
2010. ja nu ár 16-tól a ta valy no vem -
ber ben meg vá lasz tott új püs pök,
Csűry Ist ván irá nyít ja a nagy vá ra -
di szék he lyű egy ház ke rü le tet. Az új
püs pök 1998-ban lett az egy ház ke rü -
let ge ne rá lis di rek to ra, 2000-ben vá -
lasz tot ták fő jegy ző vé, 2007 óta a püs -
pök he lyet te si tiszt sé get töl töt te be. Ki -
rály há gó mel lé ki püs pök ként kö zel
két száz ezer re for má tus hí vő fő pász -
to ra lesz. Tő kés Lász ló utód ja a ha -
gyo má nyok foly ta tá sát és a misszi ós
mun ka, a sze gé nyek, be te gek, haj lék -
ta la nok meg se gí té sé nek erő sí té sét ter -
ve zi. Az aláb bi ak ban szék fog la ló ige -
hir de té sé nek egy rész le te ol vas ha tó.

„Le gyen ez a nap a re mény ség
meg úju lá sáé, hogy a kö vet ke ző
nem ze dé kek ja vá ra sá fár kod ha -
tunk ha gya té ka ink kal, ősi is ko lá -
ink kal és új in téz mé nye ink kel.
Nem tűr het jük, hogy meg szün tes -
se nek egyet len óvo dai cso por tot
vagy is ko lai osz tályt sem. Gyer me -
ke in ket és if ja in kat egész sé ges,
bol dog em be rek nek ne vel jük. Le -
gyen ez a nap az új je le kért va ló kö -
nyör gés al kal ma. Krisz tus bá to rít,
ami kor azt mond ja, hogy ör dö gö -
ket űz nek az ő ne vé ben az ige hir de -
tők. A sá tán di a bo li zá ló erő it a
meg nyo mo rí tott lé lek- test-szel lem
em be ré ben vissza le het fog ni a lel -
ki gon do zás Krisz tust hí vó al kal ma -
zá sá val. 

Gyó gyí tó egy há zak nak kell len -

nünk. Ez a kö te les sé -
günk, de ez a sza bad -
sá gunk is, mert Is ten
je let ígér. Be teg sé ge -
in ket ő vi se li, és fáj -
dal ma in kat ő hor -
doz za, de a hit tu laj -
do no sa i nak azt ígé ri,
hogy be te gek re ve tik
ke ze i ket, és meg gyó gyul nak. Er -
re a jel re vá gya koz va fe le le tet
kell ad nunk. A Ki rály há gó mel lé ki
Re for má tus Egy ház ke rü let szí -
nes és gaz dag szol gá la ti te rü le tét
eb be az irány ba lát juk fej leszt he -
tő nek. Sze gé nyek és be te gek so -
ka sá gát, sok szor re mény te len ál -
la pot ba ke rült test vé re ink hely -
ze tét lát va kez de mé nyez zük egy -
ház ke rü le tünk imád ko zó gond -
nok sá ga mel lett egy sa ját biz to sí -
tá si rend szer ki épí té sét, va la mint
az el ső par ti umi re for má tus kór -
ház sür gős meg va ló sí tá sát. 

Szá mí tunk az egy sé ges ma gyar
re for má tus egy ház ra, az Eu ró pai
Uni ó ra, mind Ro má nia, mind Ma -
gyar or szág sze ná to ra i nak, kép vi -
se lő i nek, kor má nya ik fe le lős mi -
nisz te re i nek, a Se gí tő Jobb Ala -
pít vány ve ze tő i nek, me gyé ink és
vá ro sa ink elöl já ró i nak anya gi és
er köl csi tá mo ga tá sá ra. Nem ze -
tünk Nyu gat-Eu ró pá ban és az
óce á no kon túl ott hont vá lasz tó fi -
a it, hi tünk cse léd je it, vagy csak

egy sze rű en a ma -
gyar sá gért ten ni vá -
gyó kat ez al ka lom -
mal meg szó lít juk, és
se gít sé gü ket kér jük. 

Meg kö szön jük a je -
len lét tel is ki fe je zett
együtt gon dol ko dás és
meg va ló sí tás szán dé -

kát. Bi za lom mal te kin tünk tör té -
nel mi egy há za ink ra, ame lyek püs -
pö kei és pap jai a hí vők kel együtt
ked vez mé nye zett jei a menny ben
ér tünk köz ben já ró Krisz tus nak,
aki től még min dig nye rünk annyi
ener gi át, hogy egy más ke zét meg -
fog juk, és egy más hi té ből me rí tett
erők kel szem be néz zünk a po ko li
mély sé gek kel, a ha lá los sal, a pusz -
tí tó val és min den nel, ami éle tün -
ket ve szé lyez te ti.

Ked ves Test vé re im! Krisz tus
Jé zus meg hív ben nün ket ar ra a
hely re, ahol a menny érint ke zik a
föld del, ahol Is ten min dig együtt
van az em ber rel. Is ten most is
meg hí vott ben nün ket, hogy ün ne -
pel jük az anya szent egy ház jö vő -
jét, hogy gya ra pít suk en ge del me -
sen, a ránk bí zott mun ká val Krisz -
tus tes tét. Igét aján dé koz, és ren -
ge teg cso dát kí nál. Ve le egy he -
lyen le szünk az új em ber, Krisz -
tus nak tet sző új nyel ven be szé lő
kö zös ség ben, az ál ta la aján dé ko -
zott új élet ben.”

Csűry Ist ván a Ki rály há gó mel lé ki
Re for má tus Egyház ke rü let új püs pö ke
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A Brit és Kül föl di Bib lia tár su lat
kény sze rű, po li ti kai be til tá sa és
ha zánk ból pa rancs szó ra tör té nő
tá vo zá sa után 1949-ben meg ala -
kult a Ma gyar Bib lia ta nács. Az új
szer ve zet nek az volt a fel ada ta,
hogy a ma gyar pro tes táns egy há -
zak hí ve it kel lő szá mú Bib li á val
lás sa el.

Az idő köz ben Ma gyar Bib lia -
tár su la ti Ala pít vánnyá for má ló -
dott in téz ményt nap ja ink ban ti -
zen négy pro tes táns és or to dox
egy ház tá mo gat ja fe le lős mun ká -
já ban. A tár su lat ele in te a Ká ro li-
Bib lia re vi de ált for dí tá sát ad ta
köz re és ter jesz tet te az öt ve nes
évek zor don esz ten de i ben is,
majd 1975-ben el ké szült az új for -
dí tá sú ma gyar nyel vű Bib lia,
ame lyet ma gyü le ke ze te ink több -
sé ge hasz nál. A több év ti ze dig
tar tó mun ká ban pro tes táns egy -
há za ink leg ki vá lóbb bib li kus pro -
fesszo rai, a hé ber és a gö rög
nyelv ben já ra tos lel ké szei vet tek
részt a for dí tók alá za tá val és fe le -
lős sé gé vel. Nap ja ink ban is fo lyik
egy – a nyel vünk vál to zá sa és a
sza vak je len tés tar tal má nak ár -
nya la ti kü lön bö ző sé ge mi att
szük sé ges – for dí tá si re ví zió (fe -
lül vizs gá lat).

A Ma gyar Bib lia tár su lat tag ja
az Egye sült Bib lia tár sa ság nak

(Uni ted Bib le So ci ety), amely -
nek szék he lye Ang li á ban van, s
hat éven ként tart ja vi lág gyű lé sét,
ez év ben ép pen a dél-ko re ai Szö -
ul ban. Az egész vi lá gon fo lyó
misszi ói mun ka Bib li á val tör té nő
tá mo ga tá sa ki vált képp fel ada tai
kö zé tar to zik. A szer ve zet fi gye -
lem mel kí sé ri az egyes or szá gok -
ban mű kö dő tár su la ta i nak mun -
ká ját, szak ér te lem mel se gí ti a
for dí tás tu dós szol gá la tát, és
gyak ran anya gi tá mo ga tást is ad a
Bib lia ki adá sá hoz, hogy az elő ál -
lí tá si költ sé gek nél jó val ol csób -
ban jut has sa nak hoz zá test vé re -
ink. Egy már több év ti zed del ez -
előtt, egy hí vő pro tes táns há zas -
pár (Oli vi er Bé guin és ne je) ál tal
lét re ho zott lon do ni, nagy ér té kű
ala pít vány ka ma tai is ezt a célt
szol gál ják.

Nap ja ink ban a tel jes Bib lia 371
nyel ven ol vas ha tó, az Új szö vet sé -
get kü lön 960 nyel ven ad ták ki,
egyes köny ve ket pe dig 2233
nyelv re for dí tot tak le és ter jesz -
te nek.

Így ér ke zünk el a Ma gyar Bib -
lia tár su lat azon tö rek vé sé hez,
hogy a ha tá ra in kon túl élő ma -
gyar test vé re ink nek is biz to sít -
sunk ele gen dő Szent írást. Ez a le -
he tő ség a leg ne he zebb idők ben is
tel je sült, ha az il le tő ál la mok ké -

szek vol tak a Bib lia be vi te lé re az
adott or szág ba. Nap ja ink ra ezek
a po li ti kai ba ri ká dok el tűn tek.
Ta pasz tal tuk azon ban, hogy
szük ség mu tat ko zik két nyel vű
Szent írás ra. Így ke rült sor ele in te
ma gyar–né met, majd ma -
gyar–an gol, ké sőbb pe dig ma -
gyar–ro mán és ma gyar–szlo vák
nyel vű Új szö vet ség ki adá sá ra. Az
egyes or szá gok ban mű kö dő bib -
lia tár su la tok kal va ló jó kap cso lat
tet te le he tő vé Ro má ni á ba és
Szlo vá ki á ba va ló ki vi te lü ket és
szét osz tá su kat hí ve ink és az ér -
dek lő dők kö zött, mind egyi ket
négy-négy ezer pél dány ban. De
ju tott a ha zánk ban élő nem ze ti -
sé gi ek nek is, pél dá ul Bé kés csa -
bá ra, Szar vas ra és így to vább.

Nap ja ink ban a ma gyar–szlo vén
nyel vű Új szö vet ség ki adá sán fá ra -
do zunk. Ket tős cél ve zet ben nün -
ket. Egy fe lől mi nél töb ben is mer -
jék meg Jé zust, a mi Urun kat,
más fe lől a kü lön bö ző nem ze ti sé -
gek hez tar to zó ke resz té nyek él -
jék át a Krisz tus ban va ló össze tar -
to zás örö mét és a vá lasz fa lak le -
om lá sát egy más kul tú rá já nak köl -
csö nös el fo ga dá sá ban. Igaz a ré gi
meg ál la pí tás: imád koz ni és szá -
mol ni csak anya nyel vén tud az
em ber tel jes biz ton ság gal…

D. Sze bik Im re

A fe szült ség ol dás je gyé ben…
Né hány szó a Ma gyar Bib lia tár su lat ki ad vá nya i ról Az el múlt he tek ben nagy vissz han -

got vál tott ki a ma gyar mo zik ban
be mu ta tott, Bá tho ry Er zsé bet ről szó -
ló film. Az óri á si költ ség ve tés sel ké -
szült al ko tás nem ki sebb fel adat ra
vál lal ko zik, mint hogy igaz sá got
szol gál tas son a gróf nő ügyé ben. A
szép sé ge ér de ke ké ben vér ben für -
dő fő ne mes le gen dá ja ked velt té má -
ja a pony va iro da lom nak, a tör té nel -

mi hű ség a hát bor zon ga tó, s így ol -
va só- és né ző csa lo ga tó vád hát te ré -
ben ál ta lá ban nem szo kott ér vény re
jut ni. Ju raj Ja ku bis ko ren de ző úgy
igyek szik cá fol ni a vá da kat, hogy lá -
to más sze rű en még is csak be csem -
pé szi azo kat film jé be, ugyan ak kor a
va ló ság ban Thur zó György ná dor és
a bé csi ud var int ri ká ja ként lát tat ja a
vád eme lés té nyét. 

A ma gyar or szá gi kri ti kák a leg -
több eset ben azon ban nem is a tör -
té nel mi té nyek kel, még csak nem
is a film mű vé szi szín vo na lá val
fog lal koz tak, ha nem azon ke se reg -
tek, hogy a film gya kor la ti lag ma -
gyar köz re mű kö dők nél kül ké -
szült. A fa nyal gás olyan szem pont -
ból ért he tő, hogy va ló ban saj ná la -
tos a nagy for má tu mú, kosz tü mös,
a ma gyar tör té ne lem fe je ze te it fel -
dol go zó ha zai fil mek lát vá nyos hi -
á nya. Ám ha ar ra gon do lunk, hogy
az el múlt év leg né zet tebb szlo vák
film jé ben a ma gyar tör té ne lem egy
for du la tos sza ka szá ról van szó,
hogy a film ből vi lá go san ki de rül: a
szlo vá ki ai tá ja kon va la ha a ma gyar
tör té ne lem ese mé nyei ját szód tak,
ak kor ne héz a fa nyal gás sal mit
kez de ni, il let ve az okát egész má -
sutt kell ke res ni. Az ok vé le mé -
nyem sze rint nem más, mint az el -
múlt idő szak ban meg rom lott ma -
gyar–szlo vák vi szony, a szlo vá ki ai
nyelv tör vény be ve ze té sé nek kö -
vet kez té ben ki ala kult ért he tő en
rossz ma gyar or szá gi köz han gu lat.

Több ször el hang zott már, hogy
ne künk, ma gyar or szá gi evan gé li -
ku sok nak sa já tos ér de kelt sé ge
van az ügy ben. Hár mas, ma -
gyar–né met–szlo vák nem ze ti sé gi
gyö ke re ink tu da tá ban nem le he -
tünk más ban ér de kel tek, mint a
ma gyar–szlo vák vi szony ja ví tá sá -
ban. Ugyan ak kor per sze nagy fi -
gye lem mel kö vet jük a hi tü ket ma -
gyar anya nyel vü kön meg él ni kí -
vá nó hit sor so sa ink hely ze tét. Azt
sze ret nénk, hogy szü lő föld jü kön
va ló ban ott hon érez hes sék ma gu -
kat, ahogy tet ték ezt őse ik év szá -
za do kon át. Nem le het más re -

mény sé günk, mint hogy a ma gyar -
or szá gi és a szlo vá ki ai evan gé li ku -
sok ké pe sek a köl csö nös ség je gyé -
ben tá mo gat ni or szá ga ik ban a ki -
sebb sé gi nyelv hasz ná la tát. A
nyu ga ti ma gyar ság kö ré ben annyi
szép pél da is mert a jó gya kor lat tá
vált több nyel vű ség re. Fin nek és
své dek, né me tek és dá nok, Svájc
és Ka na da pol gá rai ké pe sek a

nyel vi to le ran cia tör vé nyi biz to sí -
tá sá ra, őszin te meg élé sé re. Mi ért
len ne ez Ma gyar or szág és Szlo vá -
kia, két eu ró pai uni ós tag ál lam
ese té ben le he tet len? Lás suk be:
nem ilyen el len té tek re szá mí tot -
tunk, ami kor az EU-tag ság ra ké -
szül ve ér ték kö zös ség ről, a ha tá -
rok le bon tá sá ról be szél tünk.

S ha a po li ti kai va ló ság, a vá lasz tá -
si kam pá nyok he ve – kü lö nö sen a
szlo vá ki a ié – már mos tan ság is az
el len té tek fel ol dá sát gát ló ki je len té -
se ket pro du kál, mi, ma gya rul vagy
ma gya rul is be szé lő evan gé li ku sok
ve szít het jük el utol já ra a ja ví tás le -
he tő sé gé be ve tett bi zo dal mun kat.
Re mény sé günk ar ra is irá nyul,
hogy a nyá ron Stutt gart ban sor ra
ke rü lő lu the rá nus vi lág gyű lés va ló -
ban test vé ri lel kü let tel tud szá mos
ége tő kér dés ről esz mét cse rél ni.
Még in kább bí zunk azon ban ab ban,
hogy a szlo vá ki ai test vé re ink ál tal a
zsol nai zsi nat négy szá za dik év for -
du ló já nak meg ün nep lé sé re ren de -
zen dő jú ni us vé gi ta lál ko zó va ló ban
kö zös ün nep le het. A Thur zó
György ál tal el nö költ szi nó dus tet te
meg an nak ide jén az el ső lé pést a
ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház -
szer ve zet ki ala kí tá sá ra, így ez évi
zsol nai össze gyü le ke zé sünk szép
al kal ma le het lu the rá nus ke resz -
tény kö zös sé günk meg élé sé nek.

A ko ra nyá ri kon fe ren cia és az
ige hir de té si al kal mak ter mé sze te -
sen alig ha szá mol hat nak ak ko ra
ér dek lő dés sel, mint a Bá tho ry Er -
zsé bet ről szó ló szlo vák film.
Thur zó György tör té nel mi és
egy ház tör té ne ti sze re pé ről al ko -
tott ké pünk per sze to vább éle sed -
het, ám a ta lál ko zás cél ja messze
nem az, hogy pusz tán szí nes ben
és szé les vász non ve tít sünk a kö -
zös tör té ne lem fon tos sá gá ról, ha -
nem sok kal in kább az, hogy a
szür ke hét köz na pok hit éle té ben
biz to sít suk egy más meg be csü lé -
sét, sa já tos sá ga i nak el fo ga dá sát –
a vi lá gi tör vé nyes ség és a fe le ba rá -
ti sze re tet je gyé ben.

Prőh le Ger gely

Ve tí tés és va ló ság
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Gö rö gök jöt tek föl a je ru zsá le mi ün -
nep re a ké rés sel: „Jé zust sze ret nénk
lát ni!” (Jn 12,21) Új ro va tunk olyan
bib li ai sze mé lyek alak ját ele ve ní ti fel,
akik éle tük fo lya mán kéz zel fog ha tó
mó don kap cso lat ba ke rül tek Jé zus -
sal. Ahogy ko ráb bi bib li kus ro va tunk
ese té ben, mely ben kü lön bö ző ó- és új -
szö vet sé gi ira to kat is mer het tünk meg
a hí vő em ber szem szö gé ből, itt is ket -
tős a cél: a teo ló gi ai is me ret ter jesz tés
és a hit éb resz tés.

Si me on és An na egyi ke volt
azok nak, akik Jé zust elő ször lát -
ták. Mind ket ten a pró fé ta ság mes -
ter sé gét űz ték, ezt a zsi dó „spe ci -
a li tást”. Szak má juk ról itt csak
annyit kell tud nunk, hogy az ótes -
ta men tu mi tár sa da lom ban ők a
pap ság gal együtt a ki rá lyi ud var és
a ka to nai ve ze tés „pár hu za mo sai”
vol tak. Dön töt tek a nép je le né ről,
és ter vez ni ük kel lett a jö vő jét is. S
ez nem is volt olyan egy sze rű, hi -
szen a pró fé ták gyak ran hi vat koz -
tak Is ten kü lön el hí vá sá ra és üze -
ne té re, ame lyett rá juk bí zott. S ez
nem min dig egye zett a „hi va ta los”
ve ze tés vé le mé nyé vel. Ők vi -
szont ren dü let le nül hit tek ab ban,
hogy őket Is ten Lel ke ins pi rál ta.

Si me ont is a pró fé ták is te ni Lel -
ke ve zet te ép pen ak kor a temp -
lom ba, ami kor az új szü lött Jé zust
be mu tat ták. Ő egész éle tén át – jó
pró fé ta utód ként – hir det te a Mes -
si ás, a Meg vál tó el jö ve te lét. S azt,
hogy meg ér ke zé sé nek Is ten lát ha -
tó bé ke ural ma lesz a je le az egész
vi lág szá má ra.

Meg ha tot tan vet te kar já ra Má -
ria fi át, hi szen ez zel tel je se dett be
leg for róbb vá gya: meg él het te a
Mes si ás el jöt tét! Ha tár ta lan volt
az örö me, ér de mes volt vár nia! S
eb ben igen so kat mon dó alak ká
vált min den ko rok Mes si ás-vá rói
szá má ra. Hát nem er re kell vár -
nunk? Vár juk őt ka rá csony tájt,
ve le szen ve dünk böjt ben és nagy -
pén te ken, ve le örü lünk fel tá ma -
dá sá nak. Ám eb ben nem me rült ki
a vá ra ko zá sunk. Mi vel ő a vissza -
jö ve te lét ígér te meg, a mi ke resz -
tény re mény sé gün ket is en nek
ren dü let len vá rá sa tart ja élet ben.
És ha eb ben a vá ra ko zás ban egy -
szer-egy szer szí ven üt ben nün ket
(egy-egy ige hir de té sen, bib lia ol -
va sá son ke resz tül) az Úr sza va:
„… ma a te há zad ban kell meg -
száll nom!” (Lk 19,5) – ak kor sza -
bad len ne-e zárt aj tó val fo gad ni
őt? Nem va gyunk ugyan pró fé ták,
de Is ten Szent lel ke ma is meg nyit -
hat ja szí vün ket és ér tel mün ket a
be tér ni szán dé ko zó Úr előtt!

Si me on más szem pont ból is
fon tos le het szá munk ra. Remb -
randt né met al föl di fes tő nek van

egy gyö nyö rű ké pe, ame lyet a ha -
lá la után nyo mo rú sá gos vis kó ja
ron csai kö zül bá nyász tak ki. Si me -
on az Is ten gyer mek kel a temp lom ban
a cí me. Meg kell néz ni a sö tét ké -
pet, ame lyen ott vi lá gít a kis Jé zus
tes te, s ró la árad a fény Si me on ar -
cá ra, pró fé tai sza kál lá ra, no és a
mö göt te ál ló An na pró fé ta -
asszony fél ar cá ra. A fest mény
nem csak Remb randt vég ső hit val -
lá sát fe je zi ki, ha nem Si me on bol -
dog cél ba ér ke zé sét is. Éle te és
pró fé ta sá ga vé gé hez ér ke zett.
„Most bo csá tod el, Uram, szol gá -

dat… mert meg lát ták sze me im a te
üd vös sé ge det…”– ének li cso da szép
hattyú da lá ban. Most már nyug díj -
ba küld he ti, sőt vég képp ha za is
hív hat ja őt Is ten. Éle te ér tel me
be tel je se dett.

Si me on lát tán csak ezt kér dez -
het jük: há nyan ké szü lünk a vég ső
út ra az zal a bi zo da lom mal, hogy
már éle tünk ben ta pasz ta la to kat
sze rez het tünk Is ten üd vö zí tő ter -
ve meg va ló su lá sá nak hoz zánk ér -
ke zé sé ről? Bol dog, aki ve le
együtt éne kel ve tá vo zik: „…mert
meg lát ták sze me im üd vös sé ge det…”

Remb randt mű vé nek egy to váb -
bi ér de kes sé ge is meg ér dem li fi -
gyel mün ket. Si me on nem a ke zé vel
ra gad ja meg a gyer me ket, az csak a
kar ján fek szik. A kis test alatt vi -
szont a ke ze ki nyit va nyú lik elő re.

Mint ha a gyer mek mö gött ke res né
va la ki ke zét, azét, aki ezt a kis de -
det is a kar já ra tet te. Ezért nem is
néz az öreg pró fé ta ma gá ra a gyer -
mek re, ha nem mint egy túl lát, túl -
néz raj ta. Akár csak An na, aki egész
éle tét imád ko zás sal töl töt te, hogy
eb ben a meg ra ga dó pil la nat ban el -
mond has sa a jó hírt azok nak, „akik
vár ták a meg vál tást”.

Si me on és An na így a ta núnk,
hogy nem té ve dünk, ha a meg szü -
le tett Mes si ás mö gött mi is afe lé
nyújt juk a ke zün ket, és ah hoz ter -
jeszt jük imád sá gun kat, aki ről Jé -

zus ma ga így be szélt: „…aki lát en -
gem, az azt lát ja, aki el kül dött en -
gem. Én vi lá gos sá gul jöt tem e vi lág -
ba…” (Jn 12,45–46) Ez a jé zu si vi -
lá gos ság nem csak Si me on és An na
ar cát ra gyog ja be, ha nem mi is
ben ne szem lél het jük a mi Is te nün -
ket. S bár Jé zus azt mond ta Ta -
más nak, hogy „bol do gok, akik nem
lát nak és hisz nek” (Jn 20,29) – mi
még is há lá sak va gyunk az ilyen hi -
te les ta nú kért, mint Si me on és
An na. Ők ki nyúj tott kéz zel és lé -
lek kel for dul tak Is ten fe lé, aki ről
ma olyan sok rosszat mon da nak,
és még az em lé két is sze ret nék ki -
ik tat ni vi lá gunk ból.

An nál in kább nagy le he tő sé -
günk és kö te les sé günk, hogy egé -
szen fe lé je for dul junk.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Si me on és An na

Va jon ho gyan ér he ti el egy kö -
zép is ko lai hit tan ta nár a mai
tár sa da lom ban, hogy mon dan -
dó ját a ka masz ko rú di á kok ne
tart sák pusz tá ba ki ál tott szó -
nak? Papp Esz tert is ez a kér dés
fog lal koz tat ta, ami kor egy hit -
tan órán hir te len meg szü le tett
ben ne a fel is me rés. Egy ne mes
vál lal ko zás ról és a „nagy ko rú -
sí tó” ha gyo mány ki ala ku lá sá -
ról be szél get tünk a re for má tus
hit ok ta tó val. 

– Me lyek vol tak éle té nek fon tos ál -
lo má sai?

– Har minc éve va gyok a pe da -
gó gu si pá lyán. Elő ször óvó nő -
ként ta pasz tal tam meg a gyer me -
kek őszin te ra gasz ko dá sát, majd
óvó nő kép ző sök kel ked vel tet tem
meg mind ezt a fő is ko lán, ahol
las san ként a hit ok ta tás is be ke -
rül he tett a tan anyag ba. Re for má -
tus lel kész gyer mek ként ez azért
töl tött el kü lö nö sen jó ér zés sel,
mert én még meg él tem azt, ami -
kor az ef fé le szár ma zás nem járt
elő nyök kel…

Teo ló gi ai vég zett sé gem nek kö -
szön he tő en ké sőbb a hit ok ta tás
lett a fő fel ada tom és mond hat ni
hi va tá som. To vább ra is több kor -
osz tályt ta nít ha tok a leg ér zé ke -
nyebb lel kü le tű kis gyer me kek től
az egé szen na gyo kig „ju hász boj -
tár ként”, ahogy Gyök össy End re
mond ja. Na gyon ér té kes, ér ző, ér -
tel mes és jó ne ve lés ben ré sze sült
gyer me ke ket ta ní tok a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ban és a
Kál vin Té ri Re for má tus Egy ház -
köz ség gyü le ke ze ti hit tan órá in,
ami ért csak kö szö ne tet mond ha -
tok kol lé gá im nak, ve ze tő im nek
és a szü lők nek.

– Ho gyan jött az öt let, hogy hát rá -
nyos hely ze tű gyer me ke ket lá to gas sa -
nak meg bu da pes ti di á kok kal?

– Sok szor ta pasz ta lom azt,
hogy a gyer me kek ké ré sén ke -
resz tül Is ten szó lít meg egy-egy
fel adat ra. Így tör tént ez a ti ze dik
osz tá lyo sok egy hit tan órá ján is,
ami kor Pál apos tol ko rinthu si le -
ve le i ről ta nul tunk, és az is mert so -
rok hoz – a sze re tet him nu szá hoz
– ér ve meg kér dez tek, hogy mi ho -
gyan tud nánk mind ezt a gya kor -
lat ba át ül tet ni.

Böj te Csa ba ne vét min den ki is -
mer te már, és ak kor, ezen a hit -
tan órán meg is szü le tett az el ha tá -
ro zás, hogy eze ket az ár vá kat fog -
juk meg lá to gat ni Dé ván, és sze re -
te tet, gon dos ko dást és né mi já té -
kot vi szünk ne kik.

– Ho gyan zaj lott a tá bor? Mi lyen
ta nul sá gai vol tak az ott-tar tóz ko dás -
nak?

– Két al ka lom mal vol tunk az
em lí tett he lyen, ta valy az tán Szat -
már né me ti be lá to gat tunk. A cso -
por tot evan gé li kus, ka to li kus és
re for má tus ta nu lók al kot ták, hisz
a ba rá tok, az osz tály tár sak szí ve -
sen hív ták egy mást eb be az úgy -
mond nagy ko rú sí tó mun ká ba. A
meg élt ta pasz ta la tok ál tal min -
den ki meg vál to zott egy ki csit. A
di á kok össze tud ták ha son lí ta ni
sa ját éle tü ket azok nak a gye re -
kek nek a sor sá val, akik kel ott ta -
lál koz tak. Min den ki meg ta nult

ön zet le nül és fá rad sá got nem kí -
mél ve ad ni és dol goz ni.

A ta nu ló ink reg gel től es tig a
gyer me kek kel fog lal koz tak Ha
kel lett, tisz tá ba tet ték őket, ha
kel lett, me sét mond tak, vagy für -
det ték őket. Olya nok is vol tak,
aki ket ott lé tünk alatt hoz tak be,
mert szü le i ket au tó bal eset ben ve -
szí tet ték el. Szem ta núi vol tunk
an nak, hogy ezek a gyer me kek at -
tól a nap tól kezd ve örök la kók

lesz nek itt. Mi lyen meg ren dí tő is
volt, mi kor a há rom ki csi ár va haj -
nal ban mel let tünk ke res te any ja
me leg sé gét…

Ami kor a só bá nyá ba vit tem a
di á ko kat ki rán dul ni, csak úgy vol -
tak haj lan dó ak le men ni, ha a sa ját
zseb pén zü kön az ár vá kat is le vi -
het ték. Alig pi hen tek, és még az
út ra cso ma golt ki csi fi nom sá ga i -
kat is meg osz tot ták ve lük. Még is
a leg több, amit ad hat tak, a sze re -
tet volt. Ha ezek nek a di á kok nak
a szü le ik lát ták vol na egy rej tett
ab la kon ke resz tül, hogy mit dol -
goz tak gyer me ke ik ön ként, ön -
zet len mó don, ak kor va ló szí nű leg
nem is is mer tek vol na rá juk. En -
nek a lát vá nya volt a fi zet sé günk:
jó ma ga mé és a kí sé rő ta ná ro ké,
akik egyéb ként ren ge te get se gí -
tet tek a szer ve zés ben és a gyűj tés -
ben.

Mi a 12. osz tály ban eti ka órán új -
ra ér té kel jük a lá tot ta kat és ta pasz -
tal ta kat, és azt hi szem, hogy ezek
az órák igen hi te le sen és tár gyi la -
go san se gí te nek az adott té mák
fel dol go zá sá ban.

– Van-e terv a foly ta tás ra? Ha
igen, mi képp?

– Idén a ma gyar ha tár hoz kö ze li
Gyan té ra ké szü lünk, ahol hát rá -
nyos hely ze tű gyer me ke ket lá to -
ga tunk meg. A szer ve zést is el -
kezd jük las san. Ezt a tá bort is épí -
tő jel le gű nek és ne ve lői cél za tú -
nak ter vez zük ugyan úgy, mint az
ed di gi e ket. Re mé lem, hogy ezek
a di á kok is ked ves mun ka tár sai
lesz nek majd Is ten nek, bár ho vá
ke rül nek az élet ben, akik meg ta -
nul ják a gya kor lat ban, hogy
„a sze re tet nagy lel kű, jó sá gos, a
sze re tet nem irigy ke dik, nem kér -
ke dik”, úgy, aho gyan azt Pál apos -
tol ta nít ja ne künk a Ko rint hus be li -
ek hez írott le ve lé ben.

Szűcs Pet ra

„Sok szor a di á kok
ké ré se in ke resz tül
hív meg Is ten
egy-egy fel adat ra”
Be szél ge tés Papp Esz ter hit ok ta tó val

„Mert aho gyan az eső és a hó le hull az ég ből, és nem tér oda vissza, ha nem meg ön tö zi a föl det, ter mő vé és gyü -
möl csö ző vé te szi; ma got ad a mag ve tő nek és ke nye ret az éhe ző nek, ilyen lesz az én igém is, amely szám ból ki -
jön: nem tér vissza hoz zám üre sen, ha nem vég hez vi szi, amit aka rok, el éri cél ját, ami ért küld tem.” (Ézs 55,10–11)
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ab la kon nagy be tűk kel ez áll: Sun -
day in bed ( vagy is „va sár nap az
ágy ban” – ter mé sze te sen an go lul,
mint ha a rek lám csak ezen a nyel -
ven ér né el a vá sár ló kö zön sé get!).
Ahogy né zem, eszem be jut egy ré -
gi kis gye rek vers a hét nap ja i ról:
„Hét fő he ti be, kedd ked vi be,
szer da szű ri be, csü tör tök csű ri be,
pén tek pit va rá ba, szom bat szo bá -
já ba, va sár nap az Is ten há zá ba!” –
No per sze, vi lá gos, hogy va sár -
nap…

A vil la mos el in dul, és lel ki sze -
me im előtt meg je le nik a kon fir -
man dus pa pa, amint puly ka vö rö -
sen ki a bál ja lá to ga tó lel ké szé nek:
„Hát még az egyet len sza bad na -
po mat is tönk re akar ja ten ni?!” –
mert a lel kész úgy gon dol ta, hogy
mi lyen szép vol na, ha a pa pa el kí -
sér né kon fir man dus fi át va sár nap
a temp lom ba…

A vil la mos ha lad to vább, és fü -
lem be cseng ked ves is me rő sünk
hang ja: „Tu dod, én Is ten nel a ter -
mé szet ben ta lál ko zom… hidd el,
ott sok kal job ban tu dok imád koz -
ni, mint ha a temp lom ba men nék
di vat be mu ta tó ra! Kint, a sza bad -
ban sem mi nem von ja el a fi gyel -
me met az imád ság ról… és a friss
le ve gő fon tos az egész sé gem -
nek…”

A kö vet ke ző meg ál ló nál ma gas,
szi kár, szi go rú ar cú, idő sebb
hölgy száll fel, és én új ra mat róz -
blú zos, ra kott szok nyás kis gim na -
zis ta va gyok Pes ten a Ba ár-Ma -
das ban, és fi gye lek hit tan ta nár -
nőm uta sí tá sa i ra: „…és lá nyok, a
nyá ron vi gyé tek ma ga tok kal a
Bib li á to kat, és ha nincs a kö zel ben
evan gé li kus temp lom, ak kor va -
sár nap reg gel ol vas sa tok a Bib li á -
ból!” „És ha van re for má tus temp -
lom?” – kér de zi egyi kőnk. „Ak -
kor is ott hon ma radsz, és ol va sol a
Bib li ád ból…” Tény leg olyan vi lá -
gos, hogy va sár nap… és ho va…?
Itt ki csit bi ceg az öku me né…

„Nek tek könnyű” – hal lom ka -
to li kus is me rő söm hang ját, amint
hét vé gi ki rán du lást ter ve zünk a
fi a ta lok nak –, „ti sza ba dok va -
gyok, te ma gad dön tesz – de értsd

meg, ne künk, ka to li ku sok nak kö -
te le ző a va sár na pi mi se!” És mint -
ha az egy há zak is fon to ló ra ven -
nék a va sár na pot, ma nap ság már
egy szom bat es ti mi sé vel el le het
in téz ni a va sár na pi kö te le ző mi se -
hall ga tást. A bra zí li ai több mil li ós
vá ros ban pe dig csü tör tök es te is
volt ma gyar is ten tisz te let, hogy
az egész hé ten gür cö lő em be rek a
hét vé gén le vi hes sék csa lád ju kat a
ten ger part ra, kis friss le ve gőt
szív ni… tény leg olyan vi lá gos,
hogy va sár nap…?

A vil la mos ból most föld alat ti
lesz, be kap csol ják a vi lá gí tást, és
ne kem eszem be jut Lip cse és a
töb bi „ke let né met” vá ros, ahol
húsz éve gyer tyás, tün te tő tö meg
állt még a zsú folt temp lom előtt is
– nem csak va sár nap! Hol van ma
ez a tö meg – az új sá gok üres temp -
lo mok ról, ki ha ló gyü le ke ze tek ről

be szél nek. Ha nem ér de mes tün -
tet ni, va la mi nek el len áll ni, ak kor
az Is ten há za sem ér de kes már?

Ma gam ba né zek: bi zony, én se
mond ha tom, hogy egész éle tem -
ben min den va sár nap temp lom ba
men tem vol na. Le het per sze hi -
vat koz ni há bo rú ra, me ne kü lés re,
ki ván dor lás ra és egyéb aka dály ra,
a va ló sá gon ez nem vál toz tat. Az
ér de kes az, hogy most, ha va la mi -
ért nem tu dok el jut ni „va sár nap
az Is ten há zá ba”, hi ány ér ze tem
van, és nem elé gít ki az ott ho ni
bib lia ol va sás, de még egy té vés
vagy rá di ós is ten tisz te let sem.
Úgy ér zem, va la mi hi ány zik –
még ak kor is, ha a temp lom ban az
ese ten kén ti igen-igen unal mas
pré di ká ció alatt szer te szét fut nak
a gon do la ta im, sőt az álom is meg -
kí sért! De még is pi hen teb ben,
nyu god tab ban, ki egyen sú lyo zot -
tab ban me gyek ha za, mint ha kö -
vet tem vol na a lak be ren de ző ta -
ná csát, és ágy ban töl töt tem vol na
a va sár na pot…

A kö vet ke ző ál lo má son le szál -
lok, és egy elő re ab ba ha gyom a
töp ren gést, hogy mi ért is nem vi -
lá gos az, hogy „va sár nap az Is ten
há zá ba”?

rk

ITT HON-OTT HON

Tény leg vi lá gos…?
A vil la mos ki csit hosszab ban áll a ke resz te ző dés nél, és ahogy né ze ge tek
ki fe lé, sze met szúr egy fel irat a szem közt lé vő lak be ren de zé si üz let ki -
ra ka tá ban. A ki ra kat ban ágyak, ágy ne műk dí sze sen el ren dez ve, és az

(…) Több ször ki fej tet tem már,
hogy a ma gyar pro tes tan tiz mus -
nak ket tős tar tal ma volt. Az egyik
a mú ló, a ke let ke zé si ko rá ból elő -
ál ló s az el tű nő tör té nel mi ál la po -
tok hoz kö tött. Ez el len zé ki sze re -
pe volt a ka to li kus ke resz tény ség -
gel szem ben. Ez a sze rep már tel -
je sen a túl nőtt, tö ké let le nebb múl -
té, ez a sze re pe meg szűnt. Ki fej -
tet tem, hogy a lel ki fej lő dés mai
fo kán a val lás iga zán hit val lás, lel -
ki po zi tí vu mok nak az össze ge,
épí tő vi lág né zet, énem nek s az
egész vi lág egye tem nek ter mé -
keny egy sé ge, mely egy egye te -
mes nagy cél lal ad ér tel met az em -
be ri küz del mek nek. Ma nem le het
hi tem nek egy ré sze az, hogy a
szom szé dom hi tét ta gad jam. Ma
egyik ke resz tény hit sem süllyed -
ne le olyan ala csony sze re pű vi -
szony la gos ság ba, hogy az új nem -
ze dék lel ké be az zal a ha ta lom mal
ül tes se át ta na it, hogy mit nem
hisz egy má sik hit val lás ból, és mit
hisz más képp. Az ilyen val lás nak
nem vol na több ér té ke, mint egy
mú ló po li ti kai el len zék nek, mely -
nek összes je len tő sé gét a ta ga dott
kor mány szab ja meg. Az ilyen val -
lás a med dő kri ti ka s az el len zé ki -
es ke dő szel lem be ol tá sá val min -
den egy ség és min den hit alap ját
rom bol ná le a fi a tal lel kek ben, s
így ön ma gát is meg sem mi sí te né.
Ka to li ciz mus és pro tes tan tiz mus
ma két ar ca a ma gyar ság lel ki meg -
szer ve zé sé nek ugyan azon cél ra:
az örök em be ri fej lő dés meg va ló -
sí tá sa a ma gyar ság ban a ke resz -
tény vi lág né zet épí tő ere jé vel.
(…) Ka to li ciz mus és pro tes tan tiz -
mus két kü lön bö ző fel ada ta, funk -

ci ó ja a ke resz tény ma gyar ság nak.
A ka to li ciz mus lé nyeg be li fel ada -
ta az, hogy meg őriz ze azt, ami
min den idő től füg get le nül, örök -
ké va ló an lel ki alap ja az em be ri
ter més nek. A pro tes tan tiz mus -
nak pe dig, hogy ál lan dó an föl szív -
ja s be le al kal maz za eb be a lé lek be
az em be ri ész és mun ka új meg új
ered mé nye it. Tu dom, hogy ez a
meg kü lön böz te tés kel le met len
fél re ér té sek re s egy ol da lú ma gya -
rá za tok ra ad hat okot, de itt nincs
he lyem bő veb ben ki fej te ni, s jó hi -
sze mű em ber nem fog ja rossz ér -
te lem ben ven ni.

A ma gyar pro tes tan tiz mus
meg új ho dá sá nak mai ko rá ban te -
hát a val lás ta ní tás a leg ala cso -
nyabb fok tól föl fe lé egé szen más,
mint ami lyen az el fo gult, küz del -
mes szá za dok ban volt. Is mer tet -
jük ma is a fel sőbb ta ní tá si fo ko za -
tok ban a más ke resz tény fe le ke -
ze tek hi tét, de min den el len zé ki
meg jegy zé sek nél kül. Mert ma
tud juk, hogy a más fe le ke ze tek hí -
vei a ma guk ta na it ugyan an nak a
lel ki fo lya mat nak az alap ján hi -
szik, mint mi a mi e in ket. És így tá -
ma dó kri ti kám mal könnyen ezt a
hi tet ter mő lel ki fo lya ma tot ölöm
meg sa ját ta nít vá nya im ban is. Sa -
ját hi tün ket pe dig csak ál lí tó, po -
zi tív for mák ban ad juk át a lel kek -
nek. El mond juk pél dá ul, hogy a
kál vi niz mus mit hisz Is ten ről, Jé -
zus ról, a meg vál tás ról, az em ber
ren del te té sé ről stb. De so ha sem
tesszük hoz zá, hogy mit nem hisz
ezek ről. Ép pen úgy, mint ha azt
kér dik tő lem, hogy ki va gyok:
meg mon dom egy sze rű en, hogy ki
va gyok, és nem so ro lom föl

egyen ként a föld ezer nyolc száz -
mil lió em be rét kü lön har sog va
min de nik ne ve mel lé, hogy ő nem
va gyok. A ma gyar pro tes táns hit -
élet nek ez a tisz ta po zi tí vum má
vál to zá sa hoz za ma gá val azt is,
hogy a lel ki is me re ti sza bad ság nak
s az egyé ni föl fo gás nak nem fog -
juk azt a ha tá ro zat lan s kor lát la -
nul tág fo gal mat ad ni, me lyet az
el múlt har cok szük ség sze rű sé gé -
ben sok szor ad tak ne kik. Ez a
pon to sabb meg ha tá ro zá sa, el ha -
tá ro lá sa az egyé ni vizs gá ló dás jo -
gá nak kü lön ben vissza té rés Kál -
vin ere de ti föl fo gá sá hoz. Min den
kö zös ség lel ki ter mé ké nek, mo rá -
lis alap egy sé gé nek bi zo nyos alap -
el vek a biz to sí tói, me lyek hez sen -
ki nek sem sza bad hoz zá nyúl nia.
Ezek az alap el vek dog mák, és
nem es nek az egyé ni vizs gá ló dás
ön ké nye alá. El kell fo gad ni azo -
kat, mint hogy tü dőm nek el kell
fo gad nia a le ve gőt, ha él ni akar.
Hang sú lyoz ni kell a ta ní tás nál,
hogy a pro tes táns vi lág né zet ben
is van nak a hit élet nek és a ke resz -
tény mo rál nak ilyen alap el vei,
me lye ket el kell fo gad ni, mint a
szü le tést és a ha lált, me lyek nem
es het nek egyé ni dis pu ta alá. Még
ak kor sem té rünk el a nagy re for -
má to rok ere de ti szán dé ká tól, ha a
kö zös ség te kin té lyi el vét az
egyén nel szem ben a Bib lia ma -
gya rá zá sá nál is hang sú lyoz zuk.
Az, hogy ne kem em be ri mél tó sá -
gom mal szü le tett jo gom van,
hogy re pül jek, igen szé pen hang -
zik. De ez zel a gyö nyö rű elv vel
azért egy mé ter nyit sem fo gok
tud ni re pül ni, s ha egy har ma dik
eme let ről ér vé nye sí te ni pró bá -
lom ezt a zeng ze tes jo go mat, a
nya kam sze gem be le. (…) Po zi tív
vi lág né ze tet, épí tő lel ki erő ket,
egy sé get, szo li da ri tást ad a jö vő
pro tes táns hit ok ta tá sa a ma gyar
lé lek nek.

Sa já tos hit éle té nek ki épí té sén
kí vül ter mé sze te sen kul tu rá lis,
szo ci á lis és gaz da sá gi fel ada tai is
van nak a ma gyar pro tes tan tiz -
mus nak, még pe dig mind a há rom
té ren úgy kell az éle tet épí te nie,
hogy min den té nyé vel az egye te -
mes ma gyar lel ki egy ség meg te -
rem té sén dol goz zék. (…)

Sza bó De zső

A ma gyar pro tes tan tiz mus
jö vő je
La punk ha sáb ja in több íz ben kö zöl tünk már olyan írá so kat, ame lyek
má ra tör té nel mi ér ték kel bír nak. Az a ta nul mány, amely ből az aláb bi -
ak ban rész le te ket köz lünk, a 20. szá zad el ső fe lé ben mun kál ko dó, a
Nyu gat ban rend sze re sen pub li ká ló, majd an nak szel le mi sé gé vel ké -
sőbb he ve sen szem be szál ló re for má tus író, Sza bó De zső tol lá ból va ló.
A cikk 1921 már ci u sá ban je lent meg a Vir ra dat cí mű lap ban. Bár a –
nem ke vés sé lob ba né kony – szer ző meg íté lé se ma né mi leg el lent mon -
dá sos, az aláb bi cikk, meg írá sa után majd nem ki lenc ven év vel, még is
szol gál hat ta nul sá gok kal. Ha a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor öku me ni -
kus vi szo nya i ra gon do lunk, meg le pő le het ez az 1921-ből szár ma zó
komp lex meg kö ze lí tés, amely a ka to li ciz mus és a pro tes tan tiz mus, il -
let ve a kü lön bö ző fe le ke ze tek vi szo nyá ra vo nat ko zik. A nem ré gi ben
le zaj lott öku me ni kus ima hét ap ro pó ján kü lö nö sen is ajánl juk ol va só -
ink fi gyel mé be az írást.

Ami kor úgy tű nik, nincs re mény,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten,
hogy meg lát hasd fé nyét
egy kis gyer mek te kin te té ben.

Ami kor úgy ér zed, sem mi okod az öröm re,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten,
hogy ked ves sé gé re ta lálj
egy ba rát de rű jén ke resz tül.

Ami kor úgy gon do lod, az élet túl ko mor,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten,
hogy a bő rö dön érez hesd
a nap fény és a szel lő fris ses sé gét.

Ami kor min den moz du lat olyan üres nek tű nik,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten,
hogy je len lé tét érez hesd
egy ide gen kéz szo rí tá sá ban.

Ami kor a jö ven dőt nyo masz tó nak lá tod,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten,
hogy fel tár ja előt ted az élet szép sé gét
egy öle lés biz ton sá gá ban.

Ami kor azt hi szed, már messze tá vo lod tál tő le,
jöj jön hoz zád ál dá sá val az Is ten, hogy fel is mer hesd:
ő ott állt mind vé gig a há tad mö gött,
és sze re te té vel várt.

Rész let
Var ga Gyön gyi
Ál dás köny vé ből.
Meg je lent
2009-ben
a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban.



Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben
Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ: Szûcs Pet ra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: szuc s pet ra@fre e mail.hu)
Meg ren de lés, in for má ció: Zász ka licz ky Pál (e-mail: maek@lu the ran.hu)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

4 • 2009. december 6.

Va ti kán vá ros. Ér tet le nül fo gad -
ták a Va ti kán ban a Né met Evan -
gé li kus Egy ház szö vet ség (EKD)
új el nö ké nek, a han no ve ri Mar got
Käß mann püs pök asszony nak azt
ki je len té sét, hogy az öku me ni kus
moz gal mak te kin te té ben sem mit
sem vár a je len le gi pá pá tól, XVI.
Be ne dek től. Käß mann mind eze ket
egy ber li ni gyű lé sen mond ta.

Stutt gart, Né met or szág. A vi ta -
tott kon zer va tív Szent X. Pi us
Test vé ri sé get a pá pa fel ol dot ta az
egy há zi átok alól. Ezt kö szön te
meg hi va ta lo san is a test vé ri ség
né met ágá nak ve ze tő je. Sze rin te
így kez dőd het meg a je len leg ezer
seb ből vér ző ró mai ka to li kus egy -
ház gyó gyu lá sa. A Pi us-test vé ri -
ség el íté li nem csak az öku me ni kus
tö rek vé se ket, de a II. va ti ká ni zsi -
nat ha la dó ha tá ro za ta it is.

Drez da, Né met or szág. Az öku -
me ni kus kirchen ta gon „kö zép- és
ke let-eu ró pai cent ru mot” hoz nak
lét re. Ide Len gyel-, Cseh or szág -
ból, Szlo vá ki á ból és Ma gyar or -
szág ról mint egy há rom ezer ven -
dé get vár nak. Hoz zá juk csat la -
koz hat nak oro szok, ro má nok, uk -
rá nok és bal ti ak. A cél az, hogy
ezek nek az or szá gok nak az egy -
há za it job ban be kap csol ják a vi -
lág ke resz tény ség vér ke rin gé sé be.

Ber lin, Né met or szág. Ta valy hoz
ké pest hu szon öt szá za lék kal nőtt
a me ne kült stá tust ké rő kül föl di ek
szá ma. Csak nem hét ezer ira ki és
több mint há rom ezer af gán ke re -
sett már eb ben az év ben me ne dé -
ket az or szág ban.

Port-au-Prin ce, Ha i ti. Több
mint 172 ezer ha lot tat és 195 ezer
se be sül tet szá mol tak össze ed dig
a föld ren gés-súj tot ta or szág ban
(feb ru ár ele jén a leg fris sebb hí rek
mint egy 200 ezer ál do zat ról szól tak –
a szerk.). Az egyéb nyo mo rú ság
mel lett fel ütöt te fe jét a gyer mek -
rab lás is. Em ber csem pé szek már is
el ra bol tak és ki vit tek az or szág ból
el ár vult gyer me ke ket. Az or szág
kor má nya a gyer me kek pon tos
szá mon tar tá sá ra fi gyel mez tet te a
kór há za kat. 

Belg rád, Szer bia. Nis or to dox
püs pö két, Iri nejt ün ne pé lye sen
be ik tat ták a Szerb Or to dox Egy -
ház ér se ki hi va ta lá ba. Fon to sabb
be ik ta tá sa azon ban csak most kö -
vet ke zik a Szerb Or to dox Pat ri ar -
chá tus szék he lyén, a ko szo vói
Pec ben. Az új egy ház fő óvott Ko -
szo vó el fe lej té sé től, „ahol a szerb
or to dox egy ház tör té nel mét ír ták,
mert az a mi Je ru zsá le münk”.

Mün chen, Né met or szág. Lá zas
ké szü lő dés sel vár ják eb ben az év -
ben a né met or szá gi ke resz té nyek
a má so dik öku me ni kus egy há zi
na po kat (Kirchen tag), ame lyek -
től az öku me ni kus moz ga lom

meg ele ve ne dé sét re mé lik. A
Kirchen tag el nö ke be je len tet te,
hogy – bár kö zös ka to li kus–evan -
gé li kus úr va cso ra nem le het sé ges
– az or to dox egy ház „ke nyér ál -
dó” szer tar tást ter vez.

Va ti kán vá ros. A pá pa ta lál ko -
zott Ro wan Wil li ams ang li kán ér -
sek kel. Fő leg azt a ja vas la tot vi -
tat ták meg, amely meg könnyí te -
né az ang li kán pa pok át té ré sét és
szol gá lat ba vé te lét a ka to li kus
egy ház ba. A pá pa sze rint ki olt ha -
tat lan ma is az öku me né utá ni
vágy, bár sok prob lé mát meg kell
még ol da ni. Hang sú lyoz ta vi -
szont a ró mai ka to li kus–or to dox
dia ló gus el ső sé gét, már csak a kö -
zös li tur gi ai ha gyo mány mi att is,
bár az or to dox egy há zak nem is -
me rik el a ró mai pá pát sa ját egy -
ház fő jük nek. Kü lön ki emel te,
hogy a lu the rá nu sok kal az esz me -
cse rét az augs bur gi nyi lat ko za ton
túl is foly tat ni kell.

Jos, Ni gé ria. Több mint ezer ha -
lott ja van már az egy év ti ze de fo -
lyó ke resz tény–musz lim vi szá -
lyok nak. Ja nu ár má so dik he té ben
két száz ha lott ja volt a fegy ve res
össze tű zés nek. Fé lő, hogy nem
val lá si, ha nem tisz tán fa ji és gaz -
da sá gi okok van nak a „há bo rú”
hát te ré ben.

Bang kok, Thai föld. 21–26 éves
musz lim fi a ta lo kat fo gott el a
rend őr ség, mi u tán több ke resz -
tény temp lo mot fel gyúj tot tak.
Így akar tak til ta koz ni a ma laj zi ai
bí ró ság dön té se el len, amely sze -
rint ke resz té nyek is ne vez he tik
is te nü ket Al lah nak, nem csak a
musz li mok.

Aer gu na, Kí na. Öt ven év óta elő -
ször volt sza bad or to dox temp lo -
mot épí te ni, mi u tán a „kul tu rá lis
for ra da lom” az az előtt lé te ző ti -
zen nyol cat le rom bol ta. A mint -
egy har minc ezer kí nai or to dox
ke resz tény nek nincs sa ját pap ja, a
hí vők ma guk ra ma rad tak. A hong -
kon gi orosz or to dox egy ház se gí ti
és gon doz za őket.

Moszk va, Orosz or szág. Hil ari -
on ér sek, az or to dox egy ház kül -
ügyi hi va ta lá nak ve ze tő je saj ná -
la tát fe jez te ki ami att, a Né met
Evan gé li kus Egy ház szö vet ségz
(EKD) nőt vá lasz tott el nö ké -
nek. „Ez zel vé get ér het az Orosz
Or to dox Egy ház és az EKD kö -
zöt ti pár be széd” – je len tet te ki
az ér sek.

Ki jev, Uk raj na. Az or szág ban hi -
va ta lo san 31 ezer val lá sos kö zös -
sé get tar ta nak szá mon. En nek fe -
le or to dox, 3500 gö rög ka to li kus,
901 ró mai ka to li kus, 268 zsi dó,
521 musz lim és 8578 kü lön fé le
pro tes táns gyü le ke zet (az utób bi -
ak kö zött van nak a kár pát al jai ma -
gyar re for má tu sok is).

Isz lá má bád, Pa kisz tán. Má ig
bör tön ben ül le á nyá val az a ke -
resz tény misszi o ná ri us, akit az el -
múlt ok tó ber ben tar tóz tat tak le
az zal a vád dal, hogy la po kat té -
pett ki a Ko rán ból. Az or szág ban
ér vé nyes „is ten ká rom lá si pa rag -
ra fus” alap ján sok évi bör tön bün -
te tés re ítél he tik őket. A fog va tar -
tot tak sze rint ezek mind ha mis vá -
dak

Ham burg, Né met or szág. A né -
met hír szol gá la ti te le ví zió je len té -
se sze rint a vi lá gon 100 mil lió
azok nak a ke resz té nyek nek a szá -
ma, akik hi tük mi att ül dö zést
szen ved nek. A meg döb ben tő té -
nyen fe lül a szo mo rú mind eb ben
az, hogy a nyu ga ti, úgy ne ve zett
ke resz tény kor má nyok ez el len
se hol nem eme lik föl sza vu kat, vi -
szont nagy vo na lú an en ge dé lye zik
or szá ga ik ban a ke resz tény ül dö ző
or szá gok ból jö vők it te ni szen tély -
épít ke zé se it. Az Am nesty In ter -
na ti o nal sze rint leg alább tíz or -
szág ban szó sem le het val lás sza -
bad ság ról, to váb bi ti zen öt ben pe -
dig csak rész le ges ről.

Al-Kifl, Irak. Ré gi ha gyo mány
sze rint eb ben a hely ség ben őr zik
Ezé ki el pró fé ta ham va it. Mind zsi -
dók, mind ke resz té nyek ked velt
bú csú já ró he lye a sír ja. A musz li -
mok nak ez so ha nem tet szett, a sír -
hely fel ira tá nak táb lá ját már össze
is tör ték. Most az ira ki ha tó sá gok a
sír fö lé nagy me cse tet sze ret né nek
épí te ni, hogy meg szűn jék a zsi dó
és ke resz tény bú csú já rás.

Pá rizs, Fran cia or szág. Több mint
húsz ezer fő nyi de monst rá ló til ta -
ko zott a mag zat el haj tás har minc öt
év vel ez előt ti en ge dé lye zé se el len.
Ezt kí ván ják meg is mé tel ni szep -
tem ber 18-án Ber lin ben is.

Ra bat, Al gé ria. Ket tő től öt évig
ter je dő bör tön re ítél het nek bár -
kit, aki egy musz li mot más val lás -
ra mer át té rí te ni. Az or szág ős la -
kói, a ber be rek kö zött igen ter jed
a pro tes tan tiz mus, bár a 33 mil li ós
or szág la kó i nak csak ti zen hat szá -
za lé kát te szik ki.

Mün chen, Né met or szág. Egy há -
za fo ko zott erő fe szí té se ket tesz,
hogy a misszi ói te rü let té vált Né -
met or szág ban a hit fon tos sá gá ra
föl hív ja a fi gyel met – je len tet te ki
Jo han nes Fried rich ba jor evan gé li -
kus püs pök. Egy há zá nak ugyan is
az el múlt év ben húsz ezer em ber
for dí tott há tat.

Bré ma, Né met or szág. Mint egy
száz éve elő ször for dul elő, hogy
az Orosz Or to dox Egy ház temp -
lo mot épít Né met or szág ban.
Most ké szül tek el a vá ros ban élő,
hét száz ta got szám lá ló gyü le ke zet
temp lom épí té si ter vei. A gyü le ke -
zet a moszk vai pat ri ar chá tus hoz
tar to zik.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia el nök sé ge tisz te let tel meg hív ja a
té ma iránt ér dek lő dő ket ta nul má nyi kon fe ren ci á já ra már ci us 5-én és 6-
án a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba.

P R O G  R A M
Már ci us 5., pén tek
17.00: Nyi tó áhí tat – id. Zász ka licz ky Pál – ál ta lá nos be ve ze tés
18.00: Va cso ra
19.00: A ma gyar–szlo vák kér dés ke resz tény meg kö ze lí tés ben – Kä fer Ist ván,

a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem pro fesszo ra (Pi lis csa ba) •
A zsol nai zsi nat (1610) ha tá ro za ta i nak má ig tar tó je len tő sé ge – Ker tész
Bo tond tör té nész (Bu da pest)

21.30: Es ti imád ság

Már ci us 6., szom bat
8.00: Reg ge li áhí tat – Ha fen scher Ká roly
8.30: Reg ge li
9.15: A né pek ki ala ku lá sá nak teo ló gi ai ér té ke lé se az ószö vet sé gi ős tör té net ben

– Bándy György, a Po zso nyi Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak
professzo ra

10.30: Ká vé szü net
11.00: Ér tel mi sé gi ként két kul tú rá ban – Hun ik Pé ter pszi chi á ter, író

(Duna szer da hely)
12.30: Ebéd
13.30: Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti: Fa bi ny Ta más püs pök
15.00: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rá val – Fa bi ny Ta más püs pök

A rész vé te li díj szál lás sal, tel jes el lá tás sal: 5 100 fo rint. Je lent kez ni feb -
ru ár 20-ig le het, csak írás ban, pos tai le vél ben az ok ta tá si köz pont cí mén
(8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.), il let ve e-mail ben: rev fu lop@lu the ran.hu.

A Lu ther-ró zsa szí nei
Anya nyelv – egy ház – nem zet

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem 2010. má jus 9–15. kö -
zött negy ve ne dik al ka lom mal ren de zi meg aka dé mi ai nap ja it. A hat na -
pos kon fe ren ci á ra Nyír egy há za-Sós tó für dő par kos üdü lő te le pén, fes tői
kör nye zet ben, tisz ta vi zű tó és él mény für dő kö ze lé ben ke rül sor, té má -
ja: A szo li da ri tás ide je.

Az elő adá sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek, mun ka cso por tok mel lett
ez út tal a prog ram fon tos ré szét al kot ják a ki rán du lá sok. A részt ve vők
meg lá to gat ják az evan gé li kus és a re for má tus egy ház ál tal fenn tar tott,
pél da mu ta tó em be ri szo li da ri tás ról ta nús ko dó he lyi sze re tet ott ho no -
kat, to váb bá Nyír egy há za kul tu rá lis em lé ke it. Ki rán du lá son is mer ked -
nek meg az el ra ga dó sza bol csi táj jal, és – a sza bad egye tem tör té ne té ben
elő ször – egész na pos lá to ga tást tesz nek Kár pát al ján.

Má jus 11-én Tár sa dal mi té nye zők sze re pe a ma gyar gaz da ság fej lő dé sé ben
cím mel Far kas Be á ta sze ge di egye te mi do cens és Pog át sa Zol tán sop ro ni
köz gaz dász elő adá sa it – a Svájc ban szo ká sos kont ra dik tó ri us mó don –
a gen fi Ung er Lász ló köz gaz dász fog ja mo de rál ni.

Ál do zó csü tör tö kön Be reg szá szon, öku me ni kus is ten tisz te le ten
Gábry Sán dor köl ni re for má tus lel kész igét hir det, La borczi Gé za nyír -
egy há zi evan gé li kus lel kész úr va cso rát oszt. Utá na meg te kin tik a vá ros
ma gyar in téz mé nye it, majd Mun ká cson a szak sze rű en res ta u rált vá rat
és Mun ká csy Mi hály szü lő há zát. A gaz dag kul tu rá lis prog ram ban Se bes -
tyén Már ta és ze nész ba rá tai, a nagy hí rű Nyír egy há zi Cant emus Kó rus,
Be recz And rás me se mon dó, Krú dy Gyu la em lé két idé ző iro dal mi mű sor
és Pre gi tzer Fru zsi na elő adó mű vész sze re pel.

A kon fe ren ci át kö ve tő szom ba ton fa kul ta tív ki rán du lás ra van le he tő -
ség Szat már cse ké re (Köl csey sír já hoz), Nyír bá tor ra, Csa ro dá ra és Tá -
kos ra, a hí res – gó ti kus, il let ve ka zet tás – temp lo mok hoz.

Je lent ke zés már ci us 29-ig: Nagy Ju dit, Ol ta lom Sze re tet szol gá lat,
H–4400 Nyír egy há za, Kas sa köz 3., tel.: +36-42/500-946, e-mail: ol ta -
lom@lu the ran.hu.

A szo li da ri tás ide je
Meg hí vó a pro tes táns sza bad egye tem
ta lál ko zó já ra

Stutt gar ti ma gyar pro tes táns gyü le ke zet: 1000 EUR
Kol tai Re zső nyu gal ma zott lel kész (Svéd or szág): 60 EUR
Gen fi ma gyar pro tes táns gyü le ke zet: 50 CHF
Pest szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház köz ség: 5000 HUF
N. N., Sár szent lő rinc: 5000 HUF

Kö szön jük ol va só ink ado má nya it, me lye ket az Úti társ nyom da-és pos ta költ sé ge i re for dí tunk.

Ado má nyok
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