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Még május legvégén került sor az alább részletesen bemutatott pünkösdi
istentiszteletünkre, de a jobb késõbb, mint soha elv alapján beszámolómat
csak most olvashatjátok. Kezdetnek hozzáfûzném, hogy a zsidó jom kippur
sátoros örömünnep alkalmával az a szokás, hogy az egész zsidó közösség
lombsátrakban ünnepel. Persze minket a nagy meleg és imatermünk
mérete (és nemlétezõ klímája) sarkallt arra, hogy sátras megoldáshoz
folyamodjunk a pünkösdi istentisztelet apropóján.

Nagy örömünkre idén evangélizáció és konfirmáció is társult az ünnephez.
Öt fiatal is készült hite megvallására, amibõl következtetni lehetett, hogy
négy nagycsalád a rokonokkal, plussz, akik mindig itt szoktak lenni, oda
fof vezetni, hogy nem lesz elég szék sem, nem hogy hely vasárnapra! Fõleg
ha hozzátesszük, hogy Hecker Frigyes bácsi készült evangelizálni. Tehát
Gyurkóék elkezdtek ötletelni, és így jött a sátras szabadtéri istentisztelet
terve. Na, meg a megvalósítás… Sátorállítás, oltártervezés, keresztállítás… A
szép álmokba azonban nem várt meteorológiai probléma csúszott. Az addigi
verõfényes májusunkba pont pünkösdre ígértek egy jó kis felhõszakadást a
tévébeli elõrejelzõs bácsik. És hogy nekik is igazuk legyen már szombaton
esett az esõ, de azért felállítottuk a sátrat. Hozzá kell tenni, hogy sátrunk,
bár teteje esõálló, az esõ ellen nem véd, ugyanis nincsenek oldalfalai. Alatta
pedig csak tized annyian férnek el esõmentesen, mint a kápolnában. Nem
beszélve arról, hogy az oltárt, a keresztet és a székek egy részét eleve a
sátoron kívülre terveztük.  Kételyeim támadtak és többször ki is jelentettem,
hogy legalább nem az izzadtságban fogunk fürödni. Persze az ember
ilyenkor reménykedik, hogy Isten a legjobbat akarja, és el is mormol egy
imát, hogy ne legyen esõ. Igen ám, de az esõ vasárnap reggel is nekieredt,
éppen amikor nekiláttunk székeket hordani. Édesapám, miután felnézett
a beborult égre megkérdezte – talán magától is: „Na, most van-e elég hited?”
A válasz az volt, hogy tovább pakoltunk. És valóban, az esõ talán
megsértõdött, hogy rá se hederítettünk, és elbizonytalanodott. Végül a
pakolásban segítõ Frigyes bácsi is kijelentette, hogy szerinte nem fog esni,
amitõl már teljesen megnyugodtam.

Az istentisztelet minden mozzanata sikerült, nemcsak az ég, hanem a nagy
nehezen összehozott gyülekezeti kórusdarab is kitisztult. Így ünnepi
istentiszteletünkért a dicséret egyedül Istent illeti. Neki adtunk hálát, Frigyes
bácsi tiszta igehirdetéséért, a Siptár család zenei szolgálatáért és a
konfirmandusokért is. Mind az öten, név szerint Thaly Anzsi, Kõszegi
Márió és Sanyi, Ritter Zsombi és Siptár Gergõ, bizonyságot tettek hitükrõl
és családjukkal együtt vettek úrvacsorát. Külön újítás volt az, hogy a fiatalok
konfirmációs tanút választottak maguknak a gyülekezetbõl, akik áldó
imádsággal engedték útjukra a konfirmandusokat és vállalták, hogy imában
továbbra is hordozzák õket. Szintén Isten kiváló szervezését mutatja, hogy
olyan sokan voltunk, mint talán még soha, mégis pont elég volt az ülõhely.
Végül az esõ és a borulás, fenyegetésbõl áldássá változtak, hiszen legalább
az istentisztelet fele alatt nem kellett tûzõ napfényben ülnünk. A sátoros



MIX 2007. JÚNIUS

2

RÓLUNK SZÓLVA

ünnepünk szeretetvendégséggel ért véget, ami különösen jó hangulatban
telt, tekintettel arra, hogy a bõséges lelki javak után bõséges testi javak
következtek.

Isten tehát újra megmutatta, hogy ilyen dolgokban is lehet Rá számítani, és
hogy kedves neki gyermekei erõfeszítése. Így szeretnék mindenkit bátorítani,
hogy forduljon az Úrhoz teljes bizalommal, mert Õ többet ad, mint amire
gondoljuk, hogy szükségünk lenne.

SÁTOROS ÜNNEP

AZ ÖT KONFIRMANDUS

A PÉCSI GYÜLEKEZET

MÉG TÖBB FOTÓ A WWW.METODISTA.HU HONLAP AKTUÁLIS/FOTÓK

MENÜPONTJA ALATT!
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EGY ÉV ANGLIÁBAN
PANOV JÚLIA

2006. februártól 2007. januárig egy évet Angliában, Lutonban tanultam
fõiskolán második diplomám megszerzése céljából. Luton egy 150 ezres lakosú
város Londontól 50km-re északra egy nemzetközi reptérrel, ahol a budapesti
fapados járatok is leszállnak.

A Lutonban töltött év alatt egy anglikán gyülekezetbe jártam. Szerettem ide
járni, mert úgy éreztem, hogy itt egyensúlyban volt a régiesség, a hagyományok
õrzése a modernitással, az újra való nyitottsággal. A gyülekezet egy 800 éves
román és gótikus stílusban épült templomban gyûlt össze vasárnaponként.
Az ablakok szépen festettek voltak, a bejárati ajtó üvegbõl készült. Belül nem
padok voltak, hanem kényelmes székek és minden szék alatt Biblia. Nagyon
tetszett az épület, mert nagyságával és ódonságával tekintélyt sugárzott, viszont
élõ hittel volt megtöltve, amitõl egyszerre közvetlenséget is éreztem. Az ajtóban
mindig állt egy ember, aki fogadta és búcsúztatta az érkezõket és távozókat,
valamint a heti programfüzetet nyújtotta át. A templom egyik sarkában
játszóház volt, ahol gyerekek játszhattak istentisztelet alatt. Egy másik
sarokban teát, kávét, kekszet lehetett ingyen kapni. Elõl két kivetítõ, a sorok
közepén oldalt pedig két tévé volt, ahol a dalok szövegét olvashattuk.

A dicsõítés nagyon élénk volt, mindig élõ zenével. Fiatalok modern dalokat
énekeltek és játszottak különbözõ hangszereken: dobon, szintetizátoron,
gitáron. Általában felállva dicsõítettünk, ki-ki kézemeléssel, tapssal, valaki
zászlókkal, én néha táncmozdulatokkal. Az istentisztelet alatt mindig volt egy
rész, amikor imádkoztunk a szûkebb és bõvebb környezetünkben zajló aktuális
eseményekért: a világért, (pl. libanoni-izraeli háború), aztán Európáért, majd
Angliáért, Lutonért , végül a gyülekezetért és annak tagjaiért. Sokszor jöttek
hozzánk beszámolót tartani külföldön szolgáló misszionáriusok, vagy
hajléktalanokkal, árvákkal foglalkozó helyi keresztények. Sokat épült a hitem
az õ beszámolóikból és így mindig voltak konkrét imatémáink is. A gyülekezet
is küldött külföldre missziót: az ott létem alatt egy csoport ment nyáron
Romániába, egy árvaházba segíteni. Rendszeresen szerveztek közös
programokat más gyülekezetekkel, felekezetekkel is. (Például dicsõítõ
koncertek, vagy imaséta Lutonért.)

Az úrvacsora liturgia szerint zajlott, de azon kívül más nem. Viszont nekem
tetszett ennyi liturgia, nem éreztem túl hivatalosnak. Aki nem akart úrvacsorát
venni, az kaphatott áldást, ami szintén tetszett. Istentiszteleteken volt, hogy
kézrátétellel imádkoztunk egy-egy tagért közösen, aki nagy feladat elõtt állt.
Például egyszer egy indiai lányért, aki Angliában tért meg és épp készült
visszamenni Indiába hindu családjához. Istentiszteletek után volt egy
imasarok, ahol gyülekezeti tagok egyenként imádkoztak érted, ha kérted
õket, amit bizalmasan kezeltek. Többször éltem a lehetõsséggel. Ez mindig
nagyon áldott volt és így több gyülekezeti tagot is megismertem.

A gyülekezetnek öt alapelve volt: 1. Mindenki részt vesz (All involved), 2.
Tanítvánnyá válni (Becoming disciples), 3. Közösséget formálni (Creating
Community), 4. Evangélizálni (Doing evangelism), 5. Istenben bízni

EGYHÁZTÖRTÉNETI ISMERETEIK ALAPJÁN BIZTOSAN SOKAN EMLÉKEZNEK RÁ OLVASÓINK KÖZÜL IS, HOGY

A METODISTA MOZGALOM ALAPÍTÓJA JOHN WESLEY 1703-BAN EGY ANGLIKÁN LELKÉSZCSALÁDBAN

LÁTTA MEG A NAPVILÁGOT, 1728-BAN PEDIG ANGLIKÁN LELKÉSZNEK LETT FELSZENTELVE. ÍGY AMIKOR

HÉT ÉVVEL KÉSÕBB MEGKEZDTE GEORGIA-I MISSZIÓJÁT AMERIKÁBAN, TERMÉSZETESEN AZT IS ANGLIKÁN

MISSZIÓS LELKIPÁSZTORKÉNT VÉGEZTE. KÖZTUDOTT AZ IS, HOGY EGYHÁZÁHOZ, 1791-BEN

BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG HÛ MARADT, NEM AKART SZAKADÁST, NEM AKART EGY ÚJABB FELEKEZET

ALAPÍTÓJA LENNI. AZ ÁLTALA INDÍTOTT ANGLIKÁN ÉBREDÉSI MOZGALOM AZONBAN HALÁLA UTÁN MÉGIS

ÖNÁLLÓSULT. KÖZISMERT TÉNYEK, MELYEKBÕL KIDERÜL, HOGY A METODISTÁKNAK NAGYON ERÕS

GYÖKEREI VANNAK AZ ANGLIKÁN FELEKEZETBEN. ENNEK ELLENÉRE ERRÕL A SAJÁTOS PROTESTÁNS

EGYHÁZRÓL ÁLTALÁBAN MÁR IGEN KEVÉS ISMERETTEL RENDELKEZÜNK. A  NAGYOBB TÁJÉKOZÓDÁSUNKAT

SEGÍTI MOST PANOV JÚLIA BESZÁMOLÓJA, AKITÕL AZ ÓBUDAI METODISTA IFIBEN TUDTUK MEG, HOGY

EGY ÉVEN KERESZTÜL EGY ANGLIKÁN GYÜLEKEZET AKTÍV LÁTOGATÓJA VOLT. (A FÕSZERK.)
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JOHN WESLEY ANGLIKÁN LELKIPÁSZTOR (1703-1791)

(Encountering God). Tartották is magukat ezekhez az elvekhez. Amennyire
csak lehetett próbáltak mindenkit bevonni, lehetõséget adni egymás
ajándékainak a kibontakoztatásához. Például az istentiszteleten általában
különbözõ emberek szolgáltak imával, vagy igeolvasással. Voltak
idõsebbeknek és fiatalabbaknak kedvezõ programok: teadélutánok, vagy
istentiszteleteken filmrészletekkel egybekötött prédikáció, miközben pop-
cornt ropogtattunk.

Az evangélizációra is nagy hangsúlyt fektettek. Sokféle alkalmat rendeztek,
ahová kimondottan nem hívõket vártak. Például: tanév elején egy délután
ingyen hamburgert osztogattak az elsõsöknek, amit evangélizációs elõadás
követett Jézus, mint superman címmel. De rendeztek Alpha kurzust is, amely
ingyenes vacsorával egybekötött beszélgetõs esték sorozata, ahol a
kereszténység alapjait vitatják meg a résztvevõk. Például: Ki Jézus? Miért halt
meg? Ismerek egy kínai lányt, aki egy Alpha kurzus alkalmával tért meg.

Luton nagyon nemzetközi város. Sokszor mondtuk, hogy olyan, mint a
mennyország, mert szinte a világ minden nemzete megtalálható itt, és ráadásul
békében tudnak egymás mellett élni. Ebben a sokszínûségben sokszor
gyönyörködtem, de olykor kihívások elé is állított a különbözõ kultúrák
keveredése. A gyülekezeti tagok is sokszínûek voltak. Természetesen a
legtöbben angolok, de voltak afrikaiak (Zimbabwe, Dél-Afrikai Köztársaság),
ázsiaiak (India, Kína, Malájzia), arabok (Irak, Egyiptom), európaiak
(Németország, Litvánia, Magyarország). Kb. 300-400 fõs volt a gyülekezet,
idõsek, középkorúak, fiatalok, gyerekek, nagyjából azonos elosztásban.

A közösség építést, a tanítványozást és az evangélizációt szolgálta a házi
csoport is. Minden héten egy maximum 10 fõs hasonló korosztályú csoport
gyûlt össze egyikünk házánál. Havonta háromszor normál házi csoport volt,
ami négy részbõl állt: 1. Bevezetõ jégtörõ kérdés (pl.: Mi a kedvenc kenyered?),
2. Dicsõítés szabadon (Lehetett ének, de akár egy gitárszóló is.), 3. Igei rész,
4. Ima egymásért és nem hívõ ismerõseinkért. Havonta egyszer pedig
közösségépítõ est volt, ami lehetett közös mozi, társasjáték, bowling, vagy
hasonló. Gyorsan szaporodtak a házi csoportok, a miénk is egyszer ketté
kellett, hogy váljon, mert túl sokan lettünk.

Szerettem ebbe a gyülekezetbe járni, mert bár nem volt tökéletes gyülekezet,
de érzõdött a Szentlélek jelenléte. Szerettem, hogy oda figyeltek az emberek
egymásra, a környezetükre és a világra is.  Jó volt megélni a kötöttségmentes
dicsõítést, majd a liturgiával egybekötött úrvacsorát. Kívánom, hogy Isten
munkálkodjon továbbra is ebben a gyülekezetben és minden más Krisztus
gyülekezetében.
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LELKÉSZEINK INDULÁSA

PÁR, LELKÉSZ, HÁZAS – 2.
SZABÓ ANDOR

„Elénekelték az utolsó versszakot, és megindultak felém.
Megöleltek, simogattak, cirógattak, és sírtak velem együtt. És rám
mosolyogtak. Hazataláltam. Tudod, hazataláltam.”

– Hát, ha Klári így érzi és gondolja, akkor ezentúl idejárunk –
szûrtem le a következtetést, bár kissé tartottam, hogy engem
hogyan fogadnak, meg én hogyan fogok beülni a Kispestrõl
odaszállított padokba. De aztán nem a padokba kerültem, hanem
az úgyszintén ismerõs harmónium mellé. Egyébként a nyíregyházi
gyülekezetet kántorolni nagy élvezet volt, csodálatosan énekeltek.

Visszatérésünk idõszakából a következõket kell kiemelnem.
Egyszer még majd megírom Hegedûsné Lakatos Erzsike történetét,
de itt is meg kell említenem azt a támogatást, amit tõlük kaptunk.
Tényleg, senkink se volt, akikkel õszintén beszélgethettünk volna,
akikhez mehettünk volna gyerekestül, akik bennünket így együtt
fogadnak el. Gusztiék meghívtak, ünnepi asztalt terítettek, a
gyerekek jól érezték magukat náluk, mi mint család a társadalmi
ranglétra tisztes helyén jelenhettünk meg, érezhettük magunkat a
közelükben. Guszti Klárinak állást szerzett, az esküvõnkön tanúja
lett.

És újra Szuhánszky István. A gyerekek ugyanis nem velünk tértek
vissza az „anyaszentegyház” kebelébe, hónapok teltek el, míg
István szeretete, kedvessége, derûje, sármja, édesgetése, hódítása
beérett náluk is, és vasárnaponként hatan együtt indulhattunk a
gyülekezetbe. Hegedûsékkel kapcsolatos, hogy Lakatosné Zsuzsika
néni akkortájt veszett a kútba Púposhalmon, és István ment le a
mélybe fölhozni a halottat – ez se mindennapi történet, Klárira
nagy hatást tett, hogy ilyen metodista pap is van. István lépett
fõtémánk tekintetében is, Klárit gyermekóra vezetésére kérte, de
nõm akkor még ezt röstelkedve visszautasította. De késõbb a
nyíregyházi ökumenikus lelkészkörbe való kedves invitálását
elfogadtuk.

1984. július 31-én nappal még Kelenföldön dolgoztam. Aztán
hazamentem az albérletembe, beszórtam cuccaimat a három
bõröndbe, melyeket a Nyugatiban fölhajigáltam a vonat elsõ
fülkéjének csomagtartójára. A gépen utaztam, jól elbeszélgettem a
vezérrel, Nyíregyházán Klári várt a pályaudvaron, ahol másnap
reggel legszebb nyári vasutas öltönyömben már munkára is
jelentkezhettem.

Új élet kezdõdött. Mint késõbb kiderült, a priuszomat nem hoztam
magammal, befogadtak, mint vallásos és rutinos vasutast,
elindulhattam a szamárlétrán fölfelé. Úgy bedolgoztam magam,
hogy félévvel késõbb Klári átjöhetett a vasútállomásra, irodai
munkát kapott. Ügyeletes tiszti elõrelépésemhez le kellett vágatnom
a szakállamat, ám a karrier következõ fokozata már nem jött össze.
Klári gyakran együtt ebédelt az üzemi konyhán a párttitkárral, aki
jóindulatúan, visszatérõen javasolta a megoldást: „Andornak be
kellene lépnie a pártba!”

Esküvõnkig Hegedûséknél laktam, aztán az egész családunk
anyósom 1+2 félszobás lakásában. A szükség és az együttélés egy
év alatt tarthatatlanná vált. Hogyan szerezzünk lakást?



MIX 2007. JÚNIUS

6

HIT & ÉLET

Óriási sztori lett belõle. Klári a hátam mögött megpályázott egy OTP-
licitlakást, amelyet a nyertes nem fogadott el, s értesítettek, hogy miénk
a 3+1/2 szobás gyönyörû ingatlan. Kedves olvasó, el tudod képzelni,
milyen érzés volt a négy gyerekkel fölmenni a 79 négyzetméteres,
tágas, világos, meleg, szép lakásba, és ott lelkesen, zsibongva
megvitatni, szétosztani, ki melyik szobában fog lakni?

Aztán jött az értesítés, hogy az egész almás, asszonyom a pályázati
feltételeket elnézte. Negyedéven át kéthetenként változott a helyzet,
hol elképzelhetõnek tûnt, hogy mégis a mienk lesz a lakás, hol minden
veszni látszott, a gyerekeknek meg se mertük mondani a fordulatokat.
Végül kiderült, másfél évi alapfizetésemnek megfelelõ készpénz
hiányzik. Klári utóbb bevallotta, hogy míg én dolgoztam, addig õ
esetenként este bõgve rótta a város utcáit – nincs pénz, nincs hova
menni. Tetszenek tudni, hol kötött ki: Szuhánszky irodájában. És István
fölemelte a telefonkagylót, hívta dr. Hecker Frigyest (Az akkori
szuperintendenst. – A fõszerk.). Egy évre kölcsönkaptuk a szükséges
összeget a felsõerdõsori gyülekezettõl.

A polgári fölemelkedés szerény és szolid évei következtek. Költözés,
Zsófia, a lakás fölszerelése. A kölcsönt ugyan egy félév alatt rendeztük,
de szegények voltunk. Azonban az Úristen rendezgetett. Egyszer ezt
is még újra megírom: kevés volt a ruhánk. Jött az aratási hálaünnep, és
Klárinak választania kellett, vagy ruhanemût vásárolunk a gyerekeknek
s magunknak, vagy az egyháznak adunk. Úgy döntött, vasárnap reggel
borítékba teszi a pénzt. Hétfõn ifjabb Zimányi Józsefné csöngetett be
hozzánk az ötödik emeletre. A pici asszony két hatalmas zsák ruhát
cipelt föl, nem látszott ki mögülük, ahogy ajtót nyitottunk elõtte. Azóta
már teherautó számra megy át a kezeimen jó minõségû használt
ruhaanyag, de az a két zsák holland, ránk méretezett, finom, gyönyörû
ruha – ma is elszorul a szívem.

A rendszerváltás – mai szemmel nézve – mámoros éveit éltük. Az új
nyíregyházi lelkész, Csernák István elintézte, megszervezte, hogy Klári
Zubornéval járhasson a katolikusokhoz hitoktatás-képzésre. Ezzel
egyrészt feleségem bátorságot kapott a gyülekezeti szolgálathoz,
másrészt rászakadt a tanulás gyönyörûsége. Engem még inkább
fölkapott a szél. Egyszer csak észrevették az elöljáróim, hogy nekem
van a legmagasabb képesítésem az igazgatóság forgalmi osztályán.
Megalakult a szabad szakszervezet, melynek pár hónap múlva alelnöke
lettem. A kollegák egyik délelõtt szóltak, hogy másnap a
vezérigazgatóval kell tárgyalnom, s olyat kell neki mondanom, aminek
súlya van. S úgy lett, amit ajánlottam, benne volt a hétvégi
Népszabadságban. Annakidején Budapesten valamit magára adó MÁV-
káder jobb helyen elhúzódott mellõlem, most behívott az igazgató, s
közölte velem, hogy az lesz belõlem, ami lenni akarok, egyelõre
állomásfõnöki állást kínál föl. Hetek múlva a munkatársaim jelentették
be, hogy hamarosan utazom Tokióba, engem delegál a szakszervezet.
Egyik nap az országnak egy aktuális gazdasági problémájáról
beszélgettünk, s támadt egy jó ötletem.

„Andorkám, hívd a vezért” –  s én a fõnök asztalánál a többiek elõtt
hívhattam az Andrássy utat. – „Andorkám, jön a kormány
Nyíregyházára s a megye munkavállalóinak írniuk kellene Antall
Józsefnek” – és a miniszterelnöknek Andorkám levelét nyomták a
markába. A Reform címû újság szerkesztõje elolvasta a neki átadott
vasutas anekdotáimat, majd megjegyezte: „Ebben egy betût nem kell
javítani.” Amikor a Nyíregyházi vasutasok meghívták a vezérigazgatót,
velem üdvözöltették a fejeseket, vezettették a nagy városi gyûlést.

Még a Keletiben dolgoztam, mikor már megismerkedtem a
szalonkocsik kísérõivel. A szalonkocsik a különösen fontos személyek
(VIP) utaztatásaihoz használt, fényûzõen berendezett vagonok. Egyszer
még be is nézhettem a Kádár-vonat ajtaján. Nyíregyházán megértem,
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hogy jött az osztrák vasút szakszervezeti küldöttsége, én szerveztem,
melyik vonat hozza a szalonkocsit velük, aztán elmentünk a Hegyaljára
egy tarcali pincébe, este pediglen Szerencsen a postaexpresszre
rácsatolt luxuskocsiban elfoglaltuk helyünket. Akit annak idején alig
mertem megszólítani, most azt az ételt készítette nekem, amit úri
gusztusom megkívánt. Néhány hét múlva Záhonyban avatták az új
országutat, a miniszter jött a vezérigazgatóval meg a sleppjükkel.
Ügyeletes tisztként feszes vigyázzban álltam, s fogadtam a vonatot. A
vezér észrevett, ott hagyta a kompániát, odasétált, s lekezelt velem.

– London, Japán, Alaszka, Csendes Óceán – az elsõ tenger, amit
életemben láttam. Vonatozás a Hikari-expressz vezérállásán a Fuji
mellett. A taxisblokád miatt csatlakozást mulasztottam, egy éjszakát a
heathrow-i repülõtér szállodájában töltöttem – annyi kártérítést és
azután Tokióban oly sok ajándékot kaptam, hogy a széleskörû család
minden tagjának jutott belõle karácsonyra. Egy búcsúélmény talán
még idefér:

Japánban mindenkinek személyes kísérõje volt. A kedves, szép, fiatal,
értelmes hölggyel a soha viszontlátás hangulatában zakatoltunk a
gyorsvasúton a NaRoTa reptér felé, és a Pillangókisasszonyból is ismert
jelképükrõl, a virágzó cseresznyefaágról beszélgettünk. Õ
megtiszteltetésül még a vonaton az elköszönés elõtt elénekelt egy
megható, érzelmes japán népdalt, miközben én elõvettem egy papírt,
megvonalaztam, és ahogy dalolt, rajzoltam a kottafejeket, lejegyeztem
az éneket. Leírhatatlan döbbenettel nézett rám, mintha palackból
szellemet tudnék eregetni. – „Nálunk – mondtam neki – a magyar
vasutasok között ez a világ legtermészetesebb dolga…”

1991. februárjában egy balatoni üdülés idején elutaztam Kaposvárra
meglátogatni Szuhánszkyékat. Szép estét töltöttem Istvánnal, aki a
hosszú beszélgetés közben megjegyezte, Õ a feleségével évek óta
imádkozik azért, hogy mi beálljunk a gyülekezeti szolgálatba.
Bejelentését nem kommentáltam, Klári otthon többször is intett, én
az imaházban inkább csak hallgassak. De hazaérkezve természetesen
beszámoltam. Most is elõttem van a Szarvas utcai konyha esti fénye,
odapillantok a feleségemre, és látom, hogy sír. Nagyon megijedtem,
ugyan, mivel bántottam meg?

„Bandi, én már gimnazista koromban jártam vasárnaponként a
cigányokhoz. Késõbb a Bessenyei téren gyerekórákat tartottam, de
ahogy tönkrement a házasságom, fájdalmasan el kellett szakadnom a
lelki munkától, elérhetetlen álommá lett számomra az, amire pedig
mindig nagy vágy élt bennem. István valami nagyon mélyen eltemetett
dolgot érintett meg, nyúlt hozzá – amit talán egyedül õ engedhetett
meg magának.”

Megdöbbentem, valami kezdett komollyá válni. Elkezdtem töprengeni,
vagy talán jobb kifejezés, hogy beleengedtem magamat egy új
gondolattengerbe. Voltaképpen írásomnak ez lenne a lényege,
eszenciája.

Elõször is azt a biblikus déjá vu-t  éreztem, hogy borul az, amit mi már
olyan biztosnak, megváltozhatatlannak láttunk. Kicsit olyan
hangulatban éltünk, hogy a három középsõ gyerek már középiskolás,
hamarosan kiröpülnek, a legkisebb fölnevelése abszolút rutinkérdés,
nem gond. Mindkettõnknek jó munkahelye van, az elõléptetéseket
várjuk, egyetlen kérdésünk, hogy a szépen növekvõ munkabért mire
költsük. Ebbe az attitûdbe szól bele a Jóisten, és csodálatos munkára, a
szõlõjébe hív. Embereket halászni, nyájat ránk bízni, legeltetni, õrizni,
vigyázni. Értelme, célja, új távlata lenne a jövõnknek

De ha az derül ki, hogy alkalmatlan vagyok? Egy esztendõ múlva
átlépem a negyedik X-et, fölégetem magam mögött a hidat, nem lesz
hová visszamenni. A család megszokott egy életszínvonalat, a lelkészi
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fizetés jóval alacsonyabb – okoskodtam az Úrnál. Itt jegyzem meg,
hogy mai szemmel ezek kevésbé jelentõs problémák voltak. A
lelkipásztori munka igencsak más, mint hittük. Akkor eszembe se
jutott, hogy mi lesz, ha unom az egészet. A MÁV-nál dolgozhatom úgy,
hogy nem érdekel, nem az én ügyem, de lelkészi kötelességet,
felelõsséget vállalni csak lelkem mélyébõl elkötelezetten lehet.

Édesapám (Id. Szabó Andor metodista lelkész. – A fõszerk.) az évben
töltötte be a 67-et. Mi, a gyerekek sejtettük, hogy egyszer véget ér a
pályafutása, egyáltalán, azt a tempót sokáig folytatni, a gyertyát két
végén égetni nem lehet. De õk, a szüleink hallani sem akartak váltásról,
lassításról, békés, szelíd nyugdíjas esztendõkrõl. Nem számított nekik,
hogy már rozoga a kályha, nagy, boldog tûz égett bennük, s most
engem hirtelen megkapott, megszorított a tudat, nekem ezt folytatnom
kell, ha õk már nem lesznek. Azt az édes evangéliumot akarom én is
prédikálni, amit tõlük tanultam, amit mint hiteles kincset, értékes
örökséget fognak majd nemsokára rám hagyni. És egyébként is: a
vasúti fõnökök „mind” lopnak, isznak, és görcsösen kapaszkodnak
az íróasztalhoz és státuszhoz, nem közéjük vágyom, hanem a Metodista
Egyház lelkészi körébe!

Közbevetõlegesen teszem szóvá, hogy természetesen ezek nem egy
perc alatt futottak végig bennem. Telt az idõ, rendszeresen
beszélgettünk – milyen gyerekes ötlet! Hiába, így negyven körül, az
öregkor kapuján mik föl nem ötlenek! Egyik a viseletét, a másik a
kocsiját, a harmadik a házastársát cseréli le… Ami Klárinak a szavait
illeti, hogy õ a katolikus iskola után tovább szeretne tanulni – hát
persze, lehetne mûvelt lelkészfeleség, takaríthatná kedvére a parókiát,
végezhetné a gyermekmunkát, segítene lebonyolítani gyülekezeti
rendezvényeket, foglalkozna idõsebb hölgyekkel, stb. Hogy majd én
fogom hallgatni õt, amint igét hirdet, s tátott szájjal ülök, hogy ne
lássák a többi hívek, hogy velük együtt az én könnyeim is csurognak,
mert úgy, de úgy prédikál – mai fejjel kicsit szégyellem is, hogy ez
annyira elképzelhetetlennek tûnt.

A Jóisten tovább társalgott velem: „Bandikám, te azt se tudtad elhinni,
hogy idõvel leérettségizel, s egyetemre kerülsz. Hogy jogosítványod
lesz, meg lediplomázol, noha nem erõltetted meg magad a tanulással.
Minden lánytól kosarat kaptál, akihez közeledtél, s úgy gondoltad,
olyan nincs, hogy egy nõben meg is bízhatsz, és szerelmes is vagy belé,
ráadásul még gyakorló keresztyén is. Mégis lett ilyen feleséged, jó
állásod, kislányod, otthonod, lakásod, családod. Emlékezz, szép sorban
jött a szekrénysor, Svájc, színes tévé, szakmai sikerek, Párizs,
perzsaszõnyeg, társadalmi elismertség, fagyasztó, utazások az
Alpokban, rekamié, Róma, mikró, repülõutak, ülõbútorok. Most én
kérek tõled egyet.”

„Uram, így volt, így van” – és fölhívtam Szuhánszky Istvánt. – „Megvan
ennek a rendje-módja” – válaszolta. Én pedig megint csak arra vártam,
hogyan fognak bennünket kijózanítani.

Azonban a legnagyobb megdöbbenésemre, senki sem akart lebeszélni.
Se a gyerekek, se a gyülekezet, sem az egyházi vezetés. Anci néni (Wladár
Antónia metodista lelkész. – A fõszerk.) ugyan akadékoskodott, hogy
házaspár nem, de azon az õszön Anci nénit elbúcsúztattuk Farkasréten.
Ráérünk, mondta Frigyes bácsi, idõs Szabó Andor nyugdíjazási
felmentéséig még bõven van idõ, akkor lesz hely. Taníttassuk a
gyerekeket, az egyház pedig keres nekünk levelezõ tagozatot, teológiát
hallgatni munka mellett.

Befejezésül három momentum. Az elsõ az iskola, vagyis az Evangélikus
Hittudományi Egyetem. Negyvenévesen újra iskolapadba ülni, hallani
a csengõszót varázslatos érzés volt. Még egyszer az életben olyan
imázsunk nem lesz. Négy éven át õsz fejjel hetven fiatal diák elõtt az
elsõ padban. Jól sikerültek a dolgozatok, és – már bocsánat – az átlaghoz
képest nagyon tudtuk a Bibliát.
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A másik, hogy hogyan szakadunk, jövünk el a vasúttól. Klárinál
egyszerûbben ment, elõbb fõállású anya, aztán nyíregyházi „gyülekezeti
nõvér” lett. De én, mint megbízott állomásfõnök, határozottan
dolgoztam, hajtottam, készültem a vizsgákra, hogy idõvel minden
meglegyen akármilyen magas szintû kinevezésemhez. Hogy fogok
majd az igazgató elé állni, hogy pardon, kamu volt az egész, én közben
kitanultam papnak is… El bírtam képzelni, hogy a különbözõ
kedvezmények, szolgálati ruhák, a végül is fölöslegessé váló
vizsgáztatások miatt egy vagyont kell majd fizetnem kártérítésként,
ha bejelentem, hogy szeretnék lelépni. Egyáltalán, hogy fognak rám
nézni?

Egyébként ezeket a vizsgákat még az átkosban kellett volna
abszolválnom. A vasútnak bölcs belsõ szabálya volt, hogy a hozzá került
friss diplomásokkal elõbb minden vasúti tudományt kitanultattak, hogy
a cégnek univerzális szakembergárdája legyen (ezt a rendszert
számolták föl mostanában). De 1978-ban, ahogyan korábban jeleztem,
én senki voltam. Ott elfelejtettem rögzíteni, hogy Budapesten is lett
volna kitörési lehetõség: ha politikailag elkötelezem magam, akkor az
igazgatóság szocialista brigádjai munkaversenyeinek szervezését
bízták volna rám…

Tehát, mint mérnök az Andrássy úti, vezérigazgatósági
megmérettetésre készültem. Budapesti tanáraim, akiket szereztem
magamnak, próbavizsgát szerveztek valamennyiõnk megnyugtatására
az ottani igazgatóságon (Kerepesi út, a Keletivel szemben). Nagy siker
volt a jó rendû eredmény. De a debreceni igazgató is meg akart
gyõzõdni a fölkészültségemrõl, megismételtették velem a
vizsgasorozatot a debreceni igazgatóság vizsgabizottsága elõtt is, az
ugyanolyan jó jeggyel itt sem vallottam szégyent. De a következõ héten
átszervezték a MÁV-ot, az új igazgatónak pedig szálka voltam a
szemében, az a gyanúm, potenciális ellenfelet, vetélytársat látott
személyemben.

1993-at írtunk. Azon a tavaszon, a berekfürdõi presbiterhét után már
tudtuk, hogy a kilencvennégyes Évi Konferencia fog tudni munkát
biztosítani a számunkra. Az otthoni helyzet pedig, vagyis a gyerekek
tanulási morálja – finoman szólva – megengedte, hogy lépjünk:
szolgálatra jelentkeztünk.

Az igazgatóság új vezetõje behívatott, és közölte, hogy én olyan munkát
végzek, amelyhez egyelõre még nincs meg a papírom. Ezt egyébként
eddig is mindenki nagyon jól tudta, másfél éve vastag piros tollal
ellenõriztem a kereskedelmi dolgozók pénzügyi bizonylatait, s eleinte
tényleg halvány dunsztom se volt, miket írok alá. De ebben a pillanatban
már csak a napokon belül esedékes rutinszerû vizsga hiányzott. Szóval,
õ ezt a szabálytalanságot nem vállalja, visszahelyez fordulószolgálatba.
Ehhez különben már azért se lett volna joga, mert magas rangú
szakszervezeti elöljáró voltam.

„Tisztelt igazgató úr, mi van akkor, ha nem fogadom el?” – Kölcsönös
megegyezéssel elbocsátás, két hónap szabadság, másfél évi
fizetésemnek megfelelõ végkielégítés, szabadjegy az egész családomnak
a következõ naptári év végéig, semmilyen nálam lévõ használati
tárggyal, ruhával nem kell leszámolnom…

Abban az esztendõben Édesapám két ízben is járt nálunk. Klári
szemében akkor már régen apja helyett apja volt, én csak lestem, mit
tudnak beszélgetni néha folyamatosan több órán át. Bizony, ma is
hiányoznak a gyerekneveléssel kapcsolatos tanácsai. Azon a tavaszon
fantasztikusat alakított. Klárit egy krízisen segítette át, velem úgy
beszélt, mint még soha. Rám hagyta a békesség õrzésének kötelességét,
derûs volt, tapasztalt és áldott. – Most már ráérek, de jó lesz vele
megbeszélni minden, a jövõhöz szükségeset! – Augusztusban is
prédikált Nyíregyházán, Kárpátaljáról jött hazafelé. Halálosan fáradtnak
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látszott, harmincéves fiatalemberhez illõ zsúfolt, keményen végigdolgozott nyár
volt mögötte. Ebédidõben indult tovább Szegedre, nagyon izgult, nehogy
elkéssen, a sokadik vasárnap, hogy nem hirdethetett igét az otthoni
gyülekezetében. Vonata elõtt tûzvész pusztított Kiskundorozsmán, Így
Szatymazon várakoztak, miközben hideg veríték gyöngyözött a homlokán.
Imádságára megjelent a „mentõautó”, Peti öcsém levette a gyorsvonatról, s õ
hálával telten mondhatta el a prédikációját.

Ami a hattyúdala lett. Hét közben még õ telefonált, hogy rosszul van, menjek
helyettesíteni, de amikor újra láthattam, emberileg már nem a régi Szabó Andor
volt. Mint Ézsau, soha nem tudtam tõle megkérdezni, mi az atyai áldás az
elsõszülöttnek, aki a lelkipásztor-apa nyomdokaiba akar lépni.

A következõ héten pedig a szuperintendens hívott: „Kedves Klári és Bandi,
újabb utasításig kérlek, hogy lássátok el a szegedi körzet szolgálati feladatait!”

MIXHÍREK
A SZERKESZTÕSÉGBÕL

Az idei nyáron egyházunkban ismét számos táborból választhatnak az
érdeklõdõk. A következõ felsorolásban a táborok neveit és idõpontjait adjuk
meg azoknak, akik még választás elõtt állnak:

1. EGYHÁZZENEI TANFOLYAM, KISTOKAJ, 2007. JÚLIUS 01- 08.
2. SERDÜLÕTÁBOR, JÁNOSHALMA, 2007. JÚLIUS 02-07.
3. NAPKÖZIS SERDÜLÕTÁBOR, SZEGED, 2007. JÚLIUS 03- 06.
4. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TÁBOR, TISZALIGET, 2007. JÚLIUS 15-18.
5. CSERKÉSZTÁBOR, ERDÉLY, 2007. JÚLIUS 21-30.
6. SERDÜLÕTÁBOR, NYÍREGYHÁZA-VARGABOKOR, 2007. JÚLIUS 23-27.
7. HITMÉLYÍTÕ IFJÚSÁGI TÁBOR, KISMÁNYOK, 2007. JÚLIUS 30 – AUGUSZTUS 05.
8. SERDÜLÕTÁBOR, KAPOSSZEKCSÕ, 2007. JÚLIUS 30 – AUGUSZTUS 03.
9. BÁBTÁBOR, KAPOSVÁR-HETES, 2007. AUGUSZTUS 04-07.
10. EVANGÉLIZÁCIÓS BEVETÉS, PEST KÖRZET, 2007. AUGUSZTUS 06-12.
11. KAPCSOLATÉPÍTÕ IFIHÉTVÉGE, LEÁNYFALU, 2007. AUGUSZTUS 24-26.

A még vizsgázók mellett szeretnénk imádságban gondolni azokra a metodista
fiatalokra, akik most érettségiznek. Sok erõt és kitartást kívánunk nekik!

BURPRICH RÓBERT (HETES), CSERNÁK ANDRÁS (HETES), EINVÁG ANGÉLA (SZOLNOK),
GYURKÓ DONÁT (PÉCS), HLATKY ORSOLYA (NYÍREGYHÁZA),  JÁVOR ATTILA (BUDAPEST),
KHALED ABDO SZAIDA (PÉCS), LAKATOS MÁRTON (DOMBÓVÁR), PIPICZ GÁBOR (SZEGED),
SÉRA PÉTER (BUDAPEST), VÁZSONYI CSENGE (KAPOSVÁR), VICZE ORSOLYA (BUDAPEST),
ZUBOR ÁKOS (NYÍREGYHÁZA)

A 2007 ÁPRILISI SZÁMBAN SZEREPLÕ FENTI KÉPNEK ELMULASZTOTTUK KIÍRNI A KÉSZÍTÕJÉT.
KÉSZÍTETTE: HELL FERENC (SKITTY) A KÉP CÍME: ZSÓFI SZEMEI
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Szia...
Hallottál róla, hogy idén is lesz nyári metodista ifjúsági tábor,
amelyre nem csak metodistákat várunk? Azonban idén annyi a
változás a tavalyi évhez képest, hogy július közepén visszatérünk
Tiszaligetre, a Turista központba. Voltál már a táborunkban?

Ha igen, akkor gondolom, nagyjából tudod, hogy mire

számíthatsz. Idén is lesz lehetõség arra, hogy találkozz
barátaiddal, pihenj és mindeközben Istenrõl hallj, gondolkodj.
Idén a Bibliában szereplõ fiatalok közül szeretnénk néhányat
egy kicsit jobban megismerni. Többek között arra keressük a
választ, hogyan éltek, min gondolkodtak, milyen feladatokkal,
problémákkal kellett szembenézniük nekik, több ezer évvel
ezelõtt. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy vajon mennyire volt
hasonló életük, mint nekünk most, és voltak-e hasonló kérdéseik,
örömeik és kihívásaik?

Ha még nem voltál ilyen táborban, akkor szeretnélek

bátorítani, hogy ne félj eljönni közénk, hanem csatlakozz
hozzánk! Legyünk együtt ebben a pár napban! Keressünk
válaszokat közösen a feltett kérdésekre, és pihenjünk,
szórakozzunk, gondolkozzunk együtt! A tábor nem csak
elõadásokból áll, lesz strand, csúszda, akadályverseny, továbbá
élõ koncertek, teaházak, szóval minden, ami egy jó kis
nyaraláshoz elengedhetetlen, és eközben Istenre is tudunk
figyelni.

Érdekel, tetszik? Gyere el, találkozzunk Tiszaligeten! Mi ott

leszünk!
A szervezõk

A TÁBOR HELYE ÉS IDEJE

TÚRISTAKÖZPONT, SZOLNOK – TISZALIGET

2007. JÚLIUS 15-18-IG (VASÁRNAPTÓL - SZERDÁIG)

ELHELYEZÉS

AZ ÁLTALAD VÁLASZTOTT SZÁLLÁSON (KÕHÁZ, FAHÁZ, SÁTOR) BIZTOSÍTUNK

SZÁMODRA HELYET. A JELENTKEZÉSI LAPON MEGTALÁLOD A SZÁLLÁS TÍPUSÁT ÉS ÁRÁT.

JELENTKEZÉS

AZ MIX HONLAPRÓL LETÖLTHETÕ, KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAPOT A 2000 FT ELÕLEG

KÍSÉRETÉBEN, KÉRLEK ADD ODA A GYÜLEKEZETI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK, VAGY

LELKÉSZEDNEK VAGY IFJÚSÁGI VEZETÕDNEK, AKI TOVÁBBÍTJA A SZERVEZÕKNEK.
HA BÁRMI KÉRDÉSED LENNE A TÁBORRAL KAPCSOLATBAN, ÍRHATSZ AZ

OKANE@FREEMAIL.HU-RA, VAGY HÍVHATOD TELEFONON A 20/977-4203-AS

MOBILSZÁMON SCHAUERMANN PÉTERT!
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NYELVLECKE

FÕSZERKESZTÕ: KHALED A. LÁSZLÓ • ROVATSZERKESZTÕK: SZABÓ MARIANN – NAGY VILÁG, SZTUPKAI GERGÕ

– LAPZÁRTA, RÓLUNK SZÓLVA, SZUHÁNSZKY ÁGNES – IRODALOM, ORSÓS KRISZTINA – TURMIX, GYURKÓ

DONÁT – APROPÓ, KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA – ZENE, LAKATOS JUDIT – MÚLT-KOR • SZERKESZTÕSÉG:
1032 BUDAPEST, KISCELLI UTCA 73. • TELEFON: 06-20/824-8379 • E-MAIL: MIXUJSAG@MIX.METODISTA.HU

•  AZ ÚJSÁG HONLAPJA: HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG • MEGJELENIK: SZEPTEMBERTÕL JÚNIUSIG ÉVENTE

TÍZ ALKALOMMAL. • ELÕFIZETÉS: A RÓZSASZÍN BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON A FÕSZERKESZTÕ NEVÉRE ÉS A
BUDAPESTI CÍMRE FÉL ÉVRE 1000 FORINTÉRT,  EGY ÉVRE 2000 FORINTÉRT!

MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA

Eine Autobahnbrücke ohne Autobahn, so etwas

gibt es nicht  erst, seitdem Gerichtsverfahren Baupläne stoppen. In der Söhne
einem Wald in der Nähe Kassels, steht schon ca. 70 Jahre so eine Brücke völlig
nutzlos herum. Nicht einmal ein Weg oder Gewässer befinden sich darunter.
Wer darüber hinginge, stünde danach genauso im Wald wie auf anderen
Seite. Viel mühe hat man beim Bau daran verwandt – umsonst.

Brücken machen nur Sinn, wenn sie etwas überbrücken. Von Gott trennt
uns eine Tiefe Kluft. Hast du auch schon eine Brücke gebaut, versucht
irgendwie Gott näher zu kommen? Und dann fühltest du genau, dass du die
Kluft doch nicht überwinden kannst. Immer mehr werden in Europa
fernöstliche Methoden gelehrt und praktiziert, die den Menschen angeblich
auf eine höhere Ebene gefördern. Doch spätestens, wenn Gottes Gericht
kommt, zeigt sich die Nutzlosigkeit dieser Mühen. Die Sünde trennt uns so
von Gott, dass wir ihm keinen Schritt näher kommen können. Hoffnungslos?
Ja, wenn wir auf uns selbst angewiesen wären. Aber Gott lässt uns nicht
hängen. Er kam zu uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Er wurde Mensch,
um für dich und mich zu sterben. Am Kreuz bestrafte Gott seinen Sohn für
meine und deine Sünde. Wenn du das Glauben willst, darfst du deine ganz
persönhliche Schuld vor Gott von Gott abladen. Gott bestraft keine Sünde
zweimal. Entweder du wirst selbst dafür bestraft oder du nimmst den Herrn
Jesus als Stellvertreter in Anspruch. Die Brücke zu Gott ist gebaut und fertig.
Benutze sie!

Sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen
euch und eurem Gott. (Jesaja 59,2)

Family road trip! The words alone are enough to send a jolt of

terror through the hearts of most teens, but I for one burn with anticipation
for my family?s annual cross-country camping expedition. Granted, we have
had our share of disasters and our moments of too much family-togetherness;
but for me, these trips offer an escape from the drudgery of daily life, the stress
of work, and the suffocating confines of our backwoods village.

However, being on summer vacation does not mean that my family takes a
break from church. My parents have made it a priority that we don?t slack off
spiritually during vacation. On the road, this has required us to partake in a
veritable smorgasbord of worship styles – from mass in Alaska to an open-air
service amid the pines of Glacier National Park to our own makeshift service
in the Arizona desert. Like the inevitable surprises we encounter on our trips,
worship is always an unexpected experience – far from the routine of home
– which makes these services all the more memorable and meaningful. The
important thing is that we do not leave God behind when we take off on
holiday.

Evan Hall, 21
Luck, Wisconsin

Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let
us encourage one another. (Hebrews 10:25a)


