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Jé zus Krisz tus mond ja: „Én va gyok a
jó pász tor. Az én ju ha im hall gat nak
a han gom ra, és én is me rem őket, ők
pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik.” (Jn ,a.–a)

Hús vét ün ne pe után a . hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igéi a pász to rolt
élő gyü le ke zet ké pét lát tat ják, ahol az
élő Krisz tus jó pász tor ként a ha lál ból
örök élet re ve ze ti nyá ját. „Az Úr az én
pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK
) „Krisz tus meg halt min den ki ért,
hogy akik él nek, ez után ne ma guk nak
él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg -
halt és fel tá madt.” (Kor ,; LK) Is -
ten vá lasz tott né pe min de nért és min -
den kor őt di cső í ti, mert Mi se ri cor dia
Do mi ni – „Az Úr sze re te té vel te le van
a föld.” (Zsolt ,b) Ön ki je len té sé ben
Jé zus a ve le va ló ben ső kö zös ség tit ká -
ról szól: „Én va gyok a jó pász tor, én is -
me rem az enyé i met, és az enyé im is -
mer nek en gem…, és én éle te met adom
a ju ho kért.” (Jn ,–) Lu ther vall -
ja: „De ő jön, ő ke res, s ő ta lál meg! Igé -
jé vel, szent sé ge i vel vissza visz nyá já hoz,
a ke resz tyén egy ház hoz. Ér ted ad ja éle -
tét, s meg is tart az igaz ös vé nyen, hogy
töb bé el ne té ve lyedj!” Pé ter az Úr
szen ve dő szol gá já ról ta nít ja: ő ár tat -
lan bá rány ként bű ne ink mi att bűn hő -
dött a ke resz ten (lásd Ézs ,–); ti „az
ő se bei ál tal gyó gyul ta tok meg. Mert
olya nok vol ta tok, mint a té vely gő ju -
hok, de most meg tér te tek lel ke tek
pász to rá hoz és gond vi se lő jé hez.” (Pt
,–) Mó zes új ve ze tőt kért ma -
ga he lyett, „hogy ne le gyen az Úr kö -
zös sé ge olyan, mint a ju hok, me lyek -
nek nin csen pász to ra”. S az Is ten pa -
ran csa sze rint „ma ga mel lé vet te Jó -
zsu ét…, rá tet te a ke zét, és be ik tat ta
tisz té be”. (Móz ,..) És Pál
apos tol ként az evan gé li um hir de té -
sén fá ra doz va, ha lál ra szánt gla di á tor -
ként küzd: „Mi bo lon dok va gyunk
Krisz tu sért (…) szin te a vi lág söp re dé -
ké vé let tünk, és min den ki szem ét jé vé
mind ez ide ig.” (Kor ,.) Jé zus fő -
pa pi imá já ban ér tünk kö nyö rög: „azo -
kért is, akik az ő sza vuk ra hisz nek én -
ben nem; hogy mind nyá jan egyek le -
gye nek”. Ez utol só ké ré se: „Atyám, azt
aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál,
azok is ott le gye nek ve lem, ahol én va -
gyok, hogy lás sák az én di cső sé ge -
met…” (Jn ,–.) S Pál hir de ti:
az Úr ke gyel mi aján dé ka min den
szol gá la ti le he tő ség a gyü le ke zet -
ben, mert ő „adott” „né me lye ket
apos to lo kul, má so kat pró fé tá kul, is -
mét má so kat evan gé lis tá kul vagy
pász to ro kul és ta ní tó kul, hogy fel ké -
szít se a szen te ket a szol gá lat vég zé sé -
re, Krisz tus tes té nek épí té sé re” (Ef
,–). Az utol só va cso ra után Jé -
zus az Olaj fák he gyén mond ta:
„Mind nyá jan meg bot rán koz tok ben -
nem ezen az éj sza kán, mert meg van
ír va: »Meg ve rem a pász tort, és el szé -
led nek a nyáj ju hai.« De mi u tán fel -
tá mad tam…” (Mt ,–; lásd Zak
,) Ne künk él nünk le het Jé zu sért,
és hir det het jük a hús vé ti öröm hírt,
tud ván, a jó pász tor ha za ve ze ti övé -
it: „Az én Atyám há zá ban sok haj lék
van… is mét el jö vök, és ma gam mel -
lé vesz lek ti te ket…” Ezt az igé jét min -
den ki nek hal la nia kell: „Én va gyok az
út, az igaz ság és az élet; sen ki sem me -
het az Atyá hoz, csak énál ta lam.” (Jn
,..) „Ki tár ják a gyöngy ka put. / Jé -
zus nyá ja ha za jut. / Jé zus nyo mán
örök égi fény be visz az út.” (EÉ ,)
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HE TI
ÚT RA VA LÓSo ká ig nem ér tet tem: ho gyan le het

aján dék a fáj da lom? De min den vi lá -
gos sá vált előt tem, ami kor ta nul -
má nyoz ni kezd tem Ra vasz Lász ló er -
ről szó ló ige hir de té sét. Azt ál la pí tot -
ta meg, hogy a Szent írás egyik leg fon -
to sabb ré sze Pt ,–: „A cse lé dek
tel jes fé le lem mel en ge del mes ked je nek
az urak nak; nem csak a jók nak és kí -
mé le te sek nek, de a szív te le nek nek is.”
(Ká ro li-for dí tás) Ez az ige a rab szol -
gák hoz szólt, aki ket ak kor ész re sem
vet tek. A rab szol ga gaz dá já nak tu laj -
do na volt, tárgy; a gaz da el ad hat ta,
meg öl het te, vagy akár fel is sza ba dít -
hat ta. Az volt a na gyobb úr, aki ke -
gyet le nebb volt a má sik nál. 

A ke resz tyén ség te hát fel fe dez te a
szen ve dő rab szol gák rop pant bi ro dal -
mát. Meg lát ta a tű rés élet ala kí tó ere -
jét: ha jót cse le ked ve, mint egy Is ten
ked vé ért tű rök, egy új vi lág szép sé ge
és di cső sé ge bon ta ko zik ki előt tem. 

A má so kért va ló szen ve dés a leg na -
gyobb és leg szen tebb szol gá lat. Kö zös -
sé get te remt, s a leg na gyobb győ zel -
met je len ti, ame lyet az em ber el len -
sé gei fe lett és a vi lág fe lett arat hat.

Az em lí tett igék sze rint a szen ve -
dés aján dék, és ne kem ép pen er re az
aján dék ra van szük sé gem. A baj az,
hogy nem elég ön tu da tos, nem elég
áll ha ta tos ben nem az a sze re tet,
amely min dent el hor doz, min dent el -
fe dez, min dent el tűr, min dent re mél,
és so ha el nem fogy.

Nagy hi bám, hogy nem is me rem
fel azo kat, akik éret tünk szen ved nek,
mert nem ér tem a szen ve dés né ma
nyel vét. Az a mun kás, aki szom bat
es te he ti ke res mé nyét meg issza, ré -
sze gen megy ha za, meg ve ri fe le sé gét,
sa rok ba vág ja meg ré mült gyer me két,
nem ér ti meg a szen ve dés né ma
nyel vét, nem ér ti meg a hit ve sé nek és

gyer me ke i nek nyo mo rú sá gá ból fel -
törő jaj ki ál tást. A gaz da gok, a jó mó -
dú ak sem ér tik meg az éhe zők, haj -
lék ta la nok né ma nyel vét, s nem kér -
de zik: mi fáj nek tek, se gít he tünk-e
raj ta tok?

Na gyobb baj, hogy sa ját ma ga mon
sem ve szem ész re lel kem el nyo mo -
ro dá sát. Gyó gyu lás után sír a lel kem
bű ne im mi att; olyan va gyok, mint az
agyon ter helt iga vo nó ál lat: már alig

bí rom a kö vet ke ző lé pést, össze ros -
ka dok, ha va la ki nem ve szi le vál lam -
ról a ter het. Ne kem szük sé gem van
va la ki re, aki pász to rom lesz, se be i met
gyó gyít ja, ter he i met le ve szi a vál lam -
ról, mert mi hasz nom van ab ból, ha
to vább ro bo to lok a ször nyű ma lom -
ban, s egy szer össze esem az ir tó za -
tos nap szám ban?

Ki az a va la ki, aki meg te het te ezt
ve lem? Az, aki szen ve dett ér tem:
Jé zus Krisz tus. S hogy ezt meg te hes -
se, le szál lott örök di cső sé gé ből, és
ma gá ra vet te a föl di tes tet, egyen lő -

vé lett min den ben mi ve lünk, ki vé ve
a bűnt, hogy szol gál has son ne kem, és
szen ved hes sen ér tem.

Ami kor eze ket ol vas tam, meg ér -
tet tem ke resz tyén sé günk leg mé lyebb
tit kát: Krisz tus, Is ten egy szü lött Fia,
a Szent há rom ság má so dik sze mé lye
a te rem tés nél is na gyobb mun ká ra
vál lal ko zott. Le szállt a föld re, test té
lett, hoz zánk min den ben ha son ló
em ber ré. Kö zöt tünk él te éle tét, s

ke reszt re fe szí tet ték azok, aki ket
örök ké va ló sze re tet tel sze re tett. Mi -
lyen óri á si szol gá lat volt ez! S ezt a
nagy szol gá la tot sze re tet ből vál lal ta,
ál do zat kép pen vit te vég be, hogy vég -
re hajt sa a vált ság nagy mű vét. Ki en -
gesz tel te Is ten ha rag ját, és meg nyi -
tot ta atyai ke gyel mét. Fe lém pe dig
meg mu tat ta az ár tat lan szen ve dés, a
sze re tet ből fa ka dó ál do zat el len áll ha -
tat lan ere jét. 

Ez az ár tat lan szen ve dés el len áll -
ha tat la nabb erőt je len tett min den
pa rancs nál és tör vény nél; el len sé gei

előt te térd re bo rul tak. Akik ar cul
ütöt ték, ma guk kö zül ki ve tet ték, ki -
rállyá ko ro náz ták. Az ő se bei meg -
gyó gyí ta nak, bű ne i met le rak ha tom
ke reszt jé nél, gond ja i mat őreá vet he -
tem, s fé lel me met el osz lat ja ki rá lyi
se gít sé ge.

S mind ezt szen ve dés sel haj tot ta
vég re. Az zal, hogy bű ne i met ma gá -
ra vet te, föl vit te a ke reszt fá ra. Az zal,
hogy ár tat lan se be i nek a mély sé ge i -
be ép pen úgy be le fog lalt en ge met is,
mint ahogy be le fog lalt a ke resz ten
mon dott kö nyör gé sé be, és be le fog -
lalt fő pa pi imád sá gá ba.

Szen ve dé se a leg na gyobb aján dék
szá mom ra, ame lyet Is ten ad ha tott
ne kem, a bű nös em ber nek. Szen ve -
dett ér tem, s ez ál tal én olyan gaz dag -
gá let tem, hogy én is aján dé kot ad -
ha tok: szen ved he tek má so kért. Krisz -
tus min tát adott ne kem az zal, hogy
szen ve dett ér tem, ez zel pél dát adott
szá mom ra: ho gyan kö ves sem őt.
A ma gam ere jé ből én ezt nem te he -
tem meg, de az ő se gít sé ge ál tal igen.
A Krisz tus sal együtt szen ved ni: ál do -
zat és ál do zó le he tek egy sze mély ben. 

Meg ér tet tem tel jes mély sé gé ben
ezt az igét: „Nin csen sen ki ben na gyobb
sze re tet an nál, mint  ha va la ki éle tét
ad ja az ő ba rá ta i ért.” (Jn ,) 

Ezért bol do gan éne ke lem: „Imá -
dom azt a nagy sze rel met, / Jé zus ba’
mely fe lém ha jolt, / Ma gam rá bí zom,
mint a gyer mek, / Kit fér get, en gem
fel ka rolt, / Vá gyom, ma gam nak mit
se vár va, / Me rül ni e sze re te tár ba. //
Akit bír nom kell, az ma gad vagy. / Ér -
zem, csak ér ted él he tek. / Mit az egész
vi lág nem ad hat, / Nyug tot te ben ned
ér he tek. / Itt gyö nyö rű ség vár, tu dom
jól, / Kö vet lek hát, amer re von zol.”
(. Hal le lu jah-ének, . és . v.)
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Mi ért jó, ha fáj?

– Öröm mel szá mol ha tok be ar ról,
hogy ta valy ősszel meg kez dett gyűj -
té sünk höz ed dig több mint hat va nan
csat la koz tak, kö zel más fél mil lió fo -
rin tot ado má nyoz va. Az Án gyán
Csil la fa ze kas mű vész ál tal – aján dék -
kép pen – el ké szült ke resz te lő me -
den ce pe dig – ha sza bad így mon da -
nom – már „hasz ná lat ba is ke rült”.
Né hány he te ugyan is meg tör tént az
el ső ke resz te lő a ma gyar ke reszt úri
temp lom ban, amely nek meg szé pü lé -
sé ért most fi a tal or go nis ták köz re mű -
kö dé sé vel re mé lünk to váb bi ado -
má nyo kat a ta va szi kon cert től. 

A mun ka azért is ha lad gör dü lé -
kenyen, mert a ko or di ná tor – Mi há csi
La jos lel kész – fá rad ha tat lan sze mé -
lyi ség nek tű nik. A ké sei és a haj na li
órák ban egy aránt el ér he tő, és so ha
nem mond ne met egy újabb öt let re.
De el is me rés il le ti a kör zet mind a hét
fal vá nak evan gé li kus kö zös sé gét is,
hi szen egy em ber ként tá mo gat ják a
„pro jek tet”.

– Fel té te le zem, hogy gyü le ke ze té -
ben, a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben is volt már, aki rá -
kér de zett: mi kész tet te e fővárostól tá -
vo li te le pü lés evan gé li kus haj lé ká nak
tá mo ga tá sá ra?… 

– Csa lá dom apai ágon evan gé li kus,
Győr-Mo son-Sop ron me gyé ből szár -

ma zunk. Még jól em lék szem a nya -
rak ra, me lye ket a nagy szü le im nél
töl töt tem Ma gyar ke reszt úron. Kü lö -
nö sen a nagy ma mám nak volt fon tos,
hogy evan gé li kus hit ben ne vel ked jek.
Ké sőbb, ami kor fel köl töz tünk Bu -
da pest re, már az ő in dít ta tá sá ra kezd -
tem jár ni a bu da hegy vi dé ki evan gé -
li ku sok kö zé, ott kon fir mál tam, majd
több év ti ze des kül föl di tar tóz ko dás
után ta lál tam vissza a hegy vi dé ki
gyü le ke zet be. 

És ami lyen kü lö nös a sors: egy örö -
kö sö dé si ügy mi at ti lá to ga tás kap csán
ju tot tam el új ra Ma gyar ke reszt úr ra,
és let tem fi gyel mes a kis evan gé li kus
temp lom ra. Ami kor egy hely bé lit
ki kér dez tem a temp lom tör té ne té ről,
ak kor tud tam meg, hogy -ban
épült, és a nagy ma mám is ak tí van
részt vett a fel épí té sé ben – még azt
is meg em lí tet te az il le tő: „Saj nos,
nincs rá erőnk, hogy meg szer vez zük
a fel újí tást.” Ahogy ki mond ta eze ket
a sza va kat, már érez tem, hogy mu -
száj lép nem azért, hogy ez a temp lom
ré gi-új fé nyé ben tün dö köl hes sen.
Így ju tot tam el Mi há csi La jos lel kész -
hez… A töb bi már is mert az ol va sók -
nak is.

– Ön nek ed dig négy köny ve és egy
for dí tá sa je lent meg, to váb bá szám -
ta lan cik ke vi lá gi és egy há zi la pok -

ban. Írói mun kás sá gát is „fe lül ír ja”
most a ma gyar ke reszt úri pro jekt?

– Azon írók kö zé tar to zom, akik -
nek egy könyv meg írá sá hoz bi zo nyos
ih le tett ség re van szük sé gük. Ezt az
ih le tett sé get – leg alább is én ed dig így
él tem át – egy kí vül ről ér ke ző moz -
za nat in dít ja el, amely nem hagy
nyu god ni, és vé gül ál ta lam is for mát
ölt. Úgy is mond hat nám, egy szer re
csak tisz tán ér zem: „Ez az. Ezt most
meg kell ír nom.” Annyi ra per sze
már is me rem ma ga mat, hogy tu -
dom, minden nek az alap ja in tu í ció,
te hát nem aka rat ból írok. Mind eh hez
hoz zá tar to zik az a kis sé drá ma i an
hang zó tény, hogy ilyen kor tisz tán ér -
zem ma gam ban: „Nem sza bad úgy
meg hal nom, hogy ezt a té mát – a
ma gam le he tő sé gei sze rint – ne dol -
goz zam fel.” 

– Aki is me ri ed di gi mű ve it, az
tud ja, hogy egyi kük-má si kuk ko moly
szak mai és kö zön ség si kert ért meg,
ugyan ak kor nagy vál tást is érez het a
té ma vá lasz tás ban.

– Alap ve tő en Is ten ál dá sá nak te -
kin tem, ha egy em ber nek meg ada tik,
hogy az egy mást kö ve tő élet ko ro kat

– fi a tal ság, fel nőtt ség, kö zép- és
idős kor – mind meg- és át él he ti, il -
let ve ha meg van rá a le he tő sé ge,
hogy az ezek ből adó dó fe szült sé ge -
ket adek vát mó don reflek tál ja. Köny -
ve im egyet len kö zös mo tí vu ma az író
sze mé lye: ma gá tól ér te tő dő en más
irá nyú volt az ér dek lő dé sem ti zen hat
éve sen és – mond juk – har minc két
éve sen…

Most van egy terv a fe jem ben, kö -
zel egy év ti ze de dé del ge tett té ma,
mely nek je len leg is az el mé lyí té sén
dol go zom. Na gyon hosszú idő nek
kel lett el tel nie ah hoz, hogy azt érez -
zem: „Itt va gyok. Most meg tu dom
csi nál ni.” 

Ma gam ré szé ről az írást, az írás -
kész sé get és az er re va ló in dít ta tást
egy ér tel mű en Is ten aján dé ká nak te -
kin tem. S no ha tu dom, hogy ne kem
már csak a mun ka ré sze ma rad (ne -
vet) – sok szor inam ba száll a bá tor -
sá gom, hogy mi ért pont én le gyek az
esz köz… Ilyen kor alá za tot és na -
gyon nagy há lát ér zek ma gam ban,
hogy Is ten meg en ge di, hogy az zal fog -
lal koz zam, amit leg in kább sze re tek. 
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b Áp ri lis -án, va sár nap dél után  óra kor – Tar Zi ta és Tü zes Mar cell
Sá mu el or go na mű vé szek köz re mű kö dé sé vel – jó té kony sá gi hang ver -
seny re ke rül sor Va dos fán, a nem ré gi ben meg újult pa ti nás „evan gé -
li kus ka ted rá lis ban”. A szom szé dos Ma gyar ke reszt úr temp lo má nak fel -
újí tá sát tá mo ga tó kon cert egyik szer ve ző jét, az Evan gé li kus Élet ol va -
sói szá má ra sem is me ret len Bü ky An na írót a fel újí tá s ért tett lé pé sek
ed di gi ered mé nye i ről, il let ve to váb bi sze mé lyes ter ve i ről kér dez tük.

Eleven hűség
Be szél ge tés Bü ky An na író val


