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Amint az Evan gé li kus Élet
2010/11. szá ma már hírt
adott ró la, a Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
2010. már ci us 5-én és 6-án
má so dik al kal om mal ren -
dez te meg ta nul má nyi kon -
fe ren ci á ját A Lu ther-ró zsa
szí nei cím mel Rév fü lö pön,
az Or dass La jos Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont ban.
Szer zőnk ez út tal ke vés bé
az eg zakt be szá mo ló ra, in -
kább a ren dez vé nyen szer -
zett be nyo má sok to vább -
adá sá ra tö rek szik.

Nap fé nyes, de hű vös idő fo -
ga dott min ket Rév fü lö pön.
Ér dek lő dő és több szö rö sen
érin tett sze mély ként vá ra -
ko zás sal te kin tet tem, te -
kin tet tünk a ren dez vény re.
Az idő já rás pe dig mint ha
som máz ná a je lent – egy há -
za ink, né pe ink, nem ze te ink
hely ze tét, ál la po tát. Adott
a fény, ben ne a Lu ther-ró -
zsa összes szí ne, s mi még is
hű vös vi szo nyok kö zött di -
der günk.

Oda benn a kon fe ren cia -
köz pont ban ki szí ne se dik a
kép. Zász ka licz ky Pál lel -
kész, Pa li bá csi min dig meg -
nyug ta tó sza vai – Jé zus kö -
ve té sé re hív. Bi zo nyos ér -
te lem ben elő nyös hely zet -
ben vol tunk mi, „majd nem
két nyel vű ek”, hisz is mer -
jük mind két nyel vet. Ta -
nul tunk Vö rös mar tyt, de Or -
szágh-Hvi ez dos lav je len tő -
sebb mű ve i vel is is mer ked -
tünk. Ki emel ke dő en, gyö -
nyö rű en fog lal ja össze Kä -
fer Ist ván pro fesszor az iro -
dal mi, kul tu rá lis együtt -
élést a ma ga ki csi nyes gyű -
löl kö dé se i vel, de fel eme lő,
hogy a köl csö nös tisz te let
szük sé ges sé re is rá mu tat.

Majd meg áll unk egy tör -

té nel mi ese mény nél. A
zsol nai zsi nat 1610-ben az
evan gé li kus egy ház szer ve -
ze ti, szer ke ze ti ki ala kí tá sá -
ban ma ra dan dót al kotott.
Bi zony ta lan ko dunk. Szlo -
vák, ma gyar vagy ép pen né -
met ügy volt ez? Ak kor
nem így gon dol koz tak. Sőt
la ti nul jegy ző köny vez tek.
Nem volt Szlo vá kia, sőt az
adott pil la nat ban egy sé ges
Ma gyar or szág sem. A zsol -
nai zsi nat az evan gé li kus egy -
ház ügye volt, mely nek so -
rán a má sik nyel vi sé gé nek
fon tos sá ga, test vé ri tisz te -
le te is meg nyil vá nult. 

Hány szor el ka lan do zunk
a re for má ció vív má nya i tól!
Bár csak ad ná a jó Is ten,
hogy or szá gunk ban az 1610-
es zsi nat lel kü le te tér ne
vissza, s nem a je len kor
rossz hí rű Zsol ná ja – Zili -
na. Ne künk, ma gya rok nak
meg je gyez ném, hogy ak kor
és ott a zö mé ben írás tu dat -
lan szlo vák nyel vű evan gé -
li kus ság gót be tűs, ócseh
nyel vű Bib li á val és éne kes -
köny vek kel bírt; még év -
szá za do kig ne he zebb hely -
zet ben volt, mint az ak kor
is meg osz tott ma gyar ság. S
min den ne héz ség el le né re
ki ala kult a Tra nos ci us-ke -
gyes ség.

Egy nyel vű nek te rem te -
tett a vi lá gunk – jó volt hall -
gat ni Bándy György pro -
fesszort. Már egé szen fel -
me le gí tett min ket az Úr
üze ne te Rév fü lö pön. Már-
már nyel vész ke dünk. Sőt
ért jük egy mást, szlo vá ki ai
ma gyar, ma gyar or szá gi
szlo vák. Pa ló cos ma gyar és
ma gya ros szlo vák – Jé zus
kö ve tői! – ér tik egy mást.
Van nak szí ne ink, s eze ket a
szí ne ket hor doz za a Lu -
ther-ró zsa. 

Szé pen ki tel je se dik a
kon fe ren cia Huncík Pé ter
elő adá sá val. Ad ja a jó Is ten,
hogy né pe ink, nem ze te ink
ve ze tői meg fo gad ják az
aján lá sa it, ta ná csa it. Az
aján lás: a sze re tet tör vé nye
min den na pi éle tünk meg ha -
tá ro zó ja, alap ja kell hogy le -
gyen. Ez az is mert ti tok.

Össze gez ve a két nap
tör té né se it: kel le nek az
ilyen kon fe ren ci ák. Is ten -
nek há la, na gyon jól si ke -
rült. Bár csak mind több
em ber hez el ér ne a szel le -
mi sé ge s ha tá sa – az az üze -
net, hogy ért jük egy más
be szé dét, és hall juk meg a
Szent lé lek ál tal a má si kat
is. El tá vo lod tunk egy más -
tól, mert a bá be li bűnt hor -
doz zuk. S ri deg vi szo nyok
között él jük meg nap ja in -
kat, ezt lát juk a min den na -
pok nyo mo rú sá ga i ban.
Mert ne fe led jük, ki csiny
ha zánk ban (Szlo vá ki á ban –
a szerk.) van  nak lel kész fe -
gyel mik is és olyan ese tek,
amikor ta nács ta lan nak,
erőt  len nek érez zük ma -
gun kat. Egye dül Jé zus ál tal
va gyunk si ker re hi vat va!

A Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia sta tútu má ban
ta lán nem is sze re pel a nem -
ze tek kö zöt ti fe szült sé gek
eny hí té se. Még is meg győ -
ző dé sem, hogy a Maek jó
úton ha lad, mert le he tő sé -
get, te ret, esélyt ad a má sik
meg is me ré sé re. Ezt foly tat -
ni kell. És örö möm re szol -
gál na, ha a Szlo vá ki ai Evan -
gé li kus Egy ház ke re te in be -
lül szlo vá kul is el han goz ná -
nak a rév fü lö pi elő adá sok.
Ér dek lő dő, öröm te li vá ra -
ko zás sal hall gat nám új ra.

Erős vár a mi Is te nünk!
Sr na Zol tán fel ügye lő

(Százd, Szlo vá kia)

Ami kor „pa ló cos ma gyar”
és „ma gya ros szlo vák”
egy nyel vet be szél…
A Lu ther-ró zsa szí nei 2.

Feb ru ár utol só hét vé gé jén
öku me ni kus lel kész ta lál -
ko zó nak adott ott hont a
kár pát al jai Ra hó. Az uni -
tá ri us, re for má tus, ró mai
ka to li kus és evan gé li kus
részt ve vők az er dé lyi To -
roc kó ról, Gyer gyó szent -
mik lós ról, a fel vi dé ki
Rozs nyó ról va la mint Bu -
da pest V. ke rü le té ből ér -
kez tek a Fe ke te- és Fe hér-
Ti sza ta lál ko zá sá nál fek vő
vá ros ba. Hogy mi ért ép pen
ezek a te le pü lé sek kép vi -
sel tet ték ma gu kat e ta lál -
ko zón? E kér dés re ak kor
kap hat vá laszt a kí ván csi
ol va só, ha meg lá to gat ja
Bel vá ros-Li pót vá ros hon -
lap ját, ahol rá ta lál a „Test -
vér vá ro sok” me nü pont ra.

A test vér vá ro si part ner kap -
cso lat ré vén szü le tett meg a
gon do lat: jó vol na, ha e Kár -
pát-me den cei, töb bé-ke vés -
bé ma gya rok ál tal is la kott
te le pü lé sek nem csak az ön -
kor mány za tok szint jén
ápol nák egy más sal a ba rát -
sá got, ha nem a kü lön bö ző
fe le ke ze tű egy ház köz sé ge -
ik is kap cso lat ba ke rül né nek
egy más sal. Az öt le tet tet tek
kö vet ték, és feb ru ár utol só
hét vé gé jén ró mai ka to li kus,
evan gé li kus, re for má tus és
uni tá ri us részt ve vők kel

meg ren dez ték az em lí tett
gyü le ke ze tek lel ké sze i nek
és pap ja i nak el ső öku me ni -
kus ta lál ko zó ját. A há zi gaz -
da sze re pét a he lyi ró mai ka -
to li kus gyü le ke zet, il let ve
Mi ku lyák Lász ló plé bá nos
vál lal ta. Az öt száz öt ven
éves múlt ra vissza te kin tő
kár pát al jai vá ros la kó i nak
szá ma a 2001-es nép szám lá -
lás kor 15 241 volt, eb ből 12
százaléknyi val lot ta ma gát
ma gyar nem ze ti sé gű nek.

A he lyi hí vek kel egy-egy
öku me ni kus is ten tisz te let
al kal má val nyílt mód ta lál -
ko zás ra. A két éve hol land
tá mo ga tás sal meg épült re -
for má tus temp lom ban a ra -
hói re for má tus kö zös sé get
gon do zó Lász ló Ká roly té -
csői lel kész fo gad ta a ven -
dé ge ket. Ige hir de tés sel Fe -
renc Gá bor to roc kói uni tá ri -
us lel kész, va la mint dr. Osz -
tie Zol tán bu da pest-bel vá ro -
si ró mai ka to li kus plé bá nos
szol gált. A má sik öku me ni -
kus is ten tisz te let re a ró mai
ka to li kus gyü le ke zet temp -
lo má ban ke rült sor; ezen a
li tur gi át Port ik-He gyi Ke le -
men gyer gyó szent mik ló si
plé bá nos ve zet te. Igét ez al -
ka lom mal Ká szo ni Jó zsef
bu da pes ti uni tá ri us lel kész,
va la mint e so rok író ja hir -
de tett.

A ta lál ko zó jó le he tő sé -
get kí nált ar ra, hogy a kö -
tet len együtt lé tek so rán a
részt ve vők  meg is mer hes -
sék egy más egy ház köz sé -
ge it. Így ki-ki meg oszt hat ta
a töb bi ek kel sa ját kö zös sé -
gé nek örö me it és ne héz sé -
ge it. Ezen kí vül a je len le vő
lel ké szek két elő adás meg -
hall ga tá sá val és meg vi ta tá -
sá val együtt gon dol kod hat -
tak né hány olyan kér dés ről,
ame lyek a kö zös ala pok ra s

a kö zö sen el vég zen dő fel -
ada tok ra irá nyí tot ták a fi -
gyel met. Az egyik elő adás a
pa pok és lel ké szek öku me -
ni kus moz ga lom ban be töl -
tött sze re pét vizs gál ta, a II.
va ti ká ni zsi nat alap ve té sét
he lyez ve hom lok tér be. A
má sik té ma fel ve tés a te -
rem tő Is ten s a te rem tett -
ség meg óvá sá ért fe le lős sé -
get vi se lő em ber kap cso la -
tát jár ta kö rül.

A pa pok és lel ké szek mel -

lett részt vett a kon fe ren ci -
án Si mon J. Za ven, Bu da -
pest V. ke rü le té nek egy há zi
és test vér vá ro si kap cso la to -
kért fe le lős ügy in té ző je, a
ta lál ko zó egyik esz mei
szer ző je s a szer ve zés
orosz lán ré szét is ma gá ra
vál la ló „mo tor ja”. A Kár -
pát-me den cei ma gyar ke -
resz té nyek össze tar to zá sát
erő sí tő együtt lé tet gaz da gí -
tot ta egy olyan rozs nyói
szlo vák anya nyel vű plé bá -
nos je len lé te is, aki ma gyar
hí vei ked vé ért ta nul ta meg
a ma gyar nyel vet.

A részt ve vők egyet ér tet -
tek ab ban, hogy a ta lál ko zó
jó le he tő sé get kí nált mind a
ma gyar–ma gyar, mind pe -
dig a ke resz tény öku me ni -
kus kap cso la tok erő sí té sé -
re, s hogy kí vá na tos len ne,
ha ezt az el ső hi va ta los
együtt lé tet a jö vő ben to -
váb bi ha son ló al kal mak kö -
vet nék. En nek szel le mé ben
hang zott el a bu da pes ti uni -
tá ri u sok ré szé ről a meg hí -
vás, mely sze rint az őszi
bel vá ro si Li pót-na pok ke -
re té ben e gyü le ke zet vár ja
majd a part ner te le pü lé sek
gyü le ke ze ti de le gá ci ó it.
Re mény ség sze rint ak kor
már a dél vi dé ki To po lya és
az er dé lyi Én la ka lel ké szei
és pap jai is je len tud nak

majd len ni, s kép vi sel te tik
ma gu kat azok a gyü le ke ze -
tek is, ame lyek az érin tett
te le pü lé sek ről a ra hói al ka -
lom ra nem tud tak el jön ni. 

Az el ső hi va ta los ta lál ko -
zó – úgy tű nik – ha gyo -
mányt te remt. De meg fon -
to lás ra és kö ve tés re mél tó
pél dát is kí nál hat más test -
vér te le pü lé sek szá má ra is. 

Cse lovsz ky Fe renc
evan gé li kus lel kész

(Bu da pest-De ák tér)

EGY MÁS TER HÉT HOR DOZ ZÁ TOK…

Öku me ni kus test vér vá ro si
lel kész ta lál ko zó Kár pát al ján

Áld ja meg Is ten a tal pa lat nyi föl det, ame lyet ott ho nod nak hívsz
Áld ja meg Is ten a ker tet, amit mű velsz és őr zöl
Áld ja meg Is ten a le ve gőt, ami át jár ja tü dő det, és él tet pil la nat ról pil la nat ra
Áld ja meg Is ten a vi zet, amely szom ja dat olt ja és fel üdít
Áld ja meg Is ten a jó ízű gyü möl csö ket, az éte le ket, ame lyek táp lál nak
Áld ja meg Is ten a köny ve ket, gon do la to kat, ame lyek rád ta lál nak
Áld ja meg Is ten sze ret te i det, ami ért gon dos kod nak ró lad
Áld ja meg Is ten a ta ní tó i dat, mes te re i det ne ked adott böl cses sé gü kért
Áld ja meg Is ten úti tár sa i dat a meg élt hit za rán dok út ján
Áld ja meg Is ten dol gos ke ze det, ér tel me det és fi gyel me det
Áld ja meg Is ten a pár ná dat, amely re éj je len te le haj tod a fe je det
Áld ja meg Is ten a föl di éle ted nek ál lí tott sír kö vet
Áld ja meg Is ten Élet re szü le té se det és ott hon ra ta lá lá so dat Őná la
Áld ja meg Is ten, hogy áld hasd és ma gasz tal hasd őt mind örök ké!

Var ga Gyön gyi
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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) Mi vel pe -
dig szá munk ra ma fi zi ka i lag ez
nem le het sé ges, an nál in kább ér -
de kel nek azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek ez meg ada tott: lát -
ták az Urat.

Va jon ki nek tűnt már föl, hogy az
is ten tisz te le te in ken el mon dott
Apos to li hit val lás ban a Szent há -
rom ság Is ten mel lett – Szűz Má ri -
án kívül – csak egyet len  sze mély
ne ve sze re pel: Pon ci us Pi lá tu sé?
Az ősi szó lás sal mi is kér dez het -
nénk: hogy ke rül Pi lá tus a kré dó -
ba? (Vagy né pi e seb ben: hogy ke -
rül a csiz ma az asz tal ra?) Ez zel
azt fe jez zük ki, hogy cso dál ko -
zunk, nem ért jük, ha va la ki vagy
va la mi az őt meg nem il le tő hely re
ke rült. Mit kezd jünk hát ez zel a
tar ta lé kos ka to ná val, aki a ró ma i -
ak tiszt vi se lői ka rá nak elég gé je -
len ték te len tag ja volt, a bi ro da lom
egyik leg ke le tibb, nem is annyi ra
fon tos csücs ké ben?

A ke resz tény ség egyik leg ré -
gibb egy há za, az egyip to mi kopt
egy ház a leg ma ga sabb emel vény -
re he lyez te, ami kor föl vet te
szent jei so rá ba Pi lá tust. Tisz te li
őt az zal a meg oko lás sal, hogy ez a
hely tar tó min dent meg tett, csak
hogy a ná zá re ti Jé zust fel ment se a
rá zú du ló vá dak alól. Hogy vé gül is
ez zel nem le he tett si ke re, an nak
oka ki zá ró lag zsi dó el len fe le i nek
a hajt ha tat lan sá ga volt.

De mi lett vol na, ha Pi lá tus an -
nak ide jén fel men ti Jé zust, és nem
jut tat ja ke reszt re? – kér de zi a
mai, mo dern tör té nész. Fe le le te
ez: Pi lá tus nél kül nem lett vol na
ke reszt re fe szí tés, anél kül Jé zus is
egy ma radt vol na a hí res rab bik
kö zül, de sem mi kép pen nem lett
vol na a re mény ked ve várt Mes si -
ás. A Meg fe szí tett nél kül nem len -
ne ke resz tény ség sem! Nem lett
vol na szük ség az Új tes ta men tum ra,
nem lett vol na ke resz ténnyé Eu -
ró pa. Meg ta ka rít hat tuk vol na ma -
gunk nak a szé gyen tel jes eret nek -
ül dö zést. No és a vé res ke resz tes
had já ra to kat…

Gon dot okoz az, hogy en nek a
tiszt vi se lő nek még csak a tel jes ne -
vét se is mer jük. El ső ne ve azt árul -
ja el csu pán, hogy a pont hu szi
nem zet ség ből va ló volt. A Pi lá tus
ne vet pe dig egye sek a kur ta lán -
dzsát je lö lő szó ból ve ze tik le; e
lán dzsát ki ér de me sült ka to nák ki -
tün te té sül kap ták. A ne ve la ti nul:
pi lum. De hol a név har ma dik tag -
ja? Min den tisz tes sé ges ró mai pol -
gár nak há rom szó ból állt a ne ve.

Az sem vet rá jó fényt, hogy sok
jót nem örö kí tet tek ránk ró la a
kor tár sai: nem volt jó hí re. Egyik
zsi dó fi lo zó fus sze rint, aki sze -
mé lye sen is ta lál ko zott ve le, gát -
lás ta lan és hajt ha tat lan ha tal mas -
ko dó volt. Ha csak te het te, vé rig
sér tet te a zsi dók val lá si ér zel me -
it, meg is lop ta őket, le mé szá rol -
ta tott sa má ri a i a kat, tö me gé vel fe -
szít te tett meg lá za dó kat. Még
Lu kács evan gé lis ta is em lít egy
szé gyen tel jes ese tet, ami kor ga li -
le a i ak „vé rét Pi lá tus az ál do za tu ké -
val ele gyí tet te” (Lk 13,1). Mind -
ezek is me re té ben te hát most már
nem úgy kell kér dez nünk, hogy
mi ként ke rült be le a hit val lás ba,
ha nem úgy: mi ért? Né hány nyo -
mós oka le he tett en nek.

Pi lá tus ta lál ko zott Jé zus sal. Sa -
ját sze mé vel lát ta őt. Sú lyos vá -
dak kal ter hel ten von szol ták elé -
be. Lát ta őt, mint az el fo got tat, a
ki szol gál ta tot tat, a meg kín zot tat.

És lát ta őt, mint aki szin te né mán
tűr te sor sát. Nem lá za do zott Is te -
ne el len, „mi kor gya láz ták, nem vi -
szo noz ta a gya lá zást, ami kor szen ve -
dett, nem fe nye ge tő zött…” (1Pt
2,23). Ha Pi lá tus zsi dó lett vol na,
biz to san eszé be ju tott vol na az is -
mert pró fé tai jö ven dö lés az Is ten
Szol gá já ról: „Ami kor kí noz ták, alá -
za tos ma radt… Mint a bá rány, ha
vá gó híd ra vi szik… ő sem nyi tot ta ki
szá ját…” (Ézs 53,7). 

Ró ma i ként er ről nem tud ha tott,
de az va ló szí nű leg fel tűnt ne ki,
hogy míg ő tö me ge ket sze re tett el -
pusz tí ta ni, itt – egyet len egy sze -
méllyel ta lál ta ma gát szem be. Jól
meg is néz het te ma gá nak ezt az
elé je ho zot tat. Ta nács ta lan sá gá -
ban ide-oda fut ko sott a bí rói szék -
nek ne ve zett Gab bata-kő és He ró -
des pa lo tá ja kö zött, ahol a Jé zus
meg fe szí té sét kö ve te lő tö meg
han gos ko dott. S ami kor tö vis ko -
ro ná san, bí bor pa lás to san még is -
csak ki ve zet te elé jük Jé zust, mi u -
tán szin te ijed ten ál lí tot ta, hogy
bűn te len nek ta lál ja a vád lot tat,
már csak er re a val lo más ra fu tot ta
az ere jé ből: „Íme, az em ber!”

Pi lá tus az em bert lát ja Jé zus ban,
a ma ga esen dő sé gé ben és ki szol -
gál ta tott sá gá ban. Az em be ri go -
nosz ság mély sé gé be el süllye dőt.
Aki még a ke reszt fán is Is te nét
kér de zi, hogy mi ért hagy ta el őt.

Nem vé let le nül ke rült be le Pi lá -
tus a hit val lás ba. Pon to san tud juk
ró la, hogy Kr. u. 26 és 36/37 kö -
zött volt Cé zá reá ban szé ke lő ró -
mai fő tiszt vi se lő. Az ő szol gá la ti
ide jé re esett te hát Jé zus pö re és
meg fe szí té se. S ez igen fon tos, hi -
szen kü lön ben sem mi más, az idő -
pon tot il le tő ada tunk nem len ne az
ese mény iga zo lá sá ra. 1961 óta pe -
dig ré gé sze ti bi zo nyí té kunk is
van: Cé zá reá ban olasz ku ta tók ta -
lál ták meg azt a kő da ra bot, amely -
be Pon ti us Pi la tus nak és csá szá rá -
nak, Ti be ri us nak a ne ve van be vés -
ve. Más részt a ne vé nek ilyen
szor gos meg őr zé se azt is biz to sí -
tot ta, hogy Jé zus pö re és ha lá la
nem ma radt va la mi je len ték te len,
vi dé ki ese mény, ha nem olyan ná
vált, amely még a nagy Ró mai Bi -
ro dal mat is érin tet te. Jé zus ügye
már itt „vi lág tör té ne ti ese mény”
lett, és ahogy Pi lá tus ne ve so ha ki
nem ke rül het a ke resz tény hit val -
lás ból, úgy ma rad örök ké igaz,
amit az evan gé li um ta nú sít: „És az
Ige meg je lent és kö zöt tünk ütöt te föl
sá to rát….” (Jn 1,14)

Egyéb ként szó fu kar még az
evan gé li um is, ami Pi lá tust il le ti.
Ta lán ezért is köl töt tek hoz zá
olyan so kat és szí ne set a Bib li án
kí vü li iro da lom ban. Szám ta lan -
szor ál lí tot ták, hogy Jé zus ki hall -
ga tá sa tel je sen meg vál toz tat ta,
sőt ke resz ténnyé tet te őt. Egye -
sek még fe le sé gé nek a ne vét is
tud ni vél ték: Cla u dia Prok la ő, aki
nem csak hogy Jé zus kö ve tő je lett,
de a gö rög egy ház min den év ok -

tó ber 27-én Szent Prok la ként ün -
nep li is őt. 

Evan gé li u ma ink azon ban két
en nél sok kal fon to sabb moz za na -
tot örö kí tet tek meg Pi lá tus szen -
ve dés tör té net be li sze rep lé sé ről.
Nagy te her ként he lyez te min den
nem ze dék szí vé re azt a kér dést,
amely re köz vet le nül nem ka pott
fe le le tet: Mi az igaz ság?

Pi lá tus a kér dést za va rá ban ve -
tet te fel és ta lán ki té rő leg is. Hi -
szen Jé zus már be szélt ko ráb ban
is ar ról, hogy Ke resz te lő bi zony -
sá got tett az igaz ság ról (Jn 5,33).
De Pi lá tus kér de zé se előtt is vi lá -
go san szólt: „…én azért jöt tem a vi -
lág ba, hogy bi zony sá got te gyek az
igaz ság ról: min den ki, aki az igaz -
ság ból va ló, hall gat az én szóm ra.”
(Jn 18,37) S ez a kül de té se nem e
vi lá gi ha tal mas sá gok tól, ha nem
túl nan ról, az az Is ten től va ló. Ben -
ne van je len az is te ni üze net. Pi lá -
tus nak vi gyáz nia kel le ne, ne hogy
ez zel az is te ni vi lág gal ke rül jön
össze üt kö zés be. Ta lán va la mit
meg sej tett eb ből a sváj ci Dür ren -
matt, aki nek Pi lá tus cí mű drá má já -
ban a fő sze rep lő szá má ra Jé zus a
vég ső dön tés nagy alak ja. Raj ta le -
het tá jé ko zód ni, de el is le het buk -
ni. Pi lá tus az utób bi ál do za ta lett.

Egy be hang zó an ta nú sít ják
evan gé li u ma ink, hogy Pi lá tus –
az ál lam ha ta lom kép vi se lő je ként
– po li ti kai sík ra igye ke zett te rel -
ni Jé zus ügyét. Ért he tő mó don.
El vég re úgy sem is mer te ki ma gát
a zsi dó mes si á si vá ra dal mak sű rű -
jé ben. Va ló szí nű leg ezt a vád sze -
le tet szí ve sen kap csol ta vol na ki a
ki hall ga tás nál. Jé zus zsi dó vá do -
ló i nak sem kel lett so kat ma gya -
ráz ni, hogy val lá si, vi tás kér dé se -
ik kel so kat nem ér nek el a ró ma i -
nál. Jól jött te hát az al ka lom a
szín val la tó kér dés re: „Te vagy a
zsi dók ki rá lya?” Már csak azért is,
mert ez az em ber egész Ga li le át
és a Jor dán vi dé két ál lan dó an az
Is ten Ki rály sá gá ról szó ló ta ní tás -
sal hoz ta láz ba. A ha ta lom em be -
re csá szá rá nak volt szol ga i an en -
ge del mes ke dő alatt va ló ja, aki
min den hó dí tás al kal má val el űz te
vagy meg öl te a he lyi ki rá lyo kat.
Már csak ter mé sze tes, hogy itt
he gyez te Pi lá tus a fü lét.

Éles sze mű ku ta tók fe dez ték
fel, hogy Jé zus so ha nem volt haj -
lan dó vá la szol ni, ha az ő ki rály sá -
ga fe lől fag gat ták. Ki vé telt ké pez
Ka ja fás és Pi lá tus. Ők ket ten kép -
vi sel ték hi va ta lo san az ak ko ri
idők val lá si és pol gá ri ha tal mát.
Há lá sak va gyunk má ig is Pi lá tus -
nak ezért a kér dé sé ért, mert Jé zus
vi lá gos vá laszt adott mind két ha -
tal mas ság nak. Ka ja fás nak ér té sé -
re ad ta, hogy az ő ki rály sá ga más,
mint ami re az gon dolt. Pi lá tus ról
pe dig tud ja, hogy csak amat tól
vet te a kí ván csis ko dó kér dést. Pe -
dig a hely tar tó sej ti, hogy ez a
meg gyö tört, meg kín zott ga li le ai
nem le het ve szé lyes ve tély tár sa a
ró mai csá szár nak, el len fe le pe dig
egy ál ta lán nem. Az igaz ság és a
ha ta lom nemigen fér nek meg egy -
más sal! Ha zu dik, aki a ha ta lom
igaz sá gá ról akar ja meg győz ni a vi -
lá got.

Pi lá tus is el mond hat ta vol na az
apos to li bi zony ság té telt: „Ami
kez det től fog va volt, amit hal lot tunk,
amit sze münk kel lát tunk, amit meg -
fi gyel tünk, amit ke zünk kel is meg ta -
pin tot tunk, azt hir det jük az élet igé -
jé ről.” (1Jn 1,1) Nem baj azért, ha
be le ke rült a Cre dó ba, a mi hit val lá -
sunk ba. Ta nú ő, ha nem is a leg -
sze ren csé sebb.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Pi lá tus

La punk ha sáb ja in im már ha gyo -
mány, hogy be szá mo lunk az Eu -
ró pai Ma gyar Evan gé li u mi If jú -
sá gi Kon fe ren cia (EME IK)
nagy he ti kon fe ren ci á já ról. A ta -
lál ko zó nak hosszú idő óta a né -
met or szá gi Holz ha us en misszi ói
köz pont ja ad ott hont. Az aláb bi -
ak ban egy fi a ta los, egy szer s mind
hí vő lel kü le tű, len dü le tes, min -
den ízé ben szub jek tív él mény be -
szá mo lót ol vas ha tunk az idei al -
ka lom ról egy Po zsony ban élő
test vé rünk tol lá ból.

Az egyik ba rát nőm mel, Jú li á val
kö zö sen vet tem részt az EME IK
2010-es kon fe ren ci á ján Holz ha u s -
en ben. Én elő ször, ő meg ta lán ti -
zen ne gye dik al ka lom mal. Gon -
dol tam már ko ráb ban, hogy egy -
szer el men nék. Idén ke rült rá sor,
de hogy őszin te le gyek, azért,
mert az Úr már há rom he te min -
den imád ko zás al kal má val, az tán
már na pon ta több ször is mond ta,
hogy men jek. Min den fé lel mem
el le né re (be fog nak-e fo gad ni, be
tu dok-e il lesz ked ni?) csak „be ad -
tam a de re kam”, s jól tet tem, hisz
az Úr min dig job ban tud ja…
Nem hi á ba tart ja ő élet ben im már
öt ven egye dik éve ezt a kon fe ren -
ci át, aho va egész ge ne rá ci ók jár -
nak: nagy szü lők, uno kák és fi a tal
fel nőt tek is.

Szó val je lent kez tem, Jú lia ba -
rát nőm nagy örö mé re. An nak el -
le né re, hogy már több tu cat nyi -
szor hal lot tam, hogy mi lyen jó a
ta lál ko zó, Jú lia so sem tud ta meg -
fo gal maz ni, mi ért is annyi ra.
Most már tu dom, és azt is, mi ért

olyan ne héz meg fo gal maz ni. Min -
den eset re fél na pon ta vál to zott a
vé le mé nyem. Olyan volt, mint
egy jó film, amely re még alud ni
kell pá rat, hogy meg ér jen és ki ala -
kul jon va la mi vég ső kép, s ez pe -
dig a kö vet ke ző.

Mi fél nap pal ké sőbb, a va sár -
na pi is ten tisz te let re ér kez tünk.
Ami meg le pett, az az át lag élet -
kor volt. Ki de rült, hogy ott van -
nak az az nap vég ző dő pres bi te ri
kon fe ren cia részt ve vői. No de
ha az összes idő sebb el megy, ak -
kor alig ma ra dunk pá ran, gon dol -
tam. S még is ez volt az a pont,
ahol a kon fe ren cia ne kem a leg -
töb bet ad ta. Igaz, hogy el ment a
fe le tár sa ság, s így az át lag élet -
kor je len tő sen „ja vult”, de még
így sem lett hu szon va la mennyi.
A fi a ta los len dü let, a részt ve vők
hoz zá ál lá sa, éle te azon ban si mán

„le pi pál ja” a ti zen éve se két, s
hogy mi ért?

Rit kán, na gyon rit kán él vez he -
tem olyan em be rek tár sa sá gát,
akik már nem évek, ha nem év ti ze -
dek óta az Úr ral jár nak. Meg-meg -
újul nak az ő Lel ke sze rint, te hát
fi a ta lok. A sok ne héz ség és kí sér -
tés meg edzet te őket, te hát ru gal -
ma sak, ki pró bál tak. Gyü möl csö -
ket hoz tak és hoz nak, te hát nyi -
tot tak és ter mők, mer nek és tud -
nak ad ni. Va la hogy te le van nak
re mény ség gel (no meg bé ké vel és
öröm mel), ami en gem is meg szé -
gye nít het ne.

A hi te les elő adók, len dü le tes
prog ram (amely a pi he nés nek is
ad he lyet), em be rek, akik együtt
akar nak len ni, és ki hasz nál ják az
időt, de még sem fe szí tik túl (ho -
gyan is csi nál ják? én is így sze ret -
ném!), nyi tott tár sa ság, tar tal mas
és ér de kes be szél ge té sek, élet ízű-
és sza gú bi zony ság té te lek mind a
fen ti be nyo má so mat erő sí tet ték.

Így az tán a na gyon ala pos és
mély re ha tó bib lia ta nul má nyo zás
Fe ke te Ká roly ve ze té sé vel, Pin tér
Kar csi bá csi sok-sok sze re tet tel és
ta pasz ta lat tal te li tűz delt elő adá sa
(ha mi nem nyolc van, ha nem fe le -
annyi idő sen annyi ra össze sze det -
ten és szó ra koz ta tó an tud nánk
be szél ni!), az iro dal mi est
(mennyi gyö nyö rű, té má hoz il lő
vers és no vel la!), az if jú sá gi est
(mennyi öt let, be le élés és ne ve -
tés), az ár ve rés (jó öt let, mi is csi -
nál hat nánk) csak úgy mond hab
volt a tor tán. Pe dig ez volt a hi va -
ta los prog ram. Még va la mi: a Ber -
ke si Sán dor ve zet te kó rus ak ko ra

ze nei él ményt adott, hogy ne kem
hi he tet len volt, mi ként le het va la -
mi ennyi re szép…

A vi gí lia pén tek es te: min den
ke resz tény em ber nek azt kí vá -
nom, hogy éle té ben leg alább egy -
szer, de in kább sok szor így él je
meg a hús vét va ló sá gát, lel ki sé gét,
mély sé gét, azt, amit va ló ban je -
lent. Ez volt az egész al ka lom
csúcs pont ja.

Egy va la mi volt, ami ne ga tí van
érin tett: a sok fé le-faj ta étel, bő sé -
ges kí ná lat, svéd asz ta los meg ol dás
nö vel te a de rék bő sé ge met. Azt hi -
szem, van ho va nö ve ked nem a kí -
sér tés nek va ló el len ál lás ban…

Et től az egy től el te kint ve most
már ér tem, mi ért tud ja már most
Jú lia meg so kan má sok, hol töl tik
2011-ben a nagy he tet. Önök tud -
ják, hogy hol töl tik?

Do bai Jú lia

A test vé ri kö zös ség
is mét együtt
Nagy he ti fel töl tő dés Holz ha us en ben
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– Ma gyar or szá gon vé ge zett re for -
má tus lel ki pász tor ként ho gyan lett a
sváj ci ma gyar pro tes tán sok lel ki ve -
ze tő je?

– Ami kor re gé nyes élet raj zo kat
ol vas az em ber, gyak ran eszé be
jut, mennyi min den be le fér egy
em ber éle té be, mi lyen
uta kat tud va la ki be jár -
ni, mi lyen tá vol sá go kat
tud át fog ni, a szó nak
nem csak föld raj zi, de
kul tu rá lis és lel ki ér tel -
mé ben is. Ha be le gon -
do lok ab ba, hogy egy
nem túl nagy aba ú ji fa lu
re for má tus gyü le ke ze -
té ből in dul tam, ahol a
lá tó kö rünk sem lel ki,
sem más ér te lem ben
nem volt túl szé les, ak -
kor csak há lát tu dok ad -
ni Is ten nek, hogy ed dig
meg en ge dett ne kem
egy olyan élet utat,
amely nek egyik leg fon -
to sabb jel lem ző je ként
ép pen a lá tó ha tár ki tá -
gu lá sát tar tom. 

A mis kol ci kö zép is -
ko lás évek után Deb re -
cen be ve ze tett az utam,
ahol a szo ci a lis ta rend -
szer utol só éve i nek ver gő dé se
mel lett meg él het tem a rend szer -
vál tás el ső éve i nek va jú dá sa it is.
A teo ló gi án is egy szer re volt je len
ez a két faj ta gon dol ko dás. Vol tak
ré gi vá gá sú, rend szer hű ta ná ra im,
és vol tak olya nok, akik min dig
igye kez tek ar ra em lé kez tet ni
min ket, hogy a po li ti kai rend sze -
rek csak ku lisszák, de ezek mö -
gött ott van az a nagy Ren de ző,
aki vel ne künk iga zán dol gunk
van. Deb re cen – bár so kat har col -
tam ve le a ma gam mód ján – szin -
tén egész élet re meg ha tá ro zó is -
ko la ma rad. 

Az utá na kö vet ke ző idő szak is a
ta pasz ta lás és a szol gá lat je gyé ben
telt. Csak na gyon váz la to san a
szol gá la ti he lye im: Vol tam ven -
dég lel kész egy évig az ak kor ép -
pen új já szer ve ző dő Kár pát al jai
Re for má tus Egy ház ban. Ösz tön -
dí jas le het tem Mün chen ben. Ti -
sza új vá ro si és aba ú ji meg bí za tá -
sok után hat évig egye te mi lel kész
Deb re cen ben. Egy Ame ri ká ban
töl tött ön kén tes év után egy re -
for má tus rá dió egy há zi mű so ra it
szer keszt het tem Mis kol con. Ott
ta lál koz tam a sváj ci test vé rek pá -
lyá za tá val, akik lel készt ke res tek,
és mi vel én már köz ben ma gam is
új ra vágy tam a gyü le ke ze ti szol gá -
lat ra, így a két szán dék ta lál ko -
zott, és – em be ri leg néz ve –
„meg vá lasz tá som hoz ve ze tett”.

– Az el múlt idő szak ban mi lyen ta -
pasz ta la to kat gyűj tött a sváj ci ma -
gyar pro tes tán sok kö ré ben vég zett
szol gá la ta alatt?

– Né met or szá gi és ame ri kai ma -
gyar kö zös sé gek ben gyü le ke ze ti

tag ként vagy lá to ga tó ként szer -
zett ta pasz ta la tok után úgy gon -
dol tam, nagy kü lönb ség itt sem le -
het majd. Va ló ban van nak olyan
te rü le tek, ahol a gon dol ko dás na -
gyon ha son ló. Ha son ló az igény
az ige ma gyar nyel ven va ló hall ga -

tá sá ra. A kö zös ség ápo lá sá ra.
Ugyan így kö zö sek a fé lel mek az
el fo gyás tól. A pon tos és tu da tos
ön meg ha tá ro zás hi á nyából fa ka -
dó fé lel mek. Mi a dol gunk, mi ért
va gyunk itt, mit bí zott ránk Is ten
szór vány ban élő ma gyar pro tes -
tán sok ként? Eze ket kö zös po zi tí -
vu mok nak, il let ve hi á nyos sá gok -
nak tar tom. 

Ami itt na gyon kü lön bö zik az
ed dig meg is mert mo del lek től, az a
pro tes tán sok nak az a sa já tos
„öku me ni kus” szer ve ző dé se. Szö -
vet sé günk höz tar toz nak ugyan -
úgy a re for má tu sok és az evan gé li -
ku sok, mint a ma gyar bap tis ták és
az uni tá ri u sok is. Ilyen át fo gó,
mond hat nánk, „pro tes táns mak -
ro ö ku me né vel” ed di gi szol gá la -
tom alatt se hol sem ta lál koz tam.
Az Ame ri ká ban ta pasz tal tak tól
pe dig ab ban tér nek el az it te ni ek,
hogy míg ott az egy há zi kö zös sé -
gek tel je sen ön fenn tar tó ak, ad dig
itt mi ez ide ig még él vez zük a kan -
to ná lis egy há zak anya gi tá mo ga -
tá sát. Hogy ez akár egy faj ta el ké -
nyel me se dés hez is ve zet het, az
már az érem nek a má sik ol da la…

– Ho gyan de fi ni ál ná a di asz pó ra -
lét lé nye gét? Mit gon dol, me lyek azok
a pon tok, ame lyek az anya or szág hoz
ké pest má sok, és me lyek azok, ame -
lyek kel egy anya or szág ban élő nem
szem be sül?

– Sze rin tem na gyon fon tos,
hogy át fo gó ön meg ha tá ro zást
tud junk ta lál ni. Nem tu do má nyos
ekk lé zi asz ti kai le írás ra gon do lok
itt, ha nem sok kal in kább gya kor -
la ti ra. An nak tu do má sul vé te lé re,
hogy na gyon sok fé le di asz pó ra lét,

sok fé le szét szó ra tás, ki sebb sé gi
hely zet van je len az egy ház éle té -
ben. Ami kor le szű kí tünk, az szin -
te min dig má sok aka rat lan ki zá rá -
sá hoz ve zet. Gyak ran ilyen le szű -
kí tést tük röz egy-egy di asz pó ra -
gyü le ke ze tünk szo cio ló gi ai össze -
té te le, ami kor egy adott kor cso -
port vagy emig ráns hul lám – „ré gi
ame ri ká sok”, 45-ösök, 56-osok,
er dé lyi me ne kül tek és így to vább
– ad ja az adott gyü le ke zet ge rin -
cét, ha tá roz za meg fő szí nét. 

Egy anya or szág be li is sok fé le
„ál dá sá val” szem be sül het a ki -
sebb sé gi lét nek, de ami vel ta lán
ott hon ke vés bé le het ta lál koz ni,
az az, hogy csak rö vid táv ra tu -
dunk ter vez ni. Ezt itt ép pen a na -

gyobb struk tú rák tól
va ló füg gé sünk ered -
mé nye zi. Nin cse nek
ön ál ló épü le te ink, kö -
zös sé gi te re ink, és je -
len le gi ál la po tunk ban
nem va gyunk ké pe sek
az ön fenn tar tás ra. Ne -
kem sze mély sze rint
ne héz meg él ni azt,
hogy egy kö zös ség
meg ma ra dá sa em be ri -
leg is raj ta kí vül ál ló té -
nye ző kön mú lik.

– Mi lyen ter vei van -
nak a gyü le ke zet jö vő jé re
néz ve? Mi lyen spe ci á lis
esz kö zök kel kép ze li el a
gyü le ke zet to váb bi épí té -
sét?

– A vá lasz ban kap -
cso lód nék az elő ző leg
fel ve tett gon do lat hoz.
Az én jö vőm és a gyü le -
ke zet jö vő je – megint
csak ezt a szót tu dom

hasz nál ni, hogy em be ri leg – a jö vő
év vé gé ig kap cso ló dik össze. Igen
fon tos nak tar ta nám, hogy va la mi
mó don ab ba az irány ba tud junk
fej lőd ni, hogy a kö zös ség
hosszabb táv ra tervezhessen, akár
sze mé lyi, akár anya gi ol da lát te -
kint ve a kér dés nek. Tu dom, ez
nem hang zik túl lel ki mó don, de
fél éves ter mi nu sok kal – van, ahol
fél éven ként hosszab bít ják a
temp lom hasz ná la tunk le he tő sé -
gét –, az eset le ges meg szün te tés
le he tő sé ge da mok lé szi kard já nak
szün te len fe let tünk le beg te té sé -
vel, ki nem mon dott, de anél kül is
ránk eresz ke dő bal jós ár nyak kal
ne héz jö vőt ter vez ni.

Ed di gi lá tá som alap ján igen
fon tos nak tar ta nám az ener gi ák -
nak a há rom na gyobb vá ros ra va -
ló kon cent rá lá sát, a ber ni, bá ze li
és min de nek előtt a zü ri chi gyü le -
ke ze tek – akár ma gyar or szá gi
test vér egy há za ink se gít sé gé vel
tör té nő – meg erő sí té sét. Kap cso -
ló dik ez ah hoz a gon do la tom hoz,
hogy a di asz pó ra is moz gás ban
van. Nem le het egy kor osz tály ra
kor lá toz ni a mun kát. Akik ma a
Svájc ban élő ma gya rok zö mét ad -
ják, azok a csu pán né hány év re
ide ér ke ző di á kok, ku ta tók és ven -
dég mun ká sok. A meg ma ra dá sunk
és a ma gyar mun ka fo lya ma tos sá -
gá nak egyik alap kér dé se az, el
tud juk-e ér ni eze ket a ré te ge ket,
il let ve ne kik van-e igé nyük ar ra,
hogy be kap cso lód ja nak az it te ni
ma gyar nyel vű pro tes táns élet be.
Ezt az igényt vi szont ott hon ról
kell hoz ni uk.

Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Fon tos, hogy át fo gó
ön meg ha tá ro zást tud junk ta lál ni”
Be szél ge tés Kó kai Csa bá val, a Sváj ci Ma gyar Nyel vű Pro tes táns
Gyü le ke ze tek Szö vet sé gé nek lel ki pász to rá val
Ha Svájc ne vét hall juk, egye sek a cso ko lá dé ra, má sok eset leg Tell Vil -
mos ra, a ban kok ra vagy a hí re sen pon tos sváj ci órák ra gon dol nak. Az
al pe si or szág em lí té se sok fé le asszo ci á ci ó ra ad le he tő sé get, az azon -
ban bi zo nyá ra ke ve sek nek jut eszé be, hogy eb ben az or szág ban nagy -
szá mú ma gyar anya nyel vű em ber él. Ha ab ból a szo cio ló gi a i lag el fo ga -
dott tény ből in du lunk ki, hogy az em ber iden ti tá sá nak két fő pil lé re az
anya nyelv és a val lás, ak kor ta lán azt sem té ve dés fel té te lez nünk,
hogy eb ben az or szág ban is sok olyan hon fi tár sunk él, aki nek igé nye,
hogy egy lel ki ve ze tő se gít sé gé vel e két fő pil lér össze kap cso lód jon.
Az aláb bi ak ban egy ilyen ket tős funk ci ót tel je sí tő „lel ki em ber rel” be -
szél get tünk.

Sí rod szé lén szin te fél ve, 
iszo nyat tal ül dö gél ve, 
ó – mek ko ra vád gyö tör, 
mar dos, majd nem össze tör: 
mily lá tás a két ke dő nek, 
tör vény el len vét ke ző nek, 
hogy üres a sír gö dör.

Nyi tott sí rod szá ja szé lén 
só ha jok közt ül dö gél vén 
szem lé lem bús, el ve télt 
éle tem nek rút fe lét 
s jaj – most olyan bá nat vert át, 
mily Jac o po és Szent Ber nát 
ver se i ből sír fe léd.

Nincs go no szabb, mint a hit vány 
áru ló és rossz ta nít vány, 
ki az ör dög ös ve nyén 
biz tos láb bal, tud va mén: 
szent ke nyé ren nőtt apos tol, 
aki bűn be ké sőbb kós tol – 
Krisz tus, ilyen vol tam én.

Amit csak ma gam ban lá tok, 
csu pa csú nya, csu pa átok, 
csu pa mély seb, ék te len, 
tes tem oly mér ték te len 
volt ivás ban, ét ke zés ben, 
min den faj ta vét ke zés ben 
s un dok sá gom vég te len.

Ó, ha tud nám, meg bo csá tasz, 
s or szá god ba be bo csá tasz, 
mint szur nám ki két sze mem, 
mint vág nám le két ke zem, 
nyel vem húz nám ké sek élén 
s min den ta gom el me tél ném, 
ami vel csak vét ke zem.

Bű ne im nek nin csen szá mok. 
Min dent bá nok, min dent szá nok, 
és e saj gás, mely gyö tör 
nem is saj gás, már gyö nyör. 
Ha mu val szórt, nye sett haj jal 
ér en gem e hús vét haj nal 
és az üres sír gö dör.

Bá mu lok a nyir kos, gör be 
kő szik lá ba vájt gö dör be, 
bé nán csügg le a ka rom, 
te he tet len két ka rom… 
Te ke gyel met min dig oszt hatsz, 
fel tá mad tál s fel tá maszt hatsz, 
hogy ha én is aka rom.

Lá ba do zó ré gi hit ben 
egész nap csak ülök it ten. 
Lel ke met nagy, jó me leg, 
szent fu val lat lep te meg, 
lent az od vas, szür ke bar lang 
mé lyén mu zsi kál a halk hang, 
ahogy könnyem le cse peg.

Az én Uram új ra él most, 
or szág út ján men de gél most, 
áp ri lis ban für dik, és 
ara nyoz za nap sü tés, 
ahol lép ked, jobb ra-bal ra 
ezer ma dár fa kad dal ra, 
s ring, hul lám zik a ve tés.

Ének lő sok tisz ta lánnyal, 
li li o mos ta nít vánnyal 
nem kö vet lek, Mes te rem. 
Majd csak csön des es te len 
in du lok, hol vitt a lá bad, 
föl dön kú szom könny be lá badt 
szem mel, szin te test te len.

Fenn akad va tüs ke ágon, 
éj sö tét nagy pusz ta sá gon 
ét len-szom jan vá gok át, 
nagy he gye ken vá gok át, 
mint el té vedt eb szi mat ja, 
mely ha lód va is ku tat ja 
ván dor ura láb nyo mát.

S köz ben da lo lok az ég ről, 
pál más, örök di cső ség ről, 
von szol ván föld del ro kon 
tes te met a ho mo kon, 
s így uj jong ván, nem is ér zik, 
ho gyan sa jog, ho gyan vér zik 
rög be hor zsolt hom lo kom.

Dsi da Je nő

Hús vé ti ének az üres
szik la sír mel lett

Mert az égi út nak el ve: 
kúsz va, vér zőn, éne kel ve, 
por tól, sár tól pisz ko san 
men ni min dig, biz to san… 
S kop jék tér dig bár a lá bam, 
tu dom, az ég ka pu já ban 
utó lér lek, Krisz tu som!
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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

Xan hua, Kí na. Eb ben az észa ki
tar to mány ban tö mö rül a kí nai ró -
mai ka to li ku sok több sé ge. En nek
meg fe le lő en erős a kom mu nis ta
párt nyo má sa: a pa pok csak ak kor
dol goz hat nak, ha be lép nek az
úgy ne ve zett „Ha za fi as Egye sü -
let be”. Ez vi szont tel je sen a kor -
mány el len őr zé se alatt áll. Ta valy
jú ni us óta nyolc van pap rej tő zik
hí vei ma gán há za i ban és „föld alat -
ti”, tit kos is ten tisz te le te ket tart.

Tal linn, Észt or szág. A bal ti ál la -
mok evan gé li kus püs pö kei az
Evan gé li kus Vi lág szö vet ség szét -
sza ka dá sá tól fél nek, mi u tán egyes
tag egy há zak en ge dé lyez ték az
egy ne mű ek „há zas sá gát” és ho -
mo sze xu á lis egyé nek lel késszé
szen te lé sét.

Zág ráb, Hor vát or szág. A ró mai
ka to li kus egy ház ke rü le te ket vá -
lasz tott le a zág rá bi ér sek ség ből,
és Szi szek ben, va la mint Be lo vár -
ban két új püs pök sé get ál lí tott fel.
Az előb bi nek az öt ven egy éves
Vla do Ko sic, a be lo vá ri nak pe dig
az öt ven éves Vje kos lav Huz jak lett
a püs pö ke.

Poz nan, Len gyel or szág. A leg -
utób bi Ta izé-ta lál ko zón har minc -
ezer fi a tal vett részt. Töb bek kö -
zött Solt Pál, a ma gyar Leg fel sőbb
Bí ró ság volt el nö ke is ve ze tett vi -
tát a fi a ta lok kal: a té ma a „Mit
kez desz a sza bad sá god dal?” volt.
Mi vel a ta lál ko zó Len gyel or szág -
ban zaj lott, érez he tő volt a ró mai
ka to li ku sok túl sú lya.

Chi si nau, Mol dá via. Or to dox hí -
vők egyik pap juk ve ze té sé vel
össze tör ték a hét ágú gyer tya tar -
tót (me nó ra), ame lyet a he lyi zsi -
dó kö zös ség ál lí tott fel zsi na gó gá -
ja előtt. A szét tört zsi dó szim bó -
lu mot a tö meg Ist ván vaj da szob ra
elé dob ta. Nagy Ist ván 1457–1504
kö zött élt, és ál lí tó lag „zsi dót la ní -
tot ta” a mold vai fe je de lem sé get.

Moszk va, Orosz or szág. Dmi t rij
Med ve gyev el nök óvott at tól, hogy
a mai nem ze dé kek meg fe led kez -
ze nek a sztá li ni val lás ül dö zé sek -
ről és azok mil li ók ra rú gó ál do za -
ta i ról. Hí rek sze rint Orosz or szág -
ban egy re na gyobb tisz te let nek
kezd ör ven de ni a vé res ke zű dik -
tá tor mint „a fa siz mus le győ ző je”.

Moszk va, Orosz or szág. Ál la mi
anya gi tá mo ga tás sal ad ta ki a zsi dó
kö zös ség Mó zes öt köny vé nek
orosz for dí tá sát. Az or szág ban
egy re nö vek vő an ti sze mi tiz mus el -
le né ben a zsi dó szel le mi ér té ke ket
kí ván ják meg is mer tet ni ez ál tal.

Omszk, Orosz or szág. Az Urá -
li–Szi bé ri ai–Tá vol-ke le ti Evan -
gé li kus Egy ház új ér se ke, Au gust
Kru se ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy a gyü le ke ze tek ben egy re na -
gyobb te ret kell kap nia az orosz
nyelv nek az ed dig csak nem ki zá -
ró la go san hasz nált né met he lyett.
Az egy ház ta gok több sé ge né met
te le pe sek ből és a Sztá lin ál tal el ül -
dö zött vol gai né me tek ből állt.

Ljub lja na, Szlo vé nia. A ró mai ka -
to li kus apos to li nun ci us ik tat ta ér -

se ki hi va ta lá ba An ton Strest, aki
ed dig a ma ri bo ri ér sek ség má so -
dik em be re volt.

Kay se ri, Tö rök or szág. A tö rök
kor mány en ge dé lyé vel a ke resz té -
nyek tíz év után új ra tart hat nak is -
ten tisz te le tet a he lyi Szent
György-temp lom ban.

Karls ru he, Né met or szág. A Né -
met Óka to li kus Egy ház a he lyi
evan gé li kus temp lom ban szen tel -
te püs pö ké vé Matt hi as Rin get, akit
a no vem be ri rend kí vü li zsi nat vá -
lasz tott meg. A negy ven ki lenc
éves püs pök Bam berg ben vég zett
ró mai ka to li kus teo ló gi át, és csak
ké sőbb tért át az óka to li kus egy -
ház ba. 1889 óta lé te zik ez az egy -
ház, amely nek ma öt ven öt gyü le -
ke ze te, száz pap ja és ti zen öt di a -
kó nu sa van Né met or szág ban.

Odessza, Uk raj na. Az Uk raj nai
Evan gé li kus Egy ház öt ven éves új
püs pö ke, Uh land Spal in ger Ba jor -
or szág ból va ló. Ko ráb ban a ba jor
egy ház öku me ni kus re fe ren se
volt, még előbb pe dig éve kig dol -
go zott Pá pua Új-Gui ne á ban.

Müns ter, Né met or szág. A ka pu -
ci nu sok fi lo zó fi ai-teo ló gi ai fő is -
ko lá ján in té ze tet ál lí tot tak fel,
amely nek az a cél ja, hogy az ál la -
tok ko mo lyan vé te lét szor gal maz -
za a teo ló gi á ban. Ala pí tó ja egy he -
lyi ró mai ka to li kus pap, aki bio ló -
gus is.

Ni gé ria. Öt száz ke resz tényt mé -
szá rol tak le éj nek ide jén Abu ja
kör nyé kén. A Do go Na ha ra ne vű
fa lu két száz la ko sa esett ál do za tul
a gép pisz to lyok kal be tö rő és lö -
völ dö ző musz li mok nak. Af ri ka
leg né pe sebb or szá ga 140 mil lió la -
ko sá nak 45%-a musz lim és mint -
egy 42%-a ke resz tény.

San An to nio, USA. Óri á si fel -
há bo ro dást vál tott ki egy ate is ta
di ák szer ve zet moz gal ma. In -
gyen kap egy „Ate is ta agen dá -
nak” ne ve zett por nog ráf köny -
vet az, aki el len ér ték ként be -
szol gál tat egy Bib li át. A moz ga -
lom nak a „Sze me tet sze mé tért”
gúny ne vet ad ták.

Wit ten berg, Né met or szág. A Lu -
ther-vá ros ban új in té ze tet nyi tot -
tak meg, amely a pré di ká lás nem
könnyű fel ada tá val fog lal ko zik.
Az el ső köz vé le mény-ku ta tás kér -
dé se i re – „Mit vár el az is ten tisz te -
let től?” – ilyen vá la szok ér kez tek:
mai, ért he tő nyel vet, jó pré di ká ci -
ót, ol dott, vi dám han gu la tot, má -
sok kal meg élt kö zös sé get.

Han no ver, Né met or szág. Az ál -
lam ügyész ség nyo mo zást in dí -
tott, mert fel me rült a gya nú, hogy
az it ta san ve ze tő Mar got Käß -
mann püs pök asszony tet ten éré -
sé ről sza bály el le ne sen ju tott el a
hír a saj tó hoz. A né met rend őr ség
nem szol gál tat hat ki szol gá la ti
ered mé nye ket, csak fe let te si en -
ge déllyel – ami itt nem volt.

Mün chen, Né met or szág. A vá ro -
si Mei ser-Stras se ne vét a ba jor
köz igaz ga tá si bí ró ság Ka t har ina-

von-Bo rá ra vál toz tat ná. Hans
Mei ser a ba jor evan gé li kus egy ház
püs pö ke volt, de most ki de rí tet -
ték, hogy 1926 és 1934 kö zött an ti -
sze mi ta meg nyi lat ko zá sai vol tak.
Az ut ca név-vál toz ta tás el len az
1956-ban meg halt püs pök uno ká ja
pa naszt és til ta ko zást nyúj tott be
a bí ró sá gon.

Düs sel dorf, Né met or szág. Óri á si
fel há bo ro dást vál tott ki a he lyi jo -
gi ha tó sá gok kép mu ta tá sa. Egy -
részt meg til tot ták, hogy a bí ró sá -
gok ter me i ben ke reszt le gyen a fa -
la kon – ugyan ak kor ki de rült,
hogy a leg fel ső bí ró sá gon láb mo só
me den cé ket épít tet tek be a musz -
li mok ked vé ért.

Markt Sch wa ben, Né met or szág.
A ba jor fő vá ros, Mün chen evan -
gé li kus és ró mai ka to li kus püs pö -
kei nagy egyet ér tés ben ké szül nek
a vá ros ban ren de zen dő 2. öku me -
ni kus egy há zi na pok ra (má jus
12–16.). Jo han nes Fried rich evan -
gé li kus püs pök sze rint itt is a lé -
nyeg re kell tö re ked ni, és nem sza -
bad meg en ged ni, hogy mel lék -
szem pon tok azt el fed jék. Re in -
hard Marx ka to li kus ér sek ki emel -
te: sen ki ne azért men jen, hogy „a
le ves ben haj szá lat ta lál jon”. Nem
egy más el gán cso lá sa a fel ada tunk,
ha nem a kö zös mun ka – hang sú -
lyoz ta.

Ber lin, Né met or szág. A né met
par la ment el nö ke, Nor bert Lam -
mert in tet te a tö rök kor mányt,
hogy óv ja az or szá gá ban élő ke -
resz tény ki sebb sé get. Isz tam bul
Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ros sá va ló
nyil vá ní tá sá nak ün ne pén az el nök
ott ven dé ges ke dett, és hal lot ta a
tö rök mi nisz ter el nök nagy szó za -
tát ar ról, hogy or szá gá ban min den
kul tú ra meg őriz he ti az azo nos sá -
gát. Most te hát vált sa is va ló ra,
ami ről szó no kolt – kö ve tel te a né -
met par la men ti el nök.

Pá rizs, Fran cia or szág. A Gaz da -
sá gi Együtt mű kö dé si és Fej lesz té -
si Szer ve zet (OECD) kri ti zál ja,
hogy a gaz dag nem ze tek tá vol ról
sem tart ják be a vi lág fej lesz té sé -
hez szük sé ges össze gek re tett ígé -
re te i ket. Az ál la mok hoz zá já ru lá -
sa – Svéd or szág ki vé te lé vel – nem
éri el a brut tó nem ze ti jö ve de lem
egy szá za lé kát.

Je na, Né met or szág. Az egye te mi
könyv tár ban elő ször ál lí tot ták ki
Lu ther nek azt a Bib li á ját, amely -
ben be jegy zé sek van nak ar ról,
hogy a re for má ció tény leg az zal
kez dő dött, hogy 1517. ok tó ber 31-
én Lu ther ki szö gez te 95 vi ta té te -
lét a wit ten ber gi vár temp lom ka -
pu já ra.

Port-au-Prin ce, Ha i ti. Ti zen -
négy mil li árd USA-dol lár ra lesz
szük ség a föld ren gés súj tot ta or -
szág új já épí té sé hez. Fran cia or -
szág 270 mil li ót ígért. – Ket tő ki -
vé te lé vel sza ba don bo csá tot ták
az ame ri kai bap tis tá kat, akik 33
ha i ti gyer me ket akar tak az USA-
ba vin ni. Köz ben ki de rült, hogy
vé dő jük, egy ha i ti ügy véd el len is
vá dat emel tek em ber csem pé szés
mi att.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

Ér te sít jük la punk ol va só it, hogy az Úti társ azon szá mai, ame lyek 2008 ja nu ár ja
után a Maek gon do zá sá ban je len tek meg, mos tan tól tel jes ter je del mük ben
ol vas ha tók a www.maek.lu the ran.hu web ol da lon, il let ve az Evan gé li kus Élet
ar chí vu má ban, a www.eve let.hu cí men. La punk to váb bi szá mai mos tan tól
fo lya ma to san fel ke rül nek a vi lág há ló ra.

Ado má nyok
Az Úti társ elő ző szá má ban tech ni kai okok ból hiányosan jelent
meg tá mo ga tóink név so ra. Tisz telt tá mo ga tó ink tól ez úton ké -
rünk el né zést, a lis tát pe dig az aláb bi ak ban kö zöl jük.

Bu da pest-zug lói gyü le ke zet: 2500 HUF
Pak si gyü le ke zet: 5000 HUF
Bern hardt Bé la (USA): 50 USD
Sváj ci Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke zet: CHF 400

A leg újabb ado má nyo zók:
Örö kös Ot tó né: 4000 HUF
Ta kács De zső (Svéd or szág): 3000 HUF
Dr. Lud ván Mar git (Auszt ria): 100 EUR 
N. N. (Auszt ria): 100 EUR 

Bu da pes ten tör tént, dél után hat -
kor, csúcs idő ben. Au tó val sod -
ród tam a Vá ci úton, el len áll ha tat -
lan höm pöly gés ben. Alat tam a
négy sá vos út hir te len hat sá vos sá
szé le se dett… Hu nyo rog va ol vas -
tam, mi van a táb lán… Ár pád híd?
Nem jó, sá vot kell vál ta nom! Ké -
ső, itt va la mi sáv el vá lasz tó jár da -
szi get hú zó dik! Át vá gok raj ta, ta -
lán si ke rült… Csussza nást érez -
tem, na gyot rán dul tam, va la mi
kop pant, az au tó ke reszt be for -
dult, vé gül meg állt.

Kó vály gó fej jel ki száll tam. Ré -

mül ten lát tam, hogy az au tóm
fenn akadt a túl ol da lán két arasz -
nyi ma gas jár da szi ge ten, s be ló -
gott az út kö ze pé re, mint va la mi
so rom pó. Te le fo nál ni kezd tem.
Az au tó klub ban mond tak egy ha -
vi nyug díj nak meg fe le lő össze get,
annyi ért két óra múl va se gí tet tek
vol na raj tam. En gem pe dig sür ge -
tett az idő: előbb-utóbb be lém ro -
han ha tott vol na va la ki. A pá nik
ott ólál ko dott kö rü löt tem.

„Uram! – só haj tot tam. – Most
mit te gyek?” Be huny tam a sze -
mem. Így, kis sé ki re keszt ve a Vá -
ci út po rát, sze lét, dü bör gé sét,
könnyebb volt foly tat nom a gon -

do la tot: Uram, kö szö nöm, hogy nem
va gyok egye dül! Kö szö nöm, hogy itt
vagy ve lem most is, itt, az út kö ze -
pén! Csak ma ga mat okol ha tom
azért, ami tör tént. Uram, kö szö nöm,
hogy se gí tesz ki jut ni eb ből a hely zet -
ből! Ámen.

Ar ra ri ad tam, hogy meg áll mel -
let tem egy au tó men tő te her au tó.
Csör lő vel s min den nel, ami szük -
sé ges. Két jó ar cú fi a tal em ber
szállt ki a ve ze tő ülés ből, mond -
ták, hogy vé let le nül jár tak ar ra, s
jó for mán per cek alatt ki men tet -
tek a ma gam okoz ta ke lep cé ből.

Biz ton ság ba he lyez tek, a fel aján -
lott sze rény fi zet sé get el fo gad ták,
majd to vább ro bog tak. Meg ren -
dül ten bá mul tam utá nuk. Lé lek -
ben ott ál lok még ma is.

Né ha ta lán azt érez zük, hogy az
éle tünk au tó ja meg re kedt. Jus son
eszünk be – ha le het, ha ma rabb,
mint ne kem –, hogy szo rult hely -
zet ben el ső te en dő: az imád ság.
Nem a te le fo ná lás, nem az ős sejt -
ki vo nat, nem az or szá gos gyűj tés,
nem a nép sza va zás – ha nem mind -
eze ket meg előz ve: a bi za lom mal
és há lá val te li, őszin te be széd az
Úr ral.

Döb ren tey Il di kó

Igék él nek ben nem –
igék kel élek


