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A vi lá gon szá mos ke resz tyén em ber
kap cso ló dik be a min den év ja nu ár -
já ban meg tar tott ima lánc ba, mely -
nek cél ja a ke resz tyén egy ség meg -
élé se.

A 2014-es öku me ni kus ima hét
prog ram ját a ka na dai öku me ni kus
ta nács ál lí tot ta össze. Az ima órák
köz pon ti gon do la tát 1Kor 1,13 ké -
pez te: „Hát ré szek re sza kít ha tó-e
Krisz tus?”

Krisz tus tes té nek ré szek re sza kí -
tá sa, a ke resz tyén egy ház kis cso -
por tok ra osz lá sa a ka na dai ke resz -
tyén sé get is jel lem zi. Az el ső te le -
pe sek több nyi re ka to li ku sok vol -
tak, de sok pro tes táns is volt kö zöt -
tük, fő leg fran cia hu ge not ta ke res -
ke dő. A 18. szá zad ban an gol, ír,
skót be ván dor lók is ér kez tek Ka -
na dá ba. A 19. szá zad be ván dor lá si
hul lá mai ál tal eu ró pai, af ri kai, dél-
ame ri kai és ázsi ai em be rek so ka sá -
ga ta lált új ott hon ra az or szág ban.
Az 1989-es vál to zá sok után szá mos
ma gyar nak és ezen be lül evan gé li -
kus nak nyúj tott új ott hont Ka na da.

Ma nap ság Ka na dá ban több val lás
és fe le ke zet él egy más mel lett.

Mind ez nem ide gen tő lünk, er -
dé lyi ma gya rok tól sem, mert az
utób bi év ti zed ben itt hon is szá -
mos ke resz tyén kö zös ség je lent
meg. Az ima hét egyik fel ada ta az,
hogy ta nul juk meg egy mást el fo -
gad ni, a má sik ha gyo má nya it, más -
sá gát tisz tel ni és mind azt meg ta -
nul ni a má sik tól, ami előbb re visz
a Krisz tus-kö ve tés ben.

A négy fa lu si evan gé li kus, re for -
má tus, ka to li kus és uni tá ri us gyü le -
ke ze ti ta gok es té ről es té re más-más
temp lom ban gyűl tek össze igét hall -
gat ni, imád koz ni a ke resz tyén egy -
sé gért. Min den es té nek volt egy fő
li tur gu sa, aki ige hir de tés sel szol gált
és imád ko zott, a ki je lölt bib li ai ol -
vas má nyo kat pe dig fel vált va ol vas -
ták a be osz tott lel ké szek. 

Az idei ima hé ten az ige hir de tők
a kö vet ke zők vol tak: And rás Jó zsef
plé bá nos, va la mint Szász Fe renc
uni tá ri us, Márk Lász ló Gyu la re for -
má tus lel kész, evan gé li kus rész ről

pe dig Da ra gus End re al sze gi, Kaj csa
Lász ló fel sze gi, Bar csa Ist ván bács -
fa lu si, Tö rök Lász ló cser nát fa lu si és
Do mo kos Je nő tür kö si lel kész.

A kez dő is ten tisz te le tet a tür kö si
evan gé li kus temp lom ban tar tot tuk.
Az el ső al kal mon meg ta nul tuk az is -
me ret len éne ke ket, hogy majd azo -
kat éne kel jük fel vált va es té ről es té -
re. Jó volt ta pasz tal ni, hogy na gyon
so kan nap ról nap ra kö vet ték az
„ima ka ra vánt”. A hí vek örö mü ket
fe jez ték ki, hogy a négy fa lu si ma -
gyar ke resz tyén egy há zak össze fog -
tak, és kö zö sen szer vez tek ilyen ál -
dott al kal ma kat, ahol az ének és az
ima ere jét meg le he tett ta pasz tal ni.

Az ima hét zá ró is ten tisz te le tét a
tür kö si ró mai ka to li kus temp lom -
ban tar tot tuk. A csa lá di as kis temp -
lom zsú fo lá sig meg telt. And rás Jó -
zsef plé bá nos kö szön tő sza va i ban
össze fog lal ta Fe renc pá pa szent be -
szé dét, ame lyet a ke resz tyén egy -
ség he té ben mon dott el. „Krisz tus
azért jött el, hogy sze re tet kö zös sé -
get hoz zon lét re kö zöt tünk. Ha lad -
junk elő re ezen az úton, imád koz -
zunk a ke resz té nyek egy sé gé ért!”
– hang sú lyoz ta a pá pa.

A há zi gaz da zá ró gon do lat ként
el mond ta: a 2014. év ima he te ugyan
be fe je ző dött, de foly ta tód nia kell a
min den na pok ban, a csa lá dok ban,
ba rá ti kö zös sé gek ben.

Bar csa Ist ván

Az ima hét nek foly ta tód nia kell
a min den na pok ban 
Öku me ni kus ima nyol cad az er dé lyi Négy fa lu gyü le ke ze te i ben

Ha va la ki az in ter ne ten pró bál tá -
jé ko zód ni, hol is van nak a Fel vi -
dé ken ma gyar nyel vű evan gé li kus
is ten tisz te le tek vagy gyü le ke ze -
tek, bi zony nem sok in for má ci ó -
hoz jut. Mi en nek az oka? Már
nin cse nek ilyen al kal mak? Va la mi
vagy va la ki gá tat szab az in for má -
ci ók meg osz tá sá nak? Bár mi le -
gyen is a hát tér ben, az in for má ció -
hi ány to vább hát rál tat ja az amúgy
is meg le he tő sen ki lá tás ta lan hely -
zet ben lé vő fel vi dé ki ma gyar nyel -
vű evan gé li kus gyü le ke ze tek meg -
ma ra dá sá nak ügyét…

A leg fris sebb nép szám lá lá si ada tok
sze rint Szlo vá ki á ban kö zel 373 ezer
fő vall ja ma gát evan gé li kus nak. A
ma gyar nem ze ti sé gű evan gé li ku sok
lé lek szá má ról azon ban nincs ki mu -
ta tás. Azt tud juk, hogy a múlt szá -
zad negy ve nes éve i nek kö ze pén
még kö rül be lül har minc ez ren vol -
tak, és sor ra épí tet ték temp lo ma i kat.
A ma hat van szá za lék ban ma gya rok
lak ta Torn al ja evan gé li kus sá ga pél -
dá ul az el múlt év no vem be ré ben ün -
ne pel te temp lo ma fel épü lé sé nek
nyolc va na dik év for du ló ját – két -
nyel vű is ten tisz te let ke re té ben. 

A kö zös ség na gyob bik ré szét
egy ko ron a ma gya rok ad ták. Mu -
tat ja mind ezt a gyü le ke zet 1935-
ben meg fo gal ma zott sza bály za tá -
nak egyik ha tá ro za ta is: „Min den
hó nap el ső va sár nap ján szlo vák is -
ten tisz te let tar tan dó.” 

Ma már nem így van. Ma a gyü le -
ke zet ben szol gá ló lel kész szlo vák
anya nyel vű, ma gya rul nem be szél.
Ah hoz, hogy ma gyar is ten tisz te le -
tek is le gye nek, szé les kö rű össze -
fo gás ra van szük ség. Akik ezt meg -
va ló sít ják: Rusz nyák De zső sa jó gö -
mö ri, Gubo Mi hály lo son ci lel kész,
Ger lai Pál mis kol ci is ko la lel kész,
il let ve Ló czy Ti bor sa jó gö mö ri
pres bi ter, a fel vi dé ki ma gyar nyel -
vű misszió ko or di ná to ra. 

Lát nunk kell, hogy a va la mi ko ri
temp lom épí tő ma gyar gyü le ke zet
na gyon ne héz hely zet ben van. És
sor sá ban osz to zik majd har minc
kö zös ség, ame lyek kö zül sok ban
– a hí vek vá gya el le né re – egy ál ta -
lán nincs ma gyar nyel vű szol gá lat.
Ők nem rit kán a re for má tu sok nál
ta lál nak lel ki ott hon ra. Meg ma ra -
dá suk hoz a je len le gi nél még töb -
bet kell ten ni. Ten nünk. Ne künk,
ma gyar or szá gi evan gé li ku sok nak
is. Mind er re – há la Is ten nek –
több le he tő ség is kí nál ko zik.

2012 már ci u sá ban a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház és a
Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház part ner szer -

ző dést kö tött. A szer ző dés cé lul
tűz te ki, hogy a két egy ház kö zös
misszi ós ren dez vé nye ket szer vez -
zen, tag jai részt ve gye nek egy más
ün nep sé ge in, is ten tisz te le te in. A fe -
lek köl csö nö sen tá mo gat ják, hogy a
nem ze ti sé gi szem pont ból ve gyes
te rü le te ken a part ner egy ház hasz -
nál has sa az is ten tisz te le ti és hit élet -
hez szük sé ges esz kö zö ket (Bib lia,
éne kes könyv, hit tan könyv), és
szor gal maz zák a kö zépfokú ok ta -
tá si in téz mé nyek, va la mint a teo -
ló gus hall ga tók köl csö nös cse re -
prog ram já nak ki ala kí tá sát. A két
egy ház gyü le ke ze te i nek test vér -
kap cso la ta i ra, va la mint sze re tet -
szol gá la tá ra is ki ter jed az együtt -
mű kö dés, amely fon tos alap ja a
szlo vá ki ai ma gyar evan gé li kus kö -
zös sé gek fel emel ke dé sé nek.

A 2006 ok tó be ré ben ala kult Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(Maek) a Ma gyar or szá gon, a Kár -
pát-me den cé ben és a vi lá gon min -
de nütt élő ma gyar anya nyel vű
evan gé li kus egy há zak, gyü le ke ze -
tek, il let ve a nem ma gyar nyel vű
egy há zak kö zös sé gé ben élő ma -
gyar anya nyel vű evan gé li ku sok

test vé ri és szol gá la ti kö zös sé ge.
Fel ada tá nak tart ja, hogy erő sít se
és el mé lyít se a kö zös sé get al ko tó
ta gok iden ti tá sát és össze tar to zá -
sát. A kon fe ren cia el nök sé ge 2013
de cem be ré ben tar tot ta leg utób bi
ülé sét, és – töb bek kö zött – a ha té -
ko nyabb mű kö dés fel té te le it tár -
gyal ta. Per sze a fel vi dé ki ma gyar
evan gé li ku sok nak – el len tét ben a
ma gyar re for má tu sok kal – nincs
ön ál ló egy ház ke rü le tük, és ha fi -
gye lem be vesszük, hogy Szlo vá ki -
á ban a lel ké szek az ál lam tól kap ják
a fi ze té sü ket, nem ne héz be lát ni a
moz gás tér szű kös sé gét. 

Saj nos pil la nat nyi lag a Maek
hon lap ja sem tar tal maz za a szlo vá -
ki ai ma gyar nyel vű is ten tisz te le tek
gyűj te mé nyét, Nagy Oli vér al só -
sze li lel kész S. O. S., szlo vá ki ai ma -
gyar evan gé li ku sok… cí mű, fi gye -
lem fel kel tő írá sát azon ban igen.
(Az írás ere de ti leg az Úti társ 2009/2.
szá má ban je lent meg. – A szerk.)

A test vér- gyü le ke ze ti kap cso la -
tok ban nagy erő rej lik. Az itt ho ni
szlo vák gyö ke rű gyü le ke ze tek -
nek ha gyo má nya ik ápo lá sa cél já -
ból még in kább nyit ni uk kel le ne
fel vi dé ki test vé re ik irá nyá ba. 

A kü lön bö ző evan gé li kus mé dia -
fe lü le te ken jó ol vas ni olyan ese mé -
nyek ről, ame lyek ből lát hat juk,
hogy a gyü le ke ze ti kap cso la tok mi -
lyen mér ték ben ké pe sek erő sí te ni
az össze tar to zást: „Misszi ós hét vé -
ge volt Hosszú szón. A fő szer ve ző

Vi li am So lá rik he lyi lel kész volt. A
mag ló di test vér gyü le ke zet ből hat -
va nan ér kez tek.” Vagy: „Al só sze -
lin jár tak és szol gál tak a gö mö ri
gyü le ke zet tel test vér kap cso lat ban
lé vő Bu da ör si Evan gé li kus Egy -
ház köz ség tag jai a fel vi dé ki misszi -
ói nap al kal má ból.”

A fel vi dé ki ma gyar evan gé li kus -
ság ér de ke it szem előtt tar tó lel -
kész kép zé sünk nek is nagy sze re pe
le het az ál dat lan ál la pot or vos lá sá -
ban. A ha tá ron túl ról ér ke ző hall ga -
tók ma xi má lis tá mo ga tá sa vagy a
ma gyar hall ga tók kö zött a szlo vák
nyelv ta nu lá sá nak és a ha tá ron tú li
szol gá lat vál la lás nak a nép sze rű sí -
té se csu pán a ki in du ló pont le het.

Ugyan ak kor re á li san kell lát -
nunk, hogy az év ti ze dek so rán a
szlo vá ki ai te le pü lé sek (és gyü le -
ke ze tek) nem ze ti sé gi össze té te le
meg vál to zott. Az evan gé li um ba
ve tett kö zös hit vi szont vál to zat -
lan! Bi za kod junk, hogy az erő -
sebb és na gyobb kö zös ség ké pes
be fo gad ni a ki seb bet, és nem
hagy ja el vesz ni!

E hely zet kép lát tán éle seb ben
nem is ele ve ned het né nek meg
előt tünk Jé zus nak a ta nít vá nyok -
hoz in té zett sza vai: „Az arat ni va ló
sok, de a mun kás ke vés.” De ne fe -
lejt sük el a meg ol dást adó foly ta -
tást sem: „Kér jé tek te hát az ara tás
Urát, hogy küld jön mun ká so kat az
ara tá sá ba.” (Lk 10,2)

Hor váth-He gyi Áron

Két nyel vű ség ben, 
küz del mek kö zött
Ma gyar evan gé li ku sok a Fel vi dé ken

Ked ves „Úti tár sam”!
Mint az Úti társ ma gyar evan gé li u -
mi lap fe le lős szer kesz tő je for du -
lok most a ked ves Ol va só hoz. Te -
szem ezt azért, hogy tá jé koz tas -
sam a lap szer kesz té sé ben-ki adá sá -
ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról. 

Lo gisz ti kai és ra ci o na li zá lá si ér -
vek tet ték szük sé ges sé, hogy ez
év től a szer kesz té si és ter jesz té si
fel ada tok egy kéz be – a fe le lős
szer kesz tő ke zé be – ke rül je nek.
Eb ben a meg vál to zott hely zet ben
vált nyil ván va ló vá, hogy az idén
58. év fo lya má ba lé pő lap utób bi
éve i ben bi zo nyo san nem tör tént
olyan rep re zen ta tív nak mond ha -
tó fel mé rés, amely az új ság ol va -
sott sá gá ra, a ter jesz tés ben meg je -
le nő eset le ges több let- vagy hi -
ány pél dá nya i ra fó kusz ált vol na.

A szer kesz tő ség nek ter mé sze -
te sen pon tos ada tok áll nak ren del -
ke zé sé re, hogy mely gyü le ke zet,
il let ve ma gán sze mély hány pél -
dány ban kap ja la pun kat, de ar ról
nin cse nek in for má ci ó ink, hogy
min den ho vá a meg fe le lő, op ti má -
lis lap szám jut-e el. Mert le het sé -
ges, hogy míg né mely gyü le ke zet
ta lán túl nagy pél dány szám ban
kap ja az Úti tár sat, ad dig más hol
ezek a pél dá nyok hi ány ként je -
lent kez nek.

Kér jük ezért, hogy az imp -
resszum ban meg adott el ér he tő sé -
gek egyi kén rö vi den je lez ze a ked -
ves Ol va só, hogy a ko ráb bi ter -
jesz té si gya kor la ton, il let ve pél -
dány szá mo kon ho gyan és mi lyen
arány ban kí ván vál toz tat ni. 

Sze ret nénk ezen fe lül a köny-
nyebb kap cso lat tar tás ér de ké ben
egy in ter ne tes adat bá zist is lét re -
hoz ni, így ar ra is kér em a ked ves
Ol va sót, hogy ha ezt a fel hí vást
ol vas sa, és ren del ke zik e-mail
elér he tő ség gel, ír ja ezt meg a
maek@lu the ran.hu e-mail cím re,
hogy fel ve hes sük er re a cím lis tá ra
is. Mind ez el ső sor ban azok ra
vonat ko zik, akik egyé ni leg kap -
ják a la pot. Ahol kap cso lat tar tó
ré vén ke rül az új ság az Ol va só -
hoz, ott el ső sor ban a kap cso lat tar -
tó in ter ne tes el ér he tő sé gé ért len -
nénk há lá sak.

Se gít sé gü ket ez úton is kö szö ni:
Szűcs Pet ra fe le lős szer kesz tő

Tar tóz ko dó ké re lem 
az Ol va só hoz

Az öku me ni kus ima hét jó pél dá ja an nak, hogy a kü lön bö ző fe le ke ze -
tek mennyi re ké pe sek egy adott ré gi ó ban egy más sal egyéb kér dé sek -
ben is együtt mű köd ni. Ahol más-más fe le ke ze tű em be rek öröm mel
men nek egy más temp lo ma i ba, ott min den adott ah hoz, hogy gyü möl -
csö ző ci vil élet működ jön. Az er dé lyi Négy fa lu – Bács fa lu, Tür kös,
Hosszú fa lu, Fel szeg – gyü le ke ze te i ben, úgy lát szik, mind ez mű kö -
dik, ugyan is nap ról nap ra te li temp lo mok ban hall gat ták a hí vek egy -
más lel ké sze i nek, pap ja i nak ige hir de té se it.
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A Szent írás alig kép zel he tő el utak
és út le írá sok nél kül. Az Ószö vet ség -
ben köz pon ti he lyen van szó utak -
ról, uta zás ról, ván dor lás ról, pél dá -
ul Áb ra hám út já ról, hosszú ván dor -
lá sá ról, majd az iz ra e li ták Egyip -
tom ba ke rü lé sé ről és on nan va ló ki -
me ne kü lé sé ről. Nem cso da, hogy
az Ószö vet ség ben nem ke ve sebb
mint 880-szor ta lál koz ha tunk ma -
gá val az út szó val, de az Új szö vet ség -
ben is ke rek száz szor for dul elő. Az
utak fon tos sá gá ra utal az is, hogy a
hé ber nyelv nek leg alább ti zen egy
kü lön bö ző sza va van, ame lyet ma -
gyar ra az út- tal kell for dí ta ni.

En nek meg fe le lő en sok fé le az
út je len té se is. Le het szó kö zön sé -
ges or szág út ról ugyan úgy, mint
kis vá ros ut cács ká já ról, je lent het a
já rás tól a ván dor lá sig sok min -
dent. Gyak ran ta lál ko zunk is mét -
lő dő for du la tok kal, pél dá ul szó
van az iga zak és a go no szok, az
élet és a ha lál, az igaz ság és a tör -
vény te len ség, a sö tét ség és a vi lá -
gos ság, Is ten és az em ber út ja i ról. 

Így tesz kü lönb sé get Is ten az ő
út jai és az em be re kéi kö zött: „Mert
nem az én gon do la ta im a ti gon do la ta -
i tok, és nem a ti út ai tok az én út aim…”
(Ézs 55,8; Ká ro li-ford.) Ép pen ez
az ige hely ta nú sít ja, hogy az út szó
át vitt ér te lem ben je lent he ti az em -
ber „élet út ját”, élet vi te lét, gon dol -
ko dá sát, el kép ze lé se it is. Ilyen
hasz ná la tá ról kell sok szót ej te -
nünk, hogy meg lát has suk a Bib lia-
be li fon tos sá gát. 

Most azon ban el ső sor ban a szó
„ere de ti” hasz ná la tá ra lás sunk né -
hány pél dát. Az Ószö vet ség ben
gyak ran van szó út ról az or szág út
ér tel mé ben. Pél dá ul ami kor a
pusz tá ban ván dor ló iz ra e li ták
Edóm vagy az emó re u sok or szá -
gán akar tak át vo nul ni, kö ve te ket
küld tek ma guk előtt, hogy az or -
szág utak hasz ná la tá ra en ge délyt
kér je nek. Óva tos ság ból Edóm nak
meg ígér ték, hogy „…az or szág úton
me gyünk, és nem té rünk sem jobb ra,
sem bal ra, míg ál tal me gyünk a te ha -
tá ro don.” (4Móz 20,17; Ká ro li-
ford.) Az emó re u sok nál ezt az
ígé re tü ket csak meg erő sí tik, bár
en nek sem mi ha tá sa nincs Szí hón -
ra, a ki rá lyuk ra (4Móz 21,22). Pe -
dig azt akar ják el ér ni, hogy az
emó re u sok ne hogy va la mi kó bor -
ló rab ló ban da át vo nu lá sá nak ve -
szé lye i re gon dol ja nak, amely től
fél te ni kell a szán tó föl de ket, a
sző lős ker te ket – és nyil ván azok
ter mé sét is! –, no meg a lét fon tos -
sá gú ku ta kat.

Egy má sik al ka lom mal is te ni
ve ze tés ben ré sze sül a ván dor ló
nép, ne hogy a fi lisz te u sok or szá -
gá ban harc ba ke ve red jék, és eset -
leg ijed ten vissza for dul jon, meg
sem áll va a rab szol ga ság ha zá já ig,
Egyip to mig. Ezért Is ten ke rü lő

úton ve ze ti el őket „a vö rös ten -
ger pusz tá ja” fe lé (2Móz 13,18).
Más eset ben „a Bá sán ba vi vő út -
ról” tör té nik em lí tés (4Móz
21,33). Mind há rom eset ben te hát
ki épí tett (eset leg ősi), is mert or -
szág utak ról van szó, ame lye ket
köz le ke dés re, eset leg or szá gok és
vá ro sok kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ra
hasz nál tak. 

Az Ószö vet ség től el té rő en az Új -
szö vet ség ben össze sen két ilyen,
pon to san meg ha tá ro zott út ról tu -
dunk. Az el sőn Jé zus egyik leg -
fon to sabb – az ir gal mas sa má ri a i -
ról szó ló – pél dá za tá nak ese mé -
nye zaj lik le. „Egy em ber ment le Je -
ru zsá lem ből Je ri kó ba, és rab lók ke zé -
be esett…” (Lk 10,30) Ez te hát a je -
ri kói út, amely Je ru zsá lem ből ki -
in dul va észak ke le ti irány ban éri el
a hu szon hét ki lo mé ter re fek vő Je -
ri kó vá ro sát. 

Hír hedt és ve szé lyes út nak szá -
mí tott ak kor ez az össze kö tő út,
amely (még ma is!) fé lel met kel tő,
bi zarr he gyi há gó kon és pusz ta sá -
gon át eresz ke dik le a hét száz -
negy ven mé ter ma ga san fek vő Je -
ru zsá lem ből a két száz öt ven mé -
ter rel a ten ger szint je alatt le vő
Jor dán völ gyé ben fek vő Je ri kó vá -
ro sá ba. Már az óko ri írók is tud tak
a ve szé lyes sé gé ről, az itt ga ráz -
dál ko dó úton ál ló rab lók ról, aki ket
ál lí tó lag csak Pom pe i us nak, a si ke -
res had ve zér nek si ke rült vég leg
meg fé kez nie. Nem cso da te hát,
ha a pél dá zat be li em bert nem is
csak ki ra bol ják, de még az éle te
ki ol tá sá tól sem ri ad nak vissza.
Ott is hagy ták em be rün ket fél hol -
tan – mond ja Jé zus. 

Min dig is iz gat ta a bib lia ma gya -
rá zók fan tá zi á ját, hogy ki vel-mi -
vel azo no sít sák eze ket a rab ló kat.
A tör té net írók a ró mai meg szál lás
el len szer ve ző dött ze ló ták ra gon -
dol tak el ső sor ban, és úgy vél ték,
hogy ami kor Jé zus a ki ra bolt em -
ber ese tét áb rá zol ja, nem átall ja
erő sen bí rál ni en nek az il le gá lis
moz ga lom nak a ke gyet len sé gét is.
Mint ha azt mon da ná: az ál ta la
meg hir de tett Is ten or szá gát sem
ke gyet len ke dés sel, sem rab lás sal
nem le het mint egy elő va rá zsol ni. 

A má sik, pon to san meg ha tá ro -
zott út ról Lu kács – a fel té te le zett
szer ző – tesz em lí tést az Apos to lok
cse le ke de te i ről szó ló könyv ben. En -
nek nyol ca dik fe je ze té ben szá mol
be az evan gé lis ta Fü löp sa má ri ai
misszi ói te vé keny sé gé ről. A be -
szá mo ló már csak azért is fi gyel -
met ér de mel, mert így meg ál la pít -
hat juk, hogy a ke resz tény misszió
nem is Pé ter rel, Pál lal vagy Bar -
na bás sal kez dő dött, ha nem ép pen
Fü löp mun ká já val Sa má ri á ban.
Ered mé nyei hí ré re – hogy tud ni il -
lik „Sa má ria be vet te az Is ten igé -
jét…” (8,14; Ká ro li-ford.) – küld -

ték el az apos to lok Pé tert és Já -
nost. Ek kor kap ja az evan gé lis ta
azt az an gya li uta sí tást, hogy ő vi -
szont dél re men jen: „Kelj fel, és
menj el dél fe lé, ar ra az út ra, mely
Je ru zsá lem ből Gá zá ba megy alá.
Já rat lan ez.” (8,26; Ká ro li-ford.)
(Az új for dí tás sze rint „nép te len”,
de az itt sze rep lő ere mosz gö rög
szót in kább la kat lan-nal kel le ne
for dí ta ni, mert eb ben ben ne van a
vi dék si vár sá ga szint úgy, mint az,
hogy nem lak ha tó.) 

Nem tud juk, hogy az út me lyik
pont ján kö vet ke zett be az tán az
eti óp mi nisz ter rel va ló ta lál ko zás
és a meg ke resz te lé se. Min den -
eset re Je ru zsá lem ből két kü lön bö -
ző úton le he tett Gá zá ba el jut ni az
új szö vet sé gi kor ban. Az egyik
Jam ni án át ér te el a föld kö zi-ten -
ge ri part vi dé ket és Az ótosz/Ash -
dod, As ke lon/Asz ka lón vá ros ká -
kon át ju tott Gá zá ba. Zsi dó fül -
nek te hát a vá ros em lí té se a cél ál -
lo mást je len tet te: ez volt a „gá zai
út”. Bár ez on nan még foly ta tó -
dott le, Egyip tom fe lé, Gá za volt
az utol só ál lo más az Egyip tom
előt ti ki ter jedt si va tag el éré sé ig. 

A má sik úton ki csit kö rül mé -
nye seb ben le he tett Gá zá ba el jut -
ni. Ez a jú de ai hegy vo nu la tot kö -
vet ve, a Be togab risz ne vű hely sé -
gen át Asz kal ón nál csat la ko zott a
ten ger par ti út hoz. A mai Pa lesz ti -
ná ban a Be it Se mes és a Kiryat
Gát ne vű vá ro sok en nek az út nak
a fő ál lo má sai.

Az Apos to lok cse le ke de te i ből nem
de rül ki, hogy a ket tő kö zül me -
lyik le he tett az eti óp meg ke resz -
te lé sé nek út ja. De más kér dé sek is
nyi tot tak ma rad nak, hi szen nem
ge og rá fi ai ada tok köz lé se a tu dó -
sí tás cél ja, ha nem a misszi ó. Nem
ka punk vá laszt ar ra sem, hogy a
Sa má ri á ban misszi o ná ló Fü löp
ho gyan ke rül a tá vo li „gá zai” út ra.
Azt se mond ja el, hogy hon nan
jött oda Fü löp: egye sek sze rint ta -
lán Cé zá rea Fi lip pi ből. Min den -
eset re a gá zai út be vo nult a ke -
resz tény misszió tör té ne té be
mint el ső fon tos cse lek vé si he lye
a Szent lé lek mun ká já nak.

Jé zus iga zi ván dor éle tet élt,
szin te ál lan dó an „úton” volt, de
ar ról hall gat nak az evan gé lis ták,
hogy me lyik uta kon járt. Pe dig
Pa lesz ti nát már ak kor is ke resz -
tül-ka sul szab dal ták a fon tos ke -
res ke del mi utak. Ugyan ezt mond -
hat ja el ma gá ról Pál apos tol is:
„Gyak ran vol tam úton…” (2Kor
11,26), de ő sem ne vez meg uta kat.

Ez zel va ló szí nű leg ki is me rül
az út szó hasz ná la tá nak „ere de ti”
ér tel me zé se. Jóval sok ré tűbb en -
nél az át vitt ér tel mű hasz ná lat. Er -
ről szól nak majd a ro vat to váb bi
írá sai.

Gé mes Ist ván

ÚT, UTAK A BIBLIÁBAN

Or szág utak

Va la mi kor vagy húsz-egy né hány év -
vel ez előtt in ter jút kö zölt a nor vég
rá dió az Evan gé li kus Vi lág szö vet ség
ak ko ri el nö ké vel, Fred rik Schi otz
ame ri kai egy há zi el nök kel, aki ép -
pen egy ma da gasz ká ri lá to ga tás ról
ér ke zett Nor vé gi á ba. El mond ta a vi -
lág szö vet ség el nö ke töb bek kö zött,
hogy Tan a na rive vá ro sá ban a Ma da -
gasz ká ri Köz tár sa ság al el nö ké vel is
foly ta tott meg be szé lést. 

Cal ven Sebo al el nök őszin te el is -
me ré sé nek adott ki fe je zést a ke resz -
tény misszi o ná ri u sok mun ká ja fe -
lett. Sőt azt mond ta, ő ma ga sze mély
sze rint az éle tét kö szön he ti az Eu ró -
pá ból jött misszi o ná ri u sok nak. Cal -
ven Sebo ugyan is egy úgy ne ve zett
„sze ren csét len na pon” szü le tett. 

Ősi ma da gasz ká ri szo kás sze rint
az ilyen na pon szü le tett cse cse mő -
ket ki tet ték egy „szú nyog domb ra”,
mert po gány hi tük sze rint ha a gyer -
me kek él ve ma rad nak, sze ren csét -
len sé get hoz nak szü le ik re. De et től
nem kel lett fél ni: a szú nyog domb ra
ki tett cse cse mő ket az ége tő nap sü -
tés ben rö vid időn be lül ha lál ra csíp -
ték a szú nyo gok. Ez lett vol na Cal -
ven Sebo sor sa is, de – sze ren csé jé re
– ar ra járt egy nor vég misszi o ná ri us,
ma gá val vit te a cse cse mőt a misszi ói
ál lo más ra, ápol ták, fel ne vel ték – és
Ma da gasz kár al el nö ke lett be lő le.

Ilyen és ha son ló tör té ne te ket
gyak ran ta lál az em ber az eu ró pai
kül misszi ói iro da lom ban. Nyil ván -
va ló an mind iga zak – ilyes mit nem
szok tak ke resz tény em be rek „ki -
ta lál ni”, és ma guk a „benn szü lött”
sze rep lők bi zo nyít ják a tör té ne tek
igaz vol tát. 

Még is kér dé ses, ér de mes-e ilyen
tör té ne te ket ar ra hasz nál ni, hogy a
kül misszió ügyét nép sze rű vé te gye
az em ber. Elő ször is azt a hely te len
ta nul sá got von hat ják le be lő lük az
em be rek, hogy „a har ma dik vi lág”
né pe i hez ké pest a fe hér em ber „ma -
ga sabb ren dű”. Má sod szor azt a be -
nyo mást kelt he tik az ilyen tör té ne -
tek, hogy az ázsi ai és af ri kai né pek
tárt ka rok kal vár ják Eu ró pá ból a
misszi o ná ri u so kat, hogy ki sza ba -
dít sák őket ke ser ves sor suk ból. (…)

Ezen be nyo má sok egyi ke sem
helyt ál ló az 1990-es évek ben. Egy -
re job ban elő tér be ke rül nek „a har -
ma dik vi lág” né pei és or szá gai;
nem csak egyen ran gú ak a „fe hé -
rek kel”, ha nem sok te kin tet ben ők
a hang adók a vi lág po li ti ká ban – és
az egy ház po li ti ká ban is. Amel lett
be kell val la nunk: a „ma ga sabb ren -
dű” eu ró pa i ak ősei sem bán tak ép -
pen kesz tyűs kéz zel pél dá ul a cse -
ne vész nek szü le tett gye re kek kel. 

A misszi o ná ri u so kat nem vár ják
tárt ka rok kal, ha nem több or szág
be is zár ja a ka pu ját előt tük: né hol
már a „Mis si on ary, go ho me”
(„Misszi o ná ri us, menj ha za”) a jel -
szó. Amel lett egy re erő sö dik a
hang az or szá gok ban, hogy el ső -
sor ban nem misszi ó ra, ige hir de tés -
re van ma szük ség, ha nem ar ra,
hogy a „fej lő dés ben lé vő or szá -
gok” ki tud ják hasz nál ni le he tő sé -
ge i ket, hogy jobb jö vőt tud ja nak
épí te ni pol gá ra ik szá má ra; na -

gyobb szük ség van trak to rok ra,
mint misszi o ná ri u sok ra.

Még is ko moly kér dés re mu tat rá a
fent idé zett kis tör té net. Jog gal te -
het jük fel  ugyan is a kér dést: hol áll na
ma Ázsia és Af ri ka, ha nem lett vol na
kül misszió? De hoz zá fűz het jük azt
a kér dést is: hol áll na ma a ke resz tény -
ség, ha nem lett vol na kül misszió?

1. Ren ge te get kö szön het Ázsia
és Af ri ka a kül misszi ó nak a mű ve lő -
dés te rén. (…) Kü lö nö sen nagy
súlyt fek tet tek az is ko la misszi ó ra a
skót pres bi te ri á nus (re for má tus)
egy ház misszi o ná ri u sai. (…)

For ra dal mi volt a misszi ói is ko -
lák ha tá sa a női nem egész élet fel fo gá -
sá ra. Jó meg em lé kez ni ar ról, hogy
a misszi ói is ko lák nak kö szön he tő,
hogy Ázsia és Af ri ka le á nyai las san
meg szok ták, hogy ők nem csak ke -
res ke del mi cik kek vagy – jobb
eset ben – ház tar tá si al kal ma zott -
ként szol gá ló fe le sé gek, ha nem le -
het nek ön ál ló gon dol ko dá sú és eg -
zisz ten ci á jú sze mé lyi sé gek. (…)

A fel nőt tek is ko láz ta tá sa te rén is a
misszi o ná ri u sok jár tak élen. Lau -
bach ame ri kai misszi o ná ri us volt a
kez de mé nye ző je 1929-ben egy gi -
gan ti kus nép ne ve lői moz ga lom -
nak, mely nek mot tó ja ez volt:
„Min den ki ta nít va la kit” („Each
one teach one”). (…)

2. Élen jár tak a misszi o ná ri u sok a
nyelv mű ve lés te rén is. Ren ge teg időt
és ener gi át ál doz tak ar ra, hogy ki ku -
tas sák, rend sze rez zék és ki fej lesszék
a vi lág nak sok, ko ráb ban is me ret len
nyel vét. (…) Ma már a vi lá gi tör té -
net írás is el is me ri, hogy a misszi o ná -
ri u sok nél kül sok af ri kai és ázsi ai nép -
nek ma se na gyon len ne írott nyel ve,
kö vet ke zés kép pen iro dal ma sem.

3. So kat kö szön het nek Ázsia és
Af ri ka né pei a misszi o ná ri u sok nak
az egész ség ügy te rén. (…) Alig ha
vé let len, hogy a bél pok los ság (lep -
ra) ba ci lu sát a kül misszi ói mun ká -
já ról hí res Nor vé gia egyik or vo sa
ta lál ta meg (és en nek kö vet kez té -
ben si ke rült ki kí sér le tez ni an nak
szé ru mát is). (…)

Jo gos te hát fel ten ni a kér dést:
va jon hol áll na ma Ázsia és Af ri ka,
ha nem lett vol na kül misszió? De
épp olyan jo gos fel ten ni a kér dést:
hol áll na ma a ke resz tény ség, ha nem
lett vol na kül misszió?

4. Az is mert kül misszi ói fo lyó -
irat, az In ter na ti o nal Re view of Mis -
si on egy 1970-ben köz zé tett cik ké -
ben vizs gál ta meg a ke resz tény ség
vi lág hely ze tét. A cikk író már ak -
kor ar ra a kö vet kez te tés re ju tott,
hogy 2000-ben (…) a ke resz tény -
ség több sé ge a „har ma dik vi lág -
ban” lesz ta lál ha tó. (…) Ha a fej lő -
dés így foly ta tó dik, Eu ró pa ve ze tő
he lyét Af ri ka fog ja el fog lal ni 350
mil lió ke resz té nyé vel mint a vi lág
„leg ke resz té nyebb” kon ti nen se.

Igen, hol áll na ma a ke resz tény -
ség, ha nem lett vol na kül misszió?

Ter ray Lász ló

Az írás eredetije Ter ray Lász ló Kül -
de tés ben cí mű kö te té ben je lent meg
(Nor vég Egy há zi Misszió, Os lo, 1993).

Van-e még ér tel me 
a kül misszi ó nak?

Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ját ün ne pel te ja nu ár 24-én Ter ray Lász ló, a
Nor vég Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott lel ké sze, aki szá mos tu do -
mány te rü let, töb bek kö zött a kül misszió je les kép vi se lő je és is me rő je.

Szü le tés nap ja al kal má ból január 29-én a lel kész a nor vég fő vá ros ban a
Ma gyar Ér dem rend tisz ti ke reszt jét ve het te át Prőh le Ger gely kül ügyi he -
lyet tes ál lam tit kár tól, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő jé től és Je szensz ky Gé zá tól, Ma gyar or szág os lói nagy kö ve té től.

La punk Ter ray Lász ló egy ré geb bi – csekély mértékben rövidí tett
– írá sá nak köz lé sé vel kí ván fe jet haj ta ni gaz dag mun kás sá ga előtt.
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Fi gye lem mel kí sér tem Szűcs Pet ra
Múlt idé ző cí mű so ro za tát az Úti társ
elő ző szá ma i ban. Az 1945–1956
kö zöt ti bő év ti zed kö zel fe le ne -
kem nem tör té ne lem, ha nem „meg -
élt va ló ság”. 1954 őszé től 1959 nya -
rá ig vol tam az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mia hall ga tó ja. 

A cikk so ro zat jól ér zé kel te ti a
II. vi lág há bo rú és az azt kö ve tő
kor szak szá mos ne héz sé gét: a há -
bo rús ká ro kat (a há bo rú ide jén,

majd 1956-ban), az ál lam ré szé ről
je lent ke ző egy re erő tel je sebb
nyo mást, az egye tem ről va ló le vá -
lasz tás sal je lent ke ző gon do kat, a
köl tö zé sek be ren de zést, könyv tá -
rat s em bert pró bá ló ter he it. Le -
gyen sza bad még is a cik ke ket egy-
egy pon ton ki egé szí te nem, il let ve
ki iga zí ta nom. Az aláb bi ak tu laj -
don kép pen nem is a cik kek író ját,
ha nem el ső sor ban az egyik fel -
hasz nált for rást érin tik.

Ma gam is for gat tam né hai Vá mos
Jó zsef pro fesszor össze ál lí tá sát a
teo ló gi ai aka dé mia tör té ne té ről.
Ezt a kö te tet csak nagy jó in du lat tal
le het egy ház tör té nel mi mun ká nak
te kin te ni, in kább for rás gyűj te -
mény: a ta ná ri ka ri ülé sek jegy ző -
köny ve it és hi va ta los le ve lek so rát
tar tal maz za. A do ku men tu mok
kö zött itt-ott az előb bi ek hez mér -
ten mi ni má lis össze kö tő szö ve get
írt Vá mos pro fesszor.

Az ol va só nak az az ér zé se, hogy
a ke ve sek ál tal el kö ve tett mu lasz -
tás vagy ha nyag ság na gyobb hang -
súlyt ka pott a múlt idé zés ben,
mint a hall ga tók több sé gé nek hű -
sé ge. Kö rül be lül sej tem, me lyik
fe let tünk járt év fo lyam tag jai vol -
tak ke vés sé mo ti vál tak a har mó ni -
um gya kor lás ra. (En nek rész le tei az
Úti társ 2013/4. szá má ban ol vas ha -
tók. – A szerk.) Kö zü lük a leg töb -
ben ki hul lot tak, nem is let tek lel -
ké szek. Vi szont ar ról nem volt

szó, há nyan vizs gáz tunk le nem -
csak a Fa sang-is ko lá ból, ha nem a
ko rál könyv tel jes anya gá ból.
Nem be szél ve ar ról, hogy azok -
ban az évek ben, ami kor a teo ló gia
a fa so ri gim ná zi um épü le té ben
mű kö dött, több mint egy tu cat
teo ló gus irat ko zott be Pes kó Zol -
tán kán tor kép ző tan fo lya má ra,
pe dig – más idő pont nem lé vén –
az ok ta tás reg gel 7-től 8-ig folyt!

A né met nyelv-ok ta tás sal kap -
cso lat ban a fent em lí tett do ku -
men tum pe dig csak az igaz ság tól
na gyon tá vol ál ló hi va ta los ál lás -
pon tot is mer tet te. A ta ná ri kar ré -
szé ről Fer di nánd pro fesszor volt a
nyelv ta ní tás lek to ra, a né met órá -
kat pe dig nagy szak ér te lem mel
Vi rág Je nő lel kész-könyv tá ros
tar tot ta. 1955 feb ru ár já ban két II.
év fo lya mos hall ga tó – sen ki vel
sem egyez tet ve – be pa na szol ta
De zsé ry Lász ló püs pök nél Vi rág
Je nőt. A püs pök azon nal in téz ke -

dett, s a né met ok ta tást Vá mos Jó -
zsef re bíz ták… Fer di nánd pro -
fesszor pe dig nem tud ta meg vé de -
ni az ere de ti hely ze tet, sőt az igaz -
ság mel let ti ki ál lá sa el ső lé pés volt
a cikk ben is jól kö vet he tő el tá vo lí -
tá sá hoz. Ket te jük „le mon dá sa”
ki kény sze rí tett el tá vo zás volt.
Har cuk ról alig ha van nak hi te les
do ku men tu mok. Őket kö vet ték –
szin tén „ön kén tes” le mon dás sal –
1958-ban a töb bi ek: Kar ner Ká -
roly, Só lyom Je nő és Wiczi án De zső
pro fesszo rok, pó tol ha tat lan űrt
hagy va ma guk után…

Is te né le gyen a di cső ség, hogy
ilyen in du lás sal az el múlt év ti ze dek
alatt az el len sé ges kö zeg ben is el
tud tuk vé gez ni szol gá la tun kat. Er -
ről szól teo ló gus- és lel kész tár sunk,
La bos sa Lász ló mel lé kelt bi zony -
ság té te le, me lyet arany dip lo mánk
át vé te le al kal má val mind nyá junk
ne vé ben mon dott el.

Id. Zász ka licz ky Pál

Múlt idé ző – avagy az érem má sik ol da la II.
Az evan gé li kus lel kész kép zés tör té ne te két rend kí vü li ál la pot kö zött (1945–1956)
Az Úti társ ol va sói a lap ta va lyi szá ma i ban foly ta tá sok ban ol vas hat tak
az al cím ben meg je lölt té má ról. A ref le xi ók alap ján a szer ző – e so rok
író ja – úgy ítél te meg, hogy ér de mes len ne mind ez zel to vább is fog lal -
koz ni: mond ják el az érin tet tek is em lé ke i ket, gon do la ta i kat, ész re vé -
te le i ket. Elő ző szá munk ban egy olyan vissza em lé ke zést ol vas hat -
tunk, amely a meg je lölt idő sza kasz el ső fe lé nek ese mé nye i be en ge dett
be te kin tést. Ez út tal két olyan lel kész so ra it ol vas hat juk, akik va la mi -
vel ké sőbb, 1954-ben kezd ték el ta nul má nya i kat az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi án. Egyi kük – id. Zász ka licz ky Pál – írá sa ki fe je zet ten
a cikk so ro zat ra re a gál, a má sik em lé ke zés pe dig egy – a té má hoz szo -
ro san kap cso ló dó – ju bi le u mi be széd szer kesz tett vál to za ta La bos sa
Lász ló tól. (Szűcs Pet ra)

Fő tisz te len dő Püs pök Urak! Rek -
tor Úr! Ün nep lő gyü le ke zet!

Ju bi láns ként meg il le tőd ve ál lok
itt. Meg il le tőd ve, hisz ju bi láns -
nak len ni nem em be ri ér dem, nem
kü lön le ges ké pes sé gek kö vet kez -
mé nye, nem a kö rül mé nyek sze -
ren csés egy be esé se. Ju bi láns nak
len ni: aján dék. Is ten ki für kész he -
tet len aján dé ka. Ezt el fo gad ni le -
het s meg kö szön ni. Ezért va -
gyunk ma együtt. Le gyen az aján -
dé ko zó Is ten a kö zép pont ban
most is, ami kor vissza te kin tünk a
lel ké szi szol gá lat ban el töl tött öt -
ven esz ten dőnk re.

Nem hagy ha tó ki e vissza te kin -
tés ből a fel ké szü lés öt éve sem.
1954-ben ti zen hár man let tünk
hall ga tók. Forrt kö rü löt tünk a vi -

lág. Moz gal mas lett az élet ha -
zánk ban s egy há zunk ban. Az 56-
os ese mé nyek részt ve vői vol tunk.
Mi, teo ló gu sok is fel vo nul tunk, s
az fe lejt he tet len né lett szá munk -
ra. Míg men tünk össze fog va,
Kos suth-nó tát éne kel ve, a jár dán
ál ló, egy re sza po ro dó tö meg – lát -
va a cso dát – sírt és könnye zett. 

Át él tük azt is, ami kor – a Par la -
ment előtt áll va – ki kap csol ták a vi -
lá gí tást, s együtt har sog tuk: „Sö -
tét ben is ma ra dunk!” Az Ül lői úton
– a Kál vin tér, a Ki li án lak ta nya és
a rá dió há rom szö gé ben – ré sze sei
vol tunk az ese mé nyek nek. 

Or szá gunk és egy há zunk éle té -
ben is re mény su gár éb redt. Élet -
úju lást és lel ki meg úju lást re mél -
tünk. Ott vol tunk Or dass La jos

püs pök úr re ha bi li tá ci ó ja utá ni el -
ső De ák té ri szol gá la tán, majd ké -
sőbb Tú róczy Zol tán püs pök úr
bu da vá ri be ik ta tá sán. 

A cso da el ma radt, sőt meg tor lás
kö vet ke zett. Meg fé lem lí té sünk re
hall ga tó kat rúg tak ki. Eu ró pai hí -
rű pro fesszo ra ink nak: Kar ner Ká -
roly nak, Só lyom Je nő nek, Wiczi án
De zső nek tá voz ni uk kel lett. 

Moz gal ma sak vol tak a fel ké szü -
lés évei. A ta nul mány út, a kül föl di
ösz tön díj le he tő sé ge az ál mok vi -
lá gá ba tar to zott, hisz or szá gon
be lül is kor lá toz ták az uta zás sza -
bad sá gát. 

Ilyen előz mé nyek után még is cél -
ba ért a csa pat. Öt ven év vel ez előtt
né gyen vé gez tünk, s még hár man
ké sőb ben. A kez dő ti zen há rom ból

he ten gyü le ke ze ti szol gá la tot lát -
tunk el. El in dul tunk, fel vér tez ve
ma gun kat a szol gá lat ra, a ka pott ta -
len tu ma ink kal va ló sá fár ság ra. 

Nagy utat tet tünk meg. Ne héz
kö rül mé nyek kö zött, egy há zunk -
nak és né pünk nek a le he tő leg ne he -
zebb idő sza ká ban. A Par la ment
előt ti rig mus ott égett ben nünk:
„Sö tét ben is ma ra dunk!” Ma rad -
tunk, mert egy szer fény gyul ladt
szí vünk ben, fény su gár a vi lág Vi lá -
gos sá gá ból. Ben nünk tűz égett,
amely min ket per zselt vol na, ha
nem ad juk to vább. Non-stop volt
ez a szol gá lat, hisz el hí vó-kül dő
Urunk is szün te le nül mun kál ko dik. 

Föl di utunk, szol gá ló éle tünk
ál lo má sá hoz ér kez tünk. Mind -
egyi künk út ja ön ál ló fe je zet. Egy -

ben kö zös: a ka pott, a ránk bí zott
ta len tu mo kat nem ás tuk el. 

Tud juk azt is, hogy az em be ri ér -
té ke lés mel lett egy kor Is te nünk
előtt is szá mot kell ad nunk. S az ő ér -
té ke lé se lesz a dön tő: fel ment vagy
el ma rasz tal, el ta szít vagy üd vö zít.

De tud juk azt is, hogy min den
vét künk nél na gyobb az ő ir gal -
mas sá ga és ke gyel me. Rá te kin -
tünk. Ben ne bí zunk, hogy a ke -
reszt fa ol tá rán meg szer zett vált -
ság szá munk ra is elég. Min den ki
szá má ra, min den kor elég!

La bos sa Lász ló ju bi láns

El hang zott 2009. jú ni us 19-én, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
év zá ró ján.

* * *

Egy hó nap pal az után, hogy Fe renc
pá pa az év em be re ként a Time
ma ga zin cím lap já ra ke rült, a ka to li -
kus egy ház fő fo tó ja a ne -
ves ame ri kai ze nei lap bo -
rí tó ján is meg je lent. Az
1967-ben ala pí tott Rol ling
Sto ne ma ga zin, amely a
ze ne sze rel me sei szá má -
ra vi szo nyí tá si pont az
egész vi lá gon, a pá pá val
kap cso la tos cikk cí mét
Bob Dy lan hí res szá má ból
és 1964-es al bu má nak cí -
mé ből köl csö nöz te: The
times they are a-chan gin’
(Vál toz nak az idők).

A Rol ling Sto ne-ban
meg je lent cikk át te kin ti
a kö zel egy éves pá pa ság
főbb ál lo má sa it. A szer -
ző – utal va Bob Dy lan
da lá ra – hang sú lyoz za,
hogy már ci us 13-a, Fe -
renc pá pa meg vá lasz tá sa
óta min den vál to zó ban
van a Va ti kán ban. A lap – mint ha
egy kon cert ről ad na tá jé koz ta tást
– be szá mol ar ról, hogy a pá pai ese -
mé nye ken meg há rom szo ro zó dott
a hí vek je len lé te, meg ha lad va az
össze sen hat mil li ót, és hogy az in -
ter ne ten egy hó nap alatt 49 mil lió
al ka lom mal je lent meg Fe renc pá -

pa ne ve. A cikk töb bek kö zött
meg em lí ti a pá pa bí rá ló sza va it a
vad ka pi ta liz mus sal kap cso lat ban.

Mark Bin el li, a Rol ling Sto ne ma -
ga zin ki kül dött tu dó sí tó ja Fe renc
pá pa alá za tos sá gát és em pá ti á ját
emel te ki, va la mint az em be ri jo -
gok irán ti el kö te le zett sé gét – ír ja
a BBC Mun do.

Va ti ká ni Rá dió/
Ma gyar Ku rír

Fe renc pá pa 
a Rol ling Sto ne
magazin címlap ján

A bol dog mon dá sok mar gó já ra
• Bol do gok, akik tud ják, mi ért él nek, mert ak kor azt is meg tud ják majd, ho gyan él je nek. 

• Bol do gok, akik össz hang ban van nak ön ma guk kal, mert nem kell szün te len azt ten ni ük, amit min -
den ki tesz. 

• Bol do gok, akik cso dál koz nak ott is, ahol má sok kö zöm bö sek, mert örö mös lesz az éle tük. 

• Bol do gok, akik tud ják, hogy má sok nak is le het iga zuk, mert bé kes ség lesz kö rü löt tük. 

• Bol do gok, akik ne vet ni tud nak ön ma gu kon, mert nem lesz vé ge szó ra ko zá suk nak. 

• Bol do gok, akik meg tud ják kü lön böz tet ni a he gyet a va kond tú rás tól, mert sok za var tól kí mé lik
meg ma gu kat. 

• Bol do gok, akik ész re ve szik egy dió fá ban a böl csőt, az asz talt és a ko por sót, és mind há rom ban a
dió fát, mert nem csak néz nek, ha nem lát nak is. 

• Bol do gok, akik len ni is tud nak, nem  csak ten ni, mert meg csen dül a csönd jük, és tit kok tu dó i vá
vál nak. Le bo ru lók és nem ki bo ru lók töb bé. 

• Bol do gok, akik ment ség ke re sé se nél kül tud nak pi hen ni és alud ni, mert mo so lyog va éb red nek fel,
és öröm mel in dul nak út juk ra. 

• Bol do gok, akik tud nak el hall gat ni és meg hall gat ni, mert sok ba rá tot kap nak aján dék ba, és nem
lesz nek ma gá nyo sak. 

• Bol do gok, akik fi gyel nek má sok hí vá sá ra anél kül, hogy nél kü löz he tet len nek hin nék ma gu kat,
mert ők az öröm mag ve tői. 

• Bol do gok, akik ko mo lyan tud ják ven ni a kis dol go kat és bé ké sen a nagy ese mé nye ket, mert
messzi re jut nak az élet ben. 

• Bol do gok, akik meg be csü lik a mo solyt, és el fe lej tik a fin tort, mert út juk nap fé nyes lesz. 

• Bol do gok, akik jó in du lat tal ér tel me zik má sok bot lá sa it ak kor is, ha na iv nak tart ják őket, mert ez a
sze re tet ára. 

• Bol do gok, akik el tud nak hall gat ni, ha sza vuk ba vág nak, ha meg bánt ják őket, és sze lí den szól nak,
mert Jé zus nyo má ban jár nak. 

• Bol do gok, akik mind eb ből meg is tud nak va ló sí ta ni va la mit, mert éle te sebb lesz az éle tük.
Gyök össy End re



Ber lin, Né met or szág. A kor -
mány kap cso la to kért fe le lős ró mai
ka to li kus püs pök és a ka to na ság
evan gé li kus püs pö ke pa naszt tett
a kor mány nál, ami ért a né met ha -
di ipar vá lo ga tás nél kül szál lít
fegy ve re ket olyan or szá gok ba is,
ahol az em be ri jo go kat láb bal ti -
por ják. 2012-ben het ven ezer da -
rab fegy ver ex port ját en ge dé lyez -
te a kor mány, ez két sze re se a 2011-
es ki vi tel nek. A püs pö kök hang -
sú lyoz ták, hogy a né met fegy ve -
rek is fe le lő sek egy mil lió em ber
ha lá lá ért.

Ki jev, Uk raj na. Az uk rán egy -
há zak és val lá si kö zös sé gek Ki ált -
vány az uk rán nép hez cím mel do -
ku men tu mot tet tek köz zé, amely -
ben le szö ge zik: Uk raj na az eu ró -
pai kul túr kö zös ség be tar to zik.
Ezért szük sé ges, hogy or szá guk –
a szom szé dos Orosz or szág gal
együtt – csat la koz zék az Eu ró pai
Uni ó hoz. En nek meg fe le lő en té -
ve dés nek tart ják az Eu ró pá hoz
vagy Orosz or szág hoz va ló csat la -
ko zás szem be ál lí tá sát egy más sal.

Umea, Svéd or szág. Tíz ezer
thai föl di „ven dég mun kás” ér ke -
zett az áfo nya sze zon ban az or -
szág ba. Leg több jük olyan spe ku -
lán sok ál do za ta lett, akik a „mun -
ka köz ve tí tés” fe jé ben arány ta la -
nul ma gas költ sé ge ket szá mol tak
fel – a ma guk ja vá ra. Az egy ház és
a szak szer ve ze tek össze fo gá sa -
ként egyez mény szü le tett, hogy
meg véd jék a thai föl di e ket a ki -
zsák má nyo lás tól.

Sü ley ma nige, Irak. A há bo rú
utá ni zűr za var kö ze pet te új ko los -
tort épít Jens Pet zold sváj ci szer -
ze tes. Fá ra do zá sá val sze ret né se -
gí te ni az ira ki ke resz té nye ket,
aki ket ül döz a musz lim több ség, s
akik kö zül so kan már me ne kül ni
kény sze rül tek.

New York, Egye sült Ál la mok.
Az UNES CO je len té se sze rint
szin te min den hé ten el tű nik egy-
egy nyelv a vi lá gon be szélt mint -

egy hat ezer nyelv kö zül. A ve szé -
lyez te tett nyel vek szá ma két ezer-
öt száz ra te he tő. 

Dusan be, Tá dzsi kisz tán. Az
1991–97 kö zöt ti po gár há bo rú ide -
jén – amely öt ven ezer ál do za tot
kö ve telt – meg szűnt az egy kor vi -
rág zó lu the rá nus gyü le ke zet. Most
új ra szer ve ző dött; a kis kö zös sé get
egy lel kész nő gon doz za, aki No -
vosza ra tov ká ban vég zett teo ló gi át.
Az or szág la kos sá gá nak ki lenc ven
szá za lé ka musz lim, és csak mint egy
há rom szá za lék nyi an tar toz nak va -
la me lyik ke resz tény fe le ke zet hez.

Müns ter, Né met or szág. Ed dig
is me ret len tet te sek nagy szá mú
ke resz tény szim bó lu mot tet tek
tönk re. Négy hó nap alatt negy ven
te me tő ben vág ták le Krisz tus-

szob rok fe jét, ká pol ná kat ron gál -
tak meg. Egy is ko la di ák jai til ta -
koz tak a rom bo lás el len: az egyik
val lás órán kö zö sen ké szí tett ke -
resz te ket füg gesz tet tek ki ez zel a
fel írás sal: „Hagy já tok ab ba ezt a
van da liz must!”

Aachen, Né met or szág. A he lyi
fut ball sta di on ban öt ezer em ber
gyűlt össze ad vent ne gye dik va -
sár nap ján, hogy együtt éne kel jék

az is mert és nép sze rű ka rá cso nyi
éne ke ket – a di va tos slá ge rek nél -
kül. Négy he lyi kó rus is részt  vett
a nyil vá nos ének lé sen.

Be lém do Pa rá, Bra zí lia. 1793
óta ren de zik meg a vá ros ban a Cí -
rio de Na za ré el ne ve zé sű Má ria-
za rán dok la tot, ame lyen min den
ok tó ber ben több mint két mil lió
za rán dok vesz részt. Az UNES -
CO „nem anya gi vi lág örök ség gé”
nyil vá ní tot ta az ün ne pet.

Brüsszel, Bel gi um. A kor mány
az or szág ban már ed dig is gya ko -
rolt eu ta ná zi át a kis ko rú ak ra és a

de mens be te gek re is ki akar ja ter -
jesz te ni. Ke resz tény egy há zak,
musz lim szer ve ze tek és zsi dó hit -
köz sé gek he ve sen til ta koz tak a
terv el len. Sze rin tük ez a ha lál to -
váb bi „ba na li zá lá sá hoz” ve zet.
Még a kor má nyon lé vő, fran cia és
fla mand nyel vű ke resz tény szo ci -
a lis ta párt is csat la ko zott a til ta ko -
zás hoz.

Va ti kán vá ros. Öt ven év vel ez -
előtt hir det te meg VI. Pál pá pa a
má so dik va ti ká ni zsi nat li tur gia re -
form ját. Meg szün tet te a fal hoz
épí tett ol tá ro kat, be ve zet te a
nem ze ti nyel vet, és sok egyéb újí -
tást ho zott. Az óta is meg osz la nak
a vé le mé nyek er ről az újí tó do ku -
men tum ról, sőt 1970-ben nyíl tan
föl lé pett el le ne Mar cel Le febv re

fran cia ér sek, akit ki is zár tak az
egy ház ból.

Stock holm, Svéd or szág. A Svéd
Evan gé li kus Egy ház fe jé nek, An -
ders H. Wejryd ér sek nek a nyu ga -
lom ba vo nu lá sa után elő ször ke -
rült nő az egy ház élé re: dr. Ant je
Jac ke lén lun di püs pök. A svéd
egy ház 6,5 mil lió lé lek kel a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség leg né pe -
sebb tag ja.

Új del hi, In dia. A több sé gük ben
ke resz tény ős la ko sok, a da li tok
jo ga i ért tün tet tek ke resz té nyek
és püs pö ke ik. 1950-ben tör vény
sza bá lyoz ta, hogy is ko lák ban és
ál la mi hi va ta lok ban a he lyek ti -
zen öt szá za lé ka őket il le ti, de ezt
alig tart ják be. A tün te tők kí ván sá -
ga i kat a mi nisz ter el nök nek akar ták
át nyúj ta ni, és át tör ték az el nö ki pa -
lo ta biz ton sá gi kor don ját. A köz be -
avat ko zó rend őr ség hat püs pö köt
le tar tóz ta tott, majd ki hall ga tá suk
után sza ba don bo csá tot ta őket.

Va ti kán vá ros. 1475-ben az itá li -
ai Capre sé ben szü le tett, és négy -
száz öt ven éve, 1564. feb ru ár 18-án
halt meg Mi che lan ge lo Bu onar ro ti.
Egyik leg fon to sabb mun ká ja a va -
ti ká ni Six tus-ká pol na mennye zet -
fres kó ja, épí té sze ti fő mű ve a
Szent Pé ter-szé kes egy ház. En nek
mun ká la ta it 1546-ban vet te át.

Ljub lja na, Szlo vé nia. A re for -
má ci ói ün nep al kal má ból az ál lam -
el nök, Bor ut Pa hor ke zé ből ve het -
te át az ál lam leg na gyobb ki tün te -
té sét Ge za Er niša, a Szlo vén Evan -
gé li kus Egy ház püs pö ke.

New Am ster dam, Gu ya na. Az
it te ni Eben ezer-temp lom ban ün -
ne pel te két száz het ve ne dik szü le -
tés nap ját a Gu ya nai Lu the rá nus
Egy ház. A ti zen há rom ezer lel kes
egy ház hí vei ti zen négy kör ze ti
gyü le ke zet ben él nek. Az egy ház
lel ké sze it a 2005-ben lét re hí vott
Lu the rá nus Aka dé mia ké pe zi, a
ta nul má nyi idő két év.

Ve len ce, Olasz or szág. Több
mint egy éve le sza kadt az evan gé li -
kus temp lom te tő ze te. A re no vá lás
be fe jez té vel nem ré gi ben új ra hasz -
ná lat ba vet te a gyü le ke zet Olasz or -
szág leg ré gibb evan gé li kus temp lo -
mát. A mun ká la tok hoz szük sé ges
két száz öt ven ezer eu rót nagy egy -
há zi és nem zet kö zi össze fo gás sal
si ke rült elő te rem te ni.

Moszk va, Orosz or szág. Dmi t -
rij Med ve gyev mi nisz ter el nök el -
uta sí tot ta né hány par la men ti kép -
vi se lő ja vas la tát, hogy fog lal ják az
al kot mány ba az Orosz Or to dox
Egy há zat mint ál lam val lást. Sze -
rin te „nem sza bad a párt köny vet a
val lá sos meg győ ző dés sel össze -
kap csol ni”. 

Bor deaux, Fran cia or szág. A
ró mai ka to li kus egy ház ke rü let két
temp lo mot hir de tett meg el adás ra
az in ter ne ten. Új sá ghírek sze rint
az egyik üz le tet már te tő alá is
hoz ták – egy épít ke zé si vál lal ko -
zó ti zen hat la kást akar be épí te ni a
Meg vál tó Krisz tus-ká pol ná ba.
Je an Ro u et egy ház ke rü le ti fő tit -
kár sze rint az egy ház nak nincs
meg fe le lő anya gi hát te re. Az áru -
ba bo csá tott temp lo mo kat nem lá -
to gat ja sen ki, és mint vé dett mű -
em lé kek sem jö het nek szó ba.

Moszk va, Orosz or szág. Szer gej
Rak hu ba, az Orosz Misszió ve ze -
tő je a té li olim pi ai já té kok alatt
nagy evan gé li zá ló misszi ót ter vez
az orosz vá ro sok ban. A szer ve zet
több mint hat száz öt ven ezer Új -
szö vet sé get és val lá sos szó ró la pot
ter vez szét osz ta ni ön kén tes se gí -
tők kel. Rak hu ba sze rint a vol go -
grá di me rény le tek nyi tot tab bá
tet ték a la kos sá got a ke resz tény
üze net be fo ga dá sá ra. A misszió -

ve ze tő fel szó lí tot ta a vi lág ke resz -
tény sé gét, hogy imád koz zon az
evan gé li zá ci ó ért.

Stras bourg, Franciaország. Öt -
ven or szág ból mint egy har minc -
ezer fi a tal ér ke zett az El zász ban
ren de zett Ta izé-ta lál ko zó ra, hogy
2013. de cem ber 28. és 2014. ja nu ár
1. kö zött a bé ké ért és a szo li da ri tá -
sért imád koz za nak. A fi a ta lo kat a
kö ze li fran cia és né met hely sé gek -
ben szál lá sol ták el. A ta lál ko zón
Ro bert Zol litsch fre i bur gi ró mai ka -
to li kus ér sek és Ul rich Fis cher, a
Ba de ni Evan gé li kus Egy ház püs -
pö ke együt tes fel szó la lás ban kér -
te, hogy a ke resz tény fe le ke ze tek
kö zö sen te vé kenyked je nek az
egye sült Eu ró pá ért. A két né met
püs pök a fe le ke ze tek kö zöt ti na -
gyobb együtt mű kö dés re biz ta -
tott, és el mond ta, hogy püs pök sé -
ge ik te rü le tén egy re nő az egy -
más sal test vér kap cso lat ra lé pő
gyü le ke ze tek szá ma. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

4 • 2014. február 16.

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, meg ren de lés, in for má ció:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

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

Meg hí vó az Eu ró pai Magyar
Evangéliumi Ifjúsá gi Kon fe ren ci á ra
Né met or szág ban, Holz ha us en ben ren de zik áp ri lis 12–18. kö zött az
Eu ró pai Ma gyar Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren ci át, mely nek té má -
ja: A le he tő sé ge ink kel va ló gaz dál ko dás.

Je lent kez ni feb ru ár vé gé ig le het le vél ben: Jas kó Irén, 16 Mel ro se
Place, Wat ford WD17 4LN, Ang lia; a +44/1923-240-796-os te le -
fon szá mon; il let ve az eme ik@eml.cc e-mail cí men.

A nagy he ti ta lál ko zás re mé nyé ben:
Joób Szi lárd, Csák váry Dá ni el és Jas kó Irén

Dr. Ant je Jac ke lén
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