
Korunk egyik divatos betűszava a
VIP, mely az „igen fontos sze -
mély”-eket jelöli („very im por tant
person”). A tör té ne lem ben is ta lá -
lunk fon tos sze mé lyi sé ge ket,
akik  re az utó kor em lé kez het. A
re for má ció ok tó ber 31-i em lék nap -
ja is al kal mas ar ra, hogy egy igen
fon tos sze mély re em lé kez zünk.
Feltételezem, mind nyá jan ar ra
gon do lunk most, hogy a ki lenc -
ven öt té te lét a wit ten ber gi vár -
temp lom ka pu já ra ki sze ge ző Lu -
ther Már ton ról le het szó… Én
mégsem rá gondoltam, hanem
arra, aki Luthernél ezerötszáz év -
vel korábban élt, aki a forrás, az
élő evangélium, aki egyszer fel -
ment a hegyre, hogy a köré gyűlő
tanítványokat taníthassa arra,
hogyan lehetnek boldogok. Re for -
má to ra ink is e bol dog sá got ku tat -
ták és lel ték meg, mert rá ta lál tak a
leg ősibb for rás ra, Jé zus Krisz tus -
ra. Er re fi gyel jünk ma is, ami kor a
re for má ci ó ra em lé ke zünk. 

Sok fé le né ző pont lé te zik, amely
ele mez ni és ma gya ráz ni pró bál ja,
mi és mi ért is tör tént 1517-ben és az
azt kö ve tő évek ben. Kü lön bö ző
szak em be rek – szociológusok,
tör ténészek, közgazdászok, böl -
csé  szek, fizikusok – el té rő en lát -
hat ják mind ezt. Mind egyikük lá -
tás módjá ban van va la mi igaz ság -
mag, még is tud nunk kell: egyik
kép sem hi te les!

Ha va la kit meg aka runk is mer -
ni, ál ta lá ban tő le ma gá tól le het a
leg job ban. Lu ther és az egész re -
for má ció meg ér té sé ben pe dig a
teo ló gus lá tás mód ja az egyet len
kulcs: az Ige, amely ma is szól
hoz zánk lel künk kép ze let be li he -
gyé ről, ha vál lal juk azt, hogy a ta -
nít vá nyok hoz ha son ló an mi is lá -
ba i hoz te le ped jünk. A re for má ció
meg ér té sé nek egyet len kul csa,
hogy az evan gé li um ál tal ma ga Is -
ten mun kál ko dott szol gá i ban! E
nél kül a lá tás mód nél kül Lu ther
is, és a töb bi re for má tor is ért he -
tet len, za va ros alak nak tűn het
csak so kak szá má ra. A teo ló gi ai
lá tás mód dal azon ban min den vi -
lá gos sá vá lik.

For dít suk te kin te tün ket az iga -
zi for rás fe lé. A hu ma niz mus „ad
fon tes” (= vissza a for rás hoz) el ve
ugyan sok szor ve zet te fél re eme
irány zat ne ves kép vi se lő it (pél dá -
ul Eras must), ezért Lu ther gyak -
ran vi tá zott ve lük, még is egy út tal
so kat kö szön het ne kik, hi szen ez
az elv se gí tet te ab ban, hogy meg -
ta lál ja Jé zus Krisz tust. Azt, aki a
hit vég ső és egyet len for rá sa. Hi -
szen nem az a lé nyeg, hogy egy
szer ze tes ke res te a ke gyel mes
Atyát, és nem elé ge dett meg az
egy ház ri go ró zus, szi go rú is ten -
ké pé vel. Mind ez fon tos ugyan, de
sem mit nem ér. Mind az, amit mi
tel je sí tünk, Is ten sze mé ben sem -

mit nem ér, és ezért nem is ve zet -
het bol dog ság ra. 

Jé zus más hol tár ja fel előt tünk
en nek tit kát: bol do gok, akik nek
sem mi jük sincs, ami től bol dog nak
tart hat nák őket. Azok bol do gok,
akik ki üre sít ve, le sze gé nyed ve áll -
nak Is ten elé, mint akik nek sem -
mi jük sincs, és csak a ke gye lem ben
re mény ked het nek. A sí rók, akik
sem mi vi gasz ta lást nem tud nak ta -
lál ni ma guk nak, így csak Is ten ben
re mény ked het nek. A sze lí dek, akik
le mon da nak ar ról, hogy bár ki re is
rá erő sza kol ják ma gu kat – még ar -
ról is, hogy Is ten sze re te tét kény -
sze rít sék ki. Az igaz ság után epe -
dők, akik fel is mer ték ön igaz sá guk
ér ték te len sé gét, és Is ten igaz sá ga
után vágy nak. Az ir gal ma sok, akik
az Atyá tól el ta nul ták, hogy szán -
ják a má si kat. A tisz ta szí vű ek,
akik nek sze me is tisz ta ah hoz,
hogy meg lát has sák Is tent. A bé kes -
ség re tö rek vők, akik ké szek en ged ni
a má sik ér de ké ben. És vé gül a már -
tír ül dö zöt tek, aki ket ki nem áll hat a
vi lág, mert ki me rik mon da ni az
igaz sá got. Bol do gok, mert tud ják,
hogy még az éle tük sem le het drá -
ga a mennyek or szá gá hoz vi szo -
nyít va.

Ez a bol dog ság for rá sa, mert az
egyet len for rás hoz ta el kö zénk,
az élő Ige. Ezért volt fon tos Lu -
ther szá má ra, hogy az írott igét ku -
tas sa, mert tud ta, hogy azok „ró la
tesz nek bi zony sá got”. Ép pen
ezért nem az a fon tos, hogy egy
szer ze tes ke res te Is tent, és meg ta -
lál ta az Igé ben, Jé zus Krisz tus ban
– bár már ez is szí vet me len ge tő
ered mény –, ha nem az a fon tos,
hogy Is ten ke res te ezt az ágos to -
nos szer ze test, és meg is ta lál ta. 

Így ke res mind nyá jun kat: egy
ha tal mas ra dar ké szü lék kel pász -
táz za a ki et len, hul lám zó, vi ha ros
ten gert: mi kor vil lan fel va la mi,
mi kor si et het a men tő egy ség a ha -
jó tö röt tért, mi kor emel he ti a ha jó -
ba? Is ten or szá gá nak rend je azon -
ban annyi ra kü lön bö zik e vi lág tör -
vé nye i től, hogy a Jé zus ál tal fel kí -
nált bol dog ság nem at tól függ, hol
szál lunk ki a ha jó ból, ha nem at tól,
hogy be száll tunk-e. Be száll tunk -e
Jé zus Krisz tus ha jó já ba, amely lel -
ki sze gé nye ket visz a rév fe lé: sí ró -
kat, sze lí de ket, igaz ság ra éhe ző ket, ir -
gal ma so kat, tisz tá kat, bé ké se ket, igaz -
sá gért ül dö zöt te ket. Ők az iga zi bol -
do gok, mert ré sze sed het nek Is ten
or szá gá ban. Meg éri te hát ezt az
utat kö vet ni, amely el ve zet a bol -
dog ság örök for rá sá hoz.

Mes ter há zy Ba lázs

Az írás a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé -
li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Kol lé gi -
um és Szak kép ző Is ko la 2008. évi re -
for má ci ói is ten tisz te le tén el hang zott
ige hir de tés szer kesz tett vál to za ta.

A bol dog ság
„ad font ese”
Re for má ci ói gon do la tok
Jé zus bol dog mon dá sai alap ján (Mt 5,1–10)
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Ez év au gusz tus 28-ától 30-ig Han -
no ver ben tar tot ta éves köz gyű lé -
sét a nyu gat-eu ró pai ma gyar pro -
tes tán so kat tö mö rí tő szer ve zet.

Az al ka lom kö zös va cso rá val in -
dult az er dő szé li, ám a bel vá ros tól
nem nagy tá vol ság ra lé vő if jú sá gi
szál ló ban, amely az egész ren dez -
vény hely szí ne is volt egy út tal. A
kon fe ren cia hi va ta los meg nyi tá -
sa, va la mint a kö szön té sek és a
mű sor terv meg be szé lé se után es ti
prog ram ként a han no ve ri ki rá lyi
kert ben ba rokk ze ne és fény já ték
szó ra koz tat ta a részt ve vők mint -
egy har minc fős csa pa tát.

Más nap dél előtt há rom elő adás
sze re pelt a prog ram ban: El ső ként
e so rok író ja szá mol ha tott be az
Úti társ szer kesz tő je ként az el múlt
más fél év ta pasz ta la ta i ról, a mun -
ka öröm te li ol da lá ról és a fel me rü -
lő ne héz sé gek ről. Ezek kö zött el -
ső ként azt em lí tet te meg, hogy a
kü lön bö ző cél cso por tok nak a lap -
pal szem ben tá masz tott igé nyei
igen szer te ága zó ak. Az elő ter -
jesz tést be szél ge tés kö vet te,
amely ben a szer kesz tőt biz ta tó
sza vak kal, de – leg in kább re for -
má tus rész ről – né mi kri ti ká val is
il let ték azért, ami ért az új ság a
„ma gyar evan gé li u mi lap” al cím
el le né re is túl sá go san lu the rá nus
szem lé let ben, az itt ho ni egy há zi
vi szo nyo kat fi gye lem be vé ve író -
dik. Pél da ként hoz ták a szö vet ség

pro tes táns össze fo gá sát, han got
ad va an nak a re mé nyük nek, hogy
a két fe le ke zet itt hon is ha ma ro -
san ha son ló kép pen kí ván egy más -
sal együtt mű köd ni. 

Ezt kö ve tő en Thors ten Le ißer, a
Né met or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (EKD) em be ri jo go kért és be -
ván dor lá sért fe le lős re fe ren se tar -
tott rö vid elő ter jesz tést ar ról,
hogy fel ada tá nak te kin ti egy
olyan szer ző dés ki dol go zá sát,

amely a né met or szá gi ma gyar pro -
tes tán sok jö vő jét biz to sí ta ná. A
je len le vő gyü le ke ze ti kép vi se lők
kér ték az elő adót, hogy mi előbb
ve gye fel a kap cso la tot az anya or -
szá gi evan gé li kus és re for má tus
egy ház il le té kes ve ze tő i vel, és
tár gyal jon a né met or szá gi ma gyar
gyü le ke ze tek jö vő jé ről. Meg hall -
gat ta a gyü le ke ze tek (Mün chen,
Stutt gart, Ulm, Köln, Han no ver)
hoz zá szó lá sát, és az ügyek sze mé -
lyes és jó in du la tú tá mo ga tá sát és
ren de zé sét ígér te.

Har ma dik elő adás ként Bá lint
Ist ván Já nos könyv be mu ta tó ját

hall gat hat ták meg a részt ve vők.
Mol nár-Ve ress Pál, svéd or szá gi
ma gyar lel kész meg hí vá sá ra Bá -
lint Ist ván be mu tat ta a Szi lágy ság -
ról szer kesz tett új, vas kos köny -
vét Örök Szi lágy cím mel. A több
mint ezer ol da las mű – a szer ző ko -
lozs vá ri és nagy vá ra di köny vei
után – igen ér té kes do ku men tum
a haj da ni Kö zép-Szol nok és
Krasz na vár me gyék egy há zi és
kul tu rá lis tör té ne té ről a kez de -

tek től nap ja in kig. A je len lé vők
nagy ér dek lő dés sel hall gat ták a
be mu ta tót, és vá sá rol tak a mű ből. 

Az ebéd szü net ben sor ra ke rü lő
vá ros né zés után – me lyet a Han -
no ver ben élő és a kon fe ren ci át
szer ve ző Dó zsa Éva ve ze té se tett
kü lö nö sen él ve ze tes sé – dél után
foly ta tó dott a prog ram. A szö vet -
ség köz gyű lé se ke re té ben a je len -
lé vő gyü le ke ze tek be szá mol tak az
el múlt év ese mé nye i ről, a gyü le -
ke ze tek ben fo lyó mun ká ról, be le -
ért ve az öröm te li ese mé nye ket,
de a ne héz sé ge ket, ki hí vá so kat is.
Ál ta lá nos ság ban a di asz pó ra-lét -
ből fa ka dó nagy föld raj zi tá vol sá -
gok je len tik a ma gyar pro tes táns
kö zös sé gek össze tar tá sá nak ne -
héz sé ge it. A kül döt tek be szá mol -
tak ezen fe lül ar ról is, hogy az
anya gi for rá sok szin te min de nütt
apad nak, a tá mo ga tá sok össze ge
Eu ró pa-szer te min den hol csök -
ken. A hoz zá szó lá sok leg na gyobb
ré sze en nek el le né re ki fe je zet ten
bi za ko dó hang vé te lű volt, mi vel
élő gyü le ke ze tek ről van szó, ahol
a „lel kek” adot tak, csak a struk tú -
ra nincs min dig biz to sít va.

Más nap dél előtt a he lyi ma gyar
pro tes táns gyü le ke zet tel együtt
mint egy het ven fő vett részt a zá -
ró is ten tisz te le ten, és ün ne pel te
kö zö sen az úr va cso rát. Az al kal -
mon két evan gé li kus lel kész, Gé -
mes Pál, a szö vet ség el nö ke és
Mol nár-Ve ress Pál, va la mint két
re for má tus lel ki pász tor, a há zi -
gaz da Csák vá ri Dá ni el és Var ga
Pál, a szövetség társelnöke szol -
gált. A kon fe ren cia kö tet len hang -
vé te lű be fe je zé sét je len tet te az
ebéd, ame lyet a he lyi ma gyar gyü -
le ke zet tag jai ké szí tet tek, és ame -
lyet a kül döt tek a ven dég lá tók kal
együtt a han no ve ri re for má tus
temp lom gyü le ke ze ti he lyi sé gé -
ben fo gyasz tot tak el.

Szűcs Pet ra

Pro tes táns össze fo gás
Eu ró pá ban az iden ti tás
meg őr zé sé ért
Han no ver ben ta nács ko zott a Nyu gat-eu ró pai
Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé ge

A konferencia záró istentiszteletén

„Városnézés” – Hannover 1945-ben
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Fel sé ges Úr, min den ha tó s jó min de nek fe lett!
Ti ed a di cső ség, di csé ret, ál dás
és min den tisz te let!
Min den Té ged il let, Fel ség, egye dül
s nincs em ber, aki Té ged mél tón em le get.
Di csér jen s áld jon, én Uram
ke zed nek min den al ko tá sa,
kü lö nö sen bá tyánk-urunk, a Nap,
ki nap palt ád, vi lá gít és min ket meg vi dá mít.
Fé nyes ő és ékes ő és su gár zó rop pant ra gyo gá sa
fel sé ges ar cod kép má sa.
Áld jon, én Uram, asszony-né nénk, a Hold és min den csil la gok,
ki ket az ég re szór tál és szé pek most és ked ve sek és
csil lo gók.
Áld jon, én Uram, a mi öcsénk, a Szél,
az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a de rűs és bo rús idő,
kik ál tal él tetsz min dent, ami él.
Áld jon, én Uram, hú gunk, a Víz,
oly tisz ta, hasz nos, jól eső, alá za tos és ked ves ő.
Áld jon, Uram, mi test vé rünk a Tűz,
kit vi lá gul az éj sza ká ba gyúj tasz.
Szép sé ges és ha tal mas, erős és fel vi dult az. 
Áld jon, Uram, mi Föld anya-né nénk,
ki tart és táp lál min ket, hogy meg él nénk,
ki fü vet hajt és gyü möl csöt te rem és sok szí nes
vi rág gal élénk.
Áld jon, én Uram,
min den em ber, kit há bo rú ság, baj, gyöt re lem ért,
de tűr és meg bo csát sze rel me dért.
Bol do gok, kik min dent bé kén vi sel nek,
Te nyúj tasz ne kik, Fel ség, egy ko ron ba bért.
Áld jon, én Uram,
mi nő vé rünk, a tes ti Ha lál,
ki min den élő em bert meg ta lál.
Akik ha lá los bűn ben hal nak meg, jaj azok nak,
bol do gok, akik szent sé ges aka ra tod hoz iga zod nak,
nem tesz kárt ben nük má so dik ha lál.
Di csér jé tek s áld já tok az Urat,
s ad ja tok há lát Ne ki,
s rop pant alá zat tal szol gál ja tok Ne ki!
(Dsi da Je nő for dí tá sa)

As si si Szent Fe renc

Nap him nusz
„Min den mi él, csak té ged hir det.
Min den di csér, mert mind a mű ved.
Az zal, hogy él, ezt zen gi né ked: di -
csér lek én, di csér lek té ged!”

A fen ti idé zet, amely egy jól is -
mert if jú sá gi ének ből va ló, óha tat -
la nul eszem be jut tat ja egy ked ves
em lé ke met. Va la mi kor a ki lenc -
ve nes évek kö ze pén tör tént, az el -
ső olyan tá bo ra im egyi ké ben, aho -
vá már nem gye rek ként, ha nem
„nagy ként”, mint egy se gí tő stá -
tusz ban men tem. Per sze ko ránt -
sem vol tam még fel nőtt, de te kint -
ve, hogy a tá bo ro zók át lag élet ko -
ra tíz-ti zen egy év kö rül volt, „jog -
gal” gon dol hat tam a ma gam ta lán
ti zen hét évé vel, hogy „bi zony, én
már nagy va gyok itt.” Az idé zett
so rok pe dig nem má sért ju tot tak
eszem be, mert itt vet tem elő ször
gi tárt a ke zem be a D, h, G, A ak -
kor do kat pró bál gat va, me lyek en -
nek az ének nek a kí sé re té hez vol -
tak nél kü löz he tet le nek. A tá bor -
ve ze tő, aki egyéb ként az éne kek
gi tá ros kí sé re tét is biz to sí tot ta a
tá bor ide je alatt, er re a – gyak ran
kí vánt – ének re min dig át ad ta ne -
kem a hang sze rét, és tü re lem mel
néz te el ügyet len ke dé se met.
Ugyan ez a tü re lem jel le mez te a
tá bo ro zó kat is: egy szó val sem ne -
hez mé nyez ték, hogy ének lés köz -
ben, az ak kord vál tás előtt ele in te
öt-hat má sod per cet is kel lett vár -
ni uk, amíg ez a „gi tá roz ni aka ró
lány” vég re meg ta lál ta és el pen -
get te a he lyes ak kord fo gást.

Nem un tat ni aka rom most az ol -
va sót sa ját sze mé lyes tör té ne te -
im mel, csak pél da ként ju tott
eszem be ez az em lék. An nak pél -
dá ja ként, hogy a bi za lom ta lán a
leg fon to sabb esz köz, amely a fej -
lő dé sünk ben sze re pet ját szik. Bí -
zott ben nem a tá bor ve ze tő, és
bíz tak ben nem a gye re kek is,
hogy gya kor lás sal men ni fog. És
ment. Idő vel már csak két má sod -
per cet kel lett vár ni a meg szó la ló
ak kord ra, majd flot tul meg szó lalt
a szük sé ges pil la nat ban. De to -
vább is me gyek. Majd más fél év ti -
zed táv la tá ból ez a tör té net ne -
kem az em lí tett tá bor ban be töl -
tött funk ci óm, ak ko ri hely ze tem
me ta fo rá ja is egy ben: „köz tes”
kor osz tály ként – sem gye rek, sem
iga zi tá bor ve ze tő nem vol tam

még ek kor – mind két „ge ne rá ci ó -
tól” meg kap tam azt a bi zal mat,
ami hoz zá se gí tett ah hoz, hogy az -
zá le gyek, ami ké sőbb let tem: (re -
mél he tő leg má sok sze mé ben is)
fe le lős tá bor ve ze tő vé. Fe le lős ség
– bi za lom. Bi za lom – fe le lős ség.
Tyúk-to jás di lem ma? Va jon me -
lyik a fel té te le me lyik nek? Az én
ol va sa tom ban el ső a bi za lom, és
eb ből ala kul ki a fe le lős ség ér zet.

De ho gyan függ össze mind ez a
te rem tés sel, még in kább a te rem -
tés he té vel? Is ten pél dát ál lít
elénk: bí zik ben nünk. Meg te rem -
ti an nak a le he tő sé gét, hogy fe le -
lős, sza ba don gon dol ko dó em be -
rek le gyünk. Hogy mint amo lyan
„köz tes ge ne rá ció” az ő mun ka -
tár sai le gyünk. Hogy fe le lő sen
bán junk a ránk bí zot tak kal. A
ránk bí zott em be rek kel, a ránk bí -
zott ter mé sze ti ér té kek kel. De
szé pen is hang zik mind ez! Még is
mind nyá jan érez zük, hogy „ki lóg
a ló láb”, ez na gyon nincs így. És
mi ért nem? „Min den rossz oka a
bűn, amely meg ront ja az em be ri éle -
tet. Ezért imád ko zunk így: sza ba díts
meg a go nosz tól.” Könnyű len ne
most min dent a Kon fir má ci ói ká té -
ból egy kor jól meg ta nult szö veg -
rész let tel ma gya ráz ni (lásd 44. kér -
dés: Mi ért van a vi lág ban be teg ség,
ín ség, há bo rú, ha lál, ha Is ten gond ját
vi se li?), és min dent a bűn re, a sá -
tán ra fog ni. Ma gam nem ked ve -
lem a vi lág ef fé le po la ri zá lá sát,
mert az ilyen gon dol ko dás, ér zé -
sem sze rint, a sa ját fe le lős sé gün -
ket akar ja ki seb bí te ni. 

Be kell lát nunk: nem tu dunk
min dig fe le lős ma ga tar tás sal vá la -
szol ni Is ten bi zal má ra. Nem
azért, mert min den áron bűnt
akar nánk el kö vet ni, ha nem azért,
mert sok szor mi ma gunk sem tud -
juk, hogy mi a he lyes út. Gon dol -
ko dó em be rek ként nem te het jük
meg, hogy az „ok-oko za tok” út -
vesz tő jé ben ne re la ti vi zál junk bi -
zo nyos bű nö ket (még ak kor sem,
ha el fo gad juk azt a lu the ri té zist,
mi sze rint Is ten a bűnt el íté li, de a
bű nöst sze re ti!), ugyan ak kor
még is gá tat kell szab nunk a vi lág
ön pusz tí tá sá nak. Le het sé ges len -
ne ez? Ha más ként nem is, de ten -
den ci a ként ta lán igen. Ha kö vet -
jük a bi za lom mo dell jét. Il let ve

csak ak kor le het sé ges, ha a bi za lom
mo dell jét kö vet jük. Mert csak en -
nek a ré vén vá lunk fe le lő sen cse -
lek vő, sza bad em be rek ké. Ahogy
Au gus ti nus fo gal maz: „Sze ress, és
tégy, amit akarsz!”

Sza bad em be rek ké ak kor vál ha -
tunk, ha bel ső kont rol lunk van, és
nem kül ső. Ha fo lya ma tos csa ló -
dá sa ink el le né re is – vagy ép pen
azok ra adott vá lasz ként – ké pe -
sek va gyunk „be osz tott mun ka -
társ ként” bíz ni Is ten ben, egy más -
ban, a te rem tett vi lág ban: ha ki ala -
kul ben nünk a Pa ul Ricoeur ál tal
el ne ve zett „má so dik na i vi tás” ké -
pes sé ge. Ez a hí vő em ber iga zi
sza bad sá ga. És per sze fe le lős sé ge.
En nek a ké pes ség nek a bir to ká -
ban tud juk tisz ta szív vel, jó lel ki -
is me ret tel és a gyer mek kor után is
öröm mel éne kel ni a te rem tés nek
ezt a vég te le nül egy sze rű di csé re -
tét – amely hez e so rok író já nak
ilyen for mán nem csak gi tá ro zás sal
kap cso la tos, ha nem tar tal mi él mé -
nyei is fű ződ nek:

„Di csér az ég, nap, hold és csil la -
gok, fény és sö tét, nap, éj és haj na lok.
Di csér a szél, fel hő és hó vi har, a víz s
a tűz meg annyi tisz ta dal lal.

Di csér a föld, di csé ri szent ne ved,
mint jó Atyánk táp lálsz, adsz ele delt,
vi rág, gyü mölcs, zöld fű, fa, hegy vi -
dék, tó és fo lyó, sík ság és büsz ke bérc.

A nagy vi lág lé té vel éne kel, sza -
vunk ra vár, hogy hang ja dal le gyen,
zeng jük te hát ég és föld éne két, zeng -
jük ve lük: nagy Is ten, ál dott légy!”

Szűcs Pet ra

Bi za lom nél kül nem megy…
Gon do la tok a te rem tés he te kap csán

A fi gyel mes ol va só ész re ve he ti,
hogy Ézsa i ás köny vé nek kez de te,
kö zép ré sze és a vé ge nem csak tar -
tal má ban, de a fel té te lez he tő idői
hát tér ben is kü lön bö zik egy más -
tól. Az el ső har minc ki lenc fe je zet
egy nagy be fo lyá sú, pa pi pró fé ta
ott hon élő gyü le ke ze té nek szól. A
40–55. fe je ze tek cél ja egy fog ság -
ba hur colt nép erő sí té se. Az utol -
só ti zen egy fe je zet vi szont már
szót sem ejt el hur co lás ról és fog -
ság ról, ha nem mint ha csa ló dott és
biz ta tás ra, vi gasz ta lás ra szo ru ló
nép hez szól na. Van nak ku ta tók,
akik ezt a há rom egy sé get egy pró -
fé tai könyv há rom ré szé nek te -
kin tik. Leg töb ben azon ban úgy
gon dol ják, hogy in kább be szél -
jünk el ső, má so dik és har ma dik
Ézsa i ás ról, mert így vi lá go sab bá
vá lik, hogy a há rom rész nek mi ért
annyi ra kü lön bö ző a hát te re és
üze ne té nek súly pont ja.

A szer ző ről azt tud juk meg csu -
pán, hogy ön ma gát Is ten Lel ke
ha tá sa alatt cse lek vő nek tar tot ta,
és hogy a vi gasz ta lás a leg főbb fel -
ada ta (61,1–2). Rög tön hoz zá is te -
het jük, hogy ami kor Jé zus elő ször

mu tat ko zott be a ná zá re ti zsi na -
gó gá ban, szó sze rint azt mond ta
ma gá ról, amit ez a pró fé ta is an -
nak ide jén. Is ten fel kent jé nek val -
lot ta ma gát, aki a sze gé nyek, a
gyá szo lók, a fog lyok, a va kok és
ra bok vé gett jött e vi lág ra. S ami -
kor a fel ol va sást be fe jez te, ki je -
len tet te, hogy ezek a pró fé ta sza -
vak most őben ne tel je sed tek be.

Egy mon dat részt azon ban Jé zus
szán dé ko san ki ha gyott a pró fé tai
üze net ből. Gyó gyí ta ni, vi gasz tal -
ni, vak sze me ket meg nyit ni, fog -
lyo kat meg sza ba dí ta ni jött el, han -
goz tat ta. Val lot ta ma gá ról, hogy
ez zel itt „az Úr ked ves esz ten de je”.
De az Ézsa i ás nál itt kö vet ke ző
mon dat részt, tud ni il lik hogy „Is te -
nünk bosszú ál lá sa nap ját” hir det né,
el hagy ta. Ilyen ről Ke resz te lő Já -
nos sze re tett be szél ni. Jé zus azon -
ban nem vál lal ta ezt a fel ada tot

(Lk 4,17-20). Ő tel jes volt ke gye -
lem mel és igaz ság gal – ahogy azt
Já nos evan gé lis ta fe jez te ki.

Har ma dik Ézsa i ás ké tel ke dők -
nek és meg fá sul tak nak kel lett hir -
des se az is te ni biz ta tást. Akik Is -
ten nel nem igen szá mol tak, mert
hir det ték, hogy „az Úr ke ze rö vid”
(59,1) – az az nem szá mot te vő ha -
ta lom már az em be rek éle té ben.
Ez ki ha tott az em be rek szo ci á lis
vi sel ke dé sé re is. Pa naszt emel
ezért a pró fé ta az el nyo más és az
„őr ál lók” te he tet len sé ge el len,
ami egye nes kö vet kez mé nye az
Is ten-nél kü li ség nek.

Nem ne héz ész re ven ni, hogy a
pró fé ta bi zo nyos ke se rű ség gel
kény te len eb ből a tény ál lás ból ki -
in dul ni. Mint ha csak vissza tér tek
vol na a nép ré gi bű nei. A gaz da -
gok nak ki sebb gond ja is na gyobb
an nál, sem mint a sze gé nyek kel tö -

rőd né nek. A rossz pász to rok nem
tö rőd nek az zal, hogy a nép kö zött
gom ba mód ra ütik fel fe jü ket a ré -
gi, el fe lej tett nek hitt ba bo na sá gok
és hi e del mek. Sen ki nek sem fáj a
szí ve, hogy Je ru zsá lem ro mok ban
he ver, hogy baj van az is ten tisz te -
le ti élet tel. Min den ki csu pán a sa -
ját jó lé té re gon dol. Mind ez zel
meg sér ti az Urat (65,3), aki íté le -
tet hir det meg az el pár to lók fö lött.

Ám eb ben nem me rül ki a pró fé -
ta fel ada ta, hi szen a vi gasz ta lás -
nak kö te lez te el ma gát. Ezt pe dig
sa ját sá gos mó don te szi. Min de -
nek előtt bűn bá nat ra szó lít fel,
mint a meg tisz tu lás leg főbb fel té -
te lé re. De ezt sem pa ran cso ló for -
má ban te szi, ha nem úgy, hogy ma -
ga is be áll, jó lel ki pász tor mód ján,
a bűn bá na tot tar tók kö zé: „Ó, ne
ha ra gudj Uram fe let tébb, és ne mind -
örök ké em lé kez zél meg ál nok sá ga ink -

ról.” (64,89) Az után fel ele ve ní ti a
ré gi pró fé ták nagy ál mát a fel épí -
ten dő és di cső sé ges Je ru zsá lem -
ről: „Meg ha jol va já rul nak eléd sa -
nyar ga tó id fi ai (…) és így ne vez nek:
az Úr vá ro sa.” (60,14) Új te rem tés
lesz az, „mert Je ru zsá le met vi gas -
ság ra te rem tem, né pét pe dig öröm re”
(65,17). Ez az öröm csak fo ko zó -
dik, ha az Úr mun ká ja ered mé nye -
kép pen még a ter mé szet is vissza -
tér ere de ti ál la po tá ba: „A far kas a
bá ránnyal együtt le gel.” (65,25)

Ek kor lesz iga zán „imád ság há za
min den nép szá má ra” az Is ten
temp lo ma (56,7), ami re Jé zus is
hi vat ko zik, ami kor meg tisz tít ja a
temp lo mot (Mk 11,17). És ez le -
gyen vi gasz a meg tért és meg újult
nép nek is, mert jön az Úr vég ső,
nagy sza ba dí tá sa:

„Mond já tok meg Si on le á nyá nak:
Jön már Sza ba dí tód!” (62,11) En -
nek az üze net nek vég ső be tel je -
se dé sét ün nep li Is ten né pe Jé zus
je ru zsá le mi be vo nu lá sa kor is
(Mt 21,5). Így él to vább har ma -
dik Ézsa i ás üze ne te tel jes ér -
vénnyel ma is.

Gé mes Ist ván

ÚTI TÁR SUNK, A BIB LIA

Vi gasz ta lás el lan kad tak nak
Ézsa i ás köny ve III. (56–66. fe je zet)
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A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
alap sza bály za tá ban töb bek kö zött ezt ol -
vas hat juk: „Fel ada tá nak ér zi (…), hogy a
ma gyar anya nyel vű evan gé li kus (pro tes táns)
kö zös sé gek és sze mé lyek egy mást és in téz mé -
nye i ket meg is mer hes sék…” Ezt ko mo lyan
vé ve ke rült sor ar ra a szó szék cse ré re,
mely nek ke re té ben ta valy nyá ron, dr.
Blázy Ár pád bu da pest-ke len föl di lel kész
szol gált Nagy vá ra don, míg idén jú ni us -
ban Má tyás At ti la nagy vá ra di evan gé li kus
lel kész pré di kált Ke len föl dön. A vissza -
hí vás ap ro pó ját a
Bu dai és Ko lozs -
vá ri Egy ház me -
gye kö zös lel ké -
szi mun ka kö zös -
sé gi ülé se ad ta,
me lyet 2009. jú -
ni us 15–17. kö -
zött tar tot tak Pi -
lis csa bán. Ez al -
ka lom ból be szél -
get tem a ven dég
ige hir de tő vel.

– Mi lyen nem ze -
ti sé gű hí vek tar -
toz nak ezek hez a
gyü le ke ze tek hez,
ma gya rok és né me -
tek, il let ve szá -
szok, vagy van nak
ro má nok is?

– Hí ve ink nek túl nyo mó több sé ge ma -
gyar anya nyel vű, de van nak né met aj kú
egy ház tag ja ink is. Az ilyen gyü le ke ze tek -
ben, mint pél dá ul Ko lozs vár, Nagy vá rad
vagy Ma ros vá sár hely az is ten tisz te le tek
ma gyar, il let ve né met nyel vű ek. Bu ka rest -
ben van az egyet len hoz zánk tar to zó ro mán
egy ház köz ség. En nek szol gá la ti nyel ve ter -
mé sze te sen a ro mán. Nagy la kon és kör nyé -
kén szlo vák evan gé li ku sok is él nek, akik
szin tén hoz zánk tar toz nak.

– Mi is ki sebb sé gi egy ház va gyunk, de Önök
még in kább azok. Is me rik-e egy mást a lel ké -
szek, és a nagy tá vol sá gok el le né re szok tak-e ta -
lál koz ni?

– Igen, rend sze re sen szok tunk egy más sal
ta lál koz ni lel ké szi ér te kez le te ken, gyű lé se -
ken vagy kü lön fé le ren dez vé nyek al kal má -
val. A lel ké szek jól is me rik egy mást, és ál ta -
lá ban ör ven de nek a kü lön fé le ta lál ko zá si le -
he tő sé gek nek. Ter mé sze te sen meg esik az
is, hogy a tá vol sá gok és a szol gá la ti el fog -
lalt ság mi att né ha egy-egy kol lé gá nak le kell
mon da ni a ta lál ko zás ról.

– Tud juk, hogy a Bras sói Egy ház me gye is
tar tott már LMK-t a Bé kés me gye i ek kel kö zö -
sen. Ho gyan fo gad ták an nak a hí rét, hogy
Blázy Ár pád né, a ke len föl di gyü le ke zet lel ké -
sze, aki egy ben Maek-kül dött is, püs pö kük kel
egyez tet ve in dít vá nyoz ta a Ko lozs vá ri és Bu -
dai Egy ház me gye kö zös össze jö ve te lét?

– A kö zös LMK ne kem sze mély sze rint
ör ven de tes al kal mat je lent az is mer ke dé -
sen kí vül a ta pasz ta la tok meg osz tá sá ra, a
kö zös szol gá la ti ké szü lés re és azo nos gyö -
ke rű iden ti tá sunk erő sí té sé re. Re for má tus
test vé re ink eb ben a vo nat ko zás ban jó val
előt tünk jár nak. Úgy gon do lom, hogy ne -
künk evan gé li ku sok nak is össze kell egy -
más sal fog ni és azo kat a mes ter sé ges vá -
lasz fa la kat, ame lyek kel min ket egy más tól
mes ter sé ge sen el sza kí tot tak, át kell hi dal -
ni, hi szen szin te min den csa lád nak van nak
olyan tag jai, akik a ha tár túl só ol da lá ra
kény sze rül tek.

– Az el ső kö zös össze jö ve tel Önök nél, Er dély -
ben, To roc kó szent györ gyön va ló sult meg. A
mos ta ni en nek foly ta tá sa ként ná lunk, Pi lis csa -
bán. Ho gyan si ke rül tek ezek az al kal mak?

– Mind két al ka lom mal na gyon jó volt a

han gu lat. Ör vend tünk egy más nak, és ab -
ban bí zunk, hogy ez az együtt mű kö dés egy
hosszú és mind két fél szá má ra gyü möl csö -
ző fo lya mat tá ala kul.

Há lá sak va gyunk Is ten nek, hogy ma sza -
ba don és együtt vizs gál hat juk a le he tő sé ge -
ket, gon dol kod ha tunk a meg ol dá so kon, és
egy más bi zony ság té te lé ből erő söd he tünk a
szol gá lat ban, a hit ben. Hisszük azt, hogy
mind ez erő seb bé tesz ben nün ket, és ja vá ra
vá lik an nak a nem zet nek, amely nek mi is
tag jai va gyunk.

– Ké rem, mu tas sa be rö vi den gyü le ke ze tét, a
nagy vá ra di evan gé li kus gyü le ke ze tet!

– A nagy vá ra di evan gé li ku sok 1812-ben
ala pí tot ták meg a mai gyü le ke ze tet. A 20.
szá zad ele jén még ezer két száz ta got szám -
lá ló kö zös ség ma hat száz öt ven tag gal ren -
del ke zik. A 80-90-es évek ben sok fi a tal me -
ne kült kül föld re, alig van olyan csa lád,
amely nek min den tag ja szü lő föld jén ma -
radt vol na. En nek el le né re a kö zös sé günk
nem öre ge dett ki, és az éven kén ti lét szám -
fo gyat ko zás is mi ni má lis. 2007-ben pél dá ul
egy sze méllyel még gya ra po dott is. In kább
az a gond, hogy an nak a ge ne rá ci ó nak a
nagy ré szé nek, ame lyik nek ma gye re ke kel -
le ne, hogy szü les sen, va la hol ide gen ben
van a lak he lye. De az Uni ó ban ez a ki ván -
dor lá si fo lya mat szin te tel je sen le állt, sőt
már olya nok is van nak, akik vég ér vé nye sen
vissza te le ped tek. 

Az is ten tisz te le te ket ma gyar és né met
nyel ven tart juk, mi vel öt ven né met aj kú
egy ház ta gunk is van.

2000 szep tem be ré től gyü le ke ze tünk óvo -
dát mű köd tet, amely nek ma gyar, né met és
an gol cso port já ban éven te het ven-het ven öt
óvo dás is mer ke dik meg – a ta nu lás mel lett
– Is ten cso dá la tos dol ga i val. A gye re kek ál -
tal na pon ta több mint száz em ber van kap -
cso lat ban in téz mé nyünk kel, egy há zunk -
kal, és biz to sít ja a kap cso la tot a vá ra di tár -
sa da lom nem evan gé li kus ré te ge i vel.
Hisszük, hogy a gye re kek egész sé ges val lá -
sos ne ve lé sén ke resz tül se gít sé get nyúj -
tunk a meg úju lás ra és kö zös sé ge ink hit bé li
új já szü le té sé re. Ter vez zük, hogy Is ten se -
gít sé gé vel ősz től egy böl cső dés cso por tot is
in dí tunk, hogy fel ka rol juk a cse cse mők
gon do zá sát, hisz je len leg Nagy vá ra don
egyet len ma gyar böl cső de sem mű kö dik.

Sok a te en dő más te rü le ten is, „az arat ni va -
ló sok, a mun kás ke vés, kér jük az ara tás Urát,
hogy küld jön mun ká so kat az ara tás ba”.

Mády Re zső né

(A fenti interjú saj ná la tos tech ni kai aka dá lyok
mi att nem je len he tett meg la punk elő ző szá má -
ban. A szer ző től ez úton is el né zést ké rünk.
– A szerk.)

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Hosszú és gyü möl csö ző
együtt mű kö dés ben
bí zunk”
Be szél ge tés Má tyás At ti la
nagy vá ra di evan gé li kus lel késszel

Két év vel ez előtt két ha zai ha tár men ti
evan gé li kus egy ház me gye – a Győr-Mo -
so ni és a Sop ro ni – szer vez te meg az oszt -
rák, szlo vák és ma gyar ha tár kö ze lé ben
szol gá ló lel ké szek ta lál ko zó ját. A rév fü lö -
pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban zaj lott ren dez vény olyan si -
ke res volt, hogy a részt ve vők úgy dön töt -
tek, meg is mét lik. A kö vet ke ző év ben
Szlo vá kia lett vol na a hely szín, ám tech ni -
kai aka dá lyok mi att ak kor el ma radt a ta -
nács ko zás. Idén az tán a bur gen lan di lel ké -
szek je lez ték, hogy szí ve sen he lyet ad ná -
nak az ese mény nek.

A ta lál ko zót vé gül ok tó ber 5–7. kö zött ren -
dez ték meg a hét ezer la kost szám lá ló bur -
gen lan di kis vá ros ban, Ober wart ban (Fel -
ső őr). A vá ros sá nyil vá ní tá sá nak het ve ne -
dik év for du ló ját idén ün nep lő te le pü lés a
bur gen lan di evan gé li ku sok egyik köz pont -
ja, hi szen míg Auszt ri á ban az evan gé li ku -
sok ará nya mind össze ti zen négy szá za lék,
ad dig Ober wart ban el éri az öt ve net. A kis -
vá ros köz vet len kör ze té ben ti zen két anya -
gyü le ke zet ta lál ha tó, kö zöt tük Si get in der
Wart (Őri szi get), ahol még min dig van ma -
gyar nyel vű is ten tisz te le ti szol gá lat.

A lel kész kon fe ren ci án az Auszt ri ai Evan -
gé li kus Egy ház a leg ma ga sabb szin ten kép -
vi sel tet te ma gát, hi szen a tel jes bur gen lan di
lel ké szi kar mel lett el jött dr. Mic ha el Bün ker
püs pök és dr. Han ne lo re Rei ner fő ta ná csos is.
Mel let tük há rom szlo vák és nyolc ma gyar
lel kész vett részt a ta lál ko zón.

A kon fe ren cia úr va cso rai is ten tisz te let -
tel kez dő dött, az ige hir de tés szol gá la tát
Mic ha el Bün ker vé gez te, a li tur gi ai szol -

gá lat ban Ko há ry Fe renc lé bé nyi és Ka lin -
csák Ba lázs ne mes csói lel kész volt a se gít -
sé gé re.

A ta nács ko zás fó ku szá ban az a je len ség
állt, amely „Da mok lesz kard ja ként” le beg
min den lel kész fe je fö lött: a ki égés ve szé -
lye. A vi ta in dí tó elő adást Han ne lo re Rei -
ner tar tot ta. A té ma fel ve ze té se és meg be -
szé lé se után a szlo vák, majd a ma gyar kép -
vi se lők mond ták el e té ren sa ját egy há zuk -
ban ta pasz tal ha tó hely ze tet. Ma gyar rész -
ről Welt ler Re zső adott tá jé koz ta tást, aki vel
egyéb ként a bur gen lan di rá dió ma gyar
nyel vű szer kesz tő sé ge in ter jút ké szí tett.

A ta nács ko zá son túl a ven dég lá tók to -
váb bi prog ra mo kat szer vez tek a részt ve -
vők nek. Elő ször a he lyi re for má tus gyü le -
ke zet ven dé gei vol tak. A há zi gaz da, Gu thy
Lász ló re for má tus lel kész be mu tat ta egy -
rész ről a re for má tus gyü le ke ze tet, más -
rész ről pe dig Auszt ria leg ré gibb pro tes -
táns temp lo mát, az 1771–1773 kö zött épült
re for má tus is ten há zát. Az egy be gyűl tek
ez után ki sé tál tak az evan gé li kus te me tő be,
és kö zös imát mond tak an nál a sír nál, aho -
vá azo kat a cse cse mő ket te met ték, akik ko -
ra szü lés vagy abor tusz mi att hal va jöt tek a
vi lág ra. Har minc két ilyen cse cse mő ne ve
van fel je gyez ve a sír em lék re. Meg ren dí tő
volt lát ni a sír ra he lye zett sok ki csiny já té -
kot és plüss ál la tot…

A bú csú est re az egyik he lyi ven dég lő ben
ke rült sor. A részt ve vők a vá ros ven dé gei
vol tak. Itt kö szön töt te az oszt rák, szlo vák
és ma gyar lel ké sze ket Ger hard Pong racz
pol gár mes ter, aki nem mel lé ke sen ma ga is
evan gé li kus val lá sú.

Kiss Mik lós

Ha tár ta lan
lel kész ta lál ko zó

Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok a
Kár pát-me den cé ben cím mel 2009 szep tem -
be re és de cem be re kö zött négy ré szes elő -
adás- és be szél ge tés so ro za tot szer vez az
Evan gé li kus Bel misszi ói Ba ráti Egye sü -
let (EB BE) és a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek). Min den hó nap má -
so dik csü tör tö kén egy-egy ha tá ron tú li
evan gé li kus kö zös ség, il let ve anya or szá -
gi test vér gyü le ke ze te mu tat ko zik be a
bu da pes ti jó zsef vá ro si evan gé li kus temp -
lom ban.

A szep tem be ri, el ső össze jö ve tel nek, ame -
lyen a fel vi dé ki Gö mör és Bu da örs kép vi se -
lői vol tak a meg hí vot tak, kü lö nös szí ne ze -
tet adott, hogy ugyan azon a na pon – a ki ala -

kult kül po li ti kai hely zet re te kin tet tel – ta -
lál ko zott a két or szág kor mány fő je. (Az al -
ka lom ról az Evan gé li kus Élet szep tem ber 20-ai
szá ma bő veb ben tu dó sít. – A szerk.)

Ok tó ber ben – Zász ka licz ky Pé ter nyu gal -
ma zott lel kész áhí ta ta után – az er dé lyi Fa -

ze kas var sánd és az anya or szá gi Lo vász pa -
to na evan gé li kus kö zös sé ge i nek test vér -
kap cso la tá ról szólt Hor váth Csa ba és De -
chert né Fe ren czy Er zsé bet, a két gyü le ke zet
lel ki pász to ra. 

Az er dé lyi lel kész ott ho ni, min den na pi
hely ze tü ket az Úr tól az imád sá gá ra ka pott
igei vá lasszal úgy jel le mez te, hogy a sze ku -
la ri zált kör nye zet ben az Is ten olyan pró ba
elé ál lít ja hi tü ket, szol gá la tu kat, mint ami -
lyen Dá ni el és két tár sa szá má ra a tü zes ke -
men ce volt. „Hi szem azt, hogy a meg pró -
bál ta tá sok tü zes ke men cé jé ben szá munk ra
is ott van az an gyal” – fe jez te be gon do lat -
éb resz tő elő adá sát.

A ma gyar or szá gi lel kész nő hosszan me -
sélt gyü le ke ze tük több test vér kap cso la tá -

ról és ar ról, hogy mind egyik mi lyen sok
öröm mel és test vé ri kö te lék kel aján dé koz -
ta meg a kö zös sé get. Az al ka lom vé gén a
hall ga tó ság nak le he tő sé ge nyílt hoz zá szó -
lá sa ik el mon dá sá ra.

Bo da Zsu zsa

Test vé rek
innen és túl

A két gyülekezet lelkésze – Mátyás Attila és dr. Blázy Árpád
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Je ru zsá lem, Iz ra el. A vá ros leg -
ré gibb, kö rül be lül há rom ezer-
hét száz éves fa lát fe dez ték fel
ása tá sok so rán. A fa lat, amely -
hez őr tor nyok is tar toz tak, jó val
a zsi dók hon fog la lá sa előtt a ká -
na á niták épí tet ték igen fon tos
víz for rá suk vé del me zé sé re.

Augs burg, Né met or szág. Egy
né met ku ta tó nő most meg je lent
köny vé ben el ret ten tő és le lep le -
ző ada to kat kö zöl a mag zat el haj -
tás vi lág mé re tű üz le té ről. Az
egyik leg is mer tebb né met or vos,
aki nek két nagy vá ros ban is van
er re spe ci a li zált kli ni ká ja, éven -
ként há rom ezer mű tét tel 1,3 mil -
lió eu rót ke res. A mag zat el haj -
tás ban sta tisz ti ka i lag Orosz or -
szág ve zet, ahol ezer ter hes ség -
ből át la go san negy ven ötöt sza kí -
ta nak meg. A lis tán Ma gyar or -
szág a ne gye dik he lyen áll (22,3),
messze Olasz or szág (10,7), Né -
met or szág (7,1) és Svájc (6,5)
előtt. Az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze te (ENSZ) pe dig a ne -
mek fel bo rult ará nyát pa na szol -
ja: míg az előtt 100 : 106 volt a fér -
fi ak és nők ará nya, ad dig ma Kí -
ná ban, In di á ban, Ne pál ban és
Vi et nam ban már 140 : 100 az
arány. Ezek ben az or szá gok ban
csak fiú gyer me kek meg szü le té -
sét en ge dé lye zi az ál lam. 

Owos so, USA. Nyílt ut cán lőt -
tek le egy fér fit, aki évek óta egy
kli ni ka előtt csen de sen, de ki tar -
tó an tün te tett a mag zat el haj tás
el len. A har minc há rom éves tet -
test le tar tóz tat ták.

Fre i sing, Né met or szág. Mi u tán
a je len le gi pá pa reg ná lá sa alatt a
ró mai ka to li kus és pro tes táns
egy há zak öku me né jé nek nem
sok jö vő je van, an nál erő tel je -
seb ben igyek szik Ró ma pár be -
szé det foly tat ni a ke le ti or to do -
xok kal. Bár Wal ter Kas per bí bo -
ros, a Ke resz tény Egy ség Pá pai
Ta ná csá nak el nö ke óvott a túl -
zott egye sü lé si re mé nyek től, egy
it te ni kon fe ren cia há rom száz -
nyolc van részt ve vő je a kö ze le -
dés fe let ti örö mét fe jez te ki.

Szó fia, Bul gá ria. Az ok tó ber
16–23. kö zött Cip ru son meg tar -
tan dó or to dox–ró mai ka to li kus
gyű lés re a bol gár egy ház nem
küld kép vi se lőt. Így dön tött a
Szent Szi nó dus az zal a meg oko -
lás sal, hogy az or to dox és a ró -
mai ka to li kus ta ní tás kö zött sem -
mi egyez ség nin csen. Leg fel jebb
dia kó ni ai vo na lon tud ná nak
együtt mű kö dést el kép zel ni.

Athén, Gö rög or szág. Or to dox
pa pok és szer ze te sek gyűl tek
össze, és „öku me niz mus el le ni
hit val lást” fo gad tak el, amely ben
el íté lik sa ját egy há zuk min den
öku me ni kus tö rek vé sét. Sze rin -
tük a nyu ga ti, „össz-tév ta ní tá sú”
pro tes táns egy há zak kal va ló tár -
gya lás már ele ve meg sér ti az
„egy, szent, ka to li kus és apos to li
egy ház” ta nát.

Au rich, Né met or szág. A he lyi
es pe rest, dr. Karl-Hin rich Manz -
két vá lasz tot ta püs pö ké vé a
Scha um burg-Lip pei Evan gé li kus
Egy ház. A leg ki sebb né met or -
szá gi lu the rá nus egy ház nak hu -
szon két gyü le ke zet ben hat van -
ezer tag ja van.

Kas sel, Né met or szág. „Bé rel jen
lel készt!” – ez zel az aján lat tal lé -
pett a nyil vá nos ság elé az egyik
he lyi lel ki pász tor. Egy órá nyi
ide jét bár ki nek ren del ke zé sé re

bo csát ja, aki „ki bér li” őt. Elő -
jegy zé si nap tá ra már is meg te lt.

Moszk va, Orosz or szág. A kor -
mány 2012-től hit- és er kölcs tant
kí ván be ve zet ni az is ko lák ban.
Egy elő re a nyolc van ki lenc ből ti -
zen nyolc ré gi ó ban pró bál ják ki a
ja vas la tot. Az új tan tárgy nak a
val lás kul tú rá val ugyan úgy kell
fog lal koz nia, mint a vi lá gi er -
kölcs tan nal.

Ber lin, Né met or szág. Az evan -
gé li kus Jo han n ess tift öt ró mai
ka to li kus idő sek ott ho nát vet te
át Han no ver ben. Az in téz mé -
nyek ben öt száz nyolc van dol go -
zó vég zi mun ká ját.

Bag dad, Irak. L. Sa ko ér sek sze -
rint „nagy fé le lem ben” él nek az
ira ki ke resz té nyek, akik nek a
szá ma negy ven ezer re csök kent.
Leg több jük igyek szik ki ván do -
rol ni, hi szen az isz lám szél ső sé -
ge sek ki fe je zet ten „va dász nak”a
ke resz té nyek re.

Han no ver, Né met or szág. Az
evan gé li kus egy ház ban egy re he -
ve seb ben fo lyik a vi ta a ma gán -
gyó nás be ve ze té sé ről. Az em be -
ri ség mai el esett ál la po tá ban so -
kan lát ják el ér ke zett nek az időt
ar ra, hogy az evan gé li kus egy ház
vissza tér jen ah hoz a Lu ther hez,
aki nagy ra ér té kel te a gyó nást, és
ma ga is he ten ként járt gyón ta tó -
já hoz, Jo han nes Bu gen ha gen hez.

Krak kó, Len gyel or szág. A nagy
vi lág val lá sok há rom száz ve ze tő -
je ta nács ko zott po li ti ku sok kal a
val lás kö zi bé ke fon tos sá gá ról a
II. vi lág há bo rú ki tö ré sé nek het -
ve ne dik és a ber li ni fal le om lá sá -
nak hu sza dik év for du ló ján. A
kong resszus szen ve dé lyes han gú
bé ke fel hí vást bo csá tott ki.

Ber lin, Né met or szág. Az or szág
leg is mer tebb plasz ti kai se bé sze
meg elé gel te, hogy jól jö ve del me -
ző kli ni ká ját egy re több ti zen -
négy-ti zen öt éves ke re si fel az -
zal a ké rés sel, hogy or rát, szá ját,
ál lát „iga zít sa hoz zá” egy-egy
film csil lag vagy sport sztár for -
má já hoz. Leg több jét az zal kül di
el, hogy „az a fon to sabb, ami a
fej ben, nem az, ami a fe jen van”.

Phen jan, Észak-Ko rea. A kom -
mu nis ta or szág ban tett lá to ga -
tást az EKD kül dött sé ge, hogy
tá jé ko zód jon a ke resz té nyek
hely ze té ről. Wolf gang Hu ber püs -
pök ta lál ko zott a kor mány ál tal
en ge dé lye zett „Ke resz tény Fö -
de rá ció” el nö ké vel, Kang Yong
Sop pal, aki meg kö szön te, hogy a
nyu ga ti ke resz tény ség nem fe -
led ke zett meg ró luk.

Ber lin, Né met or szág. Eb ben a
gaz dag or szág ban egy re ma ga -
sabb a se gé lye zés re szo ru ló gyer -
me kek szá ma, pe dig az ál lam
húsz szá za lék kal több pénz zel
se gí ti az el sze gé nye dett csa lá do -
kat, mint a leg több eu ró pai or -
szág. Va ló szí nű leg utá noz ni kel -
le ne a dá no kat és a své de ket,
akik a szo ci á lis se gély nek csak
húsz szá za lé kát ad ják a csa lá dok -
nak, nyolc va nat vi szont is ko lák -
ra és óvo dák ra, va la mint egyéb
ok ta tá si in téz mé nyek re köl te -
nek.

Ka li nyingrád, Orosz or szág. Az
egy ko ri Kö nigs berg ben és kör -
nyé kén, amely ma is Orosz or -
szág hoz tar to zik, a rend szer vál -
tás óta már negy ven öt új evan gé -
li kus gyü le ke zet szü le tett új já.

Most nagy za vart oko zott az
Orosz Or to dox Egy ház, amely
ma gá nak kö ve te li az egy ko ri
evan gé li kus dó mot. A dóm 1945-
ig az evan gé li kus egy ház tu laj do -
na volt. Most az ál la mé, mú ze u -
mot és hang ver seny ter met ren -
dez tek be ben ne, va la mint ott őr -
zik a vá ros nagy szü lött jé nek, a
fi lo zó fus Im ma nu el Kant nak a sír -
em lé két.

Ra bat, Ma rok kó. A 2003-i évi
val lá si re form dön té se ér tel mé -
ben nők is ta nít hat nak val lást. A
musz lim pré di ká tor nők el ső
nem ze ti kong resszu sán fel ol vas -
ták VI. Mo ha med ma rok kói ki -
rály le ve lét. A ki rály azt kí ván ja
tő lük, hogy „tü rel mes isz lá mot”
pré di kál ja nak, küzd je nek a nők
el nyo má sa, az isz lám val lás té ves
ma gya rá za ta és túl zó al kal ma zá -
sa el len.

Dak ka, Bang la des. „A föld leg -
mé lyeb ben fek vő” musz lim or -
szá gá ban alig fél szá za lék a ke -
resz té nyek ará nya. Most nagy
öröm ér te őket: Promod Man kin
het ven egy éves ügy véd és egy -
ben gya kor ló ke resz tény lett az
or szág mű ve lő dé si mi nisz te re.

Tbi li szi, Grú zia. II. Il ja, a Grúz
Or to dox Egy ház pát ri ár ká ja
meg elé gel te, hogy az or szág ban
egy re ke ve sebb gyer mek szü le -
tik. Ki hir det te hát, hogy min den
or to dox csa lád har ma dik és ne -
gye dik gyer me két sze mé lye sen
ke resz te li meg és ke reszt gyer -
me ké vé fo gad ja. Ez zel va ló sá gos
„baby boom” tört ki, és hét ezer-
há rom száz gyer mek kel nőtt az
él ve szü le tet tek szá ma. Az idős
pát ri ár ka hét tö meg ke resz te lé -
sen több mint há rom ezer gyer -
me ket ke resz telt meg.

Ha noi, Vi et nam. Egy negy ven -
négy éves anyát négy má zsa rizs
be szol gál ta tá sá ra kö te lez tek,
mert már négy „fö lös le ges” gyer -
me ket szült. Az ál lam min den
szü lőt meg bün tet, aki nek két
gyer mek nél több je van. A meg -
bün te tett asszony évi hét má zsa
rizst tud ter mel ni azon a par cel -
lán, ame lyet az ál lam bo csát ne ki
meg mű ve lés re.

Rio de Ja nei ro, Bra zí lia. Az „Is -
ten Or szá gá nak Egye te mes Egy -
há za” ne vű leg si ke re sebb bra zil
szek ta ala pí tó ja, Edir Ma ce do és
ve zér ka ra hir te len fel kel tet te a
São Pa u ló-i ál lam ügyész ség ér -
dek lő dé sét. 2003–2008 kö zött a
több nyi re kol dus sze gény hí vek -
től több mint más fél mil li árd eu -
ró nyi össze get szed tek be, és a
pénz ből egy részt óri á si ke res ke -
del mi há ló za tot épí tet tek ki,
rész ben pe dig kül föl di vál lal ko -
zá so kat ala pí tot tak. Ma ce do tu -
laj do no sa egy ha tal mas té vé adó -
nak, több rá dió ál lo más nak, há -
rom na pi lap nak, va la mint egy-
egy uta zá si és lég ita xi-tár sa ság -
nak. Sa ját rá dió adó ja most ha tal -
mas hír ve rés be kez dett an nak bi -
zo nyí tá sá ra, hogy az ál lam -
ügyész ség „iri gyek kam pá nyá -
nak” esz kö ze lett.

Magdeburg, Németország. A
par lamenti választások kapcsán
az egyházi emberek minden sza -
vára azonnal reagálnak a po -
litikusok. Ennek egyik példája,
hogy a kereszténydemokrata
frak   cióvezető kijelentette: a
nyu galmazott magdeburgi püs -
pök hely telenül teszi, hogy a zöl -
dek és a szo ciáldemokraták mel -
lett áll ki.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

Az ’56-os for ra da lom egyik so -
kat mon dó szim bó lu ma a lyu kas
nem ze ti lo bo gó, mely nek kö ze -
pé ből a for ra dal má rok ki tép ték a
zsar nok sá got jel ké pe ző Rá ko si-
cí mert. Min den tisz tu lás, meg -
úju lás egy ha tá ro zott nem mel, a
ré gi el uta sí tá sá val kez dő dik. Ma
so ka kat kí sért a min dent és min -
den kit ta ga dó ke se rű ség szel le -
me. Pe dig fon tos, hogy a ha tá ro -
zott ne met vi lá gos igen is kö ves -
se. A zász ló szí ve-kö ze pe nem
ma rad hat üre sen!

Ezek ben a na pok ban nem csak
az öt ven há rom év vel ez előt ti
for ra da lom és sza bad ság harc em -
lé két sze ret nénk mél tó kép pen
meg ün ne pel ni. Ok tó ber – töb -
bek kö zött – a négy száz ki lenc -
ven két év vel ez előt ti lel ki for ra -
da lom, a re for má ció hó nap ja. Lu -
ther Már ton is elő ször egy ha tá ro -
zott ne met fo gal ma zott meg
mind ar ra a de for má ci ó ra, lel ki-
szel le mi szennye ző dés re, ami
más fél év ez red alatt rá ra kó dott
Krisz tus tes té re, az anya szent -
egy ház ra. Ő is a cent ru mot, az

egy há zi élet szí ve-kö ze pét akar -
ta meg tisz tí ta ni és fel töl te ni az
ősi bib li ai for rás ból. Az új ra fel -
fe de zett is te ni kin csek mind má -
ig friss, mi több, fris sí tő aján dé -
kok: egye dül Jé zus Krisz tus,
egye dül a be lé ka pasz ko dó hit,
az ál ta la nyert ke gye lem és a ró la
ta nús ko dó Szent írás.

Ma is kulcs kér dés: mi vagy ki
ural ko dik a szí vünk ben, ki lép éle -
tünk cent ru má ba. Ar ról a bi zo -
nyos leg el ső va sár nap ról, az el ső
fel tá ma dá si ün nep ről így tu dó sít
Já nos evan gé lis ta: bár a fé le lem
mi att a ta nít vá nyok zárt aj tók mö -
gött szo rong tak, Jé zus be lé pett,
meg állt kö zé pen, és így kö szön -
töt te őket: „Bé kes ség nék tek! Aho -
gyan en gem el kül dött az Atya, én is
el kül de lek ti te ket.” (Jn 20,21)

Is ten nek ez a bé kes sé ge, amely
min den kín zó üres sé get be tölt, és
min den ér tel met meg ha lad, őriz -
ze meg szí vün ket és gon do la ta in -
kat, kö zös ün nep lé sün ket és hét -
köz nap ja in kat az Úr Jé zus Krisz -
tus ban!

Gáncs Pé ter

A zász ló kö ze pe
nem ma rad hat
üre sen

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) 2009 őszi prog ram jának hátralévő
előadásai

Az elő adá sok min den hó nap má so dik csü tör tök jén 17 óra kor kez dőd -
nek. Hely szín: a jó zsef vá ro si evan gé li kus temp lom (Bu da pest VI II., Ül -
lői út 24.).
• No vem ber 12.: Mu ra vi dék (Szlo vé nia), Bo dó hegy–Surd • Áhí tat:

„…egy a ti mes te re tek, ti pe dig mind nyá jan test vé rek vagy tok.” (Mt
23,8) – Zász ka licz ky Pál • Elő adó: Mit ja And re jek, Smi dé li usz Zol -
tán

• De cem ber 10.: Őr vi dék (Auszt ria), Őri szi get–Ne mes csó • Áhí tat:
„…ha majd meg térsz, erő sítsd atyád fi a it…” (Lk 22,32) – Soly már
Mó ni ka • Elő adó: Mag. Ot to Mes mer, Ka lin csák Ba lázs

Evan gé li kus test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok
a Kár pát-me den cé ben

A genfi magyar evangélikus gyülekezet
ok tó ber 25-i alkalmán Gáncs Péter,

a Ma gyar or szá gi Evangélikus Egyház Déli
Egyház ke rü le tének püspöke szolgál igehirdetéssel.

Az is ten tisztelet 11 órakor kezdődik
a genfi St. Leger utcai kápolnában.
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