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Olyan ez az ige, a 2011-es év mot -
tó ja, mint egy be ug ra tós kér dés.
Mint ami kor azt kér de zik va la ki -
től, hogy hány lá ba van az ele fánt -
nak. Négy – vá la szol ja. És most
jön a be ug ra tás: és ha egyet fel -
emel? Mi re a meg kér de zett gon -
dol ko zás nél kül rá vág ja, hogy ak -
kor há rom. Hát per sze, mert
négy ből egy, az há rom, de hát
nem gon dol ko zott, nem vet te ész -
re a csap dát, az ele fánt nak ter mé -
sze te sen ak kor is négy lá ba van,
ha az egyi ket fel eme li.

Ar ra, hogy ne győz zön le té ged
a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val, mi is könnyen rá -
vág juk: per sze, ez így szép és jó,
így van rend jén. De tény leg rend -
jén van? Ha el kez dünk gon dol -
koz ni raj ta, ha mar rá jö vünk, hogy
nem, ez nem ilyen egy sze rű, nem
ilyen ma gá tól ér te tő dő, és nem is
így van ná lunk. 

Mert alig van még egy ilyen bib -
li ai vers, ame lyik olyan rossz lel -
ki is me re tet ké pes éb resz te ni ben -
nünk, mint ez, ame lyik olyas mit
kér szá mon raj tunk, ami ben min -
dig el bu kunk. Be kell val la nunk:
nem csak hogy jók nem va gyunk a
má sik em ber hez, de na gyon sok -
szor még kor rek tek sem. Nem va -
gyunk ké pe sek ural kod ni az ag -
resszív in du la ta ink fe lett, és hi á ba
ha tá roz zuk el, hogy most az tán
sem mi sem fog ki hoz ni min ket a
sod runk ból, előbb utóbb Tol di
Mik ló sok ká le szünk, aki ről olyan
jel lem ző en ír ja Arany Já nos, hogy
ami kor az őt in ger lő, gú nyo ló le -
gé nyek dön get ték a pa lán kot kö -
rü löt te, ak kor: „Tűr te Mik lós,
tűr te, amed dig tűr het te…”, az tán
re pült a ne héz ma lom kő, és meg -
ölt egy em bert.

Ál ta lá nos em be ri vi sel ke dés,
hogy meg pró bá lunk ural kod ni
ma gun kon, az in du la ta in kon, de
vé gül el sza kad a cér na. Gon dol -
junk az ott ho ni vagy a mun ka he -
lyi vi tá ink ra, a köz le ke dés ad ta
hely ze tek re, a bolt ban pi ma szul
elénk fu ra ko dók ra és éle tünk sok
ha son ló szi tu á ci ó já ra. Előbb-
utóbb vissza szó lunk, dur vák le -
szünk, né ha egé szen a tett le ges -
sé gig. És saj nos a ke resz tény em -
be ren sincs olyan gomb, ame lyet
meg nyom va ki kap csol hat nánk az
ag resszi ón kat.

Ho gyan is vi szo noz hat nánk jó -
val a rosszat, ho gyan is len nénk
tü rel me sek, meg ér tők, meg bo csá -
tók és ir gal ma sok egy olyan vi lág -
ban, ame ly nek az ököl jog az alap -
sza bá lya? Hi szen a szü lők is azt
ta nít ják az óvo dás vagy is ko lás
gyer me ke ik nek, hogy ne légy gyá -
va, ne hagyd ma gad, ha bán ta nak,
üss vissza! Még a Bib li á ban is ben -
ne van, hogy a rosszat meg kell
bün tet ni, sze met sze mért, fo gat
fo gért, ége tést ége té sért és éle tet
éle tért. És még jó, hogy Mó zes

tör vé nye i ben ez le van ír va, és mi -
lyen jó len ne, ha ezt így be tar ta -
nánk, mert ez így kor lá tok kö zött
tart ja az ag resszi ót, ele jét ve szi az
ön tör vény ke zés nek és az arány ta -

lan bosszú nak. Sok kal ke ve sebb
el len sé ges ke dés és sok kal ke ve -
sebb tra gé dia len ne a vi lá gon. De
ami kor az ag resszió egy élet en át
tar tó bosszú vággyá ala kul, ak kor
el sza ba dul a po kol. 

Az el ső lé pés a go nosz le győ zé -
sé hez az, hogy ha már nem tud -
tunk fe lül ke re ked ni az el ső ha ra -
gun kon, leg alább ne en ged jük
ma gunk ban el ural kod ni a bosszú -
vá gyat.

Ez azon ban még messze nem
az, amit Pál apos tol egy éves
prog ram ként ad elénk. Ő ugyan is
nem azt mond ja, hogy tartsd meg
a mér té ket, ne lépd túl az ököl -
sza bály ál tal ki je lölt ha tá ro kat,
légy kor rekt, és csak annyi val fi -
zess a go nosz nak, amennyit az
ár tott ne ked. Pál egé szen más al -
ter na tí vát ad elénk, és azt mond -
ja: győzd le a rosszat, még pe dig
jó val. 

Er re a fel szó lí tás ra több fé le -
kép pen is re a gál ha tunk. Leg egy -
sze rűb ben úgy, hogy azt mond -
juk: ez le he tet len. El len ke zik az
em be ri ter mé szet tel, az igaz ság ér -
ze tünk kel, a lo gi ká val. Mi len ne a
vi lág ból, ha min den ki nek, aki
rosszat tesz, jó val fi zet nénk? Ho -
vá len ne a jog, a rend, az igaz ság?

De le het er re úgy is re a gál ni,
hogy azt mond juk: ez van a Bib li á -
ban, és mint jó ke resz tény meg -
pró bá lok e sze rint él ni. Har col va
ma gam mal, fog csi kor gat va, meg -
erő sza kol va ma ga mat meg pró bá -
lom. Az tán előbb-utóbb vi lá gos sá
lesz, hogy nem megy, és ak kor
rossz lel ki is me ret tel, bűn tu dat tal
azt mon dom: nem va gyok jó ke -
resz tény.

Sze re tett test vé re im, úgy néz
ki, hogy nincs meg ol dás. Ez az ige
meg ha lad ja a le he tő sé ge in ket. Ma
el ol vas tuk, meg hall gat tunk ró la
egy ige hir de tést, de leg jobb len ne
ezt az igét gyor san el fe lej te ni,

sem mi eset re sem egy egész esz -
ten dő prog ram já nak ki tűz ni.

Csak hogy ez az ige ben ne van a
Bib li á ban, ezért nem Pál apos tol
sza va, ha nem Is ten sza va, amely

hoz zánk szól. Nem Pál mond ja
ne künk, hogy a rosszat jó val
győzd le, ha nem Is ten mond ja. És
ak kor még is csak ko mo lyan kell
ven nünk.

Va jon mond-e, kér-e Is ten olyat
tő lünk, ami nem le het sé ges?
Eszem be jut a mö göt tünk ha gyott
év igé je, ame lyet Jé zus mon dott a
ta nít vá nya i nak. Ott is ar ról volt
szó, hogy a ta nít vá nyok va la mit
le he tet len nek tar tot tak. Jé zus pe -
dig iga zat adott ne kik, azt mond -
ta, hogy igen, em be rek nél ez le he -
tet len. De to vább vit te: ami az em -
be rek nek le he tet len – mond ta –,
az az Is ten nek le het sé ges.

Most is, a 2011-es igé nél is ez a
meg ol dás. Ne künk le he tet len,
hogy a min ket érő rosszat jó val vi -
szo noz zuk, és így győz zük le.
Em be ri le he tő sé ge ink kö zött csak
az van, hogy a rosszat rosszal vi -
szo noz zuk. De Is ten le he tő sé ge
az, hogy le het a rosszat jó val vi -
szo noz ni, és így le het, csak így le -
het le győz ni a rosszat.

És mert mi, em be rek er re kép -
te le nek va gyunk, ezért Is ten em -
ber ré lett, és Jé zus Krisz tus ban
meg va ló sí tot ta ezt. Nem aka rok
most Jé zus éle té ből pél dá kat so -
rol ni er re, re mél he tő leg is mer jük
annyi ra Jé zus tör té ne tét, hogy
ma gunk is fel tud juk idéz ni eze -
ket. In kább azt idé zem, amit Pé -
ter apos tol írt le ve lé ben: „…Krisz -
tus is szen ve dett ér te tek, és pél dát ha -
gyott rá tok, hogy az ő nyom do ka it kö -
ves sé tek: ő nem tett bűnt, ál nok ság
sem hagy ta el a szá ját, 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, ha nem rá bíz ta ezt ar ra, aki
igaz sá go san ítél. Bű ne in ket ma ga
vit te fel tes té ben a fá ra, hogy mi u tán
meg hal tunk a bű nök nek, az igaz ság -
nak él jünk: az ő se bei ál tal gyó gyul ta -
tok meg.” (1Pt 2,21–24)

(Folytatás a 3. oldalon)

AZ ÉLET KE NYE RE

„Ne győz zön le té ged a rossz,
ha nem te győzd le a rosszat a jó val”
(Róm 12,21)

– Ige hir de té sé nek egyik mon -
da ta ho zott ide.

– Örü lök, hogy el jött, fog lal jon
he lyet, s mond ja el, mi volt az a
mon dat.

– A fél re tett, az össze gyűj tött
ha rag fel gyü lem lik, és – azt hi -
szem, így hang sú lyoz ta – gyű lö let
lesz be lő le, s azt öli, aki gyű löl,
las san, de biz to san. Ugye Pál
apos tolt idéz te: a nap le ne men jen
a ti ha ra go to kon?!

– Er ről is szó volt, de gon do -
lom, mást is sze ret ne még mon -
dani.

– Igen. Kér dez ni sze ret nék.
Két szer el vált asszony va gyok.
Mind két há zas sá gom anyám ne -
héz ter mé sze te mi att bom lott fel,
aki vel együtt kel lett lak nunk.
Nem volt más meg ol dás. Anyám
pe dig kép te len volt el vág ni a lel ki
köl dök zsi nórt, szin te pó rá zon
tar tott ve le, mint kis gyer mek ko -
rom ban. Azt pe dig egyik ve je sem
tud ta el vi sel ni, hogy el ső sor ban
anyám „kis lá nya” le gyek a há zas -
ság ban és ne fe le ség. Me rem ál lí -
ta ni: mind ket ten anyám elől me -
ne kül tek el. 

Már évek óta egye dül élünk,
anyám és én. Egy fe dél alatt, de
né mán és acsar kod va, ke se rű en,
rob ba né kony lég kör ben. Hó na -
pok kal ez előtt ré mül ten döb ben -
tem rá – ret te ne tes ki mon da ni is
–, hogy gyű lö löm az anyá mat két -
szer tönk re tett éle tem mi att. De
ez a gyű lö let va ló ban en gem öl.
Míg há zas ság ban él tem, jó for mán
so se vol tam be teg. Most két ség -
be ej tő en rossz al vó va gyok, s
szün te le nül fáj va la mim. Szé dü -
lök, a vér nyo má som ug rál, szo -
ron gá sa im van nak. Meg rom lott
az egész sé gem, és egy re fo gyok.
Már or vos hoz sem me gyek, mert
min den le le tem ne ga tív, csak ép -
pen én va gyok po zi tív, be teg. Ér -
zem, hogy ha nem tör té nik va la -
mi: a ma gam gyű lö le te öl meg.
Mond ja: mit te gyek?

– Mit tett ed dig?
– Imád koz tam azért, hogy ne

gyű löl jem az anyá mat.
– Mi ó ta imád ko zik ezért?
– Ami óta tu dom, hogy gyű lö löm.
– Csak azért imád ko zott, hogy

ne gyű löl je?
– Nem, oly kor, ha tud tam, azért

is, hogy sze ret ni tud jam.
– En ged jen meg egy kér dést.

Ho gyan vár ta en nek a ké rés nek a
tel je sí té sét? Tu laj don kép pen mit
várt?

– Hát, hogy sze ret ni tud jam.
– Te hát va la mi ér zés re várt. Ne

ha ra gud jék, ha így mon dom: va la mi
jól eső, me leg bi zser gés re várt a szí ve
kö rül, ugye? És az el ma radt. Így
van?

– Va la hogy így. De már nem is
imád ko zom. Csa lód tam az imá ban.

– Sze ret nék va la mi mást is aján la ni.
– Azért jöt tem.
– Ér zé sek re várt, de nem tett

sem mit. Ar ra várt, hogy Is ten te -
gyen az éle té vel va la mit. Így van?

– Igen, kö rül be lül így.
– Pe dig Is ten min dent meg tett

ér tünk a Krisz tus ban…

– A ke resz ten?
– Ott, és ezért ne künk is min -

dent meg kell ten nünk, ami tő lünk
te lik, há lá ból. Édes any já ért kel le -
ne va la mit meg ten nie még. Mert
leg több ször az ér zé sek ből lesz -
nek a cse le ke de tek, de oly kor az
el kez dett cse le ke de tek hez csat la -
koz nak az ér zé sek. Vagy vál ta nak
ki ér zé se ket.

– De mit te gyek?
– Cél tu da to san, rend sze re sen

és na pon ként te gyen jót édes any -
já val, és eköz ben imád koz zék ér -
te, ha még tud.

– De mond tam, hogy gyű lö löm.
– Meg akar gyó gyul ni?
– Igen.
– Ak kor cse le ked jék, és ne ke -

res sen ki bú vót. Egyéb ként Jé zus
is mon dott egyet s mást, még az
el len ség sze re te té ről is.

– Mit te gyek hát?
– Ha most or vos len nék, és re -

cep tet ír nék, biz tos gyógy szert a
gyű lö let és egyéb be teg sé gei el -
len, ki vál ta ná?

– Ki vál ta nám.
– Be ven né?
– Be ven ném.
– Ak kor ott van pa pír meg toll,

dik tál nék egy re cep tet. Ír ja?
– Írom.
– Tes sék: hét főn reg gel mo so -

lyog va kö szön tőm őt, és meg kér -
de zem, hogy aludt. Ked den: ki ta -
ka rí tom az ő szo bá ját is. Szer dán:
két sze let sü te ményt ho zok ne ki.
Ír ja csak, ír ja. Csü tör tö kön: el hí -
vom sé tál ni, ha za fe lé pe dig kér -
dez ge tek, és ha gyom őt – csak őt –
be szél ni. Pén te ken: meg ké rem,
hogy zon go ráz za el azt a dalt, amit
gyer mek ko rom ban szo kott.

– Már évek óta nem zon go rá zik.
– De kér nie sza bad. Szom ba -

ton: meg ké rem, hogy se gít sen jó
tú rós gom bó cot főz ni, mert azt ő
job ban tud ja. Va sár nap: be me -
gyek a szo bá já ba, ami kor le fe -
küdt, be ta kar ga tom és meg csó ko -
lom. Pont. Is me ri ezt a ze nei ki fe -
je zést: da ca po al fi ne? Ele jé től vé -
gig. Nos, a kö vet ke ző hé ten
ugyan így vagy ha son ló an: da ca po
al fi ne, s egy hét múl va fel ke res, és
meg be szél jük a töb bit.

– A csó kot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Mi ért jaj?
– Mert évek óta nem csó kol tam

meg.
– Vál lal ja ezt a he tet így?
– Meg kí sér lem.
– Is ten se gít se. Vá rom.
Nem jött. He te kig nem jött.
De egy hét főn, ko ra reg gel te le -

fo nált. Sír va: 
– Mi kor teg nap is mét be ta kar -

tam, az én hi deg és ke mény anyám
fel ült az ágy ban, és ma gá hoz ölel -
te a fe jem, és érez tem, hogy
könnyes a sze me, és azt mond ta: 

– De jó vagy mos ta ná ban hoz zám. 
Ak kor, évek óta elő ször, érez -

tem, hogy sze re tem az anyá mat.
Az tán hoz zá tet te: 
– Ad ja más nak is oda ezt a re -

cep tet!
Tes sék.

Re cept
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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.

Jé zus ta nít vá nyai na pon ta lát ták az
Urat, ezt biz tos ra ve het jük. Fi -
gyel tek rá, hall gat ták őt, en ge del -
mes ked tek ne ki. Ám Pé te ren kí vül
a töb bi ek ről szin te sem mi kö ze leb -
bit nem tu dunk. An nál in kább meg
kell hát kö szön nünk Já nos evan gé -
lis tá nak, hogy Fü löp ről több ször is
tu dó sít. Ezek ből raj zo ló dik ki az
apos tol em be ri arc éle, no meg az is,
ho gyan lát ta ő az Urat.

Meg tud juk ró la, hogy Jé zus
leg el ső ta nít vá nyai kö zé tar to -
zott, és az evan gé li u mi apos tol -
név sor ban min dig is az ötö dik he -
lyen áll. Pé ter és And rás vá ro sá -
ból, Bet sa i dá ból szár ma zott. Ha
jól ért jük a tu dó sí tást, ak kor
egyi ke volt Ke resz te lő Já nos ta -
nít vá nya i nak, akik előtt a Mes ter
Jé zus ról mint az Is ten Bá rá nyá ról
ta nús ko dott. Szem ta nú tár sá val,
And rás sal együtt kö zöl ték ezért
Pé ter rel, hogy meg ta lál ták a
Mes si ást, és oda ve zet ték hoz zá. 

Már itt ér de mes meg je gyez ni,
hogy az apos to lok kö zül csak ne -
kik ket tő jük nek, And rás nak és
Fü löp nek nincs zsi dó ne vük, ha -
nem gö rög ne vet vi sel nek: az
And rás „fér fi ast”, a Fü löp név pe -
dig „ló ked ve lőt” je lent. 

Ami kor a Ke resz te lő Jé zus ra te -
kin tett, nyil ván Fü löp fi gyel mét
is rá te rel te. Annyi ra dön tő ha tás -
sal le he tett rá Jé zus lá tá sa, hogy
ami kor más nap Jé zus a kö ve té sé re
szó lí tot ta fel őt, min den el len ke -
zés nél kül csat la ko zott hoz zá. Jé -
zus kö ve té sét pe dig azon nal meg -
bí za tás nak, fel ha tal ma zás nak is
vet te: egy bi zo nyos Ná tá na el ne -
vű em ber rel öröm mel kö zöl te is a
meg ta lá lás jó hí rét. Úgy lát szik,
hogy Fü löp nél „lát ni és meg sze -
ret ni” Jé zust egy pil la nat mű ve
volt, amely őt azon nal a meg bí za -
tás tel je sí té sé re ösz tö nöz te.

Hogy jól ér tet te-e Mes te re bi -
zony ság té te lét az Is ten Bá rá nyá -
ról, aki el hor doz za a vi lág bű ne it –
afe lől két sé ge ink tá mad hat nak. Ő
ugyan is Ná tá na el nek csak Jó zsef
fi á ról ta nús ko dott, akit vi szont
már Mó zes és a pró fé ták is meg jö -
ven döl tek. Fon tos még is az, hogy
rög tön meg ta nul ta: aki lát ja, meg -
is me ri az Úr Jé zust, an nak fel tét -
le nül más nak is kell szól nia ró la.
Az Úr lá tá sa nem ma rad hat meg
pusz ta szem lé lő dés nél, ha nem a
bol do gí tó lá tás ban mást is ré szel -
tet ni akar: „Jöjj, és lásd meg!” –
mond ja Ná tá na el nek. Ez a ke resz -
tény misszió leg el ső arany sza bá -
lya (Jn 1,35–46)!

Ké sőbb tol mács ként is mer jük
meg Fü lö pöt, And rás sal együtt.
Egy szer gö rö gök ér kez tek a je ru -
zsá le mi ün nep re. Ki hez is for dul -
hat tak vol na, mint ép pen ket te -
jük höz? Fü löp, And rás sal együtt,
úgy lát szik, nem csak gö rög ne vet
vi selt, de mind ket ten tud tak is gö -
rö gül. Együtt men tek oda Jé zus -
hoz, hogy tol má csol ják a ven dé -
gek ké ré sét: „Uram, Jé zust sze ret -
nénk lát ni.”

Bi zo nyá ra nem a tol má cso lá su -
kon mú lott, hogy a ké rés nek nem
lett ered mé nye. Sem mi köz vet len
vá laszt nem kap tak, de Jé zus szin -
te min den át me net nél kül a szen -
ve dé sé ről kez dett el be szél ni. És
be val lot ta, hogy „meg ren dült a
lel ke”. De mi ért? Egy ké sőb bi le -
gen da ezt a bi zony ta lan sá got az -
zal a fel té te le zés sel ol dot ta föl,
hogy a gö rö gök egy tár sa ság – ta -
lán fi lo zó fi ai is ko la – kül döt tei
let tek vol na. Azért jöt tek, mert
tu do mást sze rez tek Jé zus ta ní tá -
sá ról, és lel ke sed tek ér te. Ami kor
pe dig meg hal lot ták, hogy Jé zust
ha zá já ban ül dö zik, és rosszul áll a
szé ná ja, el jöt tek, hogy rá ve gyék,
men jen ve lük Gö rög or szág ba,
ahol tárt ka rok kal fo gad ják. Ott
nem kell fél te nie az éle tét. Er re
ren dült vol na meg Jé zus lel ke: vá -
lasz ta nia kel lett a fi lo zó fus pro -
fesszor biz tos meg él he té se és a
„föld be hul lott ga bo na szem”, ön -
ma ga fel ál do zá sa kö zött. Ő az
utób bit vá lasz tot ta, Aty já nak en -

ge del mes ked ve. Köz ve tett üze -
ne te azért így szólt a gö rö gök nek:
„…ha a bú za szem nem esik a föld be,
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; de
ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
Jé zus fen sé gét mu tat ta meg ez a
je le net. Fü löp és And rás pe dig új -
ra meg erő söd het tek ere de ti meg -
győ ző dé sük ben: „…ahol én va -
gyok, ott lesz az én szol gám is (…),
azt meg be csü li az Atya.” (Jn
12,20–33)

Le het sé ges, hogy Fü löp a ta nít -
vá nyi kör ben amo lyan „gaz da sá gi
szak em ber” volt? Ami kor ugyan is
Jé zus lát ta, hogy mi lyen nagy tö -
meg se reg lett össze hal lá sá ra, és
hogy az em be re ket meg is kel le ne
etet ni, Fü löp höz for dult: hon nan
ve gyünk ke nye ret? Fü löp za var ba
jö he tett, és ta lán ar ra gon dolt,
hogy aki csak az em ber Jó zsef fia,
an nak nem le het ak ko ra ha tal ma,
hogy öt ezer em bert jól la kas son.
Ezért is ilyen hű vö sen re a lis ta a
fe le le te: két száz dé nár sem len ne
elég! A ta nít vány itt nem ál lot ta ki
a pró bát: nem szá molt Jé zus cso -
da te vő ere jé vel (Jn 6,1–7).

Egy kö vet ke ző je le net vé gül ar -
ról ta nús ko dik, hogy Fü löp nem
volt egé szen tisz tá ban az zal, ki is
ez a Jé zus, aki hez el sze gő dött. Pe -
dig Jé zus bú csú zá sa kor vi lá go san
meg mond ta: Is ten hez raj ta ke -
resz tül ve zet az út. Fü löp nek a
Mes ter tá vo zá sa el len sem mi el -
len vet ni va ló ja nem lett vol na, ha
előbb köz vet le nül Is tent mu tat ja
meg ta nít vá nya i nak. Ez zel ő meg -
elé ge dett vol na. De té ves ké ré sé -
vel Jé zust a leg mé lyebb ki nyi lat -
koz ta tás ra kész tet te: „Ta lán nem
hi szed, hogy én az Atyá ban va gyok,
és az Atya én ben nem van?” (Jn
14,8–11)

Még sem ol va sunk se hol ar ról,
hogy Jé zus a „lá tó” Fü lö pöt el ta -
szí tot ta vol na. Aki egy szer lát ta
az Urat, még so kat buk dá csol hat,
de bot la do zá sa és ér tet len sé ge el -
le né re is sze re ti az Is ten. Jé zus
ígé re tét a bot la do zás, az ér tet len -
ség sem te he ti ér vény te len né:
„…aki én hoz zám jön, azt én nem
kül döm el…” (Jn 6,37)

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Fü löp apos tol
Ang li á ból in dult el az a kez de mé -
nye zés, mely Va len tin-nap kör -
nyé kén min den év ben egy hé tig a
há zas ság fon tos sá gá ra irá nyít ja
az em be rek fi gyel mét. Ma gyar -
or szá gon a prog ra mot a Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali -
ansz) és a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa ho no -
sí tot ta meg 2008-ban. Aláb bi írá -
sunk a há zas ság he té hez kap cso -
ló dik.

Lel kész ként több al ka lom mal ta -
lál koz tam olyan pá rok kal, akik öt -
ven- vagy ép pen hat van éves há -
zas sá gu kért ad tak há lát. El men -
tek ab ba a temp lom ba, mely ben
va la mi kor bol do gan mond ták ki
az igent egy más ra, sze rel mük re,
és kér ték kö zös éle tük re Is ten
meg tar tó ál dá sát.

Az ilyen pél da ma so -
kak sze rint a Jan csi és
Ju lis ka vagy a Ha mu pi pő -
ke me se ka te gó ri á já ba so -
ro lan dó. Pe dig igaz; sőt
ez a pá ros élet bol dog sá -
gá nak biz to sí té ka és nor -
má lis rend je: egy fér fi és
egy nő élet re szó ló sze -
rel me, sze re te te. Har co -
kon, krí zi se ken is ke -
resz tül, de meg-meg újul -
va, meg bo csá tás sal, hu -
mor ral.

Nincs iga za a kor szel -
lem nek, mely sok-sok ér -
de kes nek, iz gal mas nak
tű nő ext ra for mát ajánl a
kap cso la ti élet hez. Ter mé sze te -
sen az em be ri élet nem csu pán há -
zas ság ban él he tő ér té ke sen, de
Te rem tőnk úgy al ko tott min ket,
hogy a há zas ság ad jon vé del met
nem csak a szü lők nek, ha nem a
fel nö vek vő gyer me kek nek is. 

Né me lyek ta lán le gyin te nek,
vagy szkep ti ku san só haj ta nak,
ami kor hall ják eze ket a mon da to -
kat, hi szen so kan bol dog ta la nok
há zas sá guk ban. De va jon a bol -
dog ta lan ság nak va ló ban a há zas -
ság az oka? Az ok nem ben nünk
ta lál ha tó?

Meg té rés, meg vál tás nél kül az
em ber vég te le nül ön ző, ma ga kö -
rül for gó, így csak sé rül het az

együtt élés ben. Azt hi szi, hogy ak -
kor lesz bol dog, ha ki elé gít he ti
min den vá gyát, és a má sik eb ben
csu pán esz köz, nem több. Jó zsef
At ti la gyö nyö rű gon do la ta jut
eszem be: „Csak más ban mos ha -
tod meg ar co dat.” Ma gunk ban
nem le he tünk bol do gok.

A há zas ság, de más ren de zett,
nor má lis kap cso lat is nagy le he tő -
ség ar ra, hogy vál lal juk az em ber -
ré vá lás né ha ke ser ves, könnyes,
még is egyet len út ját. Ez a szo ros
kö zös ség szem be sít rossz haj la -
ma ink kal, szo ká sa ink kal – és is te -
ni erő for rás ból me rít ve eze ken
vál toz tat ha tunk. Ke resz tény hi -
tünk eb ben nagy se gít ség, hi szen
nem csu pán a lé lek ta ni össze füg -
gé se ket lát tat ja meg ve lünk, ha -
nem se gít sza ba dul ni a meg rög -
zött, ká ros ál la po tunk ból. Jé zus

evan gé li u ma, öröm hí re ar ról szól,
hogy meg bo csát tat tak a mi bű ne -
ink a ke resz ten. Jé zus ál do za tá ért
akár na pon ta, de per cen ként is
újat kezd he tünk há zas sá gunk ban.

Hasz nál juk ki a ha ma ro san kez -
dő dő böj ti időt az el csen de se dés -
re, ma gunk ba szál lás ra. Kér jük,
hogy Al ko tónk és Meg vál tónk se -
gít sen a lel ki meg tisz tu lás ban,
sza ba dít son meg min den meg kö -
tö zött ség től.

Sze ve ré nyi Já nos

Az írás az MR1 – Kos suth rá di ó ban
2008. feb ru ár 11-én el hang zott me di -
tá ció szer kesz tett vál to za ta.

Sok évi há zas ság

Az idei ma gyar öku me ni kus ta lál -
ko zó az Eu ró pai Pro tes táns Ma -
gyar Sza bad egye tem, a Ma gyar
Pax Ro ma na és az Eu ró pai Ma -
gyar Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe -
ren cia kö zös ren dez vé nye lesz. 

Leg utóbb 1995-ben volt ilyen
együtt lét Gyu lán. Ko ráb ban úgy
öt-hat éven te: vagy is leg ke ve sebb
ket tő ki ma radt. És ami még fáj dal -
ma sabb: ma már alig ta lál ni va la -
kit, aki nek sze mé lyes él mé nye
vol na Gyu la. Jó for mán új ra kell
kez de nünk.

Rá adá sul ma nap ság ta lán nincs
is da gá lya az ef fé le szer vez ke dés -
nek: az öku me né nek. Pe dig olyan
vi lág ban élünk, ahol nincs al ter na -
tí vá ja en nek. Ab ban a ke let-kö -
zép-eu ró pai tér ség ben, amely nek
Ma gyar or szág is ré sze, az ér ték -
vesz tés, avagy né mi képp po zi tí -
vab ban fo gal maz va: a tár sa da lom
át me ne ti jel le ge (a li mi na li tás) a
leg jel lem zőbb; ami kor két sé ges sé
vá lik a tisz tes ség vagy ép pen a
pon tos ság eré nye; ami kor raj -
tunk, ke resz té nye ken kí vül sen ki
nem tud ja – és jó sze ré vel prob lé -
ma tu da ta sincs pél dá ul ar ra vo nat -
ko zó an –, hogy mi kü lönb ség van

egy re for má tus és egy ka to li kus
kö zött vagy egy evan gé li kus és
egy re for má tus kö zött: nem is
csak kon fesszi o ná lis, de kul tu rá lis

ér te lem ben. A ma gunk szá má ra
ezek fon tos, sőt őr zen dő kü lönb -
sé gek: vagy is ér té kek, de a ma -
gyar tár sa da lom leg több tag já nak
nem azok; pon to sab ban nem tud
ve lük mit kez de ni.

Sok szor mi ma gunk sem. És ter -
mé sze te sen nem a ver ba li tás
szint jén: mert be szél ni az öku me -
né ről jó for mán mind annyi an tu -
dunk. Egyet ér te ni is könnyen tu -
dunk ab ban, hogy szük ség van rá.

De ten ni ér te: az bi zony za var ba
ej tő hely ze te ket tud elő idéz ni.
Ta lán azért, mert ak kor már ke -
vés a jó szán dék kal meg en ge dő at -

ti tűd, amely az elv te len to le ran ci -
á ig is el ér het; ha vi szont tet tek ről
van szó, ak kor ez már biz to san ke -
vés: nem le het ka to li kus mó don
ten ni úgy, hogy re for má tus is le -
gyek, és for dít va sem megy. Ha
egy szer re aka rok ka to li kus ként és
re for má tus ként ten ni, ak kor bi -
zony új he lyet kell ke res nem ma -
gam nak. Mond ha tom ezt öku me -
ni kus nak: ami lé nye ges ben ne,
hogy ez nem csak kon fesszi o ná li -

san igaz, de kul tu rá li san még in -
kább az. Pél dá ul más ként kell/le -
het dön te nünk, ha re for má tu sok
va gyunk, mint ha ka to li ku sok vol -
nánk és for dít va.

Nem csak meg kell ta lál nunk al -
ka lom ról al ka lom ra az öku me né
po zí ci ó ját, de ta nul nunk is kell ke -
re sé sét, ke re sé sé nek mód ját és
meg va ló sí tá sát egy aránt.

Ez a 2011-es kon fe ren cia en nek
je gyé ben szer ve ző dik. Ne künk
nem ar ra van szük sé günk, hogy
meg győz zük ma gun kat és egy -
mást az öku me né szük sé ges sé gé -
ről, ha nem ar ra, hogy ta nul juk fel -
is mer ni az öku me né al kal ma it, és
ta nul juk meg va ló sí tá sá nak mód ja -
it. Hát ha köz ben egy ke vés sel
előbb re ju tunk a meg ta nu lás ban is.

Ezért az elő adá sok (dél előt tön -
ként) nem az öku me né ről szól -
nak, ha nem a mi mai ma gyar vi lá -
gunk ról. Ki in du ló pon to kat ad nak
ah hoz a re mény be li ta nu lás hoz,
amely nek so rán (fő ként dél utá -
non ként) ke res nénk a ma gunk ke -
resz tény öku me ni kus po zí ci ó ját a
dél előtt fel ve tett kér dé sek kel
kap cso lat ban.

Dél előtt in tel lek tu á lis nyi tott -

ság ra lesz szük sé günk, hogy meg -
ért sük, mi is az a hely zet, amely -
ben Ma gyar or szá gon köz éle ti leg
ben ne va gyunk. Dél után pe dig a
szív nyi tott sá gá ra is szük sé günk
lesz, hogy egy más ér té sé ben és
meg ér té sé ben nö ve ked jünk. Ön -
ma gunk ról lesz szó és egy más ról.
Eh hez fo gunk kér ni me di á to ri
köz re mű kö dést. Olyan szak em -
be re két, akik ab ban le het nek se -
gít sé günk re, hogy job ban ért sük
egy mást kon fesszi o ná li san és kul -
tu rá li san egy aránt, ne tán meg is
ért sük egy mást. Mind eh hez te hát
rá szánt idő, nem ke vés tü re lem
szük sé ges. És meg in gat ha tat lan
re mény. 

A 6. ma gyar öku me ni kus ta lál -
ko zó té má ja: Ki hí vá sok és fe le lős sé -
gek. Hely szí ne: Ba la ton szár szó, So -
li Deo Glo ria Kon fe ren cia te lep, ide -
je: 2011. áp ri lis 26. – má jus 1. Je lent -
ke zés: De me ter Gel lért, H–1037
Bu da pest, To boz u. 22. Te le fon:
(+36) (06) 20/520-1243. Fax:
(+36) (06) 1/302-4147. E-mail: de -
me ter.gel lert@epmsz.eu

A ta lál ko zó in té ző bi zott sá ga
ne vé ben 2011. feb ru ár ele jén:

Ho rá nyi Öz séb

Öku me ni kus ta lál ko zó 2011-ben Ba la ton szár szón
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Si mul jon elő zé ke nyen lá bad alá az út,
és tá mo gas sa meg a szél a há tad,
ar co dat fü rössze fé nyé ben s me le gé ben a nap,
és bő eső itas sa szom jas föld je id.
Amíg új ból nem lát juk egy mást te meg én,
Is ten tart son meg óvó te nye rén!

* * *

Ah hoz, hogy a le het sé ges va ló ra vál jon,
meg kell kí sé rel nünk a le he tet lent!

* * *

Fel ke lek:
az ég és a föld min den ere jé ben,
a nap ra gyo gá sá ban és a hold sze líd fé nyé ben.
A tűz iz zá sá ban és a vil lám ci ká zó fé nyé ben.
A vi zek zú gá sá ban és a vi zek mo ra já ban.

* * *

A föld biz tos ta la ján ál lok és a szik lák szi lárd ere jé ben élek.

* * *

Át adom ma gam:
Is ten erős ve ze té sé nek.
Tu dom, Is ten őr kö dő sze me raj tam van,
fü le fi gye lem mel hall gat,
ol tal ma zó ke ze fö lém bo rul.

* * *

Is ten szót emel ér tem:
böl cses sé ge egy sze rű uta kon ve zet en gem,
ol tal maz és meg véd ha tal mas ere jé vel.

* * *

Add, hogy lel kem tük röz ze a tisz ta sá got:
szá jam sze lí den szól jon,
ked ve sen, si mí tó an,
mint nyá ri al ko nyat kor a nap su gár,
mi kor csen de sen át arany lik a lom bok kö zött,
és el tű nik a domb haj lat ban.

* * *

Te kin te ted le gyen ba rát sá gos biz ta tás.
Ne me sen egy sze rű és bá to rí tó, mint a nap fé nye,
mi kor ki eme li a köd pá rá já ból a kon tú ro kat,
és fel me le gí ti a tó vi zét.

* * *

Tisz ta sá got tük röz zön a lel kem,
és bol do gan csor dul jon a szó jó ízű vi ze.

Ír áldások

A szer kesz tő a cím ben nyil ván
té ve sen idéz egy köz is mert mon -
dást – gon dol hat ja az ol va só. Bi -
zo nyá ra nem tud ja, hogy ezt egy
má sik szláv nép pel kap cso lat ban
szok ták ci tál ni. Ar ról nem is be -
szél ve, hogy a vé ge lát ha tat lan -
nak tű nő po li ti kai csa tá ro zá sok
is me re té ben iga zán ab szurd nak
hat a cím. Lát szó lag. Van nak
ugyan is kez de mé nye zé sek, ame -
lyek e rossz be ideg ző dé sek el len
tesz nek – si ker rel. Dr. Roncz Bé -
lá val, az Aszó di Evan gé li kus
Gim ná zi um igaz ga tó já val egy kü -
lön le ges együtt mű kö dés ről, a Ti -
szol ci (Ti sove ci) Evan gé li kus
Gim ná zi um és az aszó di in téz -
mény part ner kap cso la tá ról be -
szél get tünk.

– Ho gyan jött lét re a kap cso lat a két
is ko la kö zött?

– Öt év vel ez előtt egy egy há zi
kez de mé nye zés jó vol tá ból, a Ma -
gyar or szá gi és a Szlo vá ki ai Evan -
gé li kus Egy ház két ol da lú tá mo ga -
tá sá val vet te kez de tét. Együtt mű -

kö dé si meg ál la po dá sun kat a ti -
szol ci evan gé li kus temp lom ban ír -
tuk alá 2006-ban. A Ti szol ci
Evan gé li kus Gim ná zi um két tan -
nyel vű – an gol–szlo vák – is ko la, a
cél te hát nem az volt, hogy ma -
gyar test vér is ko lát ke res sünk, ha -
nem olyan part ner ség lét re ho zá -
sá ra tö re ked tünk, amely ben a
nem ze ti sé gek kö zöt ti to le ran ci át
a gya kor lat ban is meg él het jük. 

A kon tex tus hoz hoz zá tar to zik,
hogy a szlo vák–ma gyar két nyel -
vű ség mind két te le pü lés – Aszód
és Ti szolc – tör té nel mé ben ter -
mé sze tes mó don je len volt. A
Gal ga men tén élő szlo vák ság a
Ma gyar or szá gon élő szlo vák ki -
sebb ség egé szét te kint ve is meg -
ha tá ro zó volt, és – bár ma nap ság
saj nos nem igen di va tos a fi a ta lok
kö ré ben a ki sebb sé gi ha gyo má -
nyok hoz va ló ra gasz ko dás – a
szlo vák gyö ke rek a mai na pig je -
len van nak.

– Ho gyan mű kö dik, mi ből áll a
part ner ség a gya kor lat ban?

– Ami óta a szer ző dés lét re jött,
min den év ben több al ka lom mal
ta lál koz tunk. A kap cso lat egyik
tám pil lé re a két is ko la ének ka ra
kö zöt ti együtt mű kö dés. Ez azt je -
len ti, hogy éven te negy ven-öt ven
gye re ket fo ga dunk, és tő lünk is
hoz zá ve tő leg ennyi en men nek
Ti szolc ra. 

Az el szál lá so lás ná lunk ki sebb
gon dot je lent, ugyan is a mi is ko -
lánk nak – na gyobb ok ta tá si in téz -
mény lé vén – van kol lé gi u ma,
ahol gond nél kül he lyet tu dunk
ad ni a hoz zánk ér ke zők nek. A ti -

szol ci ak nak nincs kol lé gi u muk –
az övék a mi enk nél jó val ki sebb is -
ko la, össze sen 370 ta nu ló jár a
gim ná zi um ba –, ezért az el he lye -
zés ne kik na gyobb prob lé mát je -
lent. Így mi ki csit „no má dabb” kö -
rül mé nyek kö zött va gyunk el szál -
lá sol va ná luk, de a mi e ink nek ez
ál ta lá ban kü lön él ményt je lent: a
lá nyok a pap lak ven dég há zá ban
al sza nak, a fi úk pe dig a fér fi kí sé -
rő ta ná rok kal az is ko la tor na ter -
mé ben. 

Az ilyen ta lál ko zók hoz min dig
hoz zá tar to zik egy ki rán du lás is:
ők az Ala csony- és a Ma gas-Tát -
rát mu tat ták már meg ne künk, mi
pe dig Bu da pest re, a Du na ka nyar -
ba és a Hor to bágy ra vit tük el
őket. 

Ezen kí vül egyé ni szin ten is
meg va ló sul a hi va ta los part ner -
ség: a tan év má so dik fél évé ben
két di ák Ti szol con tölt egy he tet,
szlo vák csa lád nál la kik, és is ko lá -
ba jár. Ugyan így hoz zánk is el jön
két fi a tal Szlo vá ki á ból, akik ál ta -
lá ban ma gyar nem ze ti sé gű ek,

ugyan is a ti szol ci is ko lá ba ti zen-
egy né hány ma gya rul be szé lő ta -
nu ló is jár. 

– Mi lyen le he tő sé ge ket rejt mind ez
a di á kok, és mi lye ne ket a pe da gó gu sok
szá má ra?

– Szak mai és em be ri szem pont -
ból is na gyon fon tos nak ér zem az
együtt mű kö dést. Ami a szak mai
részt il le ti, be pil lant ha tunk ab ba,
hogy ők ho gyan szer ve zik az éle -
tü ket, lát juk, hogy ná luk ho gyan
zaj lik a ta ní tás – rend sze rint meg -
nyug ta tó ér zés lát ni, hogy ná lunk
még min dig na gyobb a fe gye lem
az órá kon –, meg fi gyel het jük to -
váb bá, ho gyan épí tik a kap cso lat -
rend sze rü ket. 

A ti szol ci ak – két tan nyel vű is -
ko la lé vén – az Ame ri ká ba ki ván -
do rolt szlo vá kok jó vol tá ból, az ő
köz ben já rá suk nak kö szön he tő en
tud nak na gyobb fej lesz té se ket vé -
gez ni, ná luk az egy ház tá mo ga tá -
sa jó val ki sebb, mint ná lunk. A tá -
mo ga tás nem csak az anya gi ak ra
vo nat ko zik; a ti szol ci ak né mi
irigy ke dés sel szok ták meg ál la pí -
ta ni, hogy ná lunk a püs pö kök
mennyi vel job ban „be le foly nak”
az egy há zi is ko lák éle té be, és szí -
vü kön vi se lik azok sor sát.

A szak mai együtt mű kö dés sel
kap cso lat ban meg em lí ten dő még,
hogy kö zös Co me ni us-prog ram -
ban ve szünk részt a test vér is ko -
lánk kal négy má sik eu ró pai is ko -
lá val együtt. (A Co me ni us-pro jekt
az Eu ró pai Unió ál tal tá mo ga tott
pá lyá za ti prog ram, mely is ko lák
nem zet kö zi együtt mű kö dé sét te szi le -
he tő vé. – A szerk.)

Em be ri kap cso la tok szem pont -
já ból is so kat je lent a part ner ség.
Egyes ta ná rok kö zött sze mé lyes
ba rát ság ala kult ki, me lyet az is ko -
la ke re te in kí vül is ápol nak. Az is
öröm te li, hogy ta nu ló ink új ra és
új ra ré gi is me rős ként lát ják vi -
szont egy mást. Nem utol só sor ban
pe dig a to le ran cia meg élé sé re hi -
va tott ez a kap cso lat. Mi ak kor is
ta lál koz tunk, ami kor a leg hű vö -
sebb volt a szlo vák–ma gyar po li ti -
kai vi szony, és ba rát ság ban vol -
tunk egy más sal. Gyer me ke ink –
mind két in téz mény ben – azt lát -
hat ták, hogy a po li ti ka és a min -
den na pi élet eb ben a kér dés ben
egé szen más ké pet fest.

Ma gam – sze mé lyes in dít ta tás -
ból – azért élem meg ilyen öröm -
mel az együtt mű kö dést, mert jól
be szé lek szlo vá kul, így sem mi -
lyen nyel vi prob lé ma nincs kö -
zöt tünk.

– A ta valy ala kult Or szág gyű lés
ha tá ro za ta sze rint min den köz ok ta -
tás ban ta nu ló di ák leg alább egy szer
el jut hat a ma gyar ál lam tá mo ga tá sá -
val a szom szé dos or szá gok ma gyar -
lak ta te rü le te i re. Önök nél te hát ez zel
nyi tott ka pu kat dön get nek?

– Igen, an nál is in kább, mert is -
ko lánk rend kí vül sok fé le ki rán du -
lás ke re té ben vi szi el di ák ja it a ha -
tá ron túl ra. 1994 óta szer ve zünk
er dé lyi tú rá kat, éven te öt ven-hat -
van di á kunk jut így el Er dély be,
Szé kely föld re. Ta valy a csík som -
lyói bú csún vet tünk részt, ha za fe -
lé pe dig az apá cai ma gyar gyü le ke -
ze tet lá to gat tuk meg. Is ko lánk ban
a Rá kó czi Szö vet ség he lyi szer ve -
ze te is mű kö dik, ők is szer vez nek
ki rán du lá so kat Fel vi dék re, Er -
dély be. Ter vez zük to váb bá, hogy
a Bras sói Evan gé li kus Gim ná zi -
um mal is fel vesszük a kap cso la tot
együtt mű kö dé si szer ző dés ke re -
té ben. 

– Az el mon dot tak alap ján Ön egy
„át la gos” ma gyar ál lam pol gár nál
job ban szí vén vi se li a ha tá ron tú li
ma gyar ság sor sát. Mi en nek az oka? 

– Nincs an nál szebb, mint ami -
kor hat száz ki lo mé ter re a ma gyar
ha tár tól szín tisz ta ma gyar fal va -
kat ta lál az em ber. Ne kem az a
meg győ ző dé sem, hogy ne künk,
ha za i ak nak azt kell erő sí te ni,
hogy ezek az em be rek a sa ját ha -
zá juk ban ma rad has sa nak, meg -
őriz ve ma gyar sá gu kat. Én azért
vál lal tam, hogy hat évig Er dély -
ben ta nít sak, mert sze ret tem vol -
na ez zel is hozzájárulni az ot ta ni
ma gyar ér tel mi ség kép zé sé hez.

Az ősök em lé ke, az ősök em lé -
ké nek sze re te te na gyon fon tos
szem pont ná lam, hi szen ren ge teg
meg ha tá ro zó tör té nel mi ese mény
köt min ket a Tri a non előt ti Ma -
gyar or szág hoz. És ne fe lejt sük el,
hogy a leg szebb vi dé kek és a leg -
épeb ben meg ma radt mű em lé kek
is a mai Ma gyar or szág ha tá ra in kí -
vül van nak.

Ez a ra gasz ko dás azon ban ná -
lam a ki sebb sé gek és a sok szí nű -
ség tisz te le té vel jár együtt. Kü lö -
nös él mény volt fel fe dez ni, ahogy
a tör té ne lem szá lai össze ér nek:
tu do má sunk ra ju tott, hogy a ti -
szol ci temp lom épí tő lel kész az
1850-es évek ben Aszó don volt
káp lán. De ugyan ilyen öröm te li
volt a Co me ni us-prog ram ke re té -
ben Por tu gá li á ban hal la ni szlo vák
test vé re ink től, hogy sa ját tör té -
nel mü ket 1918-ig a ma gyar tör té -
ne lem ré sze ként ér tel mez ték. 

Szűcs Pet ra

Szlo vák, ma gyar két jó ba rát…?
Be szél ge tés Roncz Bé lá val,
az Aszó di Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó já val

(Folytatás az 1. oldalról)
Egy szer a tör té ne lem ben élt

kö zöt tünk egy Jé zus ne vű fér fi,
aki több volt mint em ber. Ő nem
al kal maz ta az ököl sza bályt, nem
fi ze tett rosszal a rosszért, nem
kö ve telt igaz sá got ma gá nak.
Fél re is mer ték, le néz ték, ha mi -
san vá dol ták, gú nyol ták, ül döz -
ték, az éle té re tör tek, ő pe dig ta -
ní tott, öröm hírt mon dott, gyó -
gyí tott, Is ten sze re te tét tar tot ta
rossz aka rói, az őt bán tók elé.
Olyan kon zek ven sen él te ezt a
rosszat jó val vi szon zó éle tet,
hogy ami kor ke reszt re fe szí tet -
ték, ak kor is azért imád ko zott,
hogy az ő mennyei Aty ja ne fi -
zes sen rosszal gyil ko sa i nak, ha -
nem bo csás son meg ne kik. Még
szá muk ra is ta lált ment sé get:
nem tud ják, hogy mit cse lek sze -
nek.

Is ten pe dig meg hall gat ta Fia
imád sá gát. Nem állt bosszút, de
tett va la mi mást. A leg na gyobb
rossz ra, a leg na gyobb go nosz ság -
ra, ame lyet az em ber el kö ve tett,
a leg na gyobb jó val vá la szolt: fel -
tá masz tot ta Jé zust. Azt je len ti
ez, hogy a jó nem hal meg. A jót
nem le het meg öl ni. Jé zus fel tá -
masz tá sa Is ten vég ső győ zel me a
rossz fö lött. Ez az iga zi hap py

end, nem a hol ly woo di fil mek be -
fe je zé se.

Hogy mi kö ze minden nek a mi
évi igénk hez? Az, hogy Jé zus ma
is él. Mi be fo gad hat juk őt a szí -
vünk be, ő ben nünk is él ni akar, és
az ő éle te át ala kít ja a mi éle tün ket,
em be ri ter mé sze tün ket. Jé zus sal
mi is több le he tünk mint em ber.
Le he tünk Is ten gyer me kei, akik -
ben Jé zus él, és Jé zus éle te mun -
kál ko dik. Ő tesz ké pes sé min ket
ar ra, ami ne künk le he tet len, de ne -
ki le het sé ges volt, és le het sé ges sé
te szi a mi éle tünk ben is, hogy ne
győz zön le min ket a rossz, ha nem
mi győz zük le a rosszat a jó val.
Őve le, az egye dü li jó val. 

Egy könnyen meg je gyez he tő
mon dás fog lal ja össze mind azt,
ami ről ma szó volt: Rosszat rosszal
vi szo noz ni: em be ri. Jót rosszal vi -
szo noz ni: ör dö gi. Rosszat jó val vi -
szo noz ni: is te ni.

Lás suk meg na pon ta: a jó le győ -
zi a rosszat, ha Jé zus él és nö vek -
szik ben nünk. Ámen.

Ba li cza Iván

Az ige hir de tés el hang zott a bu da vá ri
evan gé li kus temp lom ban 2011. ja nu -
ár 2-án. Forrás: http://budavar.lu -
the ran.hu

„Ne győz zön le té ged
a rossz, ha nem te győzd le
a rosszat a jó val”



Meg hí vó a 9. nyu gat-eu ró pai ma gyar
presbite ri kon fe ren ci á ra
A nyu gat-eu ró pai magyar pres bi te rek ki len ce dik kon fe ren ci á já ra
sze re tet tel hí vjuk – a szer ve ző bi zott ság ne vé ben – a gyü le ke ze tek
ve ze tő it és ér dek lő dő tag ja it. Ta lál ko zón kat is mét a né met or szá gi
Bur bach-Holz ha us en ben tart juk. 2011. évi kon fe ren ci ánk ide je: áp -
ri lis 15–17. (pén tek es té től vi rág va sár nap dé lig). Szom ba ton, áp ri lis
16-án es te már együtt ün ne pe lünk az Európai Magyar Evan gé li u mi
If jú sá gi Kon fe ren cia részt ve vő i vel.

A ki len ce dik pres bi te ri kon fe ren cia pén te ken, áp ri lis 15-én va cso -
rá val kez dő dik, és a vi rág va sár na pi is ten tisz te let tel ér vé get. Té -
mánk ez év ben így hang zik: Az imád ság mint egyé ni és gyü le ke ze ti éle -
tünk fon tos ré sze. Meg hí vott elő adónk: Itt zés Ist ván ma gyar or szá gi
nyu gal ma zott evan gé li kus lel ki pász tor.

A kon fe ren cia költ sé gei most sem emel ked tek: az elő ző évek hez
ha son ló an na pi 40 eu ró sze mé lyen ként, tel jes el lá tás sal, két ágyas
szo bák ban.

Je lent kez ni Var ga Pál lel ki pász tor nál le het az aláb bi el ér he tő sé -
gek egyi kén: D-89165 Di e ten heim, Carl-Ot to-Str. 1. Tel.: +49-7347-
7621. E-mail: var ga pa ul@ya hoo.de.

Meg hí vó az Európai Ma gyar
Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren cia
52. nagy he ti ren dez vé nyé re
Sze re tet tel hív juk és vár juk test vé re in ket a né met or szá gi Holz ha u -
sen ben tar tan dó nagy he ti kon fe ren ci ánk ra 2011. áp ri lis 16-tól 22-ig.
Az össze jö ve tel ha gyo má nyo san a nyu gat-eu ró pai ma gyar pres bi te -
rek kon fe ren ci á já hoz csat la ko zik. Az idei év té má ja: Ha itt a vég…
Vál sá gok – a vég je lei? A té mát négy ré szes bib lia ta nul mány és négy
elő adás dol goz za fel. Az es ti áhí ta tok is a kon fe ren cia té má já hoz
kap cso lód nak. Lesz al ka lom kar ének re, sport ra, já ték ra és kö tet len
együtt lét re. Gye rek fel ügye let ről gon dos ko dunk. 

Je lent kez ni Jas kó Irén nél le het: 16 Mel ro se Place, Wat ford WD17
4LN, Ang lia. Tel.: +44-1923-240-796. E-mail: eme ik@eml.cc.

Nagy sze ben, Ro má nia. Az er dé -
lyi szá szok igen ki csi re zsugoro -
dott evan gé li kus egy há za új püs -
pö köt ka pott Re in hart Guib sze -
mé lyé ben. Előd je, Ch ri stoph Kle in
püs pök húsz évi szol gá lat után
nyu ga lom ba vo nult.

Moszk va, Orosz or szág. A par la -
ment dön té se ér tel mé ben az egy -
há zak vissza kap ják a szov jet ura -
lom ál tal el vett tu laj do na i kat. Ki -
vé telt ké pez nek azok, ame lyek vi -
lág örök sé gi ran got kap tak: a
Kreml temp lom együt te se, a Vö -
rös té ren ál ló Vas zi lij Bla zsen nij-
ka ted rá lis és még to váb bi hat van -
egy épü let. Ezek to vább ra is az ál -
lam bir to ká ban ma rad nak.

Bécs, Auszt ria. Egy fel mé rés sze -
rint az oszt rák ró mai ka to li kus pa -
pok het ven ki lenc szá za lé ka sza -
vaz na a kö te le ző pa pi nőt len ség
el len. A fel mé rés nem várt tá mo -
ga tást ka pott az Orosz Or to dox
Egy ház kül ügyi hi va ta lá nak ve ze -
tő jé től, aki ki je len tet te, hogy az
or to do xok kez det től fog va el le -
nez ték ezt a kö te le ző ren det,
ame lyet az egy ház csak a kö zép -
kor ban ve ze tett be.

Deb re cen, Ma gyar or szág. A
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do -
má nyi Egye tem há rom sváj ci teo -
ló gust tün te tett ki tisz te let be li
dok to ri cím mel. Mind hár man
igaz se gí tői vol tak a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy ház nak a dik ta -
tú ra ne héz éve i ben.

Ka li nyingrád, Orosz or szág. Ti -
zen öt egy ko ri evan gé li kus és egy
ró mai ka to li kus temp lo mot akar az
ál lam az or to dox egy ház nak aján -
dé koz ni. A ró mai ka to li kus püs pök
eré lyes til ta ko zá sá ra fel há bo rod va
vá la szolt az or to dox ep ar chá tus.

Belg rád, Szer bia. Az or to dox
püs pö kök kon fe ren ci á ja új püs pö -
köt ne ve zett ki a ko szo vói ep ar -
chá tus élé re. Ar te mi je, az ed di gi
püs pök til ta ko zá sul az el moz dí tá -
sa el len hí ve i vel el fog lalt két ko -
los tort. Bün te té sül a kon fe ren cia
meg fosz tot ta őt pa pi mi nő sé gé től.

Düs sel dorf, Né met or szág. Az
Evan gé li kus Ali ansz 1846-ban in -
dí tot ta el itt a ja nu á ri öku me ni kus
ima hét moz gal mát, amely nek ke -
re té ben az óta már hu szon hét eu -
ró pai or szág ban imád koz nak a ke -
resz tény ség egy sé gé ért.

New York, Egye sült Ál la mok. A
há rom leg na gyobb ame ri kai té vé -
ál lo más több mint öt száz ka rá cso -
nyi prog ra mot su gár zott, de eb ből
össze sen csak hét ben volt szó egy -
ál ta lán Jé zus szü le té sé ről.

Je ru zsá lem, Iz ra el. Az iz ra e li la -
kos ság nak csak nem a fe le sem ke -
resz tény temp lo mot, sem musz -
lim me cse tet nem tűr ne meg a
szom széd sá gá ban. Az ult ra or to -
do xok ese té ben öt kö zül négy nek
ez a vé le mé nye.

Da kar, Sze ne gál. Nem zet kö zi kon -
fe ren cia ál la pí tot ta meg, hogy az af -
ri kai né pek szen ve dé se i nek leg érin -
tet tebb jei a nők. Sem a csa lád össze -
tar tá sá ban, sem a mun ká ban nem tá -
masz kod hat nak a fér fi ak ra. Sze ne -
gál ban egy mil li ó ra te he tő azoknak
az asszo nyoknak a szá ma, akik vá -
ro sok ba ván do rol nak el jobb mun -
ka- és élet le he tő ség re mé nyé ben.

Os lo, Nor vé gia. Úgy ne ve zett al -
ter na tív No bel-dí jat ka pott Er win
Kräu ter ró mai ka to li kus püs pök,
aki negy ven öt éve gon doz za és

vé di a xin gu in di á no kat Bra zí li á -
ban. Azért sze re tik őt az ős la ko -
sok – vá la szol ta egy kér dés re –,
mert ész re vet ték, hogy sem meg -
lop ni nem akar ta őket, sem meg -
gaz da god ni nem kí vánt az zal,
hogy kö zé jük jött. Is ten gyer me -
ke i nek te kin ti őket, akik nek ő
csak szol gál ni akar.

Ber lin, Né met or szág. A tar to má -
nyi evan gé li kus egy ház til ta ko zik
Iz ra el bár mi ne mű boj kot tá lá sá -
nak ter ve el len. Sze rin te Iz ra el és
Pa lesz ti na ügyé nek bé kés el in té -
zé sé re kell in kább tö re ked ni.

Asz ta na, Ka zahsz tán. Az Eu ró -
pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si
Szer ve zet nagy gyű lé sén az öt ven -
hat tag ál lam a val lás sza bad ság kér -
dé sé vel is fog lal ko zott. A ven dég -
lá tó ka zah ál lam már har mad szor
adott ott hont a kon fe ren ci á nak, és
büsz ke a val lás sza bad ság te rén el -
ért si ke re i re. Az or szág ban száz -
har minc nép és negy ven öt val lás él
bé kes ség ben egy más sal.

Da masz kusz, Szí ria. Né met or -
szág ban öt ven há rom szír or to dox
gyü le ke zet él, ame lye ket most két
püs pök ség re osz ta nak. Így dön -
tött a Szír Or to dox Egy ház zsi na -
ta. Az egy ház Wart burg ban egy
ko los tort is mű köd tet.

Chur, Svájc. A he lyi ró mai ka to li -
kus püs pök szim pa ti zál ni lát szik az
egy ház ból ko ráb ban ki zárt Szent
X. Pi usz Test vé ri ség gel. Kü lön ké -
pez ni akar pa po kat, akik a ré gi mó -
don, csak la tin nyel ven ce leb rál ják
a mi sét. Püs pök tár sai fi gyel mez tet -
ték, hogy le gyen pász to ra azok nak
a pap ja i nak is, akik ez zel a ma ga tar -
tá sá val nem ér te nek egyet.

Moszk va, Orosz or szág. Leg -
alább ti zen öt új me cse tet kel le ne
épí te ni a fő vá ros ban la kó musz li -
mok jobb lel ki gon do zá sa ér de ké -
ben. Ra vil Gaj nut din fő muf ti ar ra
hív ta föl a fi gyel met, hogy a „mo -
dern oro szok tu dat alat ti já ban”
mély an ti isz lám gon dol ko dás hú -
zó dik meg. Orosz or szág ban húsz -
mil lió musz lim val lá sú él.

Stutt gart, Né met or szág. Min den
év ben ja nu ár 16. és már ci us 5. kö -
zött haj lék ta la nok ét kez te té si he -
lyé vé ala kít ják át az egyik bel vá ro -
si evan gé li kus temp lo mot. Na pon -
ként hat száz ebé det és öt száz élel -
mi szer cso ma got osz ta nak szét. Az
ét kez te tés mel lett lel ki gon do zás,
jo gi ta nács adás és szo ci á lis szol gál -
ta tás is áll a haj lék ta la nok ren del -
ke zé sé re. A költ sé gek leg na gyobb
ré szét ado má nyok ból fe de zi az
egy ház, az ak ció öt egy há zi dol go -
zó ját hat száz ön kén tes se gí tő tá -
mo gat ja. Ezt a pél dát idő köz ben
már hu szon öt to váb bi vá ros kö ve -
ti az or szág ban.

Je ru zsá lem, Iz ra el. Olav Fyk se
Tve it, az Egy há zak Vi lág ta ná csá -
nak nor vég fő tit ká ra ki je len tet te,
hogy „a ke resz tény teo ló gia so ha
nem iga zol hat ja Iz ra el meg szál ló
po li ti ká ját”. A vi lág ta nács há rom -
na pos iz ra e li és pa lesz ti nai út ján
nyil vá no san is ki fejezte szo li da ri -
tá sát az el nyo mott pa lesz tin nép -
pel. Iz ra el ben két száz ezer ke resz -
tény él, nagy ré szük az arab la kos -
ság ból ke rül ki.

Sch wer te, Né met or szág. Bi zarr
va ló ság: öt kis ku tyát do bott ki la -
ká sa ab la ká ból egy it te ni la kos,
ami ma gá ban is ke gyet len ség. A
leg ol va sot tabb na pi lap er ről egész
ol da las ri por tot kö zölt. Azt azon -
ban sen ki (?) nem pa na szol ja föl,

hogy ja nu ár el ső két he té ben
négy ezer-öt száz mag zat el haj tást
vé gez tek el az or szág kli ni ká in.

Va ti kán vá ros. A Pá pai Tu do má -
nyos Aka dé mia a pá pá ra hi vat koz -
va kö zöl te a saj tó val, hogy a nö -
vény ter mesz tés ben nem el len zi a
gén mó do sí tást. A Va ti kán azon nal
úgy re a gált er re, hogy ez az aka dé -
mia pri vát vé le mé nye, de egy ál ta -
lán nem te kint he tő az egy há zé nak.

Bonn, Né met or szág. Ku ta tá sok
sze rint a vi lág hat van négy or szá -
gá ban – ahol a vi lág össz la kos sá -
gá nak het ven szá za lé ka él – igen
kor lá to zott vagy ti los a sza bad
val lás gya kor lat. Pél dá ul Irak ban a
húsz év vel ez előt ti csak nem más -
fél mil lió ke resz tény ből már leg -
fel jebb két száz ezer él. Hat van év -
vel ez előtt Tö rök or szág la kos sá -
gá nak húsz szá za lé ka volt ke resz -
tény, ma pe dig alig 0,15 szá za lé ka.
Az in di ai Oris sa tag ál lam ban 2007
és 2009 kö zött több mint öt ven -
ezer ke resz tényt űzött el vagy ölt
meg a hin du la kos ság. Két száz mil -
li ó ra te he tő azon ke resz té nyek
szá ma, akik nek kor lá to zá sok kö -
zött, ül döz te tés ben, élet ve szély -
ben kell él nie. Ki mond ha tó, hogy
ma a vi lág leg több ül dö zést el -
szen ve dő kö zös sé ge a ke resz -
tény ség.

Stutt gart, Né met or szág. Ma gyar
pro tes táns gyü le ke ze tün ket is
kép vi sel tük azon a csen des tün te -
té sen, ame lyet a Kopt Or to dox
Gyü le ke zet szer ve zett til ta ko zá -
sul az Egyip tom ban el kö ve tett ke -
resz tény gyil ko lás el len. Szó no -
kok szem re há nyást tet tek a né met
kor mány nak, ami ért nem kö ve te li
Egyip tom tól nem musz lim la kos -
sá gá nak kö vet ke ze tes vé del mét.
Az egyip to mi ha tó sá gok a már
har minc éve fo lyó ke resz tény ül -
dö zé sek egy-egy mé szár lá sát min -
den eset ben „egyes őrül tek” egyé -
ni tet té nek mi nő sí tik, és még egy
gyil kos sá gért sem von tak so ha fe -
le lős ség re tet te se ket.

Amsz ter dam, Hol lan dia. Remb -
randt ké pe i nek nyel vét nem ér ti
meg, aki el fe lej ti, hogy a mes ter
egész élet mű ve mennyi re bib li ai
ori en tált sá gú volt. Egy be val lot tan
ate is ta író ez zel il luszt rál ta az eu ró -
pa i ak el for du lá sát a ke resz tény ség -
től. Mi vel a ke resz tény ség is me re -
te el ve szett, ezért ro han nak az em -
be rek va la mi új „misz ti kum” után.

Ber lin, Né met or szág. A né met
ke resz tény egy há zak 2011-et a ke -
reszt ség évé nek ki ál tot ták ki. Elő -
adá sok kal, kon fe ren ci ák kal, je -
len tős kö zös ke resz te lé si ün nep -
sé gek kel kí ván ják föl hív ni a fi -
gyel met a ho va to vább „el fe lej -
tett” szent ség re. Vár ha tó an új ra
fel élén kül majd a gyer mek-, il let -
ve fel nőtt ke reszt ség ről év szá za -
dok óta fo lyó vi ta.

Han no ver, Né met or szág. Ki lé -
pett a Sza bad De mok ra ták Párt já -
ból egy evan gé li kus lel kész, mert
párt já nak fő tit ká ra ki je len tet te,
hogy ide ge nek be il lesz ke dé sé vel
kap cso lat ban az or szág nak nem
kel le ne „a zsi dó-ke resz tény ide á -
lok hoz” ra gasz kod nia.

Ber lin, Né met or szág. Egy re
emel ke dik az af ri kai ke resz tény
misszi o ná ri u sok szá ma Eu ró pá -
ban. 2010 őszén a pün kös dis ta kö -
zös sé gek hat van há rom af ri ka it or -
di nál tak és bo csá tot tak ki eu ró pai
misszi ói szol gá lat ra!

Össze ál lí tot ta: G. I.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS
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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: pet ra.szucs78@gmail.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

Ado má ny
Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet (Stuttgart) 1000 EUR
Biszkup Margit (Németország) 40 EUR
Bonnyai Balázs és Karin (Németország) 20 000 Ft
Mravik Mihály és felesége 5 000 Ft

Lapunk kiadásának és postázásának költségeihez szeretettel várjuk
olvasóink támogató adományait a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia,
Buda pest, Ra if fe i sen Bank 12010886-00146767-00100002
számlaszámára (kül föld rõl HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002).


