
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
XXI. évfolyam 3. szám 2017. március

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg-
embert! Félj Istenedtől: Én vagyok az Úr!” 

III. Mózes 19:32  
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É v i  J e l i g e 
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” Ezékiel 36:26/a

E g y h á z u n k  2 0 1 7 .  É v i  J e l i g é j e : 
„Értsétek meg, mi az Úr akarata!” Efézus 5:14

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

3-án pénteken Világimanap
5-én, vasárnap úrvacsorai istentisztelet után Körzeti Konferenci- 

 ánk lesz. Igét hirdet: Dr. Khaled Abdo László szuperintendens.
12-én, vasárnap istentisztelet lesz: A böjt céljai (Ézsaiás 58)
19-én, vasárnap istentisztelet lesz: Jézus böjtje (Máté 4,1-11)
25-én, szombaton hajléktalan szolgálat lesz
26-án, istentisztelet lesz:  Pál apostol böjtje (2 Korintus 11,27)

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 házicsoport van (változó helyszínnel) 
Szerdán 19 órakor ifjúsági óra van
Csütörtökön 17 óra bibliaórát tartunk Hidason
Vasárnap 9 órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet van Pécsett,
        15 órakor Hidason
Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. 
 Minden harmadik vasárnap Siklóson 18 órakor istentisztele- 

 tünk van az evangélikus imaházban.
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.

S z ü l e t é s n a p o s o k n a k

Kőszikla Ő, és biztos menedék, és megélhetik cso-
dáját mindazok, akik szavára hagyatkoznak, és benne 

bíznak. Ezt ígérte Ő, ezért a szívem boldog, és nem 
tölti el többé félelem.

Ph. Spitta
Kívánjuk, hogy tapasztalják meg ezt a min-

dennapjaikban!
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M é d i a  p r o g r a m o k
12-én, vasárnap Metodista magazin műsor lesz a Duna Tv-n

I n f o r m á c i ó  1 + 1 % - k a l  k a p c s o l a t b a n

Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. 
Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt év elején az állam felé 

fizetett adójának felajánlható 1-1%-ért. 
A Magyarországi Metodista Egyház részére az szja 1%-a 6.992.373,-Ft 

támogatást jelentett. 
A Márta Mária Alapítvány részére 171 fő rendelkezett az szja másik 

1%-ról, ez 637.452,-Ft bevételt jelentett a kaposszekcsői időseket ellátó 
szociális intézménynek. 

Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra!
Mindenkinek köszönjük! 
Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg is-

merősei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel! 
Azok is nyilatkozhatnak erről, akiknek nincs adóköteles jövedelmük, 
mert az összeg szétosztásakor a felajánlók létszámát is figyelembe veszik.

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

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17

E g y  p á r  c e n t i

Egy pár centi volt csak tőle  Egy pár centi… ennyi minden:
az az éles vasdarab!   lépcső sarka, tüske, kő,
Szinte horzsolta a bőre,  ennyire a veszély innen,
de a szeme ép maradt!  mely ráles és egyre nő.

   Egy pár centi… Így kíséred
   át a földi életen…
   Köszönöm ezt a pár centit,
   csodás Védelem!

F ü l e  L a j o s
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A z  Ú r  i m á d s á g a

S z e n t e l t e s s é k  m e g  a  T e  n e v e d !

Mit kérünk itt? Olyasmit kérünk, amit Istennek kell tennie, vagy ami-
nek általunk kellene megtörténnie? Istennek melyik nevére gondolunk 
itt? És mit jelent ez, hogy szenteltessék meg?

Hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk, segítséget jelent, ha 
elgondolkodunk az imádság első három kérésének sajátosságán. Fontos 
hangsúlyt fejeznek ki. Istennel való beszélgetésünkben nem a mi szükség-
leteink és kéréseink állnak az első helyen, hanem Isten ügye maga. 

Talán idegennek tűnik ez nekünk. Azt kell kérnünk, ami tulajdonkép-
pen Isten ügye? Istennek szüksége van a mi imádságainkra, hogy érvé-
nyesülni tudjon e világban? 

Azonban jó, ha ehelyütt emlékezünk arra, amit az Úr imádsága és 
a zsidó imádságok közötti szoros kapcsolatról mondtunk. Idézzük még 
egyszer a Kaddis-imádságot, amely nagyon hasonlóan kezdődik, mint 
a Miatyánk: „Legyen naggyá, és szenteltessék meg nagy neve a világban, 
amelyet akarata szerint teremtett. Terjessze ki királyi uralmát életetekben 
és napjaitokban, és egész Izrael házában, hamar és a közeli jövőben.”

A Miatyánk első része szinte úgy hangzik, mint ezen ima rövid össze-
foglalása. Ez világossá teszi: Jézus nem azért tanítja meg tanítványainak 
ezt az új imádságot, hogy tartalmilag elhatárolódjon a zsidó imádkozás-
tól, hanem hogy megmutassa nekik azt, hogy Izrael imakincséből mi a 
különösen fontos. Ehhez tartozik az a felismerés is: az imádkozásunkban 
nem az a döntő, hogy Istent minden kérésünkkel ostromoljuk, hanem, 
hogy bizalomteljes párbeszédre jussunk vele, és a vele való közösségből 
kiindulva éljünk és beszéljünk vele. És emiatt sok zsidó imádság annak a 
megnevezésével kezdődik, ami az imádkozóknak Isten munkálkodására 
nézve fontos. Mert az a mélységes meggyőződésünk: Ha Isten ügye eléri 
célját, akkor az emberiségről is gondoskodás történik!

Három - a bibliai gondolkodás számára - központi fogalom írja le a 
Miatyánk elején, hogy miről is van itt szó: Isten neve, Isten országa és Isten 
akarata. Ez azt jelenti, hogy Isten isteni mivoltáról, Isten uralmáról, és 
Istennek életet teremtő és -megmentő, velünk szembeni Igenéről van szó. 
Ahol ezek középpontban állnak, ott mi emberek is védett helyen vagyunk.

Szenteltessék meg a te neved! Isten isteni mivoltáról van szó, - tehát nem 
csak arról, hogy Isten nevét mindig tisztelettel ejtsük ki, vagy károm-
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kodáskor ne éljünk vissza vele. A zsidóságnál Isten nevét csak a temp-
lomban szabadott kiejteni. Már az a parancsolat, hogy: „Ne mondd ki 
hiába Istennek, az Úrnak a nevét” (II. Mózes 20:7, V. Mózes 5:11) többet 
jelent.  Isten neve jellemzi Isten lényét. Isten nevét megszentelni tehát 
elsősorban nem azt jelenti, hogy egy Istenre vonatkozó bizonyos szót le-
hetőleg kerüljünk. Sokkal inkább azt jelenti, hogy úgy beszélünk és úgy 
cselekszünk, mint akik Isten istenségét igazán komolyan veszik. Már az 
Ószövetségben is ismert volt, hogy Isten nevét elsősorban engedetlenség, 
vagy aszociális magatartás révén szentségtelenítjük meg (lásd Jeremiás 
34:16, Ezékiel 36:20,23).

Amikor ezt a kérést kimondjuk, azért fohászkodunk tehát, hogy Istent 
Istenként ismerjék el  az emberek, és felismerjék, hogy milyen határt szab 
nekik és cselekedeteiknek.

Az, hogy mi emberek Isten nevét, és ezzel Istent magát megszenteltet-
jük, az Istenhez fűződő különleges kapcsolatunkkal függ össze. 

Istent alapvetően megismerhetjük, és megszentelhetjük őt, ez azt je-
lenti, hogy őt Istenünkként ismerhetjük el, előtte felelősségteljesen élünk, 
röviden szólva: valóságosan engedjük, hogy Isten legyen. Mert mi arra 
teremtettünk, hogy Isten képmásai legyünk (I. Mózes 1:26-27). Ez nem 
azt jelenti, hogy vele egyformák vagyunk. Ez az antik szóhasználat sze-
rint azt jelenti: országnagyjai, helytartói vagyunk itt a földön, akik az Ő 
nevében járhatnak el. Ez azonban nem úgy történik, hogy az Ő helyét 
foglaljuk el, hanem, hogy az Ő helyét mindig szabadon tartjuk. Így szen-
teltetik meg az Ő neve!

Azonban itt csak az emberek cselekedeteiről van szó? Vagy több dolog 
van e mögött? Valóban meg tudjuk mi emberek szentelni Istent és az Ő 
nevét, hagyni, hogy Ő Isten legyen - akkor is, ha mi alapvetően képesek 
lennénk arra a dologra? Vagy gyakran nem az emberi büszkeségünk és 
nyakasságunk akadályoz meg ebben, amellyel mi magunkat Istenné tesz-
szük?

Ezért fontos észrevenni a következőt:  a szenvedő szerkezet, hogy szen-
teltessék meg, Isten munkálkodását is körül írhatja. Tehát Isten felé hang-
zik el a kérés: Szenteld meg a Te nevedet! Ez azt jelenti: Küzdd át magadat 
egy igazságtalansággal teli világon, és mutasd meg magad mindenkinek  
Szent és igazságos Istenként!

Vagy ez a szenvedő szerkezet mégiscsak az emberi cselekedetekre vo-
natkozik, azonban nem a miránk vonatkozó felszólításként, hanem Isten 
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iránti kérésként? Ez esetben Istent kérnénk meg arra, hogy az Ő köte-
lessége lenne odahatni, hogy a nevét az emberek megszenteljék, és az Ő 
nevét életük középpontjába állítsák. Jézus a szavaival valószínűleg mind-
kettőt ki akarta fejezni!

Így imádkozni természetesen az imádkozók elköteleződését is jelen-
ti: Ami rajtunk múlik, azt meg akarjuk tenni annak érdekében, hogy 
neved megszentelődjön, és Isten mivoltodat tiszteljék. Te tégy minket 
alkalmassá arra, hogy így cselekedjünk. A kettő nem zárja ki egymást. A 
Miatyánk elején álló Te-kérések lényegéhez tartozik, hogy Isten ügyét az 
imádkozó ügyévé teszik. Istent arra kérik, hogy cselekedjen. Ezzel azon-
ban az imádkozók egyúttal megnyitják életüket a magukra vonatkozó 
következmények előtt.

Az imádság és a cselekedet összetartozik.
 (Folytatás a következő hónapban)

W a l t e r  K l a i b e r :  „ B e s z é l g e t é s 
I s t e n n e l”  c í m ű  k ö n y v é b ő l  -  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

V e l e d  k i t e l j e s e d v e

Azt mondják, ha könyvet írnának a házasságról, annak csupán 
egyetlen fejezete lenne, ami arról szól: figyeljünk az apróságokra. 
Ők például a legtöbb, amit tehettek tizenöt éve tartó házasságukért, 
hogy nem hagyták magukat eltávolodni egymástól – mondják. A há-
zasság hete idei arcaival, Madarász Isti filmrendezővel és feleségével, 
Kerekes Mónikával beszélgettünk.

Az Uránia Filmszínház patinás kávézójában találkozunk Madarász 
Isti filmrendezővel és feleségével, Kerekes Mónikával, a filmek besorolá-
sáért felelős Korhatár Bizottság tag-
jával. De nem csak ebben érzékelhe-
tő köztük összhang: alighogy helyet 
foglalunk, megfogják egymás kezét. 

„Hideg van odakint, Moncsi fázik” 
– mosolyodik el a férj. A következő 
másfél órában kiderül, tényleg csak 
erről van-e szó…
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Őszinte rácsodálkozás
Ha a házasságukról forgatna, az ő történetük egyszerre lenne vicces 

és könnyfakasztó, úgyhogy a tragikomédia műfaját választaná – mond-
ja kérdésemre Madarász Isti. „Persze, zenés-táncos elemekkel tarkítva” – 
teszi hozzá felesége nevetve. Isti és Mónika több mint két évtizede, a 
Continental Singers miskolci kórusának tagjaiként lettek barátok. Akkor 
szerettek egymásba, amikor egy zenés darabban a két főszerepet – persze, 
hogy a férj és a feleség szerepét – próbálták. Tizenöt év távlatából nézve 
úgy tűnik, a szerepeket sikerült elsajátítaniuk az életben is. A házasság 
hete szervezőinek éppen azért esett rájuk a választása, mert ők akkor is 
figyelemmel és gyengédséggel váltanak szót, ha annak rajtuk kívül nincs 
fültanúja – kivéve a függöny mögül leselkedőket.

Visszatalálni egymáshoz 
„Mi pont ugyanannyit veszekszünk, mint mások, és pont ugyanany-

nyira vagyunk oda egymásért, mint mások, csak éppen nem hagyjuk el-
harapódzni a konfliktusainkat. Szerelemből házasodtunk, és ezt olyan 
értéknek tartjuk, amit meg akarunk őrizni. Persze, minden pár távolodik, 
megfárad az a nagy szerelem, ez természetes. Mi arra jöttünk rá, hogy 
akkor vissza kell lépni egyet. És ha csak egyet kell visszalépni, az nem is 
olyan nehéz. Ezért érezzük még mindig jól magunkat együtt” – magya-
rázza a férj.  

A rózsaszín ruhás lány
Szerelmük első, gyermeki naivitásban töltött időszakát felidézve a 

házaspár azt mondja: alig várták, hogy elvégezzék az egyetemet, és kap-
csolatuk második napján kötött megállapodásuk értelmében életre szóló 
szövetséget köthessenek. „Korábban minden barátnőmről azt képzeltem, 
hogy majd ő lesz a feleségem, de amikor Moncsit megismertem, tudtam, 
hogy ezúttal tényleg ő az” – emlékszik vissza Isti. A kék szemű lány a ró-
zsaszín ruhájában leginkább kompromisszummentes igazságszeretetével, 
csapatszellemével és jó szívével nyűgözte le a fiatalembert. „Én nem ilyen 
voltam, de mindig vágytam ezekre a jellemvonásokra” – árulja el a férfi.

Ma is csodálja
Az egykori rózsaszín ruhás lány pedig valami olyanba szeretett bele, 

ami máig újra és újra csodálattal tölti el férje iránt: „Azon kívül, hogy 
nagyon jóképű volt, Isti már akkor is nagyon mély dolgokat fogalmazott 
meg az életről, Istenről, az emberekről. Végül egy jól irányzott poén-
nal az egésznek elengedte az élét. Ez a kettősség most is megvan benne. 
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Találkozott már egy-két világsztárral, de velük is olyan természetesen el-
beszélget, mint a szomszéd bácsival. Nap mint nap megosztja velem az 
életét, mégis, amikor a gyülekezetben tanít, csodálattal hallgatom, mi 
mindent kapott Istentől.”

Jó választás
„Mi nagyon szerelmesek voltunk egymásba, és különlegesnek tartom, 

hogy még most is azok vagyunk. A szerelem nagyon kell, de nem ír-
hat felül mindent. Fontos a tudatos választás” – fejtegeti aztán Kerekes 
Mónika.

„Én mindenképp keresztény férfival szerettem volna egybekelni, vala-
kivel, aki értékel engem, és akinek a vágyai összeegyeztethetők az enyé-
mekkel. Akinek a viselkedése, szokásai tükrözik az én értékrendemet is. 
Jó értékmérő, ha tudunk felszabadultan együtt lenni, de fel kell nőni ah-
hoz is, hogy ne csak a pillanatnyi örömökért lelkesedjünk, hanem hosszú 
távra tervezzünk.”

Amit megfogadunk
Érdemes tudatosan készülni az esküvői fogadalomtételre is, és minél 

többet beszélgetni az udvarlás időszakában – teszi hozzá a kétgyermekes 
anya. „Mielőtt házassági fogadalmat teszünk, le kell zongorázni magunk-
ban és együtt is, mit jelent az, hogy egészségben, betegségben, gazdagság-
ban, szegénységben. Nekünk Istivel majdnem mindegyikből kijutott.” A 
kommunikáció egyébként később is kulcsfontosságú, akárcsak a minő-
ségi idő – folytatja. „Minden pár pontosan 
tudja, hogyan tud leginkább visszatalálni a 
másikhoz. Az elején mindenki nagyon sze-
relmes, de ha távolodunk, valahogy akkor 
is fel lehet eleveníteni, miért őt választot-
tam, mit szerettem meg a másikban. Jó lát-
ni azokat a példákat, amelyek bizonyítják: 
nincs olyan távolság, ahonnan Isten segít-
ségével ne lehetne visszajönni.”

Veled kiteljesedve
Veled kiteljesedve – ez a mottója az 

idei házasság hetének. Isti és Mónika így 
indokolták választásukat: „Valamiért az a 
közvélekedés, hogy a házasságban feladod 
és elveszíted magad, ezért élj minél többet 
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addig, mert utána vége a jó életnek. Szerintünk ez hülyeség. Mi jól elvol-
tunk külön-külön is, de amikor összeházasodtunk, a tevékenységeink, a 
baráti kapcsolataink nem szűntek meg, hanem továbbfejlődtek. Csomó 
dolog átalakul, persze, de azokat nem is nagyon sajnáljuk” – magyarázza 
a férj. De vajon mi a helyzet az alkotással?

„Művésztársaim gyakran mondják, hogy nem horgonyoznak le egyva-
laki mellett, mert attól tartanak, azután nem tudnának szabadon szár-
nyalni. Én meg azt vettem észre, hogy attól szárnyalhatok igazán, hogy 
van egy horgonyom. Sokkal több és mélyebb lettem attól, hogy Moncsi 
velem van, én mellette tudtam kiteljesedni. Nem tudom, hogyan tudnék 
filmezni, ha ő és a gyerekek nem lennének. A feleségem inspirál és meg-
vigasztal. Van kivel megosztani az örömöt és az alkotóléttel járó hullám-
völgyeket is. Sok művészember magányos, vagy depressziós és iszik, mert 
tényleg nem könnyű ez az életpálya, nekem viszont van egy biztonságot 
nyújtó otthonom, ahová, ha megsebeztek, visszahúzódhatok. Ez a leg-
több embernek, ha nem vallja is be, nagyon jólesne.”

Háttérország egy álomhoz
Felesége elárulja, kezdettől fogva hitt rendező férje álmában. Felidézte 

diákéveiket, amikor választottjának még sem képzettsége, sem eszköz-
parkja nem volt, de már forgatókönyveket írt, rendezett és az egész csa-
ládot szerepeltette kísérleteiben. Az azóta eltelt időben feleségével az ol-
dalán Madarász Isti egyebek közt mozifilmmel és több sikeres televíziós 
sorozattal is büszkélkedhet. Kerekes Mónika azt mondja, örömmel biz-
tosítja férje számára a hátteret az alkotáshoz. Pedig a forgatások néha 
heteket vesznek igénybe, és ilyenkor az édesapa kevés időt tud a családdal 
tölteni.

„Kutyanehéz, amikor Isti elmegy, és nekem kell egyedül szerveznem a 
családunk életét, de ezalatt kicsit én is elvarázsolom a gyerekeket, közös 
programokat csinálunk, hogy ne az legyen, hogy hárman sírunk otthon, 
és számolunk vissza. Így Isti is nyugodtan mehet el hazulról. Azért nem 
a tökéletesből indultunk, mikor Emma lányunk kicsi volt, és az apja el-
ment három hétre forgatni, utáltam az egészet, nyavalyogtam a telefonba, 
a gyereknek is csepegtettem. De hála Istennek, ő ezt elfelejtette azóta. 
Időközben néha mi is ki tudtunk látogatni a forgatás egy-egy napjára. Isti 
ilyenkor megmutatta, mi hogy működik, így a gyerekek is egyre jobban 
értik, miért szereti annyira az apjuk a filmezést.”
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Bár család és a hivatás egyaránt fontos a számára, férje hozzáfűzi: ha 
élete filmjére hívnák el forgatni úgy, hogy feleségét és gyermekeit nem 
viheti magával, akkor mellettük döntene.

Kísért, és?
Szeret dolgozni, de amikor csak lehet, igyekszik minél több időt ott-

hon tölteni, és különösen arra figyel, hogy senki ne kerüljön a társa elé a 
sorban – árulja el Isti.

„Az én szakmámban az a veszélyes, hogy sok érdekes emberrel találko-
zom, férfiakkal és nőkkel egyaránt. Engem mindig lenyűgöz a tehetség, 
és az, ha látom valakiben a szikrát. A színésznők ráadásul még szépek 
is. Észben kell tartani, ki vár otthon, és azt is, hogy haza kell menni. És 
tudom, mi az a pont, ami után már nem lehetne.”

A kísértésnek akkor tanult meg ellenállni, amikor modellfotózások-
ról készített werkfilmeket – magyarázza. „A modelleknél lenyűgözőbb 
teremtések nincsenek. Ők azt tudják a legjobban, hogy mindenki odale-
gyen értük. Nekem ez jó iskola volt, mert megtanultam, hogy őket ezért a 
képességükért fizetik. Vagyis ez nem a valóság. Ugyanez igaz a rendező és 
a színésznők közötti munkakapcsolatra is. Lehet, hogy egy felvett jelene-
tet visszanézve azt mondom: ilyen gyönyörű nőt még nem láttam, de hát 
éppen ezt kértük tőle! És azért mondta ezt a szöveget, mert ezt írta neki 
valaki. Persze, amikor először kerül olyan helyzetbe az ember, hogy egy 
általa rajongott művész kedves hozzá, akkor rendesen elolvad, de ezt a 
helyén kell kezelni. Rendezőként az a dolgom, hogy rajongjak a színésze-
kért, dicsérjem, bátorítsam őket. Ők meg ezért szeretnek engem. Ilyenkor 
pár hétig rózsaszín felhő vesz körül minket, hiszen közösen hozunk létre 
valamit. De mindig próbálom megismerni a színészeim, színésznőim csa-
ládját, hogy már a munka kezdetén mindenki fogja föl, hogy mi van ott 
lent, a földön, akkor is, ha egy kicsit elszállunk.”

Ez több 
A házastársi hűség kérdésében egyszerre törekszik őszinteségre és be-

csületességre – fűzi hozzá a férfi. „Engem mindig megijeszt, amikor férjek 
azt hajtogatják, hogy az én feleségem a legszebb. Ebbe nagyon gyorsan 
bele lehet bukni. Nem: ő csodálatos, a másik fantasztikus, de ez több. Ő 
a feleségem. Tizenöt éve vagyunk házasok, mi már annyi mindent össze-
hoztunk. Nincs az a nő, akiért ezt megéri felrúgni csak azért, mert szebb 
az orra. Ettől még persze örülök, hogy a forgatásokon ismét fantasztikus 
emberekkel találkoztam, együtt szikrázhatott az agyunk kicsit, megis-
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merhettük egymást. Nem állítom, hogy néha nem húsz perc, mire az 
ember kikerül ennek a hatása alól, de aztán mindenki megy haza.”

Valami hiányzik
Arra a kérdésre, miért jó egyvalaki mellett megöregedni, semmint sze-

relmi kalandokba bocsátkozni, a férj azt a választ adta:
„Biztos, hogy a rövid ideig tartó mámorban is lehet élvezetet találni. 

De a házasságunk egy nagyon mély, nagyon igazi, sok munkával, sze-
retettel, fájdalommal összehozott kapcsolat, amivel nem vetekedhet egy 
hullámvasút-utazás, amire befizettem ötszáz forintért. Sokan nem is tud-
ják, micsoda mélység, intimitás, bizalom, biztonság alakul ki a házasság-
ban. Szoktam beszélgetni ismerőseimmel, akik kicsit gyakrabban válto-
gatják életük szerelmét: nekik azért van hiányérzetük. Jól érzik magukat, 
de pontosan tudják, hogy valami hiányzik. Nekünk ez a valami van meg.”

Emésztő lángok
A kis lángok nemcsak, hogy nem vetekedhetnek egy igazi nagy sze-

relemmel, de emésztik is az embert – egészíti ki férje szavait Kerekes 
Mónika.

„Azon túl, hogy adnak valamit, és vibrálók, meg izgalmasak, el is vesz-
nek az emberből. De az a szerelem, ami köztünk van Istivel, hozzáad az 
életünkhöz, kiteljesít minket.

Olyan tudást ad, amit csak a másiktól kaphatunk meg. Ahogy ő hoz-
zám ér, úgy senki nem tud hozzám érni. Ahogy ő rám mosolyog, úgy 
senki nem mosolyog rám. Hasonlót egy éjszaka, egy forgatásnyi idő, vagy 
a közös munkahelyen együtt töltött hónapok alatt sem lehet megtapasz-
talni.”

Nem féltékeny
Talán ez az oka annak, hogy nem is féltékeny élete szerelmére – árulta 

el a fiatal családanya. Ha ettől várná a biztonságot, az már régen rossz 
lenne. Igaz, férje nem is adott okot rá, hogy kifejlessze magában a tőle 
távol álló képességet. „Rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy húszévesen 
nagyon csinos voltam, és Isti beleszeretett a rózsaszín ruhácskámba, de 
eltelt húsz év, és fognak is telni az évek. Miközben mindig lesznek húsz-
évesek, ráadásul egyre szebbek, csinosabbak – és egyre többen lesznek 
azok. De nem ezen múlik a házasságunk. Ha emiatt megdől, akkor vala-
mi az építkezésnél volt rossz.”
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A várakozás ideje
Kapcsolatuknak valóban széles alapot ástak: nagyon szerelmesek vol-

tak, Isti és Mónika mégis szeretett volna biztosra menni. Azt mondják, 
mindkettejüknek fontos volt, hogy legendásan jó és élethosszig tartó le-
gyen házasságuk. Ennek érdekében együtt járásuk idején kétszer is külön 
töltöttek egy-egy hónapot, még telefonon sem beszéltek. „Majd meghal-
tunk, Isti titokban meg is lesett, hogy legalább rövid időre láthasson, per-
sze csak utólag vallotta be. Az első alkalommal még húztam a számat, 
hogy ez őrület, minek kínozzuk magunkat, de aztán rájöttem. Egy hó-
napig úgy imádkoztam, hogy Istenem, ha Te akarod, akkor legyen vége, 
ha meg nem, akkor legyen erősebb – és éreztem, hogy erősebb. Ez óriási 
megerősítés! Ami kinek kell? Annak, akinek valóban fontos a házassága 
és az, hogy Isten az áldását adja rá.”

Sok is meg kevés is
„Mi nemcsak örülünk annak, hogy jól megy a házasságunk, hanem mi 

erre mindig is vágytunk” – fűzi hozzá Isti. „Négy évig tartó együtt járá-
sunk idején nem költöztünk össze, betartottuk a játékszabályokat, szóval, 
az esküvőnk napja tényleg valami újnak a kezdete volt. Aztán hirtelen tíz-
szer annyi időt kezdtünk egymással tölteni – emlékszem, a nászúton ösz-
sze is vesztünk, mert már tudtunk egymás agyára menni. Sok apróságot 
megtudtunk a másikról, néhány egyenesen sokkolt.” – „Például, amikor 
kezembe vettem Isti videokazetta-gyűjteményét, és felsóhajtottam: kihez 
mentem én hozzá, milyen filmeket néz ez?” – mosolyodik el felesége.

Elfogadni egymást
Bár mindketten hatottak a másikra, sosem akarták egymást megvál-

toztatni – hangsúlyozza a házaspár. Lassan elkezdtek megbékélni külön-
bözőségeikkel, néha pedig arra is ráébredtek, hogy talán a másik csinálja 
jól. Azt mondják, azért tudtak engedni az igazukból, mert kezdettől fog-
va szerették egymást, és sokkal több vonását kedvelték a másiknak, mint 
amit nem. „Persze, amit a legjobban szeretünk egymásban, azok néha a 
legidegesítőbb dolgok is, nálunk például ilyen a poénkodás, vagy az el-
térő vérmérséklet. Moncsi alapvetően lobbanékony és igazságszerető, én 
meg mindig is halvérű és konfliktuskerülő voltam. Abból lett a legtöbb 
összetűzésünk, hogy nem értettem, miért kell neki mindenbe beleállni, 
miért nem lehet legalább jobban becsomagolni az igazságot. Amikor ki-
veszekedtük magunkat, gyorsan bocsánatot kértem tőle, de ő nem tudott 
ilyen gyorsan váltani, ezért szó szerint elszaladt. Én meg kerestem min-
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denfelé a városban…” Mónika elismeri: „Kemény voltam, nem fordultam 
meg, szinte kivétel nélkül ő jött utánam. Egyszer aztán elmondta, hogy 
neki ez mennyire rosszul esik. Leesett, hogy én, a nagy igazságharcos ezt 
mégis hogy engedhettem… Soha többé nem rohantam el.” – „De én igen” 

– vágja rá Isti. „Aztán én mehettem utána” – nevet Mónika.
Nem akar elöl lenni
Majd arról beszél, számára az az ideális feleségszerep, amiről a Szentírás 

beszél. „Sokat formálódtam a házasságban, harcos amazonból társ let-
tem. Hozzátartozik az életemhez a férjem tisztelete, az otthonteremtés, 
a gyerekek napi szintű gondozása, a háttérország biztosítása. Sokaknak 
ez ijesztő, mert mindenki elöl akar lenni, pedig az, hogy a férj áll az első 
sorban, azt jelenti, hogy ő kapja a legnagyobb pofonokat, őt éri a legtöbb 
kísértés, és ő viszi a legnagyobb terhet is” – magyarázza. Kerekes Mónika 
szerint egy nőnek érdemes időről időre megfogalmaznia a céljait, ennek 
ellenére nem hiszi, hogy azért, mert más évezredet írunk, gyökeresen meg 
kellene változnia a nőről alkotott felfogásunknak. „Szerintem jó, ha egy 
nő tanul, céget vezet, éli az álmait, de arról sem szabad megfeledkeznie, 
mit ad fel ezért. Különösen, ha mindig is vágyott gyermekre. Szülőként 
fel kell adni korábbi tevékenységeink egy részét, de valami jobbért adjuk 
fel. Nekem például az, hogy néhány évre abba kellett hagynom a mun-
kát, nem jelentett valódi áldozatot, mert a gyermekkori álmom teljesült a 
gyerekekkel otthon töltött időszakban. Ajándékként tekintettem ezekre 
az évekre, és minden percét próbáltam kiélvezni.”

Mindvégig együtt
Emma lányuk házasságuk hatodik évében született – mesélik. 

„Lepukkant, csótányos, repedezett falú lakásban laktunk addig. Tudtuk, 
hogy ide nem születhet gyerek, és bár nem értünk az ilyesmihez, belevág-
tunk a felújításba.” A kismamában a gyermek közeledtével egyre inkább 
felébredt a fészekrakó ösztön.

„Látni se láttam a pocakomtól, de irányítottam mindenkit: ide kell 
még egy polc, ott égjenek a lámpák.” Mónika azt mondja, kislányuk 
születése kifejezetten jó élmény volt, kisfiukért viszont sokat aggódtak. 
Tibike betegen született, az orvosok ijesztő diagnózisokat állítottak fel. 
A szülők ma már azt mondják: Isten a halál árnyékának völgyén vezette 
át őket. „Sokan mondták, hogy hősök vagyunk, pedig csak kedd volt 
meg szerda, amit végig kellett csinálni. De ami valóban fontos volt: nem 
léptünk ki! Amikor baj volt, én nem szaladtam el, és Moncsi sem adta fel” 



14

– emlékszik vissza az édesapa. Majd hozzáteszi: „Nekünk nem azért jó a 
házasságunk, mert mindig könnyű életünk volt. Voltak komoly mélysé-
geink, de Isten ezeken is átsegített, mi pedig mindvégig ragaszkodtunk 
egymáshoz.”

„Nem fogunk rámenni”
„Akkoriban sok olyan döntést kellett meghoznunk, amihez nem értet-

tünk. Nem tudtuk, mi jó a gyerekünknek, hiszen nem vagyunk orvosok. 
De egyet megfogadtunk: mindenben együtt döntünk. Ha rosszul is, de 
együtt, és utána azt képviseljük mindketten” – fűzte hozzá Mónika. „A 
házasságok háromnegyede rámegy egy hasonló krízishelyzetre. Tisztán 
emlékszem, amikor egy nap ültünk az ágy szélén és eldöntöttük: bár-
mi lesz a kisfiunkkal, mi nem fogunk rámenni” – emlékszik Isti. Mint 
mondta, a nők hajlamosak először az édesanyjukkal, a férfiak pedig ba-
rátaikkal megosztani a nehézségeiket és az örömeiket, ők viszont azóta is 
tudatosan kerülik ezt, és egymáshoz fordulnak elsőként.

Én, te, mi 
A „mi” kulcsszó a házasságban, de nem jelenti azt, hogy megszűnik 

az én és a te – szögezi le a házaspár. A családfő azt mondja, hálás azért, 
hogy ifjú felesége támogatását kezdettől fogva élvezheti: friss házasként 
például időt kapott tőle, hogy bedolgozza magát a filmiparba sok önkén-
tes munkával, amely semmit nem hozott a konyhára. Ennek köszönhető-
en válhatott családfenntartóvá a hivatással, amire egész életében készült. 

„Volt egy időszak, amikor nagyon csórók voltunk, úgy feküdtünk le, hogy 
másnap nincs mit enni. Az engem nagyon megviselt. De Moncsi akkor 
is mellettem állt, nem hibáztatott.” Társa viszonozza tekintetét, majd azt 
mondja: „Nekem azt kell mindig a fejembe vésnem, hogy Isten rajtam is 
számon kéri majd, hogy bántam mindazzal, amit tőle kaptam.”

Beszélgetésünk végére érve biztosan tudom: az a kézfogás nem a hideg 
időnek szólt.

J a k u s  Á g n e s  -  P a r o k i a . h u

T i s z t á n l á t á s

Egy napon egy fiatal pár egy új házba költözött. A következő nap reg-
gelizés közben a fiatal nő kinézett az ablakon, és látta, ahogy a szomszéd 
kiteregeti a frissen mosott ruhákat. „Ezek a ruhák nem teljesen tiszták, 
nem tudja hogyan kell rendesen kimosni azokat. Lehet, hogy jobb mo-
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sószerre van szüksége.” A férj nem mondott semmit, csak evett tovább. 
Ezután a szomszéd akárhányszor kiteregette a ruhákat, a fiatal feleség 
mindig ugyanezeket a megjegyzéseket tette. 

Egy hónappal később a feleség meglepetten vette észre, hogy tiszták 
a ruhák, és így szólt: „Nézd végre sikerült rendesen kimosni a ruhákat. 
Vajon ki segített neki?” A férje így válaszolt: „Ma reggel korábban keltem 
fel, és megtisztítottam az ablakokat.”

Így van ez az életben is. Hogy mit látunk amikor másokat nézünk, az 
attól függ, hogy mennyire tiszták az ablakaink.

I n t e r n e t

M é g  e g y s z e r  a  h í d r ó l

Hírlevelünk februári számában foglalkoztunk a híd hasonlatával. 
Azzal a fontos feladattal, hogy hidak építésével segítsünk áthidalni sza-
kadékokat, amelyek Isten és ember, ember és ember, valamint közösségek 
és közösségek között okoznak kommunikációs zavarokat, ellenségeske-
déseket. 

A híd allegóriáját tovább vizsgálva, nézzük meg a híd szerepét vállaló 
embereket és közösségeket érő kihívásokat. 

Elsőként azt kell megállapítanunk, hogy a híd akkor teljesíti be hiva-
tását, ha teherbíró. Elviseli a rajta áthaladó forgalom terheléseit, igény-
bevételét. A híd, mint műalkotás díszítheti a tájat, esztétikai élményt is 
jelenthet, de nem ezért épül, hanem azért, hogy a tervező által meghatá-
rozott teherbírásnak megfelelően állandóan és szilárdan helyt álljon. 

Nagyon fontos szempont, hogy egy-egy hídtól csak akkora teherbírást 
várnak el, amekkorára tervezéskor-építéskor felkészítették. Ez a kép össz-
hangban van Jézusnak a tálentumokról szóló példázatával (Máté 25:15): 
mindenkinek csak azzal 
az erőforrással kell gaz-
dálkodnia, amit az Úrtól 
ajándékba kapott. 

Egy másik gondolat: a 
hídnak külső terheket is el 
kell viselnie (pl. a pillére-
ket érő víznyomás, vagy a 
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felső szerkezetet terhelő szélnyomás) a forgalomból adódó igénybevételen 
kívül. 

A hídnak szilárdan, de nem mereven kell kapcsolódnia a két part te-
reptárgyaihoz. Bizonyos fokig a parti tereptől független, önálló életet kell 
élnie. A hídban a terhelés és a hő hatására komoly feszültségek ébrednek,  
alakváltozások léphetnek fel. Ezek elhordozására elmozduló alátámasz-
tásokat és dilatációs elemeket iktatnak be a híd szerkezetébe. Úgy gon-
dolom, aki híd szerepet vállal, annak tudatában kell lennie annak, hogy 
ez a szolgálat feszültségekkel jár, nagy erőre, és ugyanakkor rugalmas 
önállóságára is szüksége lesz. Ezek felismerésében és elhordozásában kér-
hetjük az Úr erejét. 

Végezetül még meg kell említenünk, hogy a híd szerkezete minél na-
gyobb a forgalom, annál inkább kopik, fárad. Időről időre átvizsgálásra, 
javításra, felújításra szorul, hogy megbízhatóan tölthesse be összekötő 
funkcióját. Erre szerető Urunk végtelen forrásai mindig rendelkezésünk-
re állnak. Ezek igénybevétele az imádság, az igetanulmányozás és a kö-
zösség gyakorlása révén válik lehetővé. 

Adjon az Úr erőt mindnyájunknak, hogy felismerjük és megvalósítsuk 
a szakadékok áthidalásának szolgálatát.

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

I s t e n  o l t ó - k é s e

Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet adtál, 
Nem kezdek érte mégse pert, 
És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
  
Nem én vagyok az első mostohád; 
Bordáim közt próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 
  
Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem. 
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Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom, 
És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom

Tó t h  Á r p á d 

É n  i m á d k o z t a m ,  é s  I s t e n  h a l l g a t o t t

Életem során újból és újból voltak hetek, amelyekben sürgetve kértem 
Istent imában valamiért - és Ő hallgatott! Berlini időszakomban, a 60-as 
években teológia professzorként feleségemmel együtt rendszeresen talál-
koztunk a forradalmár-diákok vezetőinek egy csoportjával. Mindnyájan 
ateisták voltak, és gúnyolódtak rajtunk. Gyakran olyan elviselhetetlenné 
vált a légkör, hogy így imádkoztam: „Uram, szabadíts meg minket ezek-
től az estéktől! Az ilyen hangoskodókkal való vitatkozás, akiknek nincs 
más céljuk, mint hogy sértegessenek minket, ennek nem lehet semmi 
haszna, ezek soha meg nem változnak!” Anélkül, hogy ezt bevallottam  
magamnak, az értük való imádságaim Istennek tett szemrehányások 
voltak. Aztán egyszer csak e csoport egyik tagja egyedül látogatott meg 
engem, elnézést kért, és segítséget kért tőlem. Nem politikai dolgokban 
nyílt meg előttem, hanem saját életének mély értelmetlensége feletti szo-
rongásairól beszélt.

Nem az a döntő, amit mi akarunk...
Miközben hosszasan beszéltem vele arról, hogy életünk értelme Isten, 

és a beszélgetést egy imával zártam le, bocsánatot kértem Istentől a szem-
rehányásaim miatt. „A valódi megtérések gyakran sokáig tartanak: bíz-
nod kell a türelmemben” - volt a válasza. Csak az válik javunkra, ami 
Isten jósága és kegyelme értelmében jó nekünk. Csak ezen előfeltétel 
mellett érvényes Jézus bátorítása, hogy mindenben kérjük Isten segítsé-
gét, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. (János 15:7; 14:13; 16:23). 
Istennek a hatalma arra, hogy megtegye, amit kérünk tőle határtalan; 
és jósága alapján mindenfajta segítségre kész, ami a javunkat szolgálja. 
Amikor azonban az imádságunk követeléssé válik, mely Istennél ki akar-
ja  erőszakolni azt, amit mi akarunk, már nem Isten felé mondott imá-
ról van szó, hanem egy önző kísérletről, hogy Istent szolgánkká tegyük. 
Kérésem mindig ez alatt a mottó alatt fogalmazódjon meg: „Legyen meg 
a Te akaratod.” (Máté 6:10)
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... hanem hogy Istennek mi a célja velünk és életünkkel.
Aki nem teljesen bízza magát Isten akaratára, és nem hallgat Isten 

hangjára, mielőtt elkezd imádkozni, annak imája üres beszéddé válik 
egy névtelen sorshoz címezve. Ahol Isten eltűnik, magunkra maradunk, 
és megtapasztaljuk, hogy tehetetlenek vagyunk annak elérésében, amit 
szeretnénk. És ha ez nem valósul meg, nagyon könnyen megtámad ben-
nünket a modern gondolkodás „Theodizee”- problémája, a vádló mondat: 

„Miért ér engem mindez a szerencsétlenség, és te Isten nem hallgatsz meg 
engem?” Aki ezzel szemben engedelmesen kéri Istent, azzal a ténnyel is 
meg tud birkózni, hogy a beteljesedés várat magára. Rá tudja bízni ma-
gát Isten türelmére. És ennek a türelemnek semmi köze a rezignációhoz 
(beletörődéshez).

I d e a  s o r o z a t :  L e l k i  é l e t  -  P r o f .  U l r i c h 
W i l c k e n s ,  Ú j s z ö v e t s é g i  i s m e r e t e k  ( L ü b e c k ) 

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

A d d  m e g  m a g a d

Ne úgy tekintsd URAD, ember, 
mintha ellenfeled lenne! 
Ne harcolj az Ige ellen, 
add meg magad – kegyelemre!    F ü l e  L a j o s

N é h á n y  g o n d o l a t  a  m o d e r n k o r i  k e r e s z t y é n ü l d ö -
z é s r ő l

A keresztyénség útja, Jézushoz hasonlóan, az Újszövetség tanúsága 
szerint is, mindig a szenvedés útját jelenti. Minden kornak megvoltak a 
mártírjai. Ez a „mártíromság” terjedhet a hitünkért való hátrányok válla-
lásától életünk feláldozásáig. A keresztyénség ügyét mindig a nagy áldo-
zatokat vállaló embereken keresztül tudja a leghatékonyabban továbbvin-
ni Urunk. A „keresztyén országokban” elkényelmesedtünk (főként a dik-
tatórikus rendszerek összeomlása óta). Hitéért már alig fenyegeti veszély 
valakinek is az életét, vagy szabadságát. Ezzel szemben nagy veszély fe-
nyegeti hitéletünket (egyénileg és egyház-szervezetileg egyaránt), amikor 
sorozatban kötünk elvtelen kompromisszumokat, nem a bűn elleni harc 
hatékony formáiról hozunk döntéseket, hanem a bűnt nevezzük másként, 
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és megpróbáljuk azt „szalonképessé” tenni. (Nem a bűnös ember elleni 
harcról beszélek!)

Kérjük hűségesen és kitartóan az Urat, hogy adjon tisztánlátást, és az 
esetleges következményeket is felvállaló bátor állásfoglalást a társadalmi 
nyomással szemben, a tiszta igei tanítás melletti kiállásra.

Az egyházakkal szembeni üldöztetésekről talán kevesebbet beszélünk 
a kelleténél, de ami még fontosabb a kelleténél kevesebbet imádkozunk 
hitükért fenyegetett helyzetben lévő testvéreinkért.

Bizonyára sokunknak meghatározó irodalmi élménye volt Sienkiewicz 
Quo vadis című regénye. Elborzadva olvastuk, hallottuk a keresztyének 
üldözésének kegyetlenkedéseiről szóló történeteket. Ezek azonban az év-
századok homályába vesznek. Elevenebben szólnak hozzánk az elmúlt év-
tizedek diktatúráinak áldozatairól szóló megemlékezések.

Sajnos napjainkban is soha nem látott mérvű üldöztetést szenvednek 
keresztyén testvéreink a világ minden részében.

John L. Allen írja a „Háború a keresztyének ellen” című könyvében: 
„A keresztyének ellen vívott háború a világ legféltettebben őrzött titka 
marad.” (J. L. Allen a Vatikánban élő tudósító és író.) Ő írja továbbá, 
hogy az egész világra kiterjedően átlagban óránként 11 keresztyén veszti 
életét hite miatt, és a vallási üldöztetés 80%-a keresztyének ellen irányul.

Elgondolkodtató és vigasztaló lehet, hogy ahol a legnagyobb kegyet-
lenségeknek vannak kitéve testvéreink, ott terjed legnagyobb mértékben 
az evangélium, és ott tapasztalják Jézus megjelenésének legnagyobb át-
formáló erejét.

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

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  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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H á z a s s á g  h e t e  v o l t  f e b r u á r  1 2 - 1 9 - i g

V á r j u k  a  t a v a s z t . . .


