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Kü lön le ges hó nap ok tó ber. Sza -
bad ság hő sök re em lé ke zünk, s
élünk em lé ke ze tük ből. A hó nap
ele jén a 19. szá zad nagy sza bad -
ság küz del mé nek már tír jai áll nak
előt tünk, 23-án a 20. szá zad öt ve -
nes éve i ben élő Ma gyar or szág
ideo ló gi ai és va ló sá gos bi lin cse it
le ráz ni aka ró hő se it ün ne pel jük.
A hó nap utol só nap ja pe dig
vissza ve zet ben nün ket az 1500-as
évek be, ami kor a hit, a lé lek sza -
bad sá gá ért ví vó dó, küz dő s vé gül
a vég ső lé pést meg te vő re for má -
tor, Lu ther alak ja és mű ve ma ga so -
dik elénk.

Ma gyar ként, evan gé li kus ként
na gyon sok im pul zust ad ez az ősz -
be ha nyat ló idő. Mit je lent az iga zi
sza bad ság? A ma gam ura va gyok?
Azt te szem, amit aka rok? Sen ki
sem pa ran csol? Kér dé sek, ame -
lyek fel ve tőd nek a sza bad ság kap -
csán, de ame lyek re olyan vá la szok
is szü let het nek, ame lyek a ká osz,
az anar chia, a rom bo lás fe lé ve zet -
nek. Hogy jó vá la szok kal az iga zi
sza bad ság meg te rem té sén tud junk
mun kál kod ni, a hó nap utol só „hő -
sét”, Lu thert kell kér dez nünk.

Ő ugyan is rá jött, hogy ere je az
ős el len ség gel szem ben ke vés ah -
hoz, hogy a ma ga ura le hes sen.
Érez te, hogy a sza bad aka rat ér vé -
nye sí té sé nek ma ga biz tos sá ga tű -
nő dé li báb bá lesz a szen tül meg fo -
ga dott el ha tá ro zá sok ku dar cá ban.
Tud ta, hogy olyan messze el le het
tá vo lod ni at tól, aki egye dül pa ran -
csol eb ben a vi lág ban, hogy a vég -
ze tes tá vol ság a min den től füg get -
len ség ha mis il lú zi ó ját kí nál ja.
Sza bad ság ke re ső kér dé se i nek vá -
la szai egy vég ze te sen rab em ber
ké pét for mál ták elé. 

Az alá szál lás ból azon ban iga zi
ka tar zis lett, mert a leg mé lyebb
pon ton fel ra gyo gott a min de nét
tel je sen Is ten ke zé be té vő em ber
meg sza ba du lá sá nak pa ra do xon ja:

aki Is ten rab ja, az le het iga zán sza -
bad. Sza bad bű né től, fé lel me i től,
meg kö tö zött sé ge i től.

Is ten sze re te té nek va ló sá ga és
élet for má ló ha tá sa olyan ér ték -
rend be ál lít ja az em bert, amely -
ben he lyé re ke rül nek a hét köz na -
pok, az ün ne pek, a kap cso la tok,
az ön is me ret, a gyü le ke zet, a
nem zet alap ve tő meg ha tá ro zott -
sá gai. Az ér ték te rem tés nek ez a
sza bad sá ga te szi leg in kább ter mé -
kennyé, kre a tív vá azt, aki meg -
tisz tu lást, meg úju lást akar. 

Ez a ter mé keny ség, ez a kre a ti -
vi tás hi he tet len szín gaz dag ság ban
ké pes meg nyil vá nul ni. A nem ze ti
sza bad ság fres kó já nak har cos,
küz del mes tö meg je le ne te i től egé -
szen az élet csen des bel ső li tur gi á -
já nak sze líd pasz tell szí nű csend -
éle té ig. Mind egyik fon tos, mind -
egyik ér té kes, mind egyi ket meg
kell be csül ni. Kö zös sé get, né pet,
nem ze tet fel eme lő, ön be csü lé sét,
Is ten től ka pott hi tét, le he tő sé ge it
vissza sze rez ni vagy meg tar ta ni
igyek vő hő sök csak úgy szü let -
nek, ha elő ször sa ját bel ső rab sá -
gu kat fel tud ják szá mol ni azon az
egyet len úton, aho gyan azt a re -
for má tor tet te Is ten Lel ké nek
ere jé vel.

Ezért kü lö nös egy be esés, kü lö -
nös is te ni ke gye lem, hogy ne -
künk, ma gyar evan gé li ku sok nak a
re for má ció hó nap ja a sza bad ság
hó nap ja is egy ben. Tud hat juk,
vall hat juk a he lyes utat, ame lyen
jár nunk kell. Ez az út min dig Is ten
sze mé lyes sza ba dí tá sá tól in dul, és
úgy ha lad mind töb bek és töb bek,
mind na gyobb táv la tok fe lé, hogy
mind tel je sebb le gyen e föl di vi lág
bol do gu lá sá nak egyet len esé lye: a
sze re tet sza bad sá ga.

Ör dög End re
Az írás ere de ti leg az Oros há zi Ha -
rang szó 2013. ok tó be ri szá má ban je -
lent meg.

Sza bad ság és re for má ció

Mint köz is mert, egy há zunk a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló já hoz kö ze led ve te ma ti -
kus évek re osz tot ta fel a 2017-ig
hát ra lé vő idő sza kot. Ko ráb ban
fó kusz ál tunk már a nyil vá nos ság -
ra, a sza bad ság ra, a nők re, a to le -
ran ci á ra, idén pe dig a kul tú ra
szem szö gé ből pró bál juk meg kö -
ze lí te ni e fon tos tör té nel mi ese -
ményt, a re for má ci ót. (Né met or -
szág ban – ér de kes mó don – nem
egyez nek meg a te ma ti kus évek a
ma gyar or szá gi ak kal, ott idén a re -
for má ció és po li ti ka té ma kö re ke rül
elő tér be.)

E két fo ga lom – re for má ció és
kul tú ra – hal la tán az jut eszem be,
hogy mind ket tő ről mennyi ál ta lá -
nos sá got le het el mon da ni, mennyi
frá zist le het dek la rál ni ró luk. En -
nek ta lán az le het az oka, hogy
mind két fo ga lom szám ta lan je len -
tés ár nya lat tal bír, és sok szor úgy
be szé lünk ró luk, hogy meg sem
pró bál juk meg fe le lő kon tex tus ba

he lyez ni őket. Egy 1952-es ame ri -
kai ta nul mány – mely nek szer zői
bi zo nyos Alf red Kro e ber és Cly de
Kluck hohn – több mint négy száz
kü lön bö ző ko ráb bi kul tú ra de fi ní -
ció alap ján vizs gál ta a fo gal mat. 

Ha son ló an eh hez a re for má ci ó -
ról – még csak nem is ál ta lá nos ság -
ban a szó ról, ha nem az 1517-ben
kez dő dött ese mény ről – is több -
fé le (val lá si, szel lem tör té ne ti, tör -
té nel mi és még sok más) kon tex -
tus ban be szél he tünk. Na már
most, ha e két fo ga lom min den fé -
le szö veg össze füg gés nél kül egy -
más mel lé ke rül, ak kor mint egy
négy ze te sen emel ke dik a ró luk el -
mond ha tó ál ta lá nos sá gok szá ma.
Fél re ér tés ne es sék, sem mi eset re
sem sze ret ném kri ti zál ni azo kat,
akik eze ket a te ma ti kus éve ket ki -
gon dol ták, mert bi zo nyos va gyok
ab ban, hogy a jó szán dék ve zé rel -
te őket. Mind nyá jan, akik a re for -
má ció egy há za i hoz tar to zó nak
vall juk ma gun kat, sze ret nénk

mél tó kép pen meg ün ne pel ni e je -
les ese ményt. És nyil ván sze ret -
nénk fel ké szül ni is rá né mi együtt
gon dol ko dás sal. 

Ám akár mennyi re igyek szem is,
e két szó hal la tán: „re for má ció és
kul tú ra”, nem tu dok más ra gon dol -
ni, mint olyan, sok szor hal lott
mon da tok ra, mint hogy „a re for -
má to rok, tény ke dé sük ré vén, nem -
csak a val lás, ha nem a né met kul tú -
ra szem pont já ból is rend kí vü lit al -
kot tak”. Vagy: „Lu ther bib lia for dí -
tá sa és a könyv nyom ta tás el ter je -
dé se új fe je ze tett nyi tott a kul tú ra
tör té ne té ben: már nem csak a klé -
rus ki vált sá ga volt a Bib lia is me re -
te, ha nem min den ki szá má ra hoz -
zá fér he tő vé vált a Szent írás sa ját
anya nyel vén.” Vagy: „Lu ther Kis
és Nagy  ká té ja je len tős vál to zást ho -
zott az egy sze rű nép ok ta tá sá ban,
kul tu rá ló dá sá ban.”

Mind ezen ál lí tá sok ter mé sze -
te sen iga zak, de úgy ér zem, nem
ju tunk ve lük sok kal előbb re. Ar ra

a kér dés re, hogy mi ért (le het) ak -
tu á lis ma, mint egy öt száz év vel
ké sőbb a re for má ció, nem ad nak
vá laszt. Pa ra dox mó don most
még is a kul tú ra szó hoz nyúl nék
vissza. Ta lán ép pen a re for má ció
kul tú rá ja hi ány zik ah hoz, hogy
tel jes va ló já ban meg ért sük, meg -
él hes sük azt, amit re for má tor ele -
ink és kor tár sa ik át él het tek an nak
ide jén. Az az el tö kélt ség, az a
meg al ku vást nem is me rő job bí tó
szán dék, amely az em be ri bu ta ság
és na i vi tás el len vet te fel a har cot:
ép pen az hi ány zik nap ja ink ból és
a mai tár sa da lom ból. Mert ah hoz,
hogy a re for má ció ta nai el ter jed -
hes se nek, nem volt elég egy Lu -
ther, egy Me lancht hon, Kál vin
vagy Zwing li. Ah hoz egy tár sa da -
lom kel lett, amely nek szük sé ge
volt rá juk.

Per sze nyil ván nem sza bad ide -
a li zál ni a múl tat: tud juk, hogy a
re for má ció is na gyon ha mar po li -
ti kai kér dés sé vált. Még is volt

egy olyan szel le mi kö zeg, amely
be fo gad ta a hit újí tást. Ma leg in -
kább ez a szel le mi kö zeg, ez a kul -
tú ra hi ány zik. 

Va jon ho gyan bon ta koz hat na ki
ma egy új re for má ció? Mi kel le ne
hoz zá? Mi lyen ter mé sze tű len ne?
Egy ál ta lán, le het sé ges len ne egy
egész tár sa dal mat hit be li kér dé -
sek kel meg moz dí ta ni? 

Gyöt rő di lem mák ezek, el ső -
sor ban ne künk, ke resz té nyek nek
– im már fe le ke zet re va ló te kin tet
nél kül. Meg vál to zott a vi lág, ke -
res sük ben ne a he lyün ket. Bo nyo -
lult nak lá tunk ben ne min dent, pe -
dig mi lyen jó len ne, ha egy szer -
csak megint a nap nál is vi lá go sabb
le het ne az, ami már több mint két -
ezer éve vi lá gos, de amit még sem
lá tunk, mert va la mi min dig el ta -
kar ja a sze mün ket: so la fi de, so la
gra tia, so lus Ch ris tus, az az egye dül
a hit, egye dül a ke gye lem, egye dül
Krisz tus. 

– esz pé –

Vissza a kul tú rá hoz…

1997-ben vol tam elő ször „szol gá la -
ti” úton Er dély ben, ami kor az el ső
ze nei tá bort ren dez tük né hány pi li -
si ba rá tom mal a bar ca sá gi Tat rang
evan gé li kus gyü le ke ze té ben. Ez az
uta zás, a ta lál ko zás Szé kely Le ven te,
Kosz ta Ist ván, Si mon Lász ló és Si -
mon Ilo na lel ké szek kel meg ha tá ro -
zó volt szá mom ra. Ab ban az év ben
let tem a Ma gyar Evan gé li kus If jú -
sá gi Szö vet ség iro da ve ze tő je, és e
mun ka kör ben ko mo lyab ban kezd -
tem fog lal koz ni a ha tá ron tú li if jú -
ság se gí té sé vel, tá mo ga tá sá val.

Na gyon szép em lék, ami kor né -
hány ba rá tom mal egy né pi bet le he -
mes mű sor ral be jár tuk Bar ca ság
evan gé li kus gyü le ke ze te it, ta lál -

koz tunk lel ké sze i vel. Min den ho vá
úgy ér kez tünk, hogy se hol nem
szá mí tot tak ránk, így óri á si meg le -
pe tést és örö met lát hat tunk az em -
be rek ar cán. 

2002-ben Rév fü lö pön szer vez -
tem ta lál ko zót ha tá ron tú li if jú sá gi
ve ze tők nek, ame lyen a ma gunk
mód ján, fél hi va ta los szer ve zet ként
meg ala kí tot tuk a Ma gyar Evan gé li -
kus If jú sá gi Kon fe ren ci át (amely
meg előz te a Maeket). Az ott meg -
fo gal ma zott cé lok kö zött olya nok
sze re pel tek töb bek kö zött, mint a
ha tá ron tú li fi a ta lok rész vé te lé nek
biz to sí tá sa ma gyar or szá gi kon fe -
ren ci á kon, Szél ró zsa if jú sá gi ta lál -
ko zókon, kö zös pá lyá za ti le he tő sé -

gek fel ku ta tá sa, test vér-gyü le ke ze -
ti kap cso la tok erő sí té se. 

2006-tól va gyok ke ret gaz dá ja
an nak az összeg nek, amely a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
költ ség ve té sé ben úgy sze re pel,
mint a ha tá ron tú li ma gya rok ke -
re te. Ez biz to sít ja je len leg a fel vi -
dé ki misszió ki adá sa it, il let ve if -
jú sá gi pá lyá za tot, ki sebb fel újí tá -
si tá mo ga tá so kat le het fi nan szí -
roz ni be lő le. Gya kor la ti lag a kü -
lön bö ző missziói szol gá la tok hát -
te ré ben pró bá lok a meg lé vő sze -
rény ke ret tel gaz dál kod ni. 

Az új struk tú rá ban ta lán az a leg -
lé nye ge sebb, hogy ki sebb lett a
dön tés ho zó tes tü let: a ha tá ron tú li
egy há zak, szer ve ze tek – Szer bia,
Auszt ria, Szlo vá kia, Szlo vé nia,
nyu gat-eu ró pai di asz pó ra, ten ge -
ren tú li di asz pó ra – egy-egy ta got
kül de nek. A ta nács nak hi va tal ból
tag ja még a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi -
té ri u ma ál tal de le gált püs pök és
ke rü le ti fel ügye lő, va la mint a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház püs pö ke és fel ügye lő je.
A tag okat hat év re vá laszt ják. 

Im már Maek-tit kár ként azt sze -
ret ném, ha meg fo gal ma zód na,
hogy va ló já ban mit is sze ret nénk
el ér ni eb ben a mun ká ban, mi a cé -
lunk ez zel a szer ve zet tel. Hon nan
ho vá sze ret nénk el jut ni. Me lyek a
pri o ri tá sok. Ha eze ket már tisz tán
lát juk, ak kor mind eh hez ké pest ko -
or di nál hat juk meg lé vő szol gá la ti
te rü le te in ket, és nyit ha tunk úja kat.
Ar ra sze ret ném ösz tö nöz ni egy há -
zi ve ze tő in ket, a Maek tag ja it,
hogy a szük sé ges dön té se ket hoz -
zák meg, ame lyek alap ján a konk rét
fel ada to kat el vé gez het jük. 

Fon tos nak tar tom az if jú sá gi
kap cso la tok fenntartását, meg erő -
sí té sét. Sze ret nék Do linsz ky Gá bor -
ral és a dél vi dé ki evan gé li kus ság gal
új ra kap cso lat ba ke rül ni. Sze ret -
ném meg is mer ni a nyu ga ti ma gyar
evan gé li ku sok prob lé má it.

Végh Sza bolcs

Amint la punk ko ráb bi szá má ban már be szá mol tunk ró la, ez év ele jén
struk tu rá lis vál to zá sok tör tén tek a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(Maek) tes tü le té ben. Mind ez sze mé lyi vál to zá sok kal is együtt járt: a
fő tit ká ri po zí ci ót ezen túl Végh Sza bolcs, a ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ve ze tő je töl ti be. Az aláb bi ak ban ő
oszt ja meg ol va só ink kal ta pasz ta la ta it, em lé ke it, ter ve it. 

Új „csa pat ka pi tány” 
a Maek-pá lyán
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Há rom olyan pél dá za ta van Jé zus -
nak, amely ben uta lás tör té nik az
út ra. Az egyik a mag ve tő ről, a má -
sik a nagy va cso rá ra va ló meg hí -
vás ról, a har ma dik az éj jel fel za -
vart ba rát ról szól. 

Mind a há rom ki emelt fon tos ság -
gal bír Jé zus ige hir de té sé ben. Ez zel
nem csak az Is ten or szá gá nak meg -
hir de té sét cé loz za meg, ha nem a sa -
ját misszi ó ja fo gad ta tá sá nak, il let -
ve el uta sí tá sá nak esé lye i ről is szól.
Sőt ezen túl olyan biz ta tás csen dül
meg ben nük, amely re – úgy tű nik –
már a sa ját ta nít vá nyi kö ré nek is
igen nagy szük sé ge volt. 

Amit Jé zus tett, az nem min de -
nütt és nem min den ki nél ta lál ko -
zott meg ér tés sel. Már csak ezért
is fon tos ná la a bá to rí tás szem -
pont ja. Amit ő tett, az Is ten mű ve,
amely nek si ke re nem em be rek től
függ, ha nem a ke gyel mes mennyei
Atya szent aka ra tá tól. Fö lös le ges
azért min den ag gó dás.

A mag ve tés (Mk 4,3–9)
Ez a pél dá zat nyil ván Jé zus mű kö -
dé sé nek te tő pont ján han goz ha -
tott el. Leg alább is Márk sze rint
tö me gek tó dul tak hoz zá. A so ka -
sá got csak úgy tud ta át te kin te ni,

hogy csó nak ba szállt, és on nan ta -
ní tot ta őket. 

Fel té te lez het jük, hogy az ér dek -
lő dő so ka ság gal egyen lő arány ban
nőtt a gya nak vók és szkep ti ku sok
szá ma is. Ta lán még a leg köz vet le -
nebb ta nít vá nyi kör sem volt iga -
zán meg győ ződ ve afe lől, hogy Jé -
zus nagy mun ká ja egy ön te tű, át ütő
si kert hoz hat. Úgy tű nik, hogy Jé -
zus ép pen ezért tar tot ta szük sé -
ges nek e pél dá zat el mon dá sát. 

Van nak, akik a mag ve tő el ne ve -
zést té ves nek ta lál ják, hi szen itt
nem is a mag ve tő ről, ha nem a há -
rom fé le ta laj ról és az út ról van szó.
Mind két meg kö ze lí tés csak rész -
ben igaz: vég ered mény ben itt nem
más ról van szó, mint az el hin tett
mag és a ta laj ta lál ko zá sá ról, il let -
ve az el hin tett mag sor sá ról. Mi -
előtt azon ban a há rom fé le ta laj be -
mu ta tá sá ra ke rült vol na sor – meg -
le pő mó don –, elő ször az út ra hul -
lott mag sor sá ról szólt Jé zus. 

Az út ta laj ugyan, de sem mi kép -
pen nem ter mő ta laj. Az út ra szórt
ma got ha ma ro san fel kap kod ják a
szem fü les ma da rak. Gyer mek ko -
rom ban mély be nyo mást tett rám a
ve tés kor a szán tó föld fö lött ke ren -
gő ha tal mas var jú raj. Ak kor nagy -
apám még kéz zel szór ta – nya ká ba
akasz tott ta risz nyá já ból – a ma got,
s bi zony igye kez nie kel lett a gyors
el bo ro ná lá sá val, ha nem akar ta,
hogy a fö löt te ke ren gő var jak meg -
ti ze del jék. 

Az út já rás ra, köz le ke dés re va -
ló. Már csak ezért is kár min den
rá hul la tott sze mért. Já ró ke lők el -
ta pos sák, sze ke rek, ko csik pe dig
még szét is mor zsol ják. Mi cso da
nagy kár ér te hát a gaz dát, ha fi -
gyel met len volt, és a szán tó föld
mel lett fu tó út ra is rá szór ta az ér -
té kes ma got! A meg le pő azon ban
az, hogy az út ra hul lott mag sor -
sán Jé zus sem nem si rán ko zik,
sem nem saj nál ko zik. Ha a pél dá -
za tot Jé zus ige hir de té sé nek egé -
szé ben néz zük, se hol en nek nyo -
mát nem ta lál juk. 

Ép pen az el len ke ző jét kí ván ta
ve le hang sú lyoz ni. Szkep ti ku sok -
nak, fé lén kek nek ezt a vá rat lan
hírt kell meg ta nul ni ok: az a nagy -
vo na lú ság és szin te pa zar lás szám -
ba me nő bő ke zű ség, amellyel Is -
ten még az út ra hul lás koc ká zatát
is vál lal ja, egy ál ta lán nem ka taszt -
ró fát je lent. Is ten nem szá mol ja ki -
csi nye sen a ma got. Az út ra hul lott
vesz te ség sem mi kép pen meg nem
aka dá lyoz za a bő sé ges ter mést.

A nagy el len tét te hát itt nem is
ab ban van, hogy út és szán tó -
föld, ha nem ab ban, hogy min den
em be ri szkep ti ciz mus sal szem -
ben áll Is ten koc ká zat vál la lá sa és

mun ká já nak még is be kö vet ke ző
si ke re. Az út ra ve tett ma gok sor -
sa le het még annyi ra két sé ges, il -
let ve biz to san el ve télt is. De mi
az az Is ten mér le gén, amely re
ara tás után a ter més sel telt zsá -
kok ke rül nek? 

Jé zus üze ne te ket tős: bíz zunk
Is ten ma gá tól ér te tő dő bő ke zű sé -
gé ben és koc ká zat vál la lá sá ban. És
ne ag gód ja nak a ta nít vá nyok Is ten
mag ve té sé nek ered mé nyes sé ge
fe lől. Ugyan ak kor vizs gál ják meg
ma gu kat, hogy ők ma guk nem áll -
tak-e el lent mag és ta laj ta lál ko zá -
sá nak az ál tal, hogy – bár köz vet -
le nül a for rás ból me rít het tek –
ma guk is ke mény, ma got be fo gad -
ni nem ké pes „út em be rek nek” bi -
zo nyul tak? 

Nem ke vés ku ta tó nak az a vé le -
mé nye, hogy a Mk 4,10–20-ban ta -
lál ha tó pél dá zat ma gya rá za tot már
nem Jé zus, ha nem a ké sőb bi gyü -
le ke zet fo gal maz ta meg. Akár -
hogy áll is a do log, ha ko mo lyan
vesszük Jé zus pél dá za tát, ha mar
rá jö vünk ar ra a szo mo rú va ló ság -
ra, hogy az út ese té ben nem tör té -
nik ta lál ko zás a mag és a ta laj kö -
zött. S en nek oka a ke mény szí vű
„út em ber”. Mert van ilyen, aki be
hi á ba szór ja Jé zus az Is ten or szá -
gá nak mag ját. Ke mény sé gük és a
be fo ga dá sá ra va ló kép te len sé gük
meg aka dá lyoz za a ta lál ko zást. Így
pe dig ter més sem lesz. Fosz lós,
táp lá ló ke nyér meg alig ha.

Hí vás a nagy va cso rá ra
(Lk 14,16–24) 
Ugyan csak Jé zus is mert pél dá za -
tai kö zé tar to zik a nagy va cso rá ra
va ló meg hí vás ról szó ló. Ta lán így
jobb az el ne ve zé se, mint  ha csak

nagy va cso rá ról szó lót mon da -
nánk. Az egész ben csak a leg vé -
gén van szó a tu laj don kép pe ni va -
cso rá ról, kü lön ben min den a meg -
hí vás, el uta sí tás, si ker te len to bor -
zás kö rül fo rog. A hang súly te hát
a meg hí vá son van. 

Jé zus úgy is ér tel mez te a sa ját
mun ká ját, hogy azon ke resz tül Is -
ten hí vá sa hang zik el. Is ten utá na -
jár az em ber nek, és sze ret né ve le
meg al kot ni, meg él ni a (mes si á si)
gyü le ke ze ti kö zös sé get.

Gaz dag em ber a meg hí vó. Lu -
kács sze rint szol ga fö lött ren del -
ke zik, akit el küld, hogy – a már
ko ráb ban ki kül dött meg hí vás ra –
em lé kez tes se a meg hí vot ta kat:
kész a va cso ra, jöj je tek! Vég ső so -
ron nem más ról van szó, mint ar -
ról, amit Jé zus kü lön ben is hir de -
tett: Is ten az ő kö zös sé gé be hív,
jöj je tek, ün ne pel jünk együtt. De a
meg hí vot tak leg több je – tu laj don -
kép pen ha juk nál fog va elő rán ga -
tott ér vek kel – vissza uta sít ja a
meg hí vást, nem is gon dol a la ko -
má ra va ló el me ne tel re.

Mint ha csak Jé zus hely ze té nek
hű ké pe len ne itt meg je le nít ve.
Va ló szí nűl eg előbb-utóbb ne ki is
az le he tett a ta pasz ta la ta, hogy
bár so kan hal lot ták a hí vá sát, csak
ke ve sen hal lot ták meg és kö vet -
ték. 

Dol ga vé ge zet len tett je len tést
a pél dá zat be li szol ga, s ez ura he -
ves ha rag ját vál tot ta ki. Ezért a
kö vet ke ző pa rancs: a vá ros ut cá i -
ra és szo ro sa i ra kell el men nie,
hogy a sze gé nye ket, cson ka bon -
ká kat, sán tá kat és va ko kat hoz za
be. Hogy csi nál ta ezt a szol ga, és
mennyi ere jé be és ide jé be ke rült e
nagy te re lés? – nem tud juk. Csak
a kö vet ke ző je len tést ol vas suk:
„Uram, meg tör tént, amit pa ran csol -
tál, de még van (üres) hely.”

Ez nem fe lel meg az úr cél já nak:
„hogy meg tel jék a há zam”. Ezért az
újabb ren del ke zés: a szol gá nak
utak ról és ös vé nyek ről kell az em -
be re ket be hoz ni. Akár kény szer -
rel is. Ez is a pél dá zat va ló szí nűt -
len vo ná sá hoz tar to zik, de még
min dig sze lí debb, mint a Má té-fé -
le vál to zat, amely ben a szol ga
meg ölé sé ről, gyil ko sok el le ni had -
já rat ról és vá ro sok fel ége té sé ről
van szó (Mt 22,3–10).

Két pá ro sí tás sal van te hát dol -
gunk: a vá ros ut cái és út jai, va la -
mint az utak és az ös vé nyek. Az
el ső pár vá ro si kör nye ze tet je löl
meg, szé les ut cák kal és szűk si ká -
to rok kal. A pár má so dik tag jának
meg fe le lő gö rög szó (rü masz) ere -
de ti leg len dü le tet, ne ki fu tást, he -
ves sé get je lent. Ta lán uta lás ez ar -
ra, hogy a nagy vá ro sok zu gai, si -
ká to rai szin te mág nes ként vonz -

zák ma guk hoz a „ké tes” ele me -
ket: csa var gó kat és kol du so kat.
Ér de kes, hogy Jé zus ugyan ezt a
szót hasz nál ta, ami kor egyik be -
szé dé ben ki pel len gé rez te a böj tö -
lő ket és imád ko zó kat, akik „kür -

töl tet nek” ma guk előtt, hogy lás -
sák és di csér jék őket (Mt 6,2).

A má so dik szó pár ban utak ról és
ös vé nyek ről van szó. Ezek in kább
vi dék re utal nak. A pár má so dik tag -
já nak gö rög sza va (frag mosz) ke rí -
tést, sán cot, fa lat je lent. A négy
szó val Jé zus át fog ja a leg kü lön bö -
zőbb uta kat, ame lyek ről Is ten el -
hív ja az em be re ket. Le het nek bár -
mely úton, bár mi lyen hely zet ben,
Is ten aján la ta és hí vá sa ne kik is
szól. Ő nem vá lo ga tós, ezt az zal is
be mu tat ja, hogy ha az ere de ti leg
meg hí vot tak ré szé ről ko sa rat ka -
pott is, nem átall ta há zát meg töl te -
ni a tár sa da lom sze mé ben sen kik -
kel, meg ve tet tek kel. 

Nyil ván en nek az üze net nek
meg hal lá sa kész tet te Pál apos tolt,
hogy Ko rint hus ba ilye ne ket ír jon:
„És a vi lág nem te le ne it és meg ve tett -
je it vá lasz tot ta ki ma gá nak az Is ten,
és a sem mi ket, hogy a va la mi ket meg -
sem mi sít se. Hogy ne di cse ked jék ő
előt te egy test sem.” (1Kor 1,28–29;
Ká ro li-for dí tás)

Az élet nek nincs olyan út ja,
amely ről Is ten ne len ne kész be -
gyűj te ni, meg hív ni ven dé ge it. Min -
den kor lá to zás és be ha tá ro lás nél -
kül. Tárt ka rok kal vár ja a be gyűj -
töt te ket és be kény sze rí tet te ket is,
hogy meg tel jék a há za. De kí vül ma -
rad nak min den kép pen a hí vá sát el -
uta sí tók. Ők ma guk ra kell ves se -
nek, mert mél tat la nok nak bi zo -
nyul tak az is te ni meg hí vás ra. 

Az éj jel fel za vart ba rát
(Lk 11,5–8) 
Amennyi re fon tos üze ne tet köz -
ve tí tett az elő ző két pél dá zat, épp -
olyan sze ré nyen hú zó dik meg az
éj jel fel za vart ba rát ról szó ló. Lu -
kács mint ha csak il luszt rá ci ó ként
– ki csit el rejt ve – hasz nál ná fel az
imád ság ka ta ló gu sá ban. Azon fe lül
is tu laj don kép pen iga zán hét köz -
na pi eset ről van szó: vá rat lan ven -
dé get kap va la ki, ami fel ké szü let -
le nül éri. Mi sem ter mé sze te sebb,
mint hogy za va rá ban a szom széd -
já hoz for dul: há rom ke nye ret kér

tő le. De éj fél re jár, s ez bi zony
nem lá to ga tá si idő. Még is fel zör -
ge ti a ba rát ját, és el is mond ja,
hogy mi ért: „…mert az én ba rá tom
én hoz zám jött az út ról, és nincs mit
ad jak en nie.”

Ez a gö rög ki fe je zés (ex hodú)
azon ban töb bet is el árul: azt jel zi,
hogy az a bi zo nyos ven dég ség be
jött ba rát úton volt va la ho vá, de
azt meg sza kít va tett it te ni ba rát já -
nál lá to ga tást, bár az éj fé li meg je -
le nés nem ép pen il do mos. 

A ki fe je zés na gyon úgy hang -
zik, mint az exo dus, te hát a ki vo -
nu lás sza va. Ezt a szót spe ci á lis ki -
fe je zés ként hasz nál ták a zsi dók
Egyip tom ból va ló ki vo nu lá sá nak
meg ne ve zé sé re. Ez ad ta meg Mó -
zes má so dik köny vé nek a la tin cí mét
is: Exo dus.

A pél dá zat el ne ve zé sé ről is le -
het vi tat koz ni. Egye sek az éj jel
ké rő ba rát pél dá za tá nak ne ve zik.
He lye sebb nek lát szik azon ban ar -
ról el ne vez ni, akit fel zar gat nak.
Ő az, aki – min den tár gyi ne héz -
sé gen fe lül emel ked ve – nem te -
het mást, mint hogy ele get tesz a
zör ge tő ké ré sé nek. Hogy an nak
gát lás ta lan sá ga mi att en ged, vagy
mert a ke le ti em ber nél meg szo -
kott ud va ri as sá gi szo kást nem
akar ja meg sér te ni? – azt a me sé lő
a pél dá zat min den ko ri ol va só já ra
bíz za. Lé nyeg az, hogy se gí tő -
kész sé ge vi lá gos uta lás ar ra az
Úr ra, aki még az út ról be jött re is
te kin tet tel van, és se gít ne ki. Ezt
az Úr nak va ló szol gá la tot nem ta -
gad hat ja meg.

Aki fel zör ge ti a ba rát ját, vé gül
is nem ma gá nak ké ri a ke nye ret,
ha nem a ven dé gé nek. Ő csak köz -
ve tít, köz ben jár, de az zal a bi zo -
nyos ság gal, hogy a meg kért nem
uta sít ja el a ké ré sét. Az út ról jött
szük ség ál la po tot idé zett elő a
meg je le né sé vel, de a meg lá to ga -
tott ba rát jó sá gá ra és se gí tő szán -
dé ká ra szá mít hat, akár csak a ven -
dég lá tó ja. 

Va ló szí nűl eg iga zuk van az írás -
ma gya rá zók nak, hogy Jé zus a biz -
to san meg hall ga tó Atyá ról tar tott
lec két e pél dá zat tal a ta nít vá nya i -
nak: ilyen a ti mennyei Atyá tok.
Szó se le het ró la, hogy ne kel ne
fel, ne nyit na aj tót, s ne tel je sí te né
a ké rést! 

Kár len ne emel lett meg fe led -
kez ni az „út ról jö vő ről”: el vég re ő
az egész cse lek mény lánc ki vál tó -
ja. A Jé zus Krisz tus ál tal meg hir -
de tett és meg is mer te tett Atyá hoz
még az ilye nek is bi za lom mal for -
dul hat nak. És nem csa lód nak, bár -
mi lyen úton van nak, és bár mi kor
sza kít ják meg út ja i kat.

Hát nem ele ven pél dá ja ez az
eset Jé zus sza va be tel je se dé sé nek?
„…azt, a ki hoz zám jő (bár mi lyen
út ról), sem mi ké pen ki nem ve tem.”
(Jn 6,37) Ezt a bi zo nyos sá got kap -
ják Jé zus úton le vő kö ve tői.

Gé mes Ist ván 

ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN

Út Jézus pél dá za tai ban

Vincent van Gogh: A magvető 

Munkácsy Mihály: Karlsbadi fasor

Csontváry Kosztka Tivadar: Templomtéri kilátás a Holt-tengerre Jeruzsálemben
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– Ér zé keny té ma a ma gyar ság
hely ze te – kez di a be szél ge tést Ti -
bor. – Ez ré geb ben saj nos az egy -
ház ra, az egy há zi mun ká ra is ki ha -
tott. Az utób bi évek ben azon ban
két ség kí vül ör ven de tes fej le mé -
nyek nek le het tünk-le he tünk ta núi. 

Az el ső lé pés a 2012 már ci u sá -
ban meg kö tött part ner szer ző dés
volt 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
kö zött. Ez a do ku men tum egye -
bek kö zött azt rög zí tet te, hogy ha
nin csen ma gya rul tu dó lel kész ott,
ahol igény len ne ma gyar nyel vű
gyü le ke ze ti szol gá lat ra, ak kor
Ma gyar or szág ról küld het nek ki
egy há zi szol gá la tot vég ző sze -
mélyt. En nek az el ső kéz zel fog ha -
tó ered mé nye, hogy idén szep -
tem ber től Sa jó gö mö rön szol gál
De chert né Fe ren czy Er zsé bet lel -
kész nő. 

Így te hát már van egy lel kész,
aki a misszi ót vég zi, de a nagy já -
ból tíz-ti zen öt ezer ma gyar evan -
gé li kus mel lé még jó né hány ma -
gyar lel kész mun ká já ra len ne
szük ség. Ám én azt val lom, hogy
min dig az el ső lé pés meg té te le a
leg fon to sabb, és ez az el ső lé pés
ilyen for mán meg té te tett. Bi za ko -
dó va gyok te hát a jö vőt il le tő en. 

So kan kér de zik: „Ugyan mi nek
tö ri tek ma ga to kat, ha har minc év
múl va úgy sem lesz tek már?” Er -
re én min dig azt mon dom: „Jó, le -
het, hogy iga zad van, de ne kem a
most tal kell fog lal koz nom, a mos -
ta ni igé nyek re kell te kin tet tel
len nem.” Más kü lön ben pe dig
nem hin ném, hogy ilyen bo rú lá -
tó nak kel le ne len nünk. Ahol száz
évig nem tűnt el a ma gyar evan -
gé li kus ság, ott még jó ide ig nem
is fog. 

– Ha Jé zus Krisz tus üze ne te egye -
te mes, ak kor mi ért annyi ra fon tos,
hogy le gyen ma gyar nyel vű szol gá lat
Szlo vá ki á ban? Nem le het ne mind -
eze ket csak szlo vá kul vé gez ni, fő leg,
ha min den ki be szé li a nyel vet? – te -
szem fel a szán dé ko san kis sé pro -
vo ka tív kér dést.

– A val lás hoz és az anya nyelv -
hez ér zel mi leg vi szo nyu lunk. Hi -
szem és val lom, hogy min den, így
az ige hir de tés is az em ber anya -
nyel vén jut csak el iga zán a szí vé -
ig, te hát az anya nyel ven pré di ká -
lás az egyet len mód ja an nak, hogy
az üze net iga zán cél ba ér jen.

Gon dol junk csak Lu ther re, aki
ezt szin tén meg fo gal maz ta! De
ott van a lel ki gon do zás is: ho -
gyan tud nék egy ma gyar em bert
szlo vá kul lel ki gon doz ni, ha ne ki
épp ar ra van igé nye, hogy az
anya nyel vén oszt has sa meg va la -
ki vel azt, ami a szí vét nyom ja?
Vagy ve gyük az óvo dát, amely
szin tén fon tos misszi ói kö zeg.
A há rom-hat éves gye re kek a ma -
gyar lak ta te rü le te ken még nem
be szél nek szlo vá kul. Le het ne va -
jon ne kik szlo vá kul hit tan órát
tar ta ni? Is ten igé je, Jé zus Krisz -
tus ta ní tá sa két ség kí vül az el ső,
de köz vet le nül utá na ott van az
anya nyelv, a nem ze ti ség kér dé -
se, úgy gon do lom.

– Mi ből áll a misszió, van nak-e
kéz zel fog ha tó ered mé nyek, kik vég zik
pon to san? – fag ga tó dzom to vább.

– Min den nap ra jut va la mi ten -
ni va ló. Hit tan órák, bib lia órák,
ének kar, kon fir má ci ói elő ké szí tő
és ter mé sze te sen az is ten tisz te le ti
al kal mak. Ezek ből persze orosz -
lán részt vál lal a már ná lunk szol -
gá ló lel kész nő; ed dig Rusz nyák
De zső lel késszel vé gez tük a hoz -
zánk tar to zó gyü le ke ze tek ben. 

Nagy örö münk, hogy eb ben a
tan év ben ti zen két kon fir man du -
sunk van – igaz, négy gyü le ke zet -
ből –, hit tan ra két is ko lá ban negy -
ven öt gyer me ket ok ta tunk. Mind -
eh hez szük ség van la i kus (ci vil)
se gí tők re. Ezért len ne jó, ha akad -
ná nak olya nok, akik nem is csak a
ma gyar nyel vű is ten tisz te le ti al -
kal mak kor, ha nem ki mon dot tan a
gyü le ke ze ti mun ka egyéb te rü le -
te in tud ná nak ak tí van fel ada tot
vál lal ni, így se gít ve a na gyobb
szlo vá ki ai vá ro sok ban a lel ké szek
mun ká ját. Szám sze rint ott sok kal
több ma gyar nak kel le ne len nie.

Ahogy már mond tam, nagy
szük sé günk len ne ma gyar lel ké -
szek re, de én itt el en ged he tet le -
nül fon tos nak ér zem a la i ku sok
szol gá la tát is. Nél kü lük nem vár -
hat juk, hogy jól mű köd jön az egy -
ház. A lel kész nek amúgy is ren ge -
teg ad mi niszt ra tív ten ni va ló ja
van, és nem is vár hat juk el tő le,
hogy egy ma ga vé gez ze a gyü le ke -
zet tel kap cso la tos összes fel ada -
tot. Ez fi zi ka i lag, de lel ki leg is túl
nagy te her egye dül. 

A misszió ered mé nye i ről csak
szá mok ban tu dok be szél ni, jól le -
het az iga zi ered mé nyek leg be lül

van nak, ame lyek ről nem le het
tény sze rű ada to kat kö zöl ni. Öt
év vel ez előtt kezd tük el a szol gá -
la tot. Ta pasz tal ha tó az ér dek lő -
dés és a nö ve ke dés. A ko ráb bi
egy he lyett nya ran ta már öt tá -
bort szer ve zünk, köz tük több
an gol nyel vűt, Ang li á ból ér ke -
zett ön kén te sek se gít sé gé vel.
Ki épül tek test vér-gyü le ke ze ti
kap cso la tok is.

Az éven te meg ren de zett or szá -
gos misszi ói na punk ra már száz -
nyolc van-két száz kö rü li részt ve -
vő jön el. Fon tos nak tar tom a
könyv misszi ót is. Meg ál la po dá -
sunk van a Lu ther Ki adó val, de
szlo vák nyel vű ke resz tyén iro dal -
mat is ter jesz tünk.

Egy-egy hit tan órán – bár szá -
mu kat te kint ve sok van be lő lük –
ke vés gye rek vesz részt. Van,
ahol csak egy, van, ahol ket tő, né -

hol öt. Az is fel ada tunk, hogy ci -
gány gye re ke ket meg szó lít sunk,
an nak el le né re, hogy ők egé szen
más hogy szo ci a li zá lód tak. Mert
ha mi nem tesszük meg, ak kor
meg te szik má sok, pél dá ul a Je ho -
va ta núi. Ez is ko moly fe le lős sé -
günk te hát. Min den egyes gye rek -
nek, le en dő hit ta nos nak utá na kell
men ni, és sze mély sze rint kell
meg szó lí ta ni a csa lá dot.

Le het stra té gi á kat ki dol goz ni,
biz to san van ér tel mük. De nem
biz tos, hogy min dig ez szá mít! Azt
lá tom, hogy az em be rek egy sze rű -
en alá be csü lik az ima ere jét. Nem
hisszük el, hogy tény leg szá mít! És
eb ben a te kin tet ben is ki emel ném
a la i ku sok sze re pét. Az ima kö zös -
ség ben is ren ge te get tu dunk ten ni
a gyü le ke ze ti élet fel len dü lé sé ért.
Vitathatatlan, hogy mind ez anya gi
kér dés is. Há lás len nék, ha eset leg
kö zöl né az Úti társ is a szám la szá -
mot, ame lyen tá mo gat ni le het
ben nün ket. (Lásd ke re tes anya -
gunk ban. – A szerk.)

De az iga zi ered mény a lel kek -
ben dől el. Bár na gyon ne héz hely -
zet ben va gyunk, bib li ai pél dát ala -
pul vé ve ta lán Ezé ki el érez het te
ma gát hoz zánk leg in kább ha son -
ló an, aki nek ezt mond ta az Úr:
„Hir desd ne kik az én igé i met, akár
hall gat nak rá, akár nem tö rőd nek ve -
le; hi szen en ge det len nép ez!” (Ez
2,7) Hi szem, hogy az Úr meg ad ja
a fej lő dést, és a mag ve tés meg hoz -
za a ter mé sét.

* * *

Be szél ge té sünk vé gén csön de sen meg -
kér dez tem még, hogy az Úti társ lap
mi lyen mó don tud na en nek a misszi -
ó nak esz kö ze len ni. Er re is ka pok tip -
pe ket. De ez egy elő re ma rad jon a mi
tit kunk…

Szűcs Pet ra

„A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház ve ze tő sé ge a
gyász mély fáj dal má val, de Jé -
zus Krisz tus ba ve tett re mény -
ség gel, csen de sen el fo gad va Is -
ten vég zé sét, tu dat ja, hogy az
élet és ha lál Ura szep tem ber 6-
án, 52 éves ko rá ban, 22 év lel ké -
szi szol gá lat után ma gá hoz hív ta
Szé kely Le ven te lel kész test vé -
rün ket” – szólt az egy ház ál tal
köz zé tett gyász hír. A tat ran gi lel -
kész től szep tem ber 10-én gyász is -
ten tisz te le ten vet tek bú csút a he -
lyi evan gé li kus temp lom ban, há -
lát ad va a te rem tő Is ten nek mun -
kás sá gá ért.

Az aláb bi ak ban a Szé kely Le -
ven te sír já nál el hang zott, Si mon
Lász ló apá cai lel kész ál tal el mon -
dott búcsúbeszéd rö vi dí tett vál -
to za tát kö zöl jük. 

* * *

Szo mo rú szív vel bú csú zunk min -
den ha tó Urunk hoz meg tért test -
vé rünk től, Szé kely Le ven té től, a
hit ves társ tól, édes apá tól, test -
vér től, ro kon tól, is me rős től, lel -
kész től és ba rát tól. Hadd han -
goz zék a bú csú az apos tol sza va i -

val, aki a 2Kor 4,16-ban így szól:
„…ha a kül ső em be rünk meg rom lik
is, a bel ső em be rünk még is meg újul
nap ról nap ra.”

Mi ma rad az em ber után, ha
meg hal? Gyász, fáj da lom, be tölt -
he tet len űr a lé lek ben? Nem csak
gyász, nem csak em lé kek, nem -
csak al ko tá sok vagy ro mok, ha -
nem mind ezek nél egy sok kal fel -
sé ge sebb va la mi. Is ten nek egy
hoz zánk in té zett üze ne te. Egy
gon do lat, mely az oda lett élet nek
ér tel me, igaz sá ga volt, amely a
ko por só gyá szá ból is föl de reng.
Egy üze net, amely a ha lál né ma -
sá ga mel lett is be szél: a bel ső em -
ber di a da lá ról. 

Hir de ti, hogy nem az a mi iga zi
énünk, ame lyik lát szik, amely a
vi lág hoz kap cso ló dik, be lő le él,
és ve le együtt mú lik, ha nem a bel -
ső, el rej tett em ber az iga zi,
amely nek a kül ső csak cse rép edé -
nye. Ez pél dáz za a mi el hunyt fe -
le ba rá tun kat is. Kül ső em be re fá -
radt, tö ré keny, de bel ső em be re

erős és sza bad. Aki rá né zett a
kül ső re, azt hit te, hogy be teg,
erőt len, de aki be szélt ve le, érez -
te, hogy be lül más, be lül a ví vó -
dá sok el le né re is erő, egye nes -
ség, szó ki mon dás rej tő zik.

Min den ha tó Is te nünk ke gyel mé -
ből 1961. ok tó ber 23-án szü le tett
Szásztyúkoson. Gye rek ko rát Hal -
m ágyon és Fog ara son töl töt te, és
ugyan itt vé gez te ele mi, majd ál ta -

lá nos is ko lai ta nul má nya it is. Kö -
zép is ko lá ba Szé kely ud var he lyen
járt. Ez után hét évig Fog ara son, a
Ké mi ai Kom bi nát ban dol go zott.
1987-ben fel vé telt nyert az Egye -
te mi Fo kú Egy sé ges Pro tes táns
Teo ló gi ai Aka dé mi á ra Ko lozs vá -
ron. 1991-ben cse re di ák volt Ma -
gyar or szá gon, az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi án, ahol sok
em ber rel is mer ke dett meg, és
élet re szó ló ba rát sá go kat kö tött.
1992-ben a si ke res lel ké szi vizs ga
után Halm ágy ra ka pott ki ne ve -
zést, és itt tel je sí tett lel ké szi szol -
gá la tot há rom évig. Min dig sze re -
tet tel be szélt a  fa lu ról, mely nek
szép sé gét és lel ké szi la ká nak ven -
dég sze re te tét sok bel- és kül föl di
test vér él vez het te. 1995 szep tem -
be ré től Tat ran gon tel je sí tett lel -
ké szi szol gá la tot, aho vá 1996 ok -
tó be ré ben lett be ik tat va mint pa -
ró kus lel kész. 

Gyü le ke ze tei szá má ra test vér -
kap cso la to kat kö tött és ápolt:
Ma gyar or szág ról a nagy tar csai és

az oros há zi gyü le ke zet tel, il let ve
a dá ni ai Ho ven–Il der he de gyü le -
ke ze te i vel. 

A min den ha tó Is ten éle té nek
53. esz ten de jé ben el szó lí tot ta.
Mi most itt ál lunk szo mo rú an, a
gyász ke se rű meg pró bál ta tá sá val
lel künk ben, meg döb ben ve az el -
tá vo zás hir te len sé gén. Ki gon -
dol ta vol na, hogy röp ke két hét,
és aki volt, már nincs. Aki szólt,
már né ma. Aki csa lád ja és ba rá tai
mel lett állt, most ko por só ban
fek szik. Aki gyü le ke ze tét ve zet -
te, azt most gyü le ke ze te kí sé ri
utol só út já ra. 

Ne héz, szin te le he tet len ezt
fel fog ni, a tény nek ter hét hor -
doz ni. Vi gasz ta lást ta lál ni nem
le het se hol, csak Is ten nél, aki
így szól igé jé ben: „…ha a kül ső
em be rünk meg rom lik is, a bel ső em -
be rünk még is meg újul nap ról nap -
ra.” Ahogy a mi test vé rün ket
erő sí tet te 53 esz ten dőn ke resz -
tül, ti te ket is, gyá szo ló test vé re -
im, meg erő sít bel ső em be re tek -
ben, vi gasz ta lást, erőt ad a hol -
nap hoz. Eb ben bíz va bú csú -
zunk, nyu gal ma le gyen csen des,
em lé ke ál dott!

In me mo riam Szé kely Le ven te

Egy el hí vott fel vi dé ki
La i kus ként Krisz tus szol gá la tá ban – port ré Ló czy Ti bor ról

„Sza bá lyos” in ter jú ra ké szül tem. Ám ami kor Ló czy Ti bor ral, a fel vi -
dé ki ma gyar evan gé li kus misszió fő szer ve ző jé vel ta lál koz tam, ar ra
kért, hogy ne a szi go rú an vett in ter jú for má ban je len jen meg be szél ge -
té sünk tar tal ma. „Nem sze re tek nyi lat koz ni, és kü lön ben is annyi
min den van, ami ről tár sa log ni le het ugyan, de le ír ni nem sze ren csés”
– mond ta. Ké ré sé nek ele get te szek, an nál is in kább, mert köz ben ma -
gam is meg győ ződ tem ró la, hogy sze mé lyi sé gét, el hi va tott sá gát ta lán
job ban be mu tat ja egy – in ter jú ként in du ló – port ré: ró la és a fel vi dé ki
ma gyar anya nyel vű evan gé li kus ság ról, gond ja ik ról és örö me ik ről.

A fel vi dé ki (szlo vá ki ai) ma gyar nyel vű evan gé li kus misszió ada tai és
szám la szá ma: Cappel la Pol gá ri Tár su lás, Ge mer, OTP Bank Szlo vá -
kia, szám la szám: 11166524/5200. SWIFT kód: OTPPVSKBX,
IBAN kód: SK85 5200 0000 0000 1116 6524. Szlo vák ál lam pol gá rok -
nak az adó 2%-áról tör té nő ren del ke zés kor a tár su lás sta tisz ti kai
szá mát kell fel tün tet ni ük: 45026670.
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JE RU ZSÁ LEM, PA LESZ TI NA. A Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség ál tal fenn -
tar tott Au gus ta Vic to ria Kór ház
több or vos cso por tot kül dött ki a
Gá zai öve zet be, hogy az iz ra e li
bom bá zá sok se be sült je in se gít se -
nek. Az iz ra e li–pa lesz tin há bo rú
he te i ben öt kór ház és har minc négy
kli ni ka sem mi sült meg, vagy volt
kény te len be zár ni. A kór ház ban
ma gá ban a gá zai rá kos be te gek nek
kü lön osz tályt ál lí tot tak fel.

LON DON, ANG LIA. Az Ang li kán
Egy ház jú li u si zsi na ta meg sza vaz -
ta, hogy női lel ké szei is vi sel het -
nek püs pö ki tisz tet. Húsz évig
tar tott, amíg si ke rült el dön te ni,
hogy női lel ké szek is le hes se nek-e
egy há zi ve ze tők. 

WROCŁAW, LEN GYEL OR SZÁG.
„Sza ba don Krisz tus ban!” – e pá li
mon dat je gyé ben ren dez ték meg a
vá ros ban a kö zép-eu ró pai ke resz -
tyén ta lál ko zót. Elő adást tar tott
Jerzy Bu zek, az Eu ró pai Par la -
ment volt el nö ke is. Ki emel te az
egy há zak nak a kom mu niz mus ban
ját szott sze re pét: sze rin te a kon ti -
nens tel jes ket té sza ka dá sa fe nye -
ge tett, és az egyet len biz tos össze -
kö tő kap csot az egy há zak je len -
tet ték. A két éven ként meg ren de -
zett ta lál ko zót a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház 2016-ra meg -
hív ta Bu da pest re. 

MO SZUL, IRAK. Az ame ri kai in -
vá zió ide jén hat van ezer ke resz -
tény élt eb ben a vi rág zó vá ros ban.
A szél ső sé ges isz lám ve ze tők ul ti -
má tu mot ad tak ne kik: vagy át tér -
nek az isz lám hit re, és sar cot fi zet -
nek, vagy meg ölik őket, mert egy
isz lám „is ten ál lam ban” sem mi he -
lyük a hi tet le nek nek. Így Mo szul
ke resz tény la ko sa i nak egy ré szét
meg öl ték, egy ré szük pe dig a kur -
dok ál tal el len őr zött te rü let re me -
ne kült. Az arab rá dió büsz kén je len -
tet te: Mo szul ke resz tény men tes!

BRA UNSCH WEIG, NÉ MET OR SZÁG.
Be ik tat ták a Bra unsch wei gi Evan -
gé li kus Egy ház új püs pö két, mi -
után Fried rich We ber püs pök nyu -
ga lom ba vo nult. Az új egy há zi ve -
ze tő az öt ven két éves dr. Ch ri stoph
Meyns, aki ed dig az Észak né met
Evan gé li kus Egy ház ban szol gált.

SZLOV JANSZK, UK RAJ NA. Meg -
erő sí tett hí rek sze rint az Uk raj ná -
tól el vál ni kí vá nó „fel ke lők” va ló -
ság gal haj tó va dá sza tot ren dez tek
a he lyi pro tes táns kö zös sé gek el -
len. Bap tis tá kat űz tek el la ká suk -
ból, egy há zi épü le te ket fog lal tak
le, meg száll ták a he lyi ke resz tény
egye te met, sőt az uk rán ha tó sá -
gok a vá ros vissza fog la lá sa után
két bap tis ta di a kó nus holt tes tét is
fel fe dez ték. 

BER LIN, NÉ MET OR SZÁG. A val lá -
sok bé kés együtt élé sé ről tár gyalt
egy öku me ni kus kong resszus. Szo -
mo rú hát te ret ad tak a ta nács ko zás -
nak azok a tá ma dá sok, ame lyek
nem rég több né met or szá gi zsi na -
gó gát és me cse tet ér tek. Két száz öt -
ven részt ve vő tár gyalt a misszió

hely ze té ről egy tö ké le te sen meg -
vál to zott vi lág ban. A kong resszust
nem csak a Né met Evan gé li kus
Egy ház szö vet ség tá mo gat ta, ha -
nem a Ke resz tény Egy há zak Mun -
ka kö zös sé ge, az Al li ance és a ró mai
ka to li kus püs pö ki kon fe ren cia is. 

VA TI KÁN VÁ ROS. A sza lé zi rend
egye te mes gyű lé se a spa nyol Án -
gel Fer nán dez Ar ti me lel készt, a
dél-ar gen tí nai tar to mány ed di gi
pro vin ci á li sát vá lasz tot ta a rend
új ve ze tő jé vé. Az új rend fő nök öt -
ven négy éves, 1987-ben szen tel -
ték pap pá. A je zsu i ta és a fe ren ces
rend mel lett a sza lé zi a ró mai ka -
to li kus egy ház leg na gyobb rend je. 

ASZ TA NA, KA ZAHSZ TÁN. Eb ben
a ha tal mas ki ter je dé sű or szág ban
sok fé le nép és még több val lás hí -
ve él. A füg get len ség ki ki ál tá sa -
kor 761 val lá sos tár sa sá got, egye -
sü le tet re giszt rál tak. Szá muk má -
ra 4551-re emel ke dett. Az ál lam
egy pi ra mis ala kú pa lo tát épí tett
ab ból a cél ból, hogy a vi lág val lá -
sok ve ze tői ott ta nács koz za nak,
ez zel is bi zo nyí ta ni akar va val lá si
tü rel mes sé gét. Az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek oda kül dött
kép vi se lő je azon ban nagy hi á -
nyos sá go kat fe de zett fel az ál la mi
val lás ügyi tör vé nyek ben, s a kor -
mány most ezek re form ját ígé ri. 

ER FURT, NÉ MET OR SZÁG. Va ló -
sá gos cso da szám ba megy, hogy a
Ke resz tény Egy há zak Mun ka kö -
zös sé gé be tag ként vet ték föl az
Apos to li Kö zös sé get. Az új tag a
szi go rú Újapos to li Egy ház tól vált
el 1955-ben, mert az ak ko ri püs pök
tan ként hir det te, hogy ő ma ga nem
hal meg, amíg Jé zus Krisz tus vissza
nem jön. El vá lá suk után hosszú
időn át hal la ni sem akar tak a más
egy há zak kal va ló kap cso lat ról. Je -
len leg hat van négy gyü le ke ze tük -
ben mint egy öt ezer tag juk van.

KRÍM FÉL SZI GET, OROSZ OR SZÁG

/UK RAJ NA. Az uk raj nai és az
orosz or szá gi evan gé li kus egy há zak
ve ze tői min den hoz zá juk tar to zó
gyü le ke zet nek sza bad ke zet ad tak
a te kin tet ben, hogy a tisz tá zat lan
po li ti kai hely zet kö vet kez té ben
mely egy ház hoz akar nak tar toz ni.
A fél szi get oro szok ál ta li an nek tá -
lá sa tet te szük sé ges sé a ta nács ta lan
gyü le ke ze tek tá jé koz ta tá sát. 

TO RI NO, OLASZ OR SZÁG. A he lyi
lel készt, Hei ner Blu daut vá lasz tot ta
dé kán já vá az Olasz or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház. He lyet te se a ge no vai
lel kész, Ja kob Betz lett. 

LON DON, ANG LIA. A me to dis ta
egy há zat nyug ta la nít ja – ép pen a
me to diz mus szü lő föld jén – nagy
tag lét szám vesz te sé ge. A leg újabb
sta tisz ti ka sze rint 2003 és 2013 kö -
zött 209 ezer re csök kent hí ve i nek
szá ma, ez 32,6%-os vesz te sé g.

ZÁG RÁB, HOR VÁT OR SZÁG. A he -
lyi egye tem be ta gol va mű kö dik a
Matt hi as Fla ci us Illy ri cus ról (hor -

vá tul Ma ti ja Vlacic Ili rik) el ne ve -
zett pro tes táns teo ló gi ai fa kul tás.
Het ven hall ga tó ké szül itt a lel ké -
szi szol gá lat ra, bár bi zony ta lan jö -
vő elé néz nek: je len leg sem a lu -
the rá nus, sem a kál vi nis ta egy ház
nem tud ne kik ál lást biz to sí ta ni.

WROCŁAW, LEN GYEL OR SZÁG.
A Len gyel or szá gi Ágos tai Hit val -
lá sú Evan gé li kus Egy ház a ja nu ár -
ban el hunyt Tade usz Szur man he -
lyé re Ry szard Bog usz lel készt vá -
lasz tot ta he lyet tes püs pö ké ül. 

BRÉ MA, NÉ MET OR SZÁG. Nagy
gon dot okoz a ha tó sá gok nak, hogy
szél ső sé ges musz li mok – sza la fis -
ták – tag to bor zást vé gez nek a vá -
ros  is ko lá i ban. A fi a ta lok kö ré ben
egé szen nyíl tan to bo roz nak a
„szent há bo rú ra”. A rá sze det te ket
úgy ne ve zett ki kép ző tá bo rok ba
kül dik, hogy ott ta nul ják meg, ho -
gyan kell Al lah ne vé ben pusz tí ta ni
a hi tet le ne ket. A vá ros ve ze tés
mint egy négy száz ra be csü li a bré -
mai sza la fis ták szá mát.

NAGY SZE BEN, ER DÉLY. Az er dé -
lyi szász evan gé li kus egy ház kon -
zisz tó ri u ma en ge dé lyez te a „ket -
tős egy ház tag sá got”. En nek meg -
fe le lő en a nagy szász exo dus so -
rán Né met or szág ba ki ván do rolt
egy ko ri egy ház ta gok bár mi kor
kér he tik ko ráb bi egy há zuk ba va ló
új ra fel vé te lü ket. Ez a né met or -
szá gi tör vé nyes egy ház tag sá gu kat
nem érin ti. Je len té sek sze rint
már is so kan van nak, akik nem -
csak a fel vé te lü ket kér ték, ha nem
pres bi ter sé get, sőt gond no ki tisz -
tet is vál lal tak a na gyon meg csap -
pant lét szá mú ma ra dék gyü le ke -
ze tek ben.

DÜS SEL DORF, NÉ MET OR SZÁG.
A he lyi egy há zak szá má ra nagy ki -
hí vást és ter het je len te nek az egy -
re na gyobb szám ban ér ke ző emig -
rán sok, me ne kül tek vagy me ne -
dék jo got ké rők. A Raj na–Veszt -
fá li ai Evan gé li kus Egy ház te rü le -
tén pél dá ul már több mint hat száz
nem né met nyel vű gyü le ke ze tet
al kot nak. Kö zü lük 310 af ri kai ere -
de tű, 113 Né met or szá gon kí vü li
eu ró pai, 112 ázsi ai, 22 dél-ame ri -
kai, 4 észak-ame ri kai és 18 nem -
zet kö zi gyü le ke zet. A be ván dor -
lók 57%-a ke resz tény. 

JA PÁN. Két ezer éve áll a sin to iz -
mus hí res szen té lye, ame lyet ed -
dig el zár tak a kül vi lág tól. Ben ne a
ja pán fel ső tíz ezer őse it tisz te lik.
Mi u tán a szen tély te rü le tén a föld
jö vő jé vel fog lal ko zó kon fe ren ci át
ren de zett az ENSZ, el ső íz ben
tör tént meg, hogy ma gát a szen -
télyt is meg lá to gat hat ták kí nai ta -
o is ták és kon fu ci á nu sok, in di ai
hin duk, kö zel-ke le ti musz li mok,
skan di náv lu the rá nu sok, af ri kai
ró mai ka to li ku sok és ame ri kai
sza bad egy há zi ak. Jog gal je len tet -
te a saj tó, hogy ez tör té nel mi pil la -
nat volt. A ja pá nok ős val lá sa, a
sin to iz mus most kul tu rá lis re ne -
szán szát éli.

VA TI KÁN VÁ ROS. Fe renc pá pa „test -
vé ri üd vöz le tét” küld te a val den sek
zsi na tá nak. Biz to sí tot ta őket ar ról,
hogy imád ko zik az egy há zak egy -
sé gé ért, és hogy a kö ze lük ben van.
Ez a pá pa újabb gesz tu sa olyan val -
lá si kö zös sé gek fe lé, ame lye ket a
kö zép ko ri ró mai egy ház eret ne -
kek ként ül dö zött, és ki ir tás sal fe -
nye ge tett. Nem rég az olasz pün -
kös dis tá kat is meg kö vet te a pá pa,
és bo csá na tot kért az őket ért sé rel -
me kért.

KOP PEN HÁ GA, DÁ NIA. Hat ezer-
nyolc száz négy zet mé te res me cse -
tet épí tet tek a ka ta ri emír ség
húsz mil lió eu rós ado má nyá ból a
dán fő vá ros ban. Nagy ün ne pe ez a
dá ni ai musz li mok nak. Ám egy irá -
ni szár ma zá sú, a ke resz tény hit re
át tért pro tes táns lel kész, Mas so ud
Fo u ro o zan deh sze rint a nyu ga ton
épí tett me cse tek nek a po li ti kai
de monst rá ció a cél juk: azt hir de -
tik, hogy mek ko ra te rü le ten zaj lik
az isz lám nak a „hi tet le nek” el le ni
har ca, a dzsi hád. 

SÃO PA U LO, BRA ZÍ LIA. Haj lék ta -
la nok sá tor vá rost épí tet tek a lab -
da rú gó-vi lág baj nok ság ra emelt új
sta di on elé. Tá bo ruk nak „a nép vi -
lág baj nok sá ga” ne vet ad ták. A vi -
lág baj nok ság kez de té re a ha tó sá -
gok nak si ke rült le bon ta ni uk a tá -
bort, de az ál lam el nök meg ígér te,
hogy szo ci á lis la ká so kat épí te nek
a haj lék ta la nok szá má ra. A vá ros
pol gár mes te re nem ré gi ben kény -
te len volt szű kí te ni a vá ro má nyo -
sok ke re tén, mert olya nok is föl -
irat koz tak a lis tá ra, akik nek va la -
hol má sutt már van la ká suk, de itt
ol csón akar tak szo ci á lis la kás hoz
jut ni. 

SAN TI A GO DE CHI LE, CHI LE. Mi -
chel le Ba che let el nök az el nö ki pa -
lo ta káp lán já vá ne vez te ki Glo ria
Ro jast, a chi lei lu the rá nus egy ház

ko ráb bi el nö két. Ez zel egyen ran -
gú vá tet te őt a ha gyo má nyo san ott
dol go zó ró mai ka to li kus pa lo ta -
káp lán nal. 

MÜN CHEN, NÉ MET OR SZÁG. A ba -
jor be ván dor lá si ha tó ság fő nö ke ja -
va sol ta, hogy az or szág ban me ne -
kült stá tu sért fo lya mo dó kat a val lá -
suk sze rint vá lasszák szét, és egy -
más tól tá vol he lyez zék el. Azért
tet te ezt a ja vas la tot, mert a me ne -
kült tá bo rok ban egy re nő a fe szült -
ség a me ne kül tek kü lön bö ző val lá -
si ho va tar to zá sa mi att. (Értsd: a
musz li mok nem haj lan dók meg tűr -
ni ma guk mel lett „hi tet le ne ket”.) 

CAN TER BURY, ANG LIA. A ko ráb -
bi ro ches te ri ang li kán püs pök,
Mic ha el Na zir-Ali fi gyel mez tet te
a brit köz vé le ményt, hogy az or -
szág ba ér ke ző musz li mo kat nem
elég be en ged ni, ha nem kö zü lük
azo kat, akik ke resz tény hit re tér -
tek, meg is kell vé de ni tár sa ik ha -
rag já tól és bosszú já tól. A volt
püs pök sze rint több mint ezer re
rúg az át tér ni szán dé ko zók szá -
ma, de leg több jük fél ro ko nainak,
hon fi tár sainak bosszú já tól, és in -
kább „in kog ni tó ke resz tény” ma -
rad. A Ch ris ti an Con cern ne vű
ke resz tény szer ve zet most nyil -
vá no san ke res la ká so kat, ame -
lyek ben az ilyen át té rő ket – vé de -
lem alatt – el le het ne he lyez ni.

MOSZK VA, OROSZ OR SZÁG. Az or -
to dox egy ház min den faj ta se gít sé -
get igyek szik nyúj ta ni, la kást és ál -
lást pró bál sze rez ni, de Bib li át is a
ke zé be ad azok nak a ke resz tény
me ne kül tek nek, akik hi tük mi att
kény te le nek vol tak el me ne kül ni
Üz be gisz tán ból. Egy re több isz lám
több sé gű kö zép-ázsi ai or szág ból
me ne kül nek ke resz té nyek Orosz -
or szág ba, s az egy ház fe le lős ség gel
vi sel te tik irán tuk.

Össz ál lí tot ta: GI

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyarországi Evan gé li kus Egyház
1085 Bu da pest, Üllői út 24. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Végh Szabolcs Maek-titkár
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

Hí rek, ki te kin tés


