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Jézus ígéreteibe kapaszkodva felülemelkedhetünk az élet letaglózó realitásain. 
Utóbbiból van bőven, nem kell különösebben kutatni utánuk. Rengeteg lassító, bénító 
paraméter szövi át a mindennapokat – akár objektíve globálisan, akár szubjektíve 
lokálisan. Előbbiből – azaz Jézus ígéreteiből – sincs azonban kevés, jóllehet kevésbé 
vannak szem előtt. Azokat megragadva valósulhat csak meg, hogy „hitben járunk, nem 
[pedig] látásban” (2Kor 5,7), azaz „nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,18)  
Krisztus fent idézett mondata viszont mintha önmagában az irrealitás határait súrolná! 
Úgy hisszük és valljuk, hogy Megváltónk – identitását tekintve – egyszerre volt teljes 
mértékben Isten és ember. Így tudta véghezvinni a Bibliában megörökített csodatetteit 
a földön járva. Ez eddig világos és rendben van. No de hogy az Őbenne hívők is mind 
ugyanúgy…? Itt valami nem stimmel! Ha szó szerint úgy értjük ezt az igeverset, 
ahogyan olvassuk, akkor az egyháznak mind a mai napig a jézusi küldetés kísérő jeleit 
kellene produkálnia szakadatlanul, sőt, még azoknál is nagyobb szenzációkat kellene 
felmutatnia. Ez azonban nem a reális helyzet. Tehát vagy az egyház érti félre a 
feladatát és nem felel meg annak, vagy pedig az olvasó érti félre ezt a mondatot és 
támaszt téves elvárásokat az egyház felé. 
Az idézetünkben viszont sehol nincs arról szó, hogy általa a jézusi csodajelekre kellene 
gondolnunk, ugyanis Krisztus földi tevékenysége korántsem merült ki azokban. 
Mondhatni, nem a látványos attrakciókért jött elsősorban, hanem Isten irgalmasságát, 
szeretetét közvetíteni és az áldozati megváltást véghezvinni. Ez utóbbi nyilvánvalóan 
egyszeri és személyre szabott küldetése volt, ilyenképpen szükségtelen és lehetetlen 
megismételnünk, folytatnunk. Ellenben a szavakban és tettekben megnyilvánuló isteni 
könyörületes törődésre folyamatosan igény van.  
Hogyan lehetséges tehát Krisztus cselekedeteit folytatni? Úgy, hogy az egyház, vagyis 
az Őbenne hívők testülete voltaképpen az Ő teste (vö. 1Kor 12), tehát minden hívő, aki 
Krisztus vérkeringésében van, az Ő cselekvő végtagjaiként funkcionál. Hogy lehet 
viszont az övéinél is nagyobb tetteket megvalósítani? Nem irreális elgondolás ez? 
Nem, ha térben és időben nagy távlatokban gondolkodunk. Ilyenképpen – ha minőségre 
természetesen nem is, de – mennyiségre több isteni tettet vihetünk végbe. Te is hozzá 
tehetsz ezekhez –  a magad jelenében és közegében! 

Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. (Jn 14,12) 
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Várady Endre



Lengyel és magyar baptisták rendezésében március legvégén Varsóban került sor a 
Közép-Európai Baptisták 2. Missziós Konferenciájára. Az alkalmon lehetőség nyílt az 
ismerkedésre, plenáris ülések keretében meghallgathattuk baptista vezetők 
igehirdetéseit, bizonyságtételeit, fórum- és szekció beszélgetéseken vehettünk részt és 
közösen imádkozhattunk lengyel, cseh, szlovák, szerb, horvát, román, ausztrál, amerikai 
testvérekkel.  
Abban a szerencsében volt részem, hogy Hajdu Juliannával a Sorsfordító Szolgáltató 
Központ vezetőjével, valamint Opauszki György testvérrel, a Filadel�a Integrált Szociális 
Intézmény vezetőjével együtt vehettem részt a Charity-Social Ministry nevű 
szekcióülésen. A háromszor 1,5 órás programon a résztvevők szakmai tevékenységébe 
éppúgy betekintést nyerhettünk, mint ahogy lehetőség nyílt arra is, hogy 
összehasonlítsuk a Magyarországon folyó szociális szolgálatok kihívásait, erősségeit és 
gyengeségeit é lengyel kollégáink tevékenységével. A nyájas olvasó most biztosan a 
szokásos beszámolót várja a cikk írójától, melyben pontról pontra veszi a történéseket. 
Nos, most másképpen lesz. . 

Egy konferencia margójára

Katona Gergely

ApCsel 1,8 - Varsó, Lengyelország 

 2019. március 28-30

3Fotó: MBE KommunikációFotó: Lengyel Baptista Szövetség
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Akinek lehetősége nyílt jelen lenni, megtapasztalhatta az együvé tartozás érzését. 
Megtapasztalhatta azt a mélyen gyökerező köteléket, mely lengyel testvéreinkkel összeköt 
minket, azt, hogy mennyire hasonló a gondolkodásunk, problémáink, örömeink és 
bánataink is. Megtapasztalhatta, hogy Jézus szeretetparancsának teljesítése, az elesettek 
felkarolása mennyire ország-független, univerzális rendezőelv és parancs. 
 
Átélhette azt, hogy akik a szociális szakmában dolgoznak, gyakran maguk is érintettek 
emberi nehézségekben, küzdelmekben, akár olyan típusúakban is, amikkel azon 
embertársaink is küzdenek, akiknek éppen segítő kezet nyújtanak.  
 
Megtapasztalhatta, hogy az embertársaink iránt érzett felelősség, szeretet és elfogadás 
érzése univerzális. Hallhatott arról, hogy a kommunizmus időszakát megélő keleti blokk 
országai mennyire hasonló módon estek át a demokratizálódás folyamatán. Hallott arról, 
hogy a túlbürokratizált szabályzók között gyakran veszik el a segítés tárgya, maga az 
ember. Megtapasztalhatta ugyanakkor, hogy hittel és elkötelezettséggel ezek az 
akadályok csak lassítanak, de nem gátolnak meg semmit.   

Arra tanított minket ez az alkalom, hogy ne gondoljuk, hogy az általunk alkalmazott 
megoldások az egyetlen lehetségesek vagy tökéletesek. Ne bízzuk el magunkat, hiszen 
mindig lehet máshogy és akár jobban is segíteni. Amikor pedig elégedetlenek vagyunk a 
jogszabályi keretekkel, a �nanszírozással, munkaszervezéssel, gondoljunk arra, hogy 
máshol, más, kevesebből old meg és biztosít, sok esetben többet. Ez mértéktartásra kell, 
hogy intsen minket. 

Fotó: Lengyel Baptista Szövetség
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Figyelő

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya a 
Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztályával közösen 
készítette el a Tematika ajánló házi segítségnyújtás szociális segítők belső 
képzése megvalósításához c. kiadványt

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közzétette a 2019. I. 
negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket

A MÁRCIUSI BALATONALMÁDI 
bELSŐ kÉPZÉSRŐL MONDTÁK 

"Különböző szociális területről érkeztünk, élmény volt megismerni más területekről 
érkező kollégák munkáját."

"Az oktató személye nagyon kedvezően hatott a csoportmunkára. Sok új, 
elgondolkodtató, gondolatébresztő információt hallottunk, vitattunk meg."

"Nagyon hasznos volt számomra, hogy sok tapasztalatot meg tudtunk osztani 
egymással és ez a további életünk során hasznosítható."

"Több humoros, játékos feladatmegoldásokat szeretnék."

"Több fórumbeszélgetés legyen."

Megjelent a GDPR és Info.tv. nyomán alkotott "salátatörvény" (2019. évi XXXIV. 
törvény).  Felhívjuk a �gyelmet az okirat másolásának tilalma, kamerafelvételek 
megőrzési ideje és a munkavállaló személyiségi jogainak korlátozásával 
kapcsolatos előzetes tájékoztatás részletezettsége témakörökre
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A rendelőben láttam meg Nikit először. Alacsony, zömök lány állt előttem, szürke 
pulóverben, színes szatyorral a kezében. Nagyon törékenynek tűnt. Megszólítottam. 
Apró, zöld szemeivel elnézett a pillantásom felett, de illedelmesen válaszolt.  
Akkor még nem tudtam, hogy Niki hajléktalan. Megdöbbentem, mikor később meséltek 
róla kollégáim. Az ápolt külsejű �atal nő egyáltalán nem tűnt hajléktalannak. Mindent 
tudni akartam Nikiről. Amikor legközelebb bejött hozzánk a rendelőbe leültem mellé, 
faggatni kezdtem, hogyan került az utcára és miért. Ki sem fogytam a kérdésekből. 
A története olyan drámai, hogy csak erős idegzetűeknek ajánlom elolvasni! Azoknak, 
akik mégis velem maradnak, garantálom, hogy a vége pozitív lesz.  
Niki rezzenéstelen arccal, kicsit félrehajtott fejjel, vékonyka hangján válaszolgatott a 
kérdéseimre, mintha egy betanult szöveget mondana. 

Niki, mesélj nekem a szüleidről!  

Alkoholisták voltak mindketten. A pszichiátriai osztályon találkoztak először, ott szerettek 
egymásba. Édesanyám válását követően nyúlt az italhoz, édesapám pedig, anyja halála 
után, fel nem dolgozott gyásza miatt. 1986-ban házasodtak össze. Sajnos, a szüleim 
társivók lettek. 1987 májusában megszülettem én. Születésemkor a köldökzsinór 
rátekeredett a nyakamra, rövid ideig oxigénhiányos állapotot okozott, e miatt később 
kisegítő iskolába kerültem. Szerettem odajárni. 1987 és 2015 között édesapám többször 
kísérelt meg öngyilkosságot. 2012-től én már az utcán, illetve a Máltai Szeretetszolgálat 
szállásán laktam, nem bírtam a szüleimmel élni. Gyerekkoromban ennivaló nem nagyon 
volt a hűtőben, legfeljebb sör. Édesanyám 150 kilógrammot nyomott, a lába az ital miatt 
lebénult. A szüleim sokat veszekedtek, végül egy banális vita alkalmával – talán egy 
almán vesztek össze – részeg édesapám 2015. február 11-én 99 késszúrással megölte 
édesanyámat. A testét egy műanyag zsákkal letakarta, telefújta a lakást légfrissítővel és 
két napig úgy tett, mintha minden rendben lenne. 

Niki 

Kereskedő Emőke



Akkor kerültél újra az utcára? 
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Egyértelműen a hétvégék és az ünnepnapok a legrosszabbak. A "fapados" szállókon 
lakóknak, és ez is fapadosnak számít, ünnepnapokon is el kell hagyni a szállást. Estig 
azokban a nappali melegedőkben lehet tartózkodni, amelyek nyitva vannak. 

Nem. A gyilkosság után hazamentem, hetekig takarítottam, mostam anyám vérét. 
2016 áprilisáig lakhattam otthon, nem tudtam megtartani a bérlakást. Akkor kerültem 
az utcára. 

Vannak rokonaid?
Egy távoli rokonom van, keresztapám, sajnos, nem számíthatok rá. A Máltaiak segítettek 
volna újra, de féltem, hogy nem tudok beilleszkedni egy új közösségbe, idegenek közé. 
Így elindultam a magam útján szállást keresni. 

Milyen volt az első napod az utcán? 

Az első napon sokat idegeskedtem. Egyik helyről a másikra mentem, hogy megfelelő 
szállást találjak magamnak. Nem foglalkoztam az evéssel sem. Pár óra múlva találtam 
egy női szállót, melynek a nevét ne írjuk le. Este ötkor érkeztem meg erre a helyre. 
Kaptam vacsorát és tudtam fürdeni, mosni. 

Értem. Hogyan képzeljük el ezt a szállást? 
Ez egy éjszakai szálló. Sorba kell állni minden este, hogy bejuss. Az elején furcsa volt az 
idegen környezet, nem lehet tudni, hogy melyik szobába kerül az ember és kikkel. 
Tizennégyen vagyunk egy szobában. Aztán beengedéskor odaadják a vacsorát. Hétfőtől-
péntekig meleg vacsora van, tálcás. Hétvégén hideget kapunk vagy kiosztják, amit 
adományként hoztak. Van olyan, hogy meleg étel az adomány. 

Vannak nehéz és még nehezebb napjaid? 

Két nappal később feltűnt a szomszédoknak, hogy nem látják édesanyámat jönni-
menni, ők hívták ki a rendőrséget. Apám nem engedte be őket, úgy kellett rátörni az 
ajtót. Azt mondta: - „Nagyon nagy baj van! Megöltem a feleségem!” Apám 
másodfokon 14 évet kapott. 

Hogy derült ki a gyilkosság? 



Vannak barátaid? 
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Nem. Néha levelezünk. Tudod, néha úgy teszek, mintha a dolgok meg sem történtek volna. 
Úgy könnyebb. Van egy képzeletbeli világom, abban élek. Ez nem azt jelenti, hogy bolond 
vagyok, csak így dolgozom fel a dolgokat. 

Vannak ismerőseim, akikkel néha szoktam beszélgetni, vagy ha kell, segítenek nekem. 
Amíg nem voltam hajléktalan voltak barátaim, akikben meg lehetett bízni, de miután 
megtudták, hogy hajléktalan lettem, érdekes módon úgy tettek, mintha nem is 
ismernének. A jelenlegi barátaim, egy volt osztálytársamat kivéve, mind olyanok, akik 
benne vannak vagy benne voltak a hajléktalanellátó rendszerben. 

Érzed néha magányosnak magad? 
Nem mondhatnám, szerencsére mindig van, akivel beszélgethetek. Akár ismerős, akár 
ismeretlen. Van egy barátnőm, őt nagyon megszerettem, tőle több segítséget kapok, mint 
a rokonomtól. 

Szoktál félni? 

Hiányzik édesanyád? 

Általában nem félek, mert a hitem elég erőt és bátorságot ad. Persze vannak olyan 
ismeretlen helyzetek, mikor nem tudom, hogy mire számíthatok. Ilyen például, egy új 
helyre költözés vagy mások számára egyszerűnek tűnő orvosi vizsgálat. Mivel pszichésen 
van egy enyhe mentális lemaradásom és egy PTSD nevű betegségem, ezért jóval 
könnyebben ijedek meg, mint egy átlagember, de nem iszok, és nem dohányzok. Amúgy a 
hajléktalanságtól nem félek már, mert tudom, hogy mire számíthatok. 

Ezt a kérdést hagyjuk ki… 

Rendben. Édesapád szoktad látogatni? 

Hogy telik a napod? 
Általában, mikor reggel elhagyom a szállót, átmegyek egy reggeliző helyre, egy 
melegedőbe Soroksárra. A menü hétfőn és szerdán zsömle, a többi napon zsíros vagy 
tojásos kenyér. Ehhez persze jár egy pohár tea és kávé. Ilyenkor nézem át az aktuális 
álláshirdetéseket. Azért szeretem ezt a melegedőt, mert az év minden napján nyitva 
tartanak. Reggeli után a belváros felé veszem az irányt egy másik melegedőbe, ahol 
ebédet osztanak, ott megebédelek. Ebéd után, ha van valami feladatom elintézem vagy 
elmegyek az egyik barátnőmhöz, ahol mindig kapok egy kávét. A délután hátralévő 
részében olvasok, verseket írok, vagy hímzek. 
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Egyszer voltál külföldön… 

"Álom 
Másnak a valóság  
Nekem csak álom 

Egy álom, ami messze van 
Akár a párom... 

Messze van, akár a párom, ami szintén csak álom 
 

Nem a párom? Az álmom 
Együtt vagyunk éjjel, s nappal 
Igazi hű társ, ki nem hagy el 

Nekem az álmom? Egy igazi álom..." 
 

Írta: Niki (31 éves, hajléktalan) 
 

Igen! 2016 októberében Ferenc pápa 6000 hajléktalant hívott ki Rómába. Én is 
mehettem a Máltaiakkal. Nagyon jól éreztem magam. Kezet foghattam a pápával. 

A napokban változás történt az életedben. 
Beköltöztem egy állandó hajléktalan szállóra, melyet az Üdvhadsereg tart fent. Itt van 
állandó ágyam, csak hatan vagyunk egy szobába. Jó érzem magam. 

Segítő összefogással és szeretettel, sikerült Nikit egy női rehabilitációs átmeneti 
szállón elhelyeznünk, ahol minimum három évig lakhat. Az itt dolgozó szociális 
munkások visszavezetik őt a mindennapi életbe, munkát, folyamatos gondoskodást, 
adományokat nyújtanak számára. Niki 52 százalékosan csökkent munkaképességű. Ha 
bárki segíteni szeretné őt, jelezze ezt az "Első 80 év" nevű blog Facebook oldalán. 
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"Egy színházi produkció önmagában is érzékenyítés. Hiszen gyógyít 
alkotót, befogadót egyaránt. És azt gondoltam, hogy ha ezt így 

töményen összegyűjtjük, erre fókuszálunk, akkor a színház 
mentálhigiénés tereppé tud válni a társadalomban."  

(Kellerné Egresi Zsuzsanna) 

 Veszprémi Pető� Színház 

  április 24–27 

II. Érzékenyítő Fesztivál

Kulturális ajánló
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Megjelent az Esély folyóirat 
legfrissebb száma 

Szakirodalmi ajánló
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És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 

És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

és megszünhetett dobogni szive – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 

Et resurrexit tertia die.

Harmadnapon

Pilinszky János


