
neked, akire várnod kellett, aki kedves számodra, akiben úgy látod, hogy 
beteljesedett a neked tett ígéretem! Bízz bennem akkor is, ha értelmet-
lennek tűnik! Ne gondold azt, hogy amit neked adtam, az a tiéd! Legyen 
enyém minden pillanatban mindened!

Tudjuk-e úgy élni életünket, hogy mindenünk Istené? Csak hit ál-
tal tudunk rá hagyatkozni akkor, amikor teljesen értelmetlennek tűnnek 
számunkra a cselekedetei, amikor azt a fájdalmat éljük át, hogy elveszi 
a legkedvesebb kincseinket, vagy amikor mást tesz, mint amit mi remél-
tünk.

Amihez ragaszkodunk, azt elveszítjük
A gazdag ifjú szomorúan távozott, amikor Jézus azt kérte tőle, hogy 

ossza szét a vagyonát. Aki az egy talentumot kapta, és rettegett az elvesz-
tésétől, attól elvétetett az az egy is. Jákob kivételesen szerette Józsefet – és 
elveszítette. Ezek az emberek nem tudták elengedni a számukra legked-
vesebbeket. Ragaszkodtak hozzájuk – és pont ezért nem tudták megtar-
tani őket. Azt hitték, mindez az övék, de ez nem így volt: nem tudták 
szabadon elfogadni Isten áldásait; csupán „szerzemény” volt a számukra, 
amelybe görcsösen kapaszkodtak.

Csak az a miénk, amit Istennek adunk. A számunkra legkedvesebb 
dolgokat nem akkor veszítjük el, amikor elengedjük őket, hanem akkor, 
amikor ragaszkodunk hozzájuk. Ha azonban nem maradunk meg Isten 
jelenlétében, ha nem tudunk bízni az ő bölcsességében, akkor könnyen 
elindulhatunk kétségbeesésünk tévútjain, és saját tökéletlen megoldása-
inkhoz fordulunk, ahogyan Ábrahám és Sára Hágárt használta arra, hogy 
utódjuk legyen, vagy ahogyan Jákob csellel megszerezte az elsőszülöttségi 
jogot.

Azt kaphatjuk ajándékba, amit el tudunk engedni
Találgathatunk, reménykedhetünk – de igazából a legfontosabb, hogy 

higgyünk! Nem azokban az igékben, amelyekbe belelátjuk a saját kíván-
ságaink teljesítésére tett ígéreteket, hanem Isten szeretetében és bölcses-
ségében. Abban, hogy ő azért kéri mindenünket, hogy adhasson. Amíg 
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kacatokkal van tele a markunk, nem tudjuk átvenni Isten kezéből az 
értékes kincseket. És a mi markunk kacatokkal van tele – akkor is, ha 
úgy érezzük, hogy az életünk múlik rajtuk.

Előfordul, hogy teljesen mást kapunk vissza, mint amit el kellett en-
gednünk, de mindig sokkal többet – azt, amit Isten eltervezett, ráadás-
ként a vele való közösséget. Ahogyan a Szentírásban is olvashatjuk: 

„…kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. […], job-
ban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt.”

B r o c k h a u s e r  I l d i k ó  p s z i c h o l ó g u s           
F a m i l y  2 0 1 6 / 2 . 

7 5  é v e s e n  v i s s z a t e k i n t v e 

Csend van bennem, és emlékezem, 
Képe a múltnak, ím megjelen.
Vétket látok s gondozó kezet, 
Szennyből, a sárból, mind kivezet.
Mért szeret Isten, mért szeret még? 
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem, és emlékezem.
Mily sok ajándék, nagy kegyelem.
Mily sok áldás, mily sok türelem,
Kísérte végig az életem.
Mért szeret Isten, mért szeret még? 
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem és emlékezem,
Sokszor volt könnyes mindkét szemem.
Oly sok bánat, fájdalom is ért,
Hozzá futottam irgalomért.
Mért szeret Isten, mért szeret még? 
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.



    7

Csend van bennem és emlékezem,
Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjek múltat és jelent,
Új napon védő, őrző kezet.
Mért szeret Isten, mért szeret még? 
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.

V á n d o r  G y u l a

A fenti éneket énekeltük az elmúlt istentiszteletek egyikén. Nagyon 
szíven ütött, mivel nem sokkal előtte ünnepeltük szűk családi és baráti 
körben 75. születésnapomat. Ennél szebben és találóbban nem tudnám 
kifejezni gondolataimat, de úgy érzem, nincs jogom elhallgatni Isten sze-
retetének és kegyelmének dicsőítését a saját életutamon tapasztaltakkal 
kapcsolatban.

A 75. születésnapon már mód van az Úr adta csendben visszatekinteni 
a megtett útra. Már nem kell terveket szőni, „karriert építeni” (ahogy 
ma mondani szokás), nem kell munkahelyi problémákkal küszködni. A 
gyorsan elfutott 75 év tapasztalatai alapján, talán könnyebb csendben 
előretekinteni is a Zsoltárok szerint még várható 5 vagy néhány évre (90. 
Zsoltár).

A megtett utamra gondolva két igehely jutott az eszembe:
•	 „Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled.” (103. 

Zsoltár)
•	 „Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérte-

ni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is...” 
(I.Kor.10:13)

Tehát nem csak a terhet engedi meg, hanem a szabadulást is előkészíti, 
és a próbák alatt fokozottan érezhetjük jelenlétét. 

A „jótétemény” nem csak a szép fényes ajándék, hanem a Vele járt 
nehéz útszakaszon az ő hűségétől kísért próba is. 

Engem és a családomat sem kerülték el azok a csapások, amelyek szü-
letésem időszakában emberek tízmillióit érték. A különös kegyelem azon-
ban abban nyilvánult meg, hogy szeretteim talán éppen e súlyos helyzet 
következtében jutottak hitre. Talán ez a példa segíthetett engem is az Úr 
keresésére, és kinyújtott kezének elfogadására, amit tőlük láttam: a bajba 
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nem kell belerokkanni, hanem az Úr megáldja a hűséges helytállást, örö-
met, békességet és kimenekedést ad.

Dicsérem az Urat, hogy 3 éves kortól 7 éves korig szülők nélkül ma-
radva gondoskodott szerető nagyszülőkről és rokonokról, akik között biz-
tonságban növekedhettem. Édesanyám és nagymamám (igaz emberfeletti 
munkával) nagyon szerény jövedelmi viszonyok mellett vállalta, hogy el-
végezzem az egyetemet is. Olyan betegségek sorozatából gyógyulhattam 
fel, amelyek egyenként is életem végét jelenthették volna: hepatitis, agy-
hártyagyulladás, tüdőgyulladás, májkapu daganat. (Itt szeretném meg-
köszönni ismételten minden kedves testvéremnek a böjttel összekötött 
imákat, amiket 2003-ban és betegségem kiújulásakor 2009-2010 idősza-
kában az Úr elé vittek!) Ma úgy élek (gyakorlatilag problémamentesen), 
hogy 2010-ben az egyébként kiváló orvosom kb. fél évre tette a túlélésem 
idejét. 

Dicsérem az Urat, hogy ismerhetem Őt, hogy van Bibliám, van gyüle-
kezetem, szerető testvéreim vannak, hűséges szerető társam, még megtar-
totta édesanyámat, akiről feleségemmel együtt gondoskodhatunk, van-
nak szerető gyermekeink és unkáink. 

Mindezek mellett szomorúan kell visszagondolnom arra a sok hálát-
lanságra, engedetlenségre és árulásra is, amit „hosszú” életem során el-
követtem, milyen gyakran kellett hallanom Péterhez hasonlóan a „kakas 
kukorékolását”. De ugyanilyen gyakran tapasztalhattam meg az Úr ke-
gyelmes megbocsájtását is.

Nem tudom, lesz-e a Zsoltárokban említett 80 esztendő, de az a szí-
vem vágya, hogy a még hátralevő legfeljebb néhány évben jobban szol-
gálhassam az Úr dicsőségét, amely alapvető célja minden ember életének.

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

P r ó b á k  n é l k ü l

Próbák és kétségek között
üres szívem Eléd hozom, 
Uram, s bár koldusként jövök, 
meggazdagodva távozom.

F ü l e  L a j o s 
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K e g y e l e m  a  m a i  n a p r a
„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” 

(Zsoltárok 118:24)

Isten kegyelmet adott neked a mai napra. Nem kaptad meg a holnapi 
napra szóló kegyelmet. Sok ember éli úgy az életét, hogy azon tűnődik, 
mi lesz öt év múlva.

Minden „mi lesz ha” lepörög az agyukban. Óvatosnak kell lennünk, 
mert a „mi lesz ha” mindig lehangol. Ha pedig el is jön a „mi lesz ha”, 
akkor Isten meg fogja adni a kegyelmet, hogy megbirkózzunk vele. Mi 
lesz, ha semmi jóval nem kecsegtet az orvos? Mi lesz, ha nem úgy ala-
kulnak a dolgok, ahogy terveztem? Mi lesz, ha elveszítem az állásomat? 
Akkor ott lesz számodra az a békesség, ami minden értelmet meghalad. 
Isten megígérte, hogy erővel fog felruházni téged minden csatádra. Lehet, 
hogy nem tudjuk, mit tartogat számunkra a jövő, de azt tudjuk, hogy ki 
tartja kezében a jövőt.

Az a fontos, hogy ne mulasszuk el a mát, a holnap fölötti aggódás mi-
att. A mai nap ajándék. Ez a nap soha nem fog visszatérni. Hiszem, hogy 
azok a dolgok, amik miatt aggódunk, nagyrészt meg sem fognak történ-
ni. Ha mégis, akkor nem lesz olyan nehéz, mint amilyennek gondoltuk. 
Lehet, hogy ma még nincs meg hozzá az erőnk, de Isten a megfelelő pil-
lanatban meg fogja adni mindazt, amire szükségünk lesz. Természetesen 
szükséges, hogy legyenek terveink és használjuk a józan eszünket. De egy 
ponton át kell adnunk Istennek a dolgokat: „Istenem, Te tudod, hogy mi 
a legjobb számomra. Azt mondtad, hogy minden időben megadod nekem 
a szükséges kegyelmet. És ahogy a mezők liliomait öltözteted, és az ég 
madarait eteted, tudhatom, hogy rólam is gondoskodni fogsz.” Nagyon 
felszabadító, amikor megtanuljuk átadni Istennek a dolgokat és elfogad-
juk a mai napra szóló kegyelmét.

„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” (Máté 6:11)

J o e l  O s t e e n

E g y  k e n y é r b ő l . . .

Népszámlálás... „Mely vallási közösséghez tartozónak érzi magát?” 
Beírtam a választ, és elgondolkoztam azon, hogy mit is jelent számomra 
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az egyházamhoz tartozás. Közben váratlanul eszembe jutott egy tavaly 
májusi élményem.

Ötnapos torinói tartózkodásom alatt a csodálatos Consolata bazili-
ka közelében laktam, reggelenként ennek csupa-márvány altemplomá-
ba jártam misére. Otthon éreztem magamat, és nem csak azért, mert a 
pap ismerős szavakkal és gesztusokkal végezte a szertartást, és mi, hívek 
ugyanúgy imádkoztunk, ugyanúgy hallgattuk az Isten igéjét, és ugyan-
olyan áhítattal vettük magunkhoz az Élet Kenyerét, mint otthon. Sokkal 
inkább azért, mert úgy éreztem, hogy azok az ismeretlen emberek, akik 
közé becsöppentem, nem idegenek számomra. Nagyon is közel állnak 
hozzám, testvéreim, szeretem őket, közéjük tartozom. Egy pillanatra fel-
merült bennem, hogy talán azért érzem így, mert beszélem a nyelvüket. 
Aztán eszembe jutott, hogy olyan országokban is volt hasonló élményem, 
amelyeknek nyelvét nem értem. Mi akkor a titok nyitja?

A válasz váratlanul jött. Az ötödik nap reggelén, kifelé jövet, a temp-
lomkapuban megpillantottan egy új posztert. A fotó néhány nappal ko-
rábban készülhetett az altemplomban, mise alatt, áldozás közben. Az ál-
dozók között ismerős arcok, a sor végén ott állok én is. A kép alatt Pál 
apostol szavai az első korintusi levélből: „Mi sokan egy kenyér, egy test 
vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.”

Minden világossá vált. Azt mindig is tudtam, hogy az egyházhoz tar-
tozásom más, mint egy egyesület vagy párttagság. Most megértettem azt 
is, hogy miért. A Kenyér által nem csak Vele, hanem egymással is titok-
zatos egységben vagyunk.

D o b o s  L á s z l ó 
P á r b e s z é d  a  k e r é k p á r r ó l  c í m ű  f ü z e t b ő l

„ A m i t  k a p t a m ,  a z t  j ó r a  i s  f o r d í t h a t o m ”

Nemcsak az határozza meg a sorsunkat és az életünket, hogy ki lesz a 
társunk, hanem az is, hogy milyen pályát választunk. Sorozatunkban annak 
eredünk nyomába, hogy miként lehet egy szakmából hittel és szenvedélyes sze-
retettel űzött hivatás. Ezúttal Krúdy Tamás újságíróval, a Nők Lapja vezető 
szerkesztőjével beszélgettünk.

Jól csengő neve van… Fontos a pályáján, hogy az egyik legkiválóbb írónk 
nevét viseli?
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Rokonok vagyunk, de nem egyenes ági leszármazottak. Sokszor meg-
kérdeznek róla – én magam hajlamos vagyok elfeledkezni a mindenna-
pokban erről. Néha úgy érzem, olyasmiért kapok elismerést, ami nem az 
én érdemem. De tudom, a név kötelez is…

Lehet, hogy az íráskészség is általa érkezett a családba?
Ezt nehéz megmondani, édesapám például pocsékul fogalmaz (nevet). 

Krúdy nagyapám viszont egészen jól írt, sőt jogász is volt, mielőtt ka-
tonatiszt lett. Jóban volt Gyula bácsival, aki Gejza öcsémnek hívta őt. 
Közös társaságba jártak, ismerték az irodalmi élet szereplőit. Időnként 
arra gondolok, hogy a Jóisten mégiscsak valami feladatot, kötelességet is 
rótt rám ezzel…

Az újságírói pályát is ezért választotta?
Ez egy érdekes történet. Az, hogy írni szeretnék, hamar kialakult, de 

csak romantikus fellángolásnak tűnt. A bölcsészkaron angol szakra jár-
tam. Későbbi feleségem, Zsófi ’91 táján egy kora reggel azzal hívott fel, 
hogy „most indul az országban először média szak az ELTE-n, szaladj be 
a felvételire!”. „Inkább alszom tovább” – válaszoltam neki, de addig-addig 
mondogatta, míg bementem, és felvettek. Így lettem újságíró. Véletlenül 
indult, de megmaradtam a pályán.

Három lépés távolság
Egy férfi újságíró többnyire egy sportújságnál vagy politikai-közéleti 

lapnál szokott elhelyezkedni. Ön viszont évek óta női magazinoknál dol-
gozik.

Pontosan így kezdtem én is, a Népszavánál gyakornokoskodtam. Majd 
– mivel jól beszéltem angolul – elmentem az első angol nyelvű hetilaphoz, 
a Budapest Weekhez. Főmunkatársként klasszikus újságíróként dolgoz-
tam, itt sajátítottam el a szakmai alapokat. Közben azonban tolmácsol-
tam is. Akkoriban ölték meg az ismert vállalkozót, Fenyő Jánost, és egy 
holland cég vásárolta meg a médiabirodalmát. Ennek az összeolvadásnak 
a tárgyalásain tolmácsoltam. Kisvártatva indult a cég új férfimagazinja, 
az FHM, ahová hívtak engem is szerkesztőnek. Ez a magazin meglehető-
sen redukált férfi- és emberképet mutatott, ami eleinte fel sem tűnt; friss 
házasok voltunk, nemrég született meg az első gyerekünk, örültem, hogy 
jó állásom van. Néhány hónap után felhívott az egyik pap barátom: „Te, 
Tamás, üljünk már le beszélgetni.” Leültünk. Amikorra felálltunk, már 
világos volt, hogy ha meg akarom őrizni a hitelességem, akkor számomra 
ez a munka vállalhatatlan, és rövidesen felmondtam. A teljes egziszten-
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ciális bizonytalanságba ugrottunk a feleségem támogatásával. Nagyon 
örültem, amikor kis kitérő után az induló Elle magazinnál kaptam szer-
kesztői állást.

És a barátok nem ugratták, hogy „mit keresel te egy divatlapnál” ?
Dehogynem! Magyarázkodnom kellett – magamnak is. De legfőkép-

pen örültem, hogy ez egy biztos munkahely, igényes feladatokkal. Közben 
tovább gyarapodott a családunk, leszoktam a cigarettáról, úgy éreztem, 
hogy kezdek egyenesbe jönni.

Úgy látom egyébként, hogy nem baj, ha nem teljesen egyforma gon-
dolkodásúak a szerkesztőségek, több kreatív energia szabadul így fel. Jó 
az, ha van egy kis feszültség! Korábban férfiakkal dolgoztam, így eleinte 
bevittem a „futballöltözői” hangulatot a nők közé, de hamar megtaláltam 
a hangot ebben a szerkesztőségben is, felismertem, hogy meddig szabad 
elmenni például a viccelődésben. Nagyon jó iskola volt.

És az nem okozott problémát, hogy házasemberként csinos kolléganőkkel 
volt körülvéve nap mint nap, hogy szebbnél szebb címlapmodellekkel, szí-
nésznőkkel találkozott?

Oda kell figyelni. Eleinte nem is volt könnyű. Nagyon tudatosnak 
kellett lennem, hogy ne kerüljek túl közel senkihez. És nem érdemes bele-
merülni mindenfajta ábrándozásokba, mert ha valami a fantázia szintjén 
megszületik, csak alkalom kérdése, hogy mikor lesz valósággá. Egyszóval 
a fantáziavilágot is kontrollálni kell. Ez idővel rutinná vált, de sosem 
lehetünk százszázalékosan biztosak semmiben; érdemes a védőpajzsokat 
fönt tartani. Olyankor érik az embert a legnagyobb meglepetések, amikor 
azt hiszi: már semmi baj nem történhet vele, a házassága sínen van – az-
tán beüt valami váratlan. Meg kell tartani a három lépés távolságot.

A feleségével, Zsófival beszélgettek erről?
Igen, egyszer meg is kérdezte az egyik lelki vezetőnktől, Futó Károly 

atyától, hogy mit tegyen, hiszen ő családanyaként nem tud versenyezni a 
szebbnél szebb nőkkel. Karcsi bácsi azt mondta, hogy nem is kell. Neki 
nem ez a feladata! Valóban nem. A kettőnk kapcsolata nem ezen a szinten 
van. Mindenkinél lehet szebbet, jobb képűt találni. Ha az ember bele-
megy ebbe – sosincs vége. Zsófinak sikerült ezt nagyon jól kezelnie.

Minden megváltozott
A hit útján hogyan indult el? Úgy hallottam, elég viharos fiatalkora volt.
Így van, elég erkölcstelen legényéletet éltem, nem akartam elkötele-

ződni, sokáig a családalapítás sem volt fontos számomra. A hitre jutásom, 
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a személyes lelki fejlődésem nem ment egyik napról a másikra, hosszú 
éveken át zajlott. És kellett hozzá egy ugrásszerű lépés is.

Berci…?
A negyedik gyermekünk, Krúdy Bertalan nagyon betegen született 

2006. október 22.-én. Napokig, hetekig küzdöttek az életéért, és utána 
sem volt egyértelmű, hogy egyáltalán képes lesz-e valaha az önálló életre. 
Ott, abban a pillanatban, a kórházban minden megváltozott. Az Istennel 
és az egymással való kapcsolatunk, a családi életünk is teljesen átalakult. 
Addig például nem tudtunk együtt imádkozni. Valahogy ez olyan szemé-
lyesnek, még a házastársak között is annyira intim dolognak tűnt, amit 
jobb, ha az ember egyedül csinál. Berci betegsége azonban megtanított 
minket rá, és mára természetessé vált. Áldásos hatásai megmutatkoznak 
az egész életünkben, mert például akivel az előbb közösen imádkoztam, 
azzal nehezen kiabálok a következő pillanatban.

Ahogy egyre jobban közeledtem Istenhez, úgy alakult át a szakmá-
hoz való hozzáállásom is. Korábban „tisztességes szerkesztő” voltam, aki 
elvégzi a munkáját, szépen eltartja a családját, de ennyi. Berci hazahoza-
tala után egy évvel megírtam a történetünket az Elle magazinba. Olyan 
fantasztikus fogadtatása volt, annyi embert mozgatott meg, hogy akkor 
éreztem meg igazán: amit kaptam, azt jóra is fordíthatom. Felhívtak 
érintett családok. Szülők, akiknek meghalt a gyermekük. Imahadjárat 
indult Berciért. Közösségbe kerültünk családokkal, olyanokkal, akiket 
megérintett a történetünk. Az a szeretet, amelyet akkor megéreztünk, a 
szakmai életemet is megváltoztatta. Többé nem munkaként tekintettem 
az újságírásra, hanem hivatásként.

Hogyan lehetett a világ egyik vezető divatmagazinjában Istenről, kórházi 
keresztelésről, Bibliáról, az imádság erejéről mesélni? Nem mondták, hogy 
inkább maradjunk világnézetileg semleges alapon?

Az lehetett az oka, hogy a kollégák nagyon mellettem álltak. 
Elképzelhető, hogy ha ez nem velem történik meg, hanem másvalaki ese-
tét akarom megírni, akkor kiverte volna a biztosítékot, de mivel ők tanúi 
voltak mindannak, amin keresztülmentünk, senkinek semmi kifogása 
nem volt a cikk ellen.

Hogy van most Berci?
Remekül. Épp nemrég fotózta őt a Nők Lapja. Második osztályos. A 

jóslat, hogy a születése körüli oxigénhiányos állapotnak maradandó nyo-
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mai lesznek, hála Istennek, nem igazolódott be. Valóban csoda az indu-
lása, az élete.

A másik vágányon
Ma már sokak számára példa az Önök élete is. Számos helyre hívják 

Zsófival tanúságot tenni, előadásokat tartani, reményt adni a fiataloknak, 
házassági gondokkal bajlódó vagy beteg gyermeket nevelő pároknak.

Őszintén szólva mi az elején nagyon elszúrtuk a kapcsolatunkat 
Zsófival. Tulajdonképpen vadházasságban éltünk, és engem sokáig sem-
mi sem kényszerített arra, hogy ezen változtassak. Aztán elvesztettünk 
egy kisbabát. Elmentünk egy katolikus paphoz, aki elvitt minket egy 
MÉCS közösség által szerevezett lelkigyakorlatra, hogy rendezhessük az 
életünket. Ezen az alkalmon kezdett el megújulni a kapcsolatunk, ek-
kor döbbentünk rá arra, hogy felelősséget kell vállalnunk egymásért. 
Összeházasodtunk, ám még sok mindennel meg kellett küzdenünk – nem 
változik soha semmi varázsütésre! Fel kellett ismernünk, hogy a házastár-
sak közötti meghittség és bensőségesség nem a szexualitással alakul ki; 
sőt ha túl hamar lép be egy pár életébe, éppen hogy az igazi elköteleződés 
akadályává válik, mert az egymáshoz tartozás – hamis – érzetét kelti. 
Így kimarad nagyon sok lényeges lépés, amelynek segítségével a pár va-
lóban megismerhetné egymást. Mi is azt hittük, hogy igazán jól tudunk 
beszélgetni, pedig a leglényegesebb kérdéseket, amelyek igazi változást 
hozhattak volna az életünkbe, nagyon ügyesen kerültük – öntudatlanul, 
persze. Meg kellett tanulnunk egymással őszintén és a lényegről beszélni. 
Minderre csak hosszú évek távlatából lett ilyen rálátásom, eleinte szava-
ink, szókészletünk sem volt arra, hogy átbeszéljük a legfontosabb dolgo-
kat.

Ezeket a tapasztalatainkat ma már megosztjuk másokkal is, elsősor-
ban fiatalokkal, de katolikus családközösségekben és a házasság hetén is 
beszéltünk erről. A tanulság, hogy bár egyikünk sem volt megátalkodott, 
gonosz ember, mégis rossz vágányra kerültünk elsősorban a tudatlansá-
gunk és a tévképzeteink miatt. De azzal, hogy beengedtük Istent az éle-
tünkbe, nem válás lett a kapcsolatunk vége – hanem átkerültünk egy 
másik vágányra. Egyik legnagyobb megtapasztalásunk, hogy a szabályok, 
parancsolatok nem az ember ellen, hanem érte vannak, és akár használati 
utasításként is felfoghatóak, még akkor is, ha elsőre nem is világos min-
den szabály értelme.

Az ország legnépszerűbb női hetilapjának vezető szerkesztőjeként hogyan 
tudja képviselni a meggyőződését?
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Nincs ebből konfliktus. Nem mindenkinek ugyanaz a meggyőződése, 
mint az enyém, de ez nemhogy nem baj, hanem kifejezetten kívánatos. 
Egy ekkora lapnál ez nem is lehetne másképp. A Nők Lapja alapértékei 
– hogy családban élni jó, hűségesnek lenni jó, gyereket szülni jó – egyez-
nek az enyémekkel. Az, hogy én mindezt a Jóisten ajándékának tekintem, 
már egy másik kérdés. A hitemet is szabad vállalnom, persze a jó ízlés 
határain belül, nem melldöngetve. A cikkeimben gyakran szóba hozok 
erkölcsi-hitbeli kérdéseket.

Hat gyermekük van. Ezt hogyan fogadják a média világában?
Általában pozitívan reagálnak rá az emberek. Vannak, akik meglepőd-

nek, van, aki felnevet, és van, aki ámuldozik, „extrém sportnak” nevezi. 
Azt kevesen tudják, hogy öt gyermekünk halt meg méhen belül – nagy 
családegyesítés lesz majd a mennyben…

A család számomra a lelki fejlődés terepe. A feleségemen és a gyerme-
keimen keresztül tanultam meg az embereket szeretni, férfivá válni, atya-
ian gondoskodni a teremtett világról, az esendőséget elfogadni. Szeretem 
a hivatásom, de elsősorban hatgyermekes édesapa vagyok. Nincs az a kar-
rier, amely fontosabb lenne ennél.

S t i f n e r - K ő h á t i  D o r o t t y a 
F a m i l y  2 0 1 6 / 2 .

U r a m ,  T e  j ó  v a g y

Amikor legutóbb felszálltam a 
repülőre, a pilóta a nevemen szólí-
tott. A pilótafülke bejáratánál állva 
üdvözölte az utasokat.

„Szia Max!” Joe volt, a barátom. 
Egy kedves, régi barátom. Ő a légi-
közlekedés matuzsáleme.

Már vagy ezer éve repül. Vezetett 
már teherszállító repülőt, dolgozott már kereskedelmi járaton. Minden 
lehetséges problémával találkozott már; az elektromos vihartól kezdve az 
üres üzemanyag tartályig. Jó pilóta.

És jó barát. Nem a szomszédom, de ha az lenne, akkor az ingatlanunk 
ára megugrana. Ha kórházba kerülnék, az ágyam mellett virrasztana. Ha 
vakációra mennék, vigyázna a kutyámra. Ha megbántanám, megőrizné a 
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nyugalmát, amíg megbeszéljük a dolgokat. Annyi esélye van annak, hogy 
hazugság hagyja el a száját, mint annak, hogy egy szúnyog elénekelje a 
nemzeti himnuszt. Soha nem káromkodik, nem részegeskedik, és nem 
csal. Ő ilyen jó. Jó – mind a képességeit, mind pedig a szívét illetően.

Pár percig beszélgettünk, azután leültem a helyemre, és teljes bizton-
ságban éreztem magam. Mi többet akarhatnék? A pilóta tapasztalt és ki-
próbált. Sőt mi több, kipróbált és igaz barát. Jó kezekben vagyok.

Kapóra jött, hogy tudatában voltam mindezeknek. Egy órája repül-
tünk, amikor óriási légörvénybe kerültünk. Az utasok levegőért kapkod-
tak, az alsó és felső műfogsorok összekoccantak, a légi utaskísérők kérték, 
hogy kapcsoljuk be a biztonsági öveket, és vegyük elő a rózsafüzéreket. 
Ami azt illeti, voltam már hullámvasúton, ami kevésbé volt rázós, mint 
ez a repülőút.

A többi utassal ellentétben, azonban, én nyugodt maradtam. Nem kí-
vántam a halált, de volt egy előnyöm. Ismertem a pilótát. Ismertem Joe-t. 
Ismertem a szívét, és bíztam a hozzáértésében. Joe képes kezelni ezt a 
helyzetet. A vihar rossz volt, de a pilóta jó. Tehát, amennyire ilyen hely-
zetben lehetséges, lazítottam.

Barátom, viharos világban élünk. Minden nap hoz légörvényeket. 
Változó gazdasági helyzetet. Öregedő testet. Hanyatló munkaerő piacot. 
Növekvő utcai erőszakot. A kérdés az ilyen viharos időkben ez: Jó piló-
tánk van?

A Biblia egyértelmű válasza: Igen!
„…te jóságos vagy, Uram!” (Zsoltárok 25:7)
„Jó és igaz az Úr…” (Zsoltárok 25:8)
„Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, 

akik hozzád kiáltanak.” (Zsoltárok 86:5)
„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá 

menekül.” (Zsoltárok 34:9)
Isten jó – mind, a képességeit, mind a szívét illetően.
Minden megváltozik, ha ismered a pilóta szívét.

M a x  L u c a d o
Vágyom melletted élni Jézus,
Csendben veled beszélni Jézus,
Békét, üdvöt remélni Jézus, 
Segíts, hogy úgy legyen!            B é k e f i  P á l  ( 1 9 1 4 - 1 9 9 3 )   

                   D i c s é r e t e k  2 5 4
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V a l a k i  é r t e m  i m á d k o z o t t

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

R e m é n y i k  S á n d o r  ( 1 8 9 0 - 1 9 4 1 )

I s t e n r e  h a g y a t k o z v a
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek — így szól az Úr —: békessé-

get és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Egy telefonhívás fenekestül felforgatta életemet. A ráktól való félelem 
uralta ezután napjaimat. Orvosi időpontok, vizsgálatok, és a várakozás 
azok eredményeire — ezt jelentette az életem, mintha csak egy sötét alag-
útban lennék. Semmit nem értettem, nem tudtam tervezni, de még a 
hétköznapi feladatokra sem bírtam odafigyelni. Ahogy a sötétség kezdett 
a mélybe húzni, rádöbbentem, hogy csak és egyedül Istentől függök. 

Minél jobban Istenre hagyatkoztam, annál nagyobb béke szállt meg. 
Isten volt a fény az én alagutamban. Rájöttem, hogy nem azt kell kérdez-
nem: „Miért pont én?”, hanem ezt: „Miért ne én?” Az imáim megváltoz-
tak. Többé nem azt kértem Istentől, hogy vegye el a rákot. Arra kértem 
az Urat, hogy használja betegségemet az ő sokkal nagyszerűbb terveihez. 

Isten válaszolt az imáimra. Békét adott, emellett pedig vágyat és ké-
pességet, hogy más betegekkel együtt járjam végig a rákbetegség útját. 
Isten a bátorítás, az együttérzés, a szeretet és a gondoskodás ajándékait 
adta azért, hogy megértéssel és támogatással tudjak mások felé fordulni.
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Drága Istenünk, köszönjük a vezetésedet a mindennapokban, és a tö-
rődésedet a nehéz időkben. Ámen.

A harcaink egyben lehetőséget jelentenek megmutatni Isten szeretetét 
más emberek felé. 

D e b o r a h  P o w  ( A l b e r t a ,  K a n a d a )

S z e r e t  a z  Ú r
„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a 

föld mélyéből is újra fölhozol engem.” (Zsolt 71,20)

Akkor nem beszéltem róla, de amikor a tanévnek vége lett, a szabad-
ságom elején nagyon fáradt voltam. Teljesen kimerültem egy megerőltető 
tanév után testileg és lelkileg egyaránt. Annyira kiégettnek éreztem ma-
gam, hogy elképzelni sem tudtam, hogy valaha is vissza tudok menni a 
munkahelyemre, és örömöt találhatok a munkámban. Abban az időben 
gyakran álmodtam azt, hogy kórházban vagyok egy „lélek-pihentető” al-
vás kúrán. Napközben meg mindenféle terveket szövögettem, hogy merre 
folytatom ősztől. Néha felsóhajtottam Istenhez, hogy mutasson valami 
kiutat. 

Nagyon sok szép nyári élményben volt részem, egyházi, családi ese-
mények, amitől éreztem, hogy megelevenedek, felfrissül a lelkem is. A 
munkahelyem azonban továbbra sem vonzott. Kezdtem megijedni, mert 
fogynak a szabadságom napjai, és nem jött válasz arra, hogyan tovább…

Hétvégén reggeli csendességünk során, ahol a fenti Zsoltár-részlet is 
elém került, újra Istenhez kiáltottam: „Uram segíts, hogy újra örömöt 
találjak a munkámban, hivatásomban!”

Hétfőn, korán reggel csörgött a telefonom. A főnököm hívott egy 
jó hírrel: nem kell szeptembertől áttanítanom Szentlőrincre, csak 
Szabadszentkirályon dolgozok majd. Ott érdekes új feladatok is várnak 
rám. Kollégáimról is megosztott néhány örömteli hírt, például, hogy si-
keres volt a mentor tanárunk pályázata, így szeptembertől ő segít majd 
a nyolcadikos osztályom beiskolázásával, továbbtanulásukkal kapcsola-
tos feladataimban. Szinte ujjongó örömben töltöttem az elmúl napokat! 
Szeret az Úr! Válaszolt az imádságomra. Még élvezem a szabadságomat, 
de már örömmel tudom várni a kezdést…

Még egy hírt szeretnék megosztani. Talán emlékeztek arra, amikor 
ikerterhes kolléganőmért kértem, hogy imádkozzatok. A 25. héten kór-
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házba került, elfolyt a magzatvíz nagy része, a kisfiú magzatburka megre-
pedt. Imádságban „harcoltunk” napokért, hetekért, életekért. A 26. héten 
el kellett venni a babákat császár- metszéssel egy fertőzés miatt. A kisfiú 
életét sajnos nem tudták már megmenteni. A kislány 870 grammos volt, 
fejletlen a tüdeje. A szülőket nem bíztatták semmivel. Többször beszél-
tem kolleganőmmel, elmondva, hogy imádkozunk érte és a kislányért is 
naponként. Hálás volt, és elmondta érzi és szükségük is van erre. Kamilla 
küzdött, az Úr kegyelmes volt. Csütörtökön vihette haza a család. Sok 
fájdalom, aggódás után végre a családjával lehet. 

Hálás vagyok ezekért az imameghallgatásokért. 
S z u h á n s z k i  C s i l l a

A l á z a t

Uram, 
mindig azt mutassam,
ami vagyok,
ne akarjak többnek,
jobbnak látszani,
és tudjak mindenkor 
az ellenem vétkezőnek
gondolkodás nélkül 
megbocsájtani.
Tudjam határaim, 
utam, célom,
ne feledjem, hogy honnan 
és merről jöttem,
és ha bármit teszek
és ha bármit érek is el, 
nem enyém az érdem.
Te vagy mögöttem.
Ember vagyok, Uram, gyarló...
és beléd vetett hittel
alázattal, s reménnyel
keresem és várom
Megváltó Igazságodat.

P a u d i t s  Z o l t á n
 „ K i á l t ó k ! ”  c í m ű  k ö t e t
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Ő s s z e l  a  T e t t y é n ,  a  k e r e s z t  a l a t t . . . 

Az Úr irgalma végtelen
Ezt folyton érzem én:
Ha bár nincs semmi érdemem
Ő mégis hord kezén...      (John Newton 1725-1807)

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


