
Ebben  a  hónapban  történt  40  éve.  1981.  január  19-én  besétáltam  Budapesten  a  13.
kerületben a hozzánk közel eső Lehel téren a katolikus templomba. Ezen a napon, ott
mondtam ki először életemben először ezeket a szavakat: „hiszek Istenben.”

Az  azt  megelőző  néhány  hónapban  erősen  kerestem Istent.  Vagy  legalábbis  meg
akartam tudni, hogy létezik-e. A kommunisták által uralt közegben ugyan a levegőben
lógott a fenyegetés, hogy hívőként nem lesz könnyű érvényesülni az életben, de örök
életet az elvtársak nem ígérhettek nekünk, míg Isten ezt megtette.

Idővel úgy gondoltam, jó lenne beszélni valakivel, aki otthon van a hit és a vallás
kérdésében.  Ez számomra akkor egy katolikus papot jelentett.  A családom nem volt
vallásos, és templomba sem jártunk, de akik bizonyságot tettek nekem Istenről, mind
katolikusok voltak.

A gimnázium második osztályába jártam. Ezen a hétfői napon hamar végeztem a
tanulással,  és  volt  két  szabad  órám,  mielőtt  elmentem  a  vízilabda  edzésre.
Gondolkodtam, mit kezdjek a szabad időmmel, és úgy láttam, itt a megfelelő pillanat
arra, hogy rászánjam magam arra, amire már hetek óta készültem. Összeszedtem a
felszerelésemet, valamint a bátorságomat, és a közeli Lehel téri templom felé vettem az
irányt. (Akkor még Élmunkás térnek hívták.)

Tíz perces séta után odaértem. Csak az előtér volt nyitva. Az ablakon keresztül egy
idősebb nénit láttam bent a templomban. Az edzésig még bőven volt időm, úgyhogy
vártam.

Amikor a néni (később megtudtam, hogy ő volt a „sekrestyés”) kinyitotta a belső
ajtókat, odamentem hozzá, és neki mondtam, hogy „Nem régóta hiszek Istenben, és
szeretnék  egy  pappal  beszélni.”  Ő  azt  mondta,  hogy  várjak,  nemsokára  jön  a
hittanoktató – és mondott egy számomra idegen szót, amit azóta sem tudok felidézni.
Úgyhogy vártam a hittanoktató papot.

Nem sokkal később bejött egy férfi a templomba. Odamentem hozzá, és hasonlóan,
mint  a  sekrestyés  néninek,  elmondtam,  mi  járatban  vagyok.  Mondta,  hogy  nem őt
keresem, úgyhogy tovább vártam. Izgultam, úgyhogy az idő gyorsan repült.

Egyszer csak kinyílt a templom lengőajtaja, és beszaladt néhány gyerek. Utána egy
idősebb férfi jött, és azt gondoltam magamban, biztosan ő az. Ő volt Bölcsvölgyi Zoltán.

Életem egyik meghatározó találkozása volt ez. Ő barátságosan és biztatón fogadott.
Keveset beszélgettünk, mert kezdődött a hittanóra.

A hittanosoknak levetítettek két részt a Názáreti Jézus tizenkét részes változatából. A
filmet Olaszországból hozták filmszalagokon.

Csak az első részt tudtam megnézni, mert mennem kellett az edzésre. Életem legjobb
kalandja vette így a kezdetét.
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A facebookon és a YouTube-on folytatom a Szabadság a bűntől című sorozatot.
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Lehel téri Szent Margit templom Bölcsvölgyi Zoltán
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