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ÖRVENDETESEN NÖVEKVŐ NYÁJ ÉS PÁSZTORA. KÖZHELYESEN GONDOLKODVA ERŐS KÉZZEL IRÁ-

NYÍTÓ, AKTIVISTA VEZETŐT KÉPZELÜNK A GYÜLEKEZET ÉLÉRE. ILYEN EGYSZERŰ?

Nos, nem. Nem vagyok nagyágyú. Átlagos kaliberű ember vagyok. Ráadásul mérsékelten intro-
vertált, reaktív típus. Mondtam is Istennek, amikor elhívott lelkésznek, hogy bizonyára téved, 
de azt válaszolta, amit egykor Jeremiás prófétának, hogy a vezetést bízzam rá…

HA VALAKI VEZETŐ LELKÉSZ LESZ, RÁADÁSUL, AHOGY ÖNMAGÁT JELLEMZI, INTROVERTÁLT TÍPUS, 

NAGY KÍSÉRTÉS LEHET, HOGY EGYEDÜL AKAR MEGOLDANI MINDENT.

A legtöbb lelkészben van egyfajta „megváltókomplexus”, hiába vagyunk tisztában vele, hogy 
a megváltást már Jézus Krisztus elvégezte. Az „egyember-rendszert” pedig a szocializmusból 
mentettük át mint politikai és szellemi örökséget. Szóval Isten több szempontból is önmegha-
ladásra hívott, amikor a lelkészi pályára csábított. Hála neki, egy angliai ösztöndíjon meg-
mutatta a csapatépítés fontosságát. Persze az irányt drága feleségem is megerősítette, aki 
engem mindenben kiegészít. Hajnalka extrovertált, proaktív, motiváló vizionárius és született 
kommunikátor. Itt van a titok nyitja: kaptam egy ilyen élet- és munkatársat (ő is lelkész). En-
nek a kettős társszerepnek vannak árnyoldalai, de sok előnyét is élvezzük – a gyülekezet főleg. 
Azt is érdekes látni, ahogy cseperedő gyerekeink is besegítenek a munkatársi gárdába.

CSAKNEM NEGYEDSZÁZADOS SZOLGÁLATUK ALATT HÁROMSZÁZ FŐSRE NŐTT A REFORMÁ-

TUS KÖZÖSSÉG KÁPOSZTÁSMEGYEREN, EMIATT ÚJ TEMPLOMOT EMELTEK. MEGTERHELŐ VOLT 

AZ ÉPÍTKEZÉS? 

Körülbelül hetvenfős volt a közösség, amikor meghívtak vezető lelkésznek. Már akkor mond-
ták, hogy szeretnének egy új lelki otthont. A templomépítést nem annyira önmeghaladásnak, 
mint inkább férfias kihívásnak és hitpróbának éltem meg. És nem tekintettem a saját művem-
nek. Hittem, hogy felépül, Isten pedig a maga ráérős tempójában készítette – majdnem húsz 
évig. Megterhelő? Igen, emlékszem, tíz év építkezés után lerobbantam, vesehomok, vese- és 
prosztatagyulladás – két hónapig betegeskedtem. Mégis inkább a szépre emlékszem: ahogy 
például mentünk a testvérgyülekezeteinkhez Hollandiába és Angliába a gyerekekkel megpa-
kolt autóval, hogy beszámoljunk a templomépítésről. És végig sok baráti támogatást kaptunk.

HÁZASSÁGUKBÓL ÖT GYERMEK SZÜLETETT, DE HATOT NEVELNEK, NEVELTEK. HOGYAN ÉLTÉK MEG 

A LEGSZEMÉLYESEBB KÖZEGBE, A CSALÁDBA VALÓ BEFOGADÁS FOLYAMATÁT?

Igen, nem csak a gyülekezet növekedett. Mindig befogadók akartunk lenni – családilag és gyü-
lekezetileg is. Két gyermekünk volt, amikor egy „utcai nagyfiút” befogadtunk a másfél szobás 
lakásunkba és a családunkba. Nagy próba volt: alkalmazkodni, az idegenséget elviselni; mai 
eszünkkel kissé őrültségnek tartjuk. Önmeghaladás? Vagy csak nem voltunk képesek tartani 
a határainkat? A gyerekeink mégis gond nélkül vették az akadályt. Néhány év után elváltak 
útjaink, de azóta is tart a pártfogói kapcsolat. A gyülekezetünk is befogadó – mindig csatlako-
zott hozzánk egy-egy friss erő: gyakornok teológus, misszionárius; volt holland és dél-afrikai 
munkatársunk is. Aki belép a templomunkba, gyülekezetünkbe, megérzi a családiasságot. 
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