
A NAGYTARCSA–PÉCELI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET IDÕSZAKI LAPJA
2011. ÕSZI SZÁM

Jóhír-mondó

„Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj“ (2-3. oldal)

Vélemények az ifitáborról (5. oldal)

Isten atyaságának felismerése (6-7. oldal)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit a

Pintér Béla és a Csemeték
koncertre 

2011. szeptember 17-én,
szombaton 17 órakor 

a Szivárvány Evangélikus Óvoda
udvarára (esõ esetén az 

evangélikus templomba).
A belépés díjtalan.

Gyerektábor a Szelidi-tónál



2

Szerda hajnal. Irány Debrecen, ahol
Pintér Bélával és feleségével beszéltem
meg találkozót. Néhány óra múlva hatal-
mas mosollyal fogadnak. Béla és Klári
óriási dobozkupacok között utat törve a
nappaliba kísér. „Ez a tizennegyedik
költözésünk” – mondják nevetve. Náluk
ezt a mások által stresszesnek tartott dol-
got is áthatja a vidámság, az elevenség, az
élet. Valahol azt olvastam Béláról: „per-
petuum mobile Isten szolgálatában”. Gye-
rekénekek, gospelcédé, dicséretek, saját
dalok, mesekönyv és lemez – õ írja vagy
fordítja, adja elõ és terjeszti õket. Dal-
szövegei sejtetni engedik a titok nyitját:
Istennel való mély, egyedien bensõséges
kapcsolatát. De beszélgetés közben feltá-
rul elõttem egy másik titok: egy elköte-
lezett kapcsolat és egy
összetartó család képe
is.

Fiatalon házasod-
tatok. 

Klári: Talán túl fia-
talon is. Tizenkilenc
évesek voltunk, s húsz-
évesen már megszü-
letett az elsõ gyer-
mekünk. Együtt kellett
felnõnünk  – neki is, és
nekünk is.

Béla: Nem nagyon
volt koncepciónk, csak
éltünk bele a világba.
Még munkám sem
volt. Ma már bizonyá-
ra másképp szervez-
nénk az életünket, de
ez akkor a környezetünkben egyáltalán
nem számított különlegesnek, mert min-
denki fiatalon házasodott. Nemrég beszél-
gettünk arról, hogy vajon miért engedték
meg nekünk ezt a szüleink. Hogyhogy nem
volt semmi ellenvetésük? Nem tudom,
hogy mi mit szólnánk, ha a lányunk tizen-
kilenc évesen ugyanígy elénk állna, és azt
mondaná, hogy férjhez akarok menni...

Négy gyereketek van. Nagy családot
terveztetek?

K.: Mindketten hat gyereket szerettünk
volna. Az esküvõnk elõtt egy héttel azon-
ban azt mondta az orvos, hogy egyáltalán
nem lehet gyerekünk. Papírunk van róla.
Aztán az elsõ hónapban megfogant Lotti,

s nagyon-nagyon örültünk neki. A má-
sodik lányunkra, Tifanira hat évet vártunk.
Közben két babát elveszítettünk, s rá is azt
mondták, hogy nem fog életben maradni.
Kemény idõk voltak. 

B.: Az ikrek születése pedig egy külön
történet. Szerettünk volna még egy babát.
Én egy fiút, Klári egy kislányt, de Klári
nem szeretett volna már kétszer szülni.
Így itthon arról beszélgettünk, hogy a tö-
kéletes megoldás egy ikerpár lenne: egy
fiú és egy kislány.

K.: A lányaink ezen felbuzdulva másfél
éven keresztül nagyon kitartóan, hûsége-
sen naponta imádkoztak azért, hogy ikre-
ket kapjunk: egy fiút és egy lányt. Töret-
lenül hittek benne. Sõt egy idõ után
mindenkinek el is mondták, hogy ez így

lesz. Az óvó néni egyszer azzal fogadott,
hogy hallott a babák érkezésérõl, pedig
akkor még mi sem tudtunk róluk. Aztán
megérkezett a válasz: 2006-ban megszüle-
tett Ábel és Abigél.

A család növekedése hogyan befolyá-
solta az életviteleteket?

K.: Négy gyerek mellett már nem mind-
egy, hogy mikor érünk haza, mit mikor
teszünk. Ez a felelõsség stabilitást, rend-
szert vitt az életünkbe. Jóval kevesebb
koncertet vállalunk. A gyerekek hétvégen-
ként vannak itthon, így nem utazhatunk el
minden szombaton és vasárnap. Elsõsor-
ban szülõknek vagyunk elhívva, a gyer-
mekeinkért tartozunk felelõsséggel. S ha a

családban nincs rend, akkor hogyan
akarunk másoknak segíteni?

B.: Eleinte a szolgálat határozott meg
mindent. Most már azt gondolom, hogy
Isten határoz meg mindent, s az õ köve-
tésének egyik nagyszerû lehetõsége az,
hogy emberek felé is szolgálhatok. Persze
érik is az ember, s próbálja megtalálni az
egyensúlyt. Már nem teszek fel mindent
egy lapra azért, hogy megvalósuljon egy
cél. Inkább számot vetek, hogy mi az,
amire most képes vagyok. Lehet, hogy
nem egy év múlva fog megvalósulni az a
dolog, hanem három, de túl fogom élni. 

Egyszer hallottam, hogy a harminc-
harmincöt éves korunkig tartó idõszak-
ban alapozzuk meg az életünket mind
szellemileg, mind egzisztenciálisan. Úgy

látom, azért is lép-
hetünk most kicsit
vissza, mert annak
idején mi is megala-
poztunk dolgokat.
Voltak idõk, amikor
rengeteget koncer-
teztünk. Két évvel
ezelõtt még száz fel-
lépésünk volt egy
évben, tavaly hetven.
Ez nagyon sok. 

A család, a munka
mellett marad egyál-
talán idõtök egymás-
ra?

K.: Figyelünk arra,
hogy idõrõl idõre
elmenjünk ketten is
sétálni vagy a városba

ügyet intézni. Abban a különleges hely-
zetben vagyunk, hogy a napjainkat együtt
töltjük. Mindketten itthon dolgozunk. De
ez mégsem olyan, mint amikor tudatosan
egymásra figyelünk, például elmegyünk
kettesben vacsorázni. Itthon az egész nap
munkával telik. 

B.: Most éppen egy új lemezt készítünk,
Angliában keverik. Én a dalokat írom,
Klárié pedig a háttérmunka: a szerve-
zések, a cédégyártások levezénylése, a
hivatalokkal, könyvesboltokkal való kap-
csolattartás, könyvelés, postázás. Közben
most még a költözés is.

Ahogy látom, tökéletesen kiegészítitek
egymást, igazi csapatként dolgoztok. Mi

„„HHOOMMOOKKBBAA KKEELLLL ÍÍRRNNII AA SSZZÓÓTT,, AAMMII AANNNNYYIIRRAA FFÁÁJJ……””
BBEESSZZÉÉLLGGEETTÉÉSS PPIINNTTÉÉRR BBÉÉLLÁÁVVAALL ÉÉSS FFEELLEESSÉÉGGÉÉVVEELL,, KKLLÁÁRRIIVVAALL
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az, ami számotokra a másikban a leg-
nagyobb érték?

K.: Béla Isten különleges ajándéka, sok
embert tud rajta keresztül megszólítani.
Csodálom a nyitottságát, az odaszánását.
Mindig mellettem van mindenben. Erõs.
Vidám. Jó hangulatot teremt mindenhol.
Pozitív gondolkodású.

B.: Klári nagyon tudja, hogy mit akar.
Sokkal józanabb és higgadtabb gondol-
kodású nálam. Én kicsit forrófejû ember
vagyok, hamar döntök, õ pedig szépen
elsorolja az ellenérveket. Õ egy jó érte-
lemben vett fék az életemben, hogy meg-
felelõ sebességgel közelítsek az adott pont
felé, s ne becsapódás legyen a végén.
Nagy áldás az életemben. Az otthon me-
lege szintén nagyon nagy érték, és ezt is
Klári teremti meg. Ezerszer is elmondom,
mennyire szeretem a szombat délutánokat,
amikor hazaérek, és sütiillat fogad itthon.
Szeretem a hûségét. Tudja a hibáimat,
tudja a titkaimat, és mégis jó vagyok nála.
Itthon az lehetek, aki vagyok; itt nincs tel-
jesítési kényszer. 

Klári, volt, hogy úgy érezted, túl nagy
áldozatot kell hoznod feleségként?

K.: Nem mindig egyszerû alávetned
magad a férjed döntésének. Én például
elég ambiciózus voltam. Külkereskedõ-
ként sikeres voltam a szakmámban. Nem
volt könnyû bemenni a fõnökömhöz és
felmondani, mert Béla munkája miatt
költöznünk kellett. De átéltük, hogy Isten
igéje mûködik. Jézus azt mondja: „… sen-
ki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit,
anyját vagy apját, gyermekeit vagy szán-
tóföldjeit énértem és az evangéliumért, és
ne kapna százannyit”. Megtapasztaltuk a
saját életünkben. Jó ezekre visszaemlé-
kezni, amikor nehézségek jönnek.

Béla, az általad írt énekek hátterében is
többnyire személyes megtapasztalások
rejlenek? 

B.: Száz százalékban. Azt vallom, hogy
egy szolgálat addig hiteles, s én is addig
szeretnék énekeket írni, amíg van mirõl.
Nem akarok sorozatgyártó lenni. Volt
olyan, hogy odajöttek hozzám, s mondták,
hogy egyik-másik dal mennyire jól sike-
rült. „Erre nagyon ráéreztél, írjál még
ilyet!” De megrendelésre nem tudok írni.
Nekem ez nem megy. Elõfordult, hogy
kértek tõlem egy reklámzenét; teljes fel-
sülés volt. Minden Istenen múlik, s jó is ez
így. Amikor viszont õ ad valamit, akkor az
mûködik. 

Mint a Homokba írva címû dalod.
B.: Igen. Volt egy nagy törés az életünk-

ben, ez a dal azután született. Nem tudtam
megbocsátani valakinek. Úgy éreztem,
nagyon megbántott. Tudtam azt is, hogy
voltak olyan dolgok, amelyekben pedig én
bántottam meg õt. A megbocsátásban való
egymásra utaltság szülte ezt a dalt. Na-
gyon sokáig írtam, s mire elkészült, képes
voltam továbblépni. A dal akkor született,
amikor már tudtam, hogy igenis lesz foly-
tatás. Nem a kátyú mélyén, mert ott csak
egy depressziós éneket tudtam volna írni.
Van egy-két ilyen dalom is, de soha nem
jelentek meg, mert bár tükröznek egyfajta
lelkiállapotot, s hitelesek is, nem adnak
megoldást, nem mutatnak elõre.

Évekkel ezelõtt összefutottunk Klárival
Szegeden. Béla épp kórházban feküdt,
elég válságos állapotban.

B.: Sokáig kérdéses volt, hogy tudok-e
majd valaha újra járni. Egy kétoldali ge-
rincsérvbõl kifolyólag lebénult a bal
lábam, medencém, mindenem. Ez a lábam
ma sem mûködik tökéletesen, de elvagyok
vele. Már megszoktam, nem zavar az élet-
ben, és nincsenek fájdalmaim. Voltam
tolószékben is, ám hála Istennek, megme-
nekültem.

K.: Nem volt egyszerû. Tavasszal tör-
tént. Tele volt írva a naptár, kezdõdtek
volna a fellépések. Egy reggel Béla arra
ébredt, hogy nem mozog a lába. Eleinte el
sem akartam hinni, annyira hirtelen jött ez
az egész. Orvoshoz mentünk, ráadásul egy
másik városban, mert ott fogadták. Vi-
szont a vizsgálatot követõen azonnal vit-
ték a mûtõbe. 

B.: Klári el is ájult, amikor kihoztak. Én
feküdtem az egyik ágyon, Klári a másikon.

K.: Igen, mert a tervezetthez képest
kétszer annyi ideig tartott a mûtét.
Egyedül voltam, nem tudtam, mi törté-
nik. Aztán itt maradtam a gyerekekkel, a
tennivalókkal, és jártam be a kórházba.
Nehéz volt látni, hogy akit szeretek,
beteg. Minden bizonytalan volt. Az or-
vos azt mondta, hogy újra kell majd ta-
nulnia járni. Nem tudtam, mikor tud
majd ismét koncertet vállalni. Nem
tudtam, mibõl fogunk élni. Minden a
nyakamba szakadt. 

B.: Amikor a hathetes kontrollra vissza-
mentünk, az orvos elmondta, hogy most
már nagyon örül, mert a sérülés mértéke
miatt egyáltalán nem bízott abban, hogy
valaha lábra fogok állni. Aztán csodákat
éltünk át. Emberek jöttek, és kérdezték,
mennyi pénzbõl él meg a családunk egy
hónapban. Mondtam. „Akkor itt van
háromhavi megélhetés” – mondták, és a

kezembe nyomták az összeget. Nem kel-
lett táppénzre mennem. Voltak, akik azt
mondták: „Indítsd el a leszázalékoltatá-
sodat! Valamibõl meg kell élni.” Én meg
azt válaszoltam: „Nem! Nem! Engem
Isten elhívott! Én járni fogok!” 

K.: Megtanultuk, hogy teljesen Istenbe
vessük a bizalmunkat, mert õ bármilyen
nehéznek tûnõ helyzetbõl ki tud minket
hozni, ha hiszünk és bízunk benne. Soha
nem szabad feladni! Akármilyen kudarc
van is mögöttünk, akkor is oda kell
fordítanunk a szemünket Istenre, és õ
talpra állít, továbbvisz. Ami kudarcnak
és rossznak tûnik, arról késõbb kiderül-
het, hogy valami jónak a kezdete.
Amikor ezt megtanulja az ember, akkor
már nem esik kétségbe olyan hamar a
nehézségek láttán, mert képes úgy látni a
gondokat, mint valami jó kezdetét, mint
egy egészen új fejezetet. Mindig emlé-
keztetjük magunkat erre. 

B.: Voltak az életünkben kemény, sötét,
válságos idõszakok. Amikor azt hittük: itt
van a vég, itt az életünk vége. Ma, ha
visszanézünk, igazából ott kezdõdött el
egy csomó minden. Éppen ott, a próbák
között kattant a helyére az életünk. 

Révész Szilvia
(A cikk megjelent a Family magazin

2010/2. számában.)

Nem ezt vártad, nem így mondták.
Mást ígért a szív, és mást a száj.

Megint tél van, megint fázol.
Pedig azt mondták, 

hogy jön már a nyár...

Homokba kell írni a szót, 
ami annyira fáj!

Hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bûnt, 

amivel megbántott más,
mielõtt megjegyezhetnéd.

Oda kell menni, megölelni,
Akkor is, ha nem te vagy a hibás!

Odamenni, esélyt adni, 
elengedni minden tartozást!

Hogyan tudnál továbblépni? 
Amibe’ hittél, az már nem a tiéd.

Hogy lehetne bekötözni azt a sebet,
Ami szíveden ég?

(A dal meghallgatható a
http://www.youtube.com/

watch?v=v-fozo2vGGM linken.)
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Sokak számára egy átlagos nyári hétfõ
reggel volt, 23 gyermek azonban izga-
tottan pattant ki az ágyból 2011. július
18-án, Nagytarcsán. Ezen a napon
kezdõdött ugyanis az Evangélikus Gyü-
lekezet által szervezett angol tábor,
melynek lebonyolításában a Szentírás
Szövetség is részt vett. 9 önkéntes, 5 ma-
gyar és 4 brit fiatal érkezett már az elõtte
levõ napon, hogy megbeszéljék, elõké-
szítsék a hetet. Izgalmasabbnál izgal-
masabb programok várták a gyerekeket
minden nap reggel 8 órától délután 
4 óráig, egy héten át, egészen péntekig.
Délelõttönként a reggeli torna után moz-
galmas gyerekdalokat tanultunk angolul,
meghallgattunk, majd a magyarul zajló
kiscsoportos beszélgetéseken átbeszéltük

a napi bibliai
történetet. A te-
remtés, Ádám
és Éva, a bo-
lond gazdag, 
a tékozló fiú,
Zákeus törté-
netével és a
magvetõ példá-
zatával ismer-
kedtünk. Min-
den nap részt
vettünk angol
órákon. A gyer-
mekek 4 cso-
portba voltak
osztva a tudá-
suknak megfe-

lelõen. Az angol önkéntesek sok-sok
játékkal, gyakorlatiasan és színesen tar-

tották az órákat, így a gyerekek már ez
alatt az egy hét alatt is sok mindent
elsajátítottak a nyelvbõl. Nagyon meg-
szerették õket, és õk is a gyerekeket.
Minden nap tanultunk egy bibliai ige-
verset magyarul és angolul. Ezeken kívül
kézmûves foglalkozások, szabadtéri já-
tékok, csapatversenyek, vizes játékok
várták a gyerekeket. A témához kap-
csolódóan egy színdarab is végig kísérte
a hetet, amit az önkéntesek játszottak el.
Minden nap meghallgattuk valamelyik
brit önkéntes rövid élettörténetét, és
imádsággal zártuk a napot. Igazán moz-
galmas és élményekkel teli hét áll mö-
göttünk. Isten gondoskodását és sze-
retetét tapasztaltuk végig, és már várjuk,
idén is lesz-e folytatása év közben a
tábornak.

Lamatsch Anikó

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ:: AANNGGOOLLOOSS NNAAPPKKÖÖZZIISS TTÁÁBBOORR

Mert családban élni jó!
Manapság, amikor mindenhonnan csak azt halljuk, hogy válságban vannak a házasságok, 

és a csapból is az folyik, hogy gond van a gyerekekkel, olyan kevesen erõsítenek meg minket abban, 
hogy családban élni jó. Márpedig mi, a Family magazin munkatársai hiszünk ebben. 

Hisszük, hogy a harmonikus családi élet alapja egy jól mûködõ házasság, amelyet nap mint nap 
gondozni kell, és hogy a problémák többsége igenis megoldható. 

A párkapcsolati és gyermeknevelési témákon kívül persze sok minden más is foglalkoztat minket – 
a felelõsségteljes pénzhasználattól a munkahelyi problémák megoldásán át a gasztronómiáig. 

Õszinte hang, maradandó értékek és életöröm – negyedévente közel hetven oldalon 
mi ezt kínáljuk olvasóinknak.

Ismerje meg Ön is keresztény szellemiségû családi magazinunkat! 
Rendelje meg lapunkat a www.family.hu oldalon, vagy keresse a gyülekezeti iratterjesztésnél!
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„A lánykör szuper jó volt. Judi is és Kathy is
nagyon jó dolgokat mondott. Lánykör min-

denképpen legyen jövõre is.“

„A fiúkör is jó volt, de eléggé zavart
egyesek idétlen be-beszólása. Úgy látszik,

még nem voltak érettek a témára.“

„A színjátszócsoport mindhárom darabja
nagyon ötletes volt. Nevetni lehetett rajta, 

de ugyanakkor nagyon komoly 
mondanivalója volt.“

„Jó témák voltak az áhítatokon, de a
kevés éjszakai alvás után nekem túl

tömény volt. Több szabadidõ jó lenne.“ 

(„Én pedig éppen annak örültem, hogy
olyan sok minden volt a Bibliából. Miért

nem aludtatok többet?“)

„Az idõjárás nem kedvezett, de örülök, hogy
legalább egyszer fürödhettünk a Balcsiban.“

VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEEKK AAZZ IIFFIITTÁÁBBOORRRRÓÓLL

„Tetszettek az elõadások: nagyon jó
érzés, hogy Isten nem hagy bennünket

magunkra a gonosz elleni harcban,
hanem adja ezeket a lelki fegyvereket.“

„A Találkozás c. film nézése
közben olyan jó érzés árasztott el:
éreztem, ahogy átjár a szeretet.“

„Tetszettek a rövid vicces

bábdarabok is a muppet-

bábokkal.“

„Én még nem konfirmáltam, 
de a tábor alatt megérlelõdött

bennem, hogy szeretnék 
konfirmálni.“

„Nekem még nagyon új ez az egész,
hiszen nemrég kezdtem el ifire járni,
de tetszik az egész. Sok mindenrõl el

fogok ezután gondolkodni.“

„Legjobban a drótkötélpálya
tetszett és a Lendkerék 

c. film.“

„Jó volt a zene és az éneklés.“
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„Lehetne, hogy jövõre minden délután
lenne kimenõ felnõtt kísérõ nélkül, hogy

oda mehetünk, ahová akarunk?“

„Olyan jó, hogy a záró istentiszteleten
vehettünk úrvacsorát. Lehetne évközben
is a családi istentiszteleten úrvacsora?“

„Élveztem a kirándulást és a közös
játékot a tisztáson, azt a terpesz-átbújós-

fogót.“
„Több szabadidõt szeretnék, pl., hogy a

vízilabdát végignézhessük az összes
hosszabbítással.“

„Jó volt hallani esténként a
bizonyságtételeket, hogy mindenki

másképpen találkozik Jézussal, 
de a lényeg ugyanaz.“

„Jó, hogy részt vehettünk a záró isten-
tisztelet összeállításában, és hogy 

mi olvastuk fel a dolgokat. 
Lehetne otthon is így bekapcsolódni?“

„Jó a munkafüzet. Itt nem csináltam meg 
a feladatokat és a rejtvényeket, de otthon

szívesen átveszem újra az egészet. Végül is
érdekes volt ez a „lelki fegyverzet“ téma.“

LELKIGONDOZÓI SAROK

IISSTTEENN AATTYYAASSÁÁGGÁÁNNAAKK FFEELLIISSMMEERRÉÉSSEE
Lelkigondozói esetet természetesen

csak az érintett beleegyezésével lehet
közzétenni, s akkor is úgy, hogy az ada-
tok megváltoztatásával felismerhetetlen
legyen, hogy kirõl is van szó. Az alábbi
történet fõszereplõjét Katalinnak nevez-
tem el. Õt magát annyira lelkesítette
lelki egészségének javulása, hogy akár
saját névvel is vállalta volna a megje-
lentetést, hogy ezzel is segítsen belsõ
szorongásokkal küzdõ embertársainak.
Én magam is azzal a reménységgel aján-
lom a lelkigondozói szakdolgozatomban
is szereplõ esetet, hogy az inspirálni fog
sokakat arra, hogy lépéseket tegyenek
problémáik leküzdéséhez. Nagyon fon-
tosnak tartom megjegyezni, hogy a
lelkigondozás igénybevételéhez nem fel-
tétel az, hogy a segítséget kérõ hívõ
legyen. A vallásosság gyakran elõse-
gítõje a gyógyulásnak, néha azonban
akár akadályozó tényezõ is lehet (lásd:

farizeusi vallásosság). Lelki megtor-
panások, krízisek mind hívõ, mind nem
hívõ emberek körében vannak.

*
Kati egy kétgyermekes családból szár-

mazik, ahol nem tapasztalta meg, hogy
elfogadják és szeretik. Apja alkoholista
volt, nem tudta szeretni, félt tõle és dühös
volt rá, amikor ittasan ment haza. Anyja
sem állt mellette, gyakran kergette ki a
gyerekeket a házból, éreztetve, hogy
útban vannak. Iskolai ellenõrzõjét soha
nem írta alá, nem érdekelték jegyei.
Amikor férjhez ment, azt úgy tekintették
a szülõk, hogy végre megszabadultak tõle
is. Férjével 25 éve vannak együtt, de
ebbõl csak négy év volt szép. A gyerekek
születése után a férje elhidegült tõle,
gyermekei nevelésében egyáltalán nem
vett részt. Teljesen magára maradt. Gyer-
mekeit imádja, férje felé meg nem élt
szeretetét is rájuk zúdítja, túlzott mérték-

ben kiszolgálja õket, s ezt õk, különösen a
fiú, ki is használja. 

A beszélgetések közben gyakran mond-
ja azt, hogy valamit nem illik mondani,
például, hogy nem szerette az apját, vagy
hogy most a férjét nem tudja úgy szeretni,
ahogy megismerkedésük idején. Ilyenkor
biztatom, hogy most mindent szabad, bár-
mit elmondhat, hiszen fontos, hogy érzé-
seit ki tudja fejezni. 

Elõször titokban jött, késõbb már nyíl-
tan vállalta, hogy lelkigondozásra jár, an-
nak ellenére, hogy férje gúnyolta ezért,
bár elismerte hogy lelkészhez járni nem
olyan nagy szégyen, mint pszichológus-
hoz. Egy olyan elhatározás is érlelõdött
Katiban, hogy a gyülekezeti alkalmakra is
szeretne a késõbbiekben eljárni. Amikor
láttam, hogy már ki tud állni a saját akara-
ta mellett, döntéseket tud hozni, s azt vég-
re is hajtja, még ha kigúnyolják is, egyre
világosabban éreztem, hogy rajtam ke-
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resztül a Jó Atya elfogadásával találko-
zott. Célom tehát az volt, hogy ez az Atya
vegye át szerepemet az õ életében. 

Az utolsó elõtti interjúra elhozott magá-
val egy szobrot, mely a Szent Családot
ábrázolta a 12 éves Jézussal. A család-
tagok egymáshoz közel vannak, érezhetõ
a közöttük lévõ szeretet.

- K1: Elhoztam ezt a szobrot, amirõl
már régebben beszéltem... A kliens féltõ
óvatossággal veszi elõ a hozott tárgyat, s
lassan kicsomagolja a papírból, hogy baja
ne essen. 

- L1: Látom, nagy becsben tartja, sokat
jelent önnek ez a szobor. 

- K2: Hát hogyne! Amikor én ezt meg-
pillantottam a kamrában félredobva, akkor
azt mondtam, hogy „Ilyen nincs, Úristen,
hogy lehet ezt kidobni?“, és akkor én
megfogtam, s már nem emlékszem, hogy
mivel és hogy, elkezdtem súrolni. Mert
ugye az a föld, a por rámegy, nagyon
piszkos volt. És akkor annyira féltem,
amikor mostam, hogy le ne mosódjon ez,
mert én azt hittem, hogy ez olyan...

- L2: Úgy érezte hogy nagyon méltat-
lan, ami történt ezzel a szoborral. 

- K3: Hát igen, ez egyértelmû. Én na-
gyon nagy becsben tartom, hogy azt nem
is lehet így elmondani, csak úgy belülrõl
átélni, amit ez idéz elõ. S ahogy én
cseperedtem, idõsödtem, férjhez mentem,
én ezt mindenhová vittem magammal. 

- L3: Mi az ami ilyen sokat jelentett
önnek ebben a szoborban?

- K4: Jézus! Azért, mert amikor mama
beszélt nekem Istenrõl és Szûz Máriáról –
mert õk katolikusok – ez bennem annyira
megmaradt, s amikor õket megpillantot-
tam... Én nagyon szerencsétlen kislány
voltam, rendkívül sírós, érzékeny... és
nagyon szeretetre éhes voltam, és mama
valahogy mindig úgy beszélt nekem Isten-
rõl, hogy arra vágytam, hogy egyszer hát-
ha engem is megsegít. Én olyan jó kislány-
nak tartottam magam, és olyan jó volt
hallani Jézusról, hogy õ értékelte a jókat. 

- L4: Nem vették észre az igyekezetét,
nem értékelték, s ezt a figyelmet találta
meg a Szent Családban. 

- K5: Egyáltalán nem vették észre, még
mamámnál sem emlékszem, de apunál
biztos nem volt olyan, hogy megölelgetett
volna, vagy az ölébe ültetett volna... És én
még mindig reménykedem, hogy egyszer
Isten meg fog segíteni, csak nem tudtam,
hogyan kell kapcsolatba kerülni vele. 

- L5: És akkor most ez végre meg-
történt. 

- K6: Igen, megtörtént, hogyne! És
ahogy én azt már elmondtam, az elsõ
úrvacsorán, hát azt a belsõ boldogságot,
amit ott éreztem... Hát én már ott sze-
rettem volna a bõrömbõl kibújni, mert én
mindig erre vágytam! Amikor a mamának
elmondtam, akkor azt mondta: „Hogy
viselkedsz? Olyan vagy mint egy gyerek!“
„Hát én olyan boldog vagyok, hogy azt
sem tudom mit csináljak!“ – mondtam
neki. 

- L6: Az a vágya ért célba, amit egész
életében várt, hogy Istennel közösségben
legyen. Mi az, ami leginkább boldogság-
gal tölti el?

- K7: Belülrõl az az érzésem, hogy én
ott vagyok az Úr Jézus elõtt, és a bûneim
bocsánatát adja. Meg maga az, hogy
megtisztelt azzal, hogy odaállhatok az Õ
színe elé, az nekem nagyon jó érzés. De én
ezt nem is tudom kifejezni, hogy mit élek
át. 

- L7: A kifejezhetetlent éli át.
- K8: Nem tudom kifejezni, de én már

nagyon régen vágytam erre. Mert én úgy
éreztem, hogy Isten meg fog segíteni
engem, mert jó vagyok, nem bûntelen, de
úgy érzem, hogy mindenkihez jó vagyok...

- L8: Akkor az értékességét kapta vissza
Jézustól?

- K9: Igen, azt is. Meg önbizalmat, meg
azt, hogy Õ szeret engem, elfogad így,
ahogy vagyok. Amit még sohasem érez-
tem emberektõl, mert én mindig ezt ke-
restem... Amit nekem a mama elmondott
Istenrõl, stb., én csak úgy magamban
leszûrtem, hogy én ide húzok. 

- L9: És ha beleképzelné magát ebbe a
szoboregyüttesbe, akkor hová képzelné
magát?

- K10: Ide a Szent Család közé. Hát
szerintem ide, a Jézus helyére, mert neki
ott van a szeretõ szülõpár. Mert én mindig
erre vágytam. És én azt el sem tudom
képzelni, hogy apám, anyám megfogjon
és megölelgessen. 

- L10: Tehát amit a szüleitõl nem kapott
meg, azt a másik oldalon pótolja az Isten-
nel való kapcsolat. Hiszen ahogy Jézusnak
nemcsak földi szülei voltak, hanem az
igazi édesapja, az Atya, úgy a mi Mennyei
Atyánk, az Isten. 

- K11: Igen, nekem ez ad erõt. Én azt
mondtam Áginak (a lánya), amikor meg-
kaptam önöktõl azt az újságot, hogy ha
rajtam egy lelkész nem tud segíteni,
akkor senki... Ha most nem lenne kap-
csolatom Istennel, akkor már nem tudnék
létezni. 

Itt rákérdeztem, hogy ez azt jelenti-e,
hogy öngyilkosságot követett volna el.
Erre egyértelmû igen volt a felelet, hogy a
kapott segítség nélkül nem bírta volna
tovább a terheket. De most már semmi
más nem érdekli, csak az, hogy Isten sze-
reti.

Azóta évek teltek el. Rendszeresen jár a
gyülekezetbe, kiegyensúlyozott az élete.
Újra és újra kifejezésre juttatja örömét,
különösen, amikor úrvacsorát vesz, és át-
éli hogy Jézus testével és vérével kerül
egy misztikus kapcsolatba. Szolgálatot is
vállalt: egy közeli szociális otthonban
rendszeresen látogat egy idõs, vak nénit,
beszélget vele, és kéthetenként elkíséri az
istentiszteletre. Ezen a szolgálaton, úgy is
mondhatnám, munkaterápián keresztül
megéli, hogy van, aki még nála is rászo-
rultabb, valamint rádöbben arra, hogy
értékes, szükség van a segítségére. 

Baranka György

MARTIN LUTHER KING

JÖJJÖN AKÁRMI: ISTEN HATALMAS!

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk, 

aki élete estéje felé tart
és fél a haláltól?

Miért ez a félelem? 

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk, 

aki szerettei halála miatt 
kétségbeesik?

Miért ez a kétségbeesés?
Isten tud szenvedéseket elhordozó 

erõt adni. 

S ha megrokkant egészsége miatt
aggódik valaki,

miért ez az aggódás? 
Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Ha napunk beborul, 
és éjszakánk ezer éjfélnél sötétebb, 

gondoljunk mindig arra, 
hogy van a világban egy hatalmas, 

áldó erõ: Isten!

Õ utat tud mutatni a kilátástalanságban. 
A sötét tegnapot

Ragyogó holnappá akarja változtatni – 
S végül az ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Ragyogó reggelévé. 

(Fordította: Túrmezei Erzsébet)
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