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Akár csak az el múlt száz hét esz -
ten dő fo lya mán, eb ben az év ben
is meg ren dez ték ja nu ár ban a ke -
resz té nyek egy sé gé ért vég zett
ima nyol ca dot. Mot tó ja „Adj in -
nom!” (Jn 4,7) volt. Ez a mon dat
ab ból az evan gé li u mi je le net ből
szár ma zik, amely ben Jé zus in ni
kért Já kób kút já nál a sa má ri ai
asszony tól. Az anya got a bra zil
öku me ni kus cso port ké szí tet te,
a vég le ges szö ve get pe dig az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak Hit
és Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga
hagy ta jó vá. Az ima nyol cad nap -
ja in a kü lön bö ző fe le ke ze tű gyü -
le ke ze tek öku me ni kus kö zös -
ség ben tar tot tak is ten tisz te le te -
ket, imád koz tak a ke resz té nyek
egy sé gé ért.

Ko lozs vá ron a Ci pa riu té ren
épü lő gö rög ka to li kus ka ted rá lis
Szent Jó zsef-ká pol ná já ban tar -
tot ták ja nu ár 20-án es te az ima -
nyol cad köz pon ti ren dez vé nyét
Flo ren tin Crihalme anu ko lozs -
vár–sza mo súj vá ri me gyés püs -
pök szer ve zé sé ben. A há zi gaz da
fő pász tor ral együtt imád ko zott
és el mél ke dett Ko vács Sán dor ró -
mai ka to li kus fő es pe res, Gál
Sán dor püs pö ki ta ná csos, az Er -
dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü -
let kép vi se lő je, Rácz Nor bert
uni tá ri us lel kész, Fej ér Oli vér lu -
the rá nus püs pö ki tit kár, Ba ciu
Cris ti an, az or to dox ér sek ség ta -
ná cso sa, Va len tin Tar ta mus, az
„Élet Fo lya ma” gyü le ke zet pász -
to ra, va la mint nagy szá mú ke -
resz tény hí vő, pap és szer ze tes.

El mél ke dé sé ben Ko vács Sán -
dor fő es pe res el mond ta: az élő
víz, amely ről Jé zus be szél, nem
egy sze rű víz, ha nem az igaz ság és

a ke gye lem. Ez az, ami örök re olt -
ja az em ber szom ját. Az em ber
szá má ra Is ten az élet for rás, és ő
ad ja ne ki, hogy sze re tet ben és hű -
ség ben ki bon ta koz zék. Ke resz té -
nyi kö te les sé günk to vább ad ni má -
sok nak is az „élő vi zet”.

A pár be széd egy ér tel mű en a
min den ha tó Is ten nek va ló en ge del -
mes ség út ja, hi szen ő azt akar ja,
hogy a ta nít vá nyok eggyé le gye nek
az igaz ság ban. Mert az igaz ság és a
bé ke el en ged he tet len fel té te le ez
az egy ség, ame lyért imád ko zunk.
Az Úr szép és ha tal mas fel ada tot
szán ne künk: le gyünk egyek, hogy
a vi lág higgyen. Az anya szent egy -
ház nem hir det he ti meg győ ző en az
evan gé li u mot, ha a ke resz té nyek
meg osz tot tak. Az egy ség ke re sé se
nem va la mi fé le lu xus, ha nem ha -
laszt ha tat lan kö te les ség – hang sú -
lyoz ta Ko vács Sán dor.

Fo dor György

A ke resz té nyek egy sé gé ért meg -
hir de tett, tíz na pon át tar tó öku -
me ni kus kö zös ima al ka lom ja nu -
ár 25-én es te ért vé get Sep si -
szent györ gyön. A vá ros kü lön -
bö ző fe le ke ze tű temp lo ma i ban
imád koz tak a hí vek az egy sé -
gért, a hi tért, a meg ma ra dá sért,
ma gyar sá gun kért ka to li kus, re -
for má tus, uni tá ri us és evan gé li -
kus lel ké szek ve ze té sé vel.

A Gyöngy vi rág ut cai re for má -
tus temp lom ban kez dő dött ja nu -
ár 16-án az öku me ni kus ima ti -
zed, a zá ró szent mi sé re pe dig a
bel vá ro si Szent Jó zsef-temp lom -
ban gyűl tek össze a sep si szent -
györ gyi ek. Sza bó La jos ka no nok
há zi gaz da ként kö szön töt te az
egy be gyűl te ket, és az el ső ke -
resz té nyek pél dá ját hoz ta fel,
akik ki tar tot tak az imád ko zás -
ban és a ke nyér tö rés ben, hogy
Is ten sze re te te ki árad jon a kö -

zös ség ben. Ezt kér te a je len le -
vők re is, akik az eucha risz tia és
az ige ol tá rá ról táp lál koz tak.

Ugyan itt Ko vács Ist ván uni tá -
ri us lel kész meg ha tott sá gát
fejezte ki, hi szen nagy örö met
je len tett ne ki te li temp lom ban
szól ni. Össze szok tak azok, akik
es té ről es té re egy más kút já hoz
za rán do kol tak, hogy meg kós tol -
ják azt a vi zet, amely ki csit más,
de szom jat olt. Nincs más út,
mint egy mást tisz tel ni és sze ret -
ni – hang sú lyoz ta. Hisz a köl tő
sza va i val: „Aki nek lel ké ben szép
az ének, az hall ja má sok éne két is
szép nek.”

A szent írá si rész ma gya rá za ta -
ként fel vá zol ta azt az át ala ku -
lást, amely a sa má ri ai asszony
lel ké ben tör tént: a tel jes ér tet -
len ség től, fél re ma gya rá zás tól az
azo no su lá sig. Ami kor Jé zus a lel -
ké be lá tott, az asszony meg vi lá -
go so dott.

Ez tör té nik ve lünk is, ami kor
ta lál ko zunk Jé zus sal: fel éb re -
dünk. Ezt éli meg a köl tő, az író,
a pró fé ta, a pap, bár ki, aki meg -
ta pasz tal ja Is tent. És aki sze mé -
lyes ta pasz ta la tot sze rez Is ten -
ről, az ta nú sá got is tesz ró la.
Nem sza bad el hall gat ni az igaz -
sá got, nem sza bad hagy ni, hogy a
sö tét ség győz zön. Ezért misszió
a sze re tet tel jes meg osz tás, ami -
kor a ma gán szfé rá ból a kö zös ség
fe lé lé pünk. Vál lal ni azt, amit hi -
szünk, nem ze tünk sze re te tét.
Nem má sok el le né re, ha nem sa -
ját kul tú rán kért – fo gal ma zott
Ko vács Ist ván; mon dan dó ját
meg erő sí tet te a Kri za Já nos uni -
tá ri us da lár da is.

Jó zsa Zsu zsan na

Az ima al ka lom ele jén Schön ber ger
Je nő ró mai ka to li kus püs pök kö -
szön tött min den kit, aki el lá to ga -
tott a szé kes egy ház ba imád koz ni
az Úr Jé zus szán dé ká ra, „hogy az
a meg osz tott ság, amely a tör té ne -
lem fo lya mán a ke resz té nyek kö -
zött lét re jött, mi nél in kább a meg -
bé ké lés és a test vé ri sze re tet egy -
sé gé be tor koll jon. Amit szét rom -
bol tunk, azt csak a jó Is ten se gít -
sé gé vel tud juk is mét eggyé ten ni.
Ad ja meg Is ten, hogy az igé ből
erőt me rít ve az egy ség út ján tud -
junk elő re ha lad ni.”

Ki eme len dők még Szűcs Sán dor
bap tis ta lel ki pász tor gon do la tai:
„Va ló ban egy ség ben az erő, jó, ha
a jó cél ér de ké ben össze fo gunk, s
leg fő képp az imád ság ban kell
hogy egyek le gyünk. (…) Örü lök,
hogy együtt imád koz ha tunk
azért, hogy Is ten áld ja meg Szat -
már la ko sa it, hogy tud junk el len -
áll ni a rossz nak. Össze fog ha tunk
eb ben, és az össze fo gás ban nagy
erő, ál dás van. Bá to rí ta ni egy -
mást, imád koz ni egy má sért, ott
len ni egy más mel lett…”

Jó zsa Já nos

For rá s: vasar nap.ka to lik hos.ro.

Ja nu á ri pré di ká ci ó mat a „fél ” ige
ra go zá sá val kezd tem: én fé lek, te
félsz, ő fél… Fel tűnt, hogy ez el -
len sen ki nem til ta ko zott. Pe dig a
né hány nap pal előt te Pá rizs ban
tör tént bru tá lis em ber ir tás va la -
hogy mind nyá jun kat a leg alább is
meg szep pen tek el né mult tá bo rá -
ba ker ge tett.

Há rom el gon dol kod tat ni va lónk
el ső je a meg ret te nés: le het sé ges
ez Eu ró pá ban ma? Hogy le het az,
hogy szu per őr zé sű nyu ga ti or szá -
ga ink kel lős kö ze pén gyil kol hat -
nak olya nok, akik ről ál lí tó lag a tit -
kos szol gá la tok ele ve tud tak – és
még sem előz ték meg ször nyű tet -
tü ket? 2001. szep tem ber 11-e és a
pá ri zsi me rény let kel lett ah hoz,
hogy pél dá ul a bel gák és a ber li ni
ren dé szek vég re lép je nek?

Hát nem vet ték ész re, hogy kor -
rupt, mil li ár dos ural ko dó ik el ker -
ge té se után az arab-musz lim tö me -
gek ép pen azok ba az or szá ga ink ba
vi szik be a há bo rút, ame lyek ben
„hit sor so sa ik” már mil lió szám el -

pu hul tak és el pol gá ri a sod tak, de
fi a ik meg un do rod tak et től, és
vissza tér nek az erő szak gyö ke re i -
hez? Ha mis „bé ke re to ri ká val” al -
tat tak el ed dig ben nün ket, és köz -
ben hi he tet len mennyi sé gű fegy -
ver kész le tet ad tak el egy to tá lis
há bo rú ra ké szü lő fel for ga tó nak?

Má sod szor: csak őszin te és
mély sé ges rész vét tel gon do lunk a
ter ror tá ma dá sok ál do za ta i ra és
hoz zá tar to zó ik ra. De ami a fran -
ci ák nál tör tént, az több szem -
pont ból is vég ze tes. Ho va zül lött
ez az ener vált, nyu ga ti tár sa da -
lom, hogy ka pi tu lál olya nok előtt,
akik őt ma gát csu pán gú nyo ló dá -
suk tár gyá nak te kin tik? Hogy a
saj tó- és szó lás sza bad ság em be ri
alap jog, de nem több, és nem is ke -
ve sebb – er re nem gon dol tak he -
gyes tol lú sza ti ri ku sok, se a ha lá -
lu kat óri á si lát vá nyos ság gal „ün -
nep lő” po li ti kai nagy sá gok?

Mert a saj tó sza bad ság nak –
mint min den sza bad ság nak – ott
van a ha tá ra, ahol pél dá ul a val lá -

sos ér zés, a má sik tisz te le te és
meg győ ző dé sé nek el is me ré se kez -
dő dik! Mi de ge ne rál tan jó vicc nek
gon dol hat juk a leg go rom bább sár -
ba rán tá so kat. De nem a mi ál lí tó -
lag sza bad „kul tú ránk” szé gye ne
az, ha er re fáj da lom mal és düh vel
re a gál nak azok, aki ket le pocs kon -
di áz tunk? Nem kel le ne gya nú per -
rel él nünk, ha a di vat tá lett szlo -
gent, a „Je su is Char lie”-t lát juk?
Mert csak egy i be tűt kell ki ven ni
be lő le, hogy Jesus, az az Jé zus le -
gyen be lő le, akit a sza ti ri ku sok
már nem egy szer szé gyen te le nül
ki gú nyol tak…

Vé gül a har ma dik: ezek a saj ná -
la tos és tra gi kus ese mé nyek le -
ránt ják tár sa dal ma ink ról és ve ze -
tő ink ről a lep let. Azok ról, akik
ma gas po zí ci ók ban ül ve még min -
dig azt a fan to mot ker ge tik, hogy
a val lá sos szem lé let nek még az ír -
mag ja is ki ir tan dó a tár sa da lom -
ból. Mez te len és vér te len hu ma -
niz mu suk kal előbb-utóbb alul ma -
rad nak, mert a ter ro ris ták igen is,

hang sú lyo zot tan egy val lás ne vé ben
foly tat ják kö nyör te len ir tó had já -
ra tu kat, hogy el sö pör jék őket.

To váb bá azo kat is le lep le zik,
akik meg te het nék, de in kább meg -
ta gad ják val lá sos meg győ ző dé sü -
ket, és meg hó dol nak a „biz nisz”, a
tő ke, a nem ze te ken rák fe ne ként
el ter pesz ke dő glo ba liz mus ter ve -
zői és szer ve zői előtt. Hát nem ab -
szurd üz let az, ha min den aka dá -
lyoz ta tás nél kül kap a Nyu gat tól
egész fegy ver ar ze ná lo kat olyan
ál lam, amely fel fo gá sá ban, rend -
sze ré ben mind an nak meg dön té sé -
re ké szül, ami a Nyu gat?

És vé gül: ró lunk, ke resz té nyek -
ről is rossz bi zo nyít ványt ál lí tot -
tak ki ezek a tra gi kus ese mé nyek.
Jé zus ta ní tá sa sze rint nem csak a
ba rá tot, de az el len sé get is sze ret -
nünk kell. Ezt pró bál gat juk – nem
sok si ker rel. Vagy ha igen, ak kor
gya nús egy ol da lú ság gal, és fel se
mer jük ten ni a kér dést, hogy mit
je len tett vagy je lent he tett ez a pa -
rancs an nak a két ezer ke resz tény -

nek, akit ár tat la nul le mé szá rol tak
egy más val lás ne vé ben Észak-Ni -
gé ri á ban, s aki kért sen ki sem
ment az ut cák ra, eset leg „Je su is
ch ré ti en” nyak ba akasz tók kal.

Jé zus sza va ma is, min ket is még -
is kö te lez. De ugye azt el vár hat juk,
hogy fe le lő se ink – üz le te lé se ik és
dip lo ma tás ko dá sa ik köz ben – el -
mond ják, mit tet tek azért, hogy az
el len ség nek ké szü lő ész re tér jen,
és áll jon el go nosz szán dé ká tól?
Pél dá ul az ál tal, hogy nem szál lí ta -
nak ne kik fegy ve re ket. Vagy úgy,
hogy a sar kuk ra áll nak. Ná lunk az
ide jöt tek gát lás ta la nul épít het nek
me cse te ket, de az en ge dé lye zés
fel té te lé vé tet ték-e, hogy „cse ré -
be” az isz lám or szá gok ban ke resz -
tény temp lo mok épül hes se nek?
Vagy úgy, hogy a musz lim or szá -
gok ál la po tát, ügye it nem csu pán az
üz le te lé se ik szem üve gén ke resz tül
mint ki uzso ráz ha tó pi a cot né zik,
ha nem em ber szám ba is ve szik az
ott élő ket…

G. I.

Ezen el gon dol koz tunk…

Öku me ni kus ima hét Er dély-szer te
Sep si szent györgyKo lozs vár Szat már né me ti
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Jé zus ha tá ro zott üze ne té nek fon -
tos ré sze az, amit a va gyon ról és a
gaz dag ság ról mon dott. Gon dol -
junk csak a bo lond gaz dag ról, il -
let ve a Lá zár ról és a gaz dag ról
szó ló pél dá za ta i ra, Is ten és a
mam mon együt tes szol gá la tá nak
le he tet len sé gé re, vagy ami kor a
sze gé nye ket je len tet te ki bol dog -
nak. Jé zus ilyen té má jú mon dá sa i -
nak szor gos gyűj té sé ben és köz lé -
sé ben Lu kács evan gé lis ta je les ke -
dett leg in kább.

Raj ta kí vül Márk és Má té is fel -
je gyez te azt a tör té ne tet, amely -
ben egy – fel te he tő en fi a tal – em -
ber az Is ten or szá gá ba ju tás le he -
tő sé ge i ről ér dek lő dött Jé zus nál.
Ket te jük pár be szé de igen ta nul -
sá gos, de fi as kó val vég ző dött.
A fi a tal em ber előt t – min den tö -
rek vé se el le né re – el zár va ma -
radt a menny or szág ba ju tás le he -
tő sé ge; en nek egye dü li oka a va -
gyo na, amely ről nem volt haj lan -
dó le mon da ni.

Lu kács sze rint ez a ki me ne tel
szo mo rú ság gal töl töt te el az if jút,
Jé zus pe dig in kább csak saj nál -
koz va kö zöl te a ta nít vá nya i val,
hogy „mily ne he zen men nek be az
Is ten or szá gá ba, akik nek gaz dag sá -
guk van” (18,24; Ká ro li-for dí tás).
Sza vaival igen meg döb ben tet te
hall ga tó it. Mint ha ez az eset csak
ar ra kész tet né Jé zust, hogy mint -
egy íté le tet mond jon a gaz da gok
fe lett. Márk sze rint ta nít vá nya i -
hoz for dult, és ezt mond ta: „Gyer -

me ke im, mily ne héz azok nak, akik a
gaz dag ság ban bíz nak, az Is ten or -
szá gá ba be men ni!” (10,24; Ká ro li-
for dí tás)

Két meg jegy zés kí ván ko zik ide.
Az egyik a ta nít vá nyok re ak ci ó ja.
Elő ször meg döb ben tek – így az új
ma gyar for dí tás. De az itt sze rep -

lő gö rög szót fo koz ni is le het: a ta -
nít vá nyok meg ré mül tek. Gon dol -
ha tunk itt ar ra, hogy – tu do má -
sunk sze rint – va la mennyi en bi -
zo nyos va gyont, gaz dag sá got
hagy tak hát ra, ami kor Jé zus kö ve -
té sé re szán ták rá ma gu kat. De mit
kap nak ér te cse ré be Is ten el jö ven -
dő or szá gá ban? Nyo ma van, hogy
Pé ter szó vá is tet te a jö vő be li kár -

pót lás kér dé sét: „Íme, mi el hagy -
tunk min dent, és kö vet tünk té ged:
mink lesz hát mi né künk?” (Mt
19,27; Ká ro li-for dí tás) Cso da-e,
ha – mi u tán Jé zus a gaz da gok
menny or szág ba me ne te lé nek le -
he tet len sé gét ka te go ri ku san ki je -
len tet te – egy re in kább meg ré -
mül tek? A má so dik gö rög ige
ezért nem csu pán „job ban meg rö -
kö nyöd ve” je len tés sel bír, ha nem

va ló sá gos két ség be esést, a te he -
tet len ség bé ní tó ér zé sét kí ván ja
ki fe jez ni.

A má sik meg jegy zés: Jé zus jó lel -
ki pász tor ként nyil ván be le lát a ta -
nít vá nyok fel boly dult lel ké be, gyer -
me ke im nek szó lít va őket. Tud tunk -
kal so ha se hol nem szó lí tot ta így ta -
nít vá nya it az Úr. Nem ne héz el -
kép zel ni, hogy együtt ér zé se ilye -

tén ki fe je zé sé vel kí ván ta el ke rül ni,
hogy lel ki leg össze tör je őket.

Tör té ne tünk ed dig a pon tig
alig okoz gon dot a ma gya rá zó -
nak, de Jé zus kö vet ke ző mon da ta
an nál in kább. Hal lat lan, ahogy a
gaz da got vagy a gaz dag sá gá ban
bí zót a te vé hez ha son lít ja, amely
sem mi kép pen sem fér het át egy
tű fo kán. Ez ugyan is tel jes ség gel
le he tet len! Ez bi zony ke mény
dió, amit már az ere de ti gö rög
szö veg szám ta lan vál to za ta is hű -
en ki fe jez. Hogy is ért sük hát Jé -
zus nak ezt a va ló ban ra di ká lis ki -
je len té sét?

Ré gi ta pasz ta lat, hogy ami kor a
ma gya rá zók Jé zus szá muk ra fel -
fog ha tat lan állításaival ta lál koz -
nak, gyor san el kez dik ke res ni a
„kis ka pu kat”, hogy élét le tom pít -
sák, ra di ka li tá sát csök kent sék.
Er re szá mos pél dát is me rünk, és a
gaz dag if jú tör té ne té nél sem volt
ez más képp.

Már a ko rai szá za dok ban pró -
bál koz tak egy kis „nyel vész ke -
dés sel”. A gö rög nyelv ben van
két, egy más sal könnyen össze té -
veszt he tő szó: a te vét je len tő, hé -
ber ből át vett kam el osz és a ha jó -
kö te let je len tő ka mi losz. Ki mond -
va mind ket tő ha son ló an hang zik.
Me rész fo gás sal el hagy ták hát a
Szent föld leg na gyobb ál la tát, a
te vét, és si et ve a ha jó kö tél lel he -
lyet te sí tet ték. A csa la fin ta ság gal
ugyan nem ér tek célt – hi szen az
ál ta lá ban kar nyi vas tag sá gú kö te -
let sem igen le het át gyö mö szöl ni
egy tű fo kán –, de a tö rek vés vi lá -
gos: ne le gyen olyan nagy a kü -

lönb ség, mint a ha tal mas ál lat és
az ap ró tű fok kö zött van.

Ta lán még cif rább volt egy má -
sik kí sér let. Esze rint Je ru zsá lem -
ben kel lett len nie egy olyan szűk
ka pu nak, ame lyen – ha nagy ne he -
zen is, de – át le he tett haj ta ni egy
te vét. Így ala kul hat na a gaz dag
sor sa is: ugyan csak ne he zen ver -
gőd het ne át, de nem vol na le he tet -
len. E ma gya rá zat azon ban már ott
is sán tít, hogy tud tunk kal so ha
nem volt Je ru zsá lem ben egy ilyen,
Tű fok ne vű ka pu.

Lát juk te hát, hogy ezek ben az
ok fej té sek ben nem sok ma rad
meg Jé zus el lent mon dást nem tű -
rő, ra di ká lis mon da tá ból. Pe dig
ki je len té sét ép pen az óri á si ál lat
és a pa rá nyi nyí lás kö zöt ti át hi dal -
ha tat lan el len tét te szi ki fe je ző vé
és dön tő vé. Sőt: egyes rab bik ezt
úgy is fo koz ták, hogy te ve he lyett
ele fán tot mond tak…

Nem szük sé ges te hát tom pí ta ni
Jé zus ke mény sza va it. Ő nem volt
sem kö zép utas, sem a ki egyen lí tés
zsong lőr je. Ha tá ro zott üze ne te
ép pen éles sé gé ben fe je ző dik ki
leg in kább.

Ugyan ak kor ész re kell ven -
nünk po zi tív üze ne tét is. Mond -
juk így: Is ten nél az is le het sé ges,
amit az em ber so ha el nem ér het:
az üd vös ség. Ki zá ró lag az ő ir gal -
ma te szi le he tő vé, hogy az em be -
rek az ő jö ven dő or szá gá nak pol -
gá rai le gye nek. A gaz da gok nál
sincs ez más képp. Mert „Is ten nél
min den le het sé ges” (Mk 10,27; Ká -
ro li-for dí tás).

Gé mes Ist ván

„A kö vet ke ző na pon, ami kor le jöt tek a
hegy ről, nagy so ka ság ment Jé zus elé.
És ek kor egy em ber így ki ál tott a so ka -
ság ból: »Mes ter, kér lek, te kints a fi am -
ra, mert ő az én egyet le nem. Időn ként
va la mi lé lek ra gad ja meg, és hir te len
ki ál toz ni kezd, ráz za őt, és taj ték zik,
és ne he zen tá vo zik tő le, mi u tán meg -
gyö tör te. Meg kér tem ta nít vá nya i dat,
hogy űz zék ki, de nem tud ták.« Ek kor
Jé zus így szólt: »Ó, hi tet len és el fa jult
nem ze dék, med dig le szek még ve le tek,
és med dig szen ved lek még ti te ket? Ve -
zesd ide a fi a dat!« Még fe lé je tar tott a
fiú, ami kor le te per te az ör dög, és meg -
ráz ta. Jé zus azon ban rá pa ran csolt a
tisz tá ta lan lé lek re, meg gyó gyí tot ta a
gyer me ket, és vissza ad ta az ap já nak.
Ek kor mind nyá jan el ámul tak az Is ten
nagy sá gán. Ami kor mind nyá jan cso -
dál koz tak azon, amit tett, ezt mond ta
ta nít vá nya i nak: »Je gyez zé tek meg jól
eze ket a sza va kat: az Em ber fia em be -
rek ke zé be ada tik!« De ők nem ér tet ték
ezt a ki je len tést, mi vel el volt rejt ve elő -
lük, hogy fel ne fog ják. És fél tek őt meg -
kér dez ni a ki je len tés ér tel mé ről.” (Lk
9,37–45)

„Egy szer egy es te tör tént, rö vid -
del az után, hogy ha za ér tem. Áll -
tam a szo ba kö ze pén, és úgy érez -
tem, el emészt a szo mo rú ság. A te -
he tet len ség. A szí ve men kar co lá sok,
haj szál re pe dé sek. És ak kor szét es -
tem. Tag ja im ko pog va szét gu rul -
tak a szo bá ban, csi lin gel tek a cson -
tok, a bel ső szer vek pu hán gör dül -
tek, mint a ki lyu kasz tott gu mi lab -
dák. Na gyot ki ál tot tam” – ír ja Lá -
zár Er vin nap ló já ban. Egy olyan
em be ri ér zést ír le, ame lyet mind -
annyi an is mer he tünk. 

A te he tet len ség va ló ban el emész -
tő ér zés. Hány szor él het te át ezt az
apa, aki nek go nosz lé lek től gyö tört
fia annyit szen ve dett! És mi lyen
mé lyen él het ték át a ta nít vá nyok,

ami kor – ta lán egy ki csit ön tel ten –
ne ki lát tak, hogy majd ők se gí te nek
a be teg gyer mek nek, s még sem tör -
tént sem mi. Ott áll tak a hegy lá bá -
nál, és azt érez ték, hogy el emész ti
őket a te he tet len ség. Ott állt kö rü -
löt tük a nagy so ka ság, vár ták a ta -
nít vá nyok ere jé nek ára dá sát, és ők
pi ron kod va él ték meg, hogy nem
tud nak se gí te ni. Te he tet le nek.

De bár mennyi re em be ri, hogy a
te he tet len em be re ket gúny tár gyá -
vá tesszük, nem sza bad el fe lej te -
nünk, hogy má sok te he tet len sé ge
va ló sá gos ref lek tor, amely rá vi lá gít
a sa ját te he tet len sé günk re.

Így lát hat juk meg, hogy sok szor
olyan te he tet le nek va gyunk, mint
a töténetbeli apa. Igen sok meg ol -
dat lan prob lé mánk van, s ezek a
fé lel mün ket fo koz zák. Nem aka -
rom most so rol ni azo kat a pél dá -
kat, hogy mi ben érez het jük a te he -
tet len sé gün ket, hisz mind annyi -
an, akik itt va gyunk, más és más
élet hely ze tek ben él jük át, hogy a
te he tet len ség mi att szét hul la nánk.
Bár mi lyen élet kö rül mé nyek kö -
zött va gyunk is, nem ke rül el ben -
nün ket ez az ér zés.

S meg lát hat juk azt is, hogy amint
a ta nít vá nyok te he tet le nek vol tak,
úgy vá lunk mi is sok szor ha tó erő
nél kü li vé. Azt gon dol juk, hogy a hit
ál tal min den re ké pe sek va gyunk,
köz ben csak a ma gunk ere jé ben és
ké pes sé gé ben bíz va nem tud juk
meg ol da ni a kö rü löt tünk lé vők
hely ze tét.

Ott ál lunk – mint Lá zár Er vin –,
és szét hul lunk. Szét esett em be rek,
szét hul lott csa lá dok, felbomló kö -
zös sé gek mar káns je lei an nak,
hogy a te he tet len ség ott fész kel az
em be ri szív ben.

„Na gyot ki ál tot tam!” Mert ami -
kor az em ber te he tet len sé gé ben

nem tud mást ten ni, ki ál ta ni még
min dig tud. A ki ál tás nem más,
mint an nak a be val lá sa, hogy erőnk
el fo gyott, esz kö ze ink ki me rül tek,
és kép te le nek va gyunk ar ra, hogy
urai le gyünk a hely zet nek. A te he -
tet len ség ki ál tá sa an nak a be val lá -
sa, hogy min de nes tül más ra szo ru -
lunk. En nél ko mo lyabb val lo más
nincs!

S mi fé lünk a te he tet len ség ki ál -
tá sá tól. Pe dig meg kel le ne lát nunk,
hogy olyan bo nyo lult az em ber,
olyan ra fi nált a go nosz mes ter ke -
dé se, és olyan na gyon át szö vi az
éle tün ket a rossz, hogy a ma gunk
em be ri esz kö zei va ló ban ke ve sek
ah hoz, hogy a te he tet len ség ér zé se
meg szűn jön a szí vünk ben.

„Na gyot ki ál tot tam. Be sza ladt a
csa lá dom, a fi am, a fe le sé gem, a lá -
nya im. És gyor san, két ség be eset -
ten össze rak tak” – foly tat ja Lá zár
Er vin. Tu dat juk, hogy a ki ál tás nak
van fo ga nat ja. Ott van nak azok,
akik sze ret nek, és akik szá má ra
fon to sak va gyunk. Ez a mon dat rá -
vi lá gít ar ra, hogy mi lyen nagy
szük sé günk van egy más ra. Mert a
te he tet len ség ér zé se el vi sel he tet -
len, és  szét hul lá sunk meg ál lít ha -
tat lan len ne, ha nem len né nek kö -
rü löt tünk sze re tet tel hoz zánk kö -
tő dő em be rek.

Az apa ki ál tá sa azon ban más irá -
nyú volt. Le het, hogy annyi ra te he -
tet len vagy, hogy em be ri leg sen ki
sem tud se gí te ni. „Mes ter! Kér lek,
te kints a fi am ra, az én egyet le nem -
re!” Az el ve szett ség, a re mény te -
len ség utol só szussza ná sa ez. Mert
ami kor az em ber már sem mi meg -
ol dást nem ta lál, ak kor esz mél rá
ar ra, hogy ott, ahol az em be ri erő
cser ben hagy, még min dig le het
más. Más! Ott, ahol már ki ful ladt az
em be ri te het ség, és el il lant a re -

mény utol só szik rá ja is, ott már
sem mi más nincs, mint az Is ten. 

Ne héz hely ze tek ben így só haj -
tunk: nincs már re mény! S ilyen -
kor kel le ne fel ki ál ta ni: mi az,
hogy nincs re mény?! Is ten azért
en ge di meg, hogy tel jes ki szol gál -
ta tott ság ban le gyünk, hogy meg -
lás suk: már csak re mény van!
Már csak ő ad hat meg ol dást. Te -
kints rám!

Egyik if jú sá gi éne künk mond ja:
„Rám néz tél, és min den tisz ta
már!” Hát nem kel le ne sok kal töb -
bet ki ál ta ni: te kints rám!

Hidd el, test vé rem, nem te fo god
meg ol da ni a bo nyo lult csa lá di hely -
ze tet, de merj ki ál ta ni: te kints rám!
Nem fo god meg úsz ni az öreg ség gel
já ró fáj dal ma kat és a le épü lést! Merj
ki ál ta ni: te kints rám! Ha úgy lá tod,
hogy már nem tudsz hat ni ka masz
vagy fel nőtt gyer me ked re vagy
uno kád ra, és te he tet len vagy, merj
ki ál ta ni: te kints rám! Ha azt hi szed,
hogy anya gi ter he id össze rop pan ta -
nak, merj ki ál ta ni: te kints rám! Ha
si ker te len nek és cél ta lan nak ér zed
ma gad, merj ki ál ta ni: te kints rám!
Mert Is ten azért en ge di meg, hogy
tel je sen ki szol gál ta tot tak le gyünk,
hogy azt is meg lás suk: egye dül ő az,
aki a visszá já ra for dult vi lá got meg
tud ja iga zí ta ni.

Jé zus eb ben a fur csa je le net ben
így jel lem zi a ta nít vá nyok hi tet len -
sé gét és az em be ri te he tet len sé get:
Ó, hi tet len és el fa jult – va ló já ban
visszá já ra, fo nák já ra for dult – nem -
ze dék! S ez zel ar ra mu tat rá, hogy
ez a vi lág meg iga zí tás ra szo rul.
Nem he lyen kén ti, al kal mi ja vít ga -
tás ra, ha nem ar ra, hogy ra di ká li san
meg for dít sa va la ki. Mert ahogy
most van a vi lág, ab ból csak – mint
a visszá já ra for dí tott sző nyeg ből –
a cso mók, a bo gok lát sza nak.

Az lát szik, hogy az em ber te he -
tet len és ki szol gál ta tott, szét esett
sze mé lyi sé gek, szét hul lott kö zös -
sé gek rom jai he ver nek a mo dern
vi lág csi ri csá ré dísz le tei kö zött. S
az lát szik, hogy aki vég te len ir gal -
má val se gí te ni tud és ké pes, az ép -
pen a min den nél na gyobb ki szol -
gál ta tott ság fe lé in dul el. Em be rek
ke zé be ada tik, hogy a te he tet len
em ber gá tol ja meg a ten ni tu dó Is -
tent. Hát ez nem igaz! – ki ált hat -
nánk ér tet le nül, a re mé nyünk is
szét hul lik, ahogy mi ma gunk is a
te he tet len ség ben, ha Jé zust ki vég -
zik! Ott áll nak az ér tet le nek, és
nem tud ják, mi lesz.

Az, aki vissza ad ta a re ményt a te -
he tet len apá nak, és kor ri gál ta a te -
he tet len ta nít vá nyok ügye fo gyott -
sá gát, te hát az egyet len esély az
élet re – az em be rek ke zé be ke rül?

Hát ho gyan is ér te nénk meg
csu pán a ma gunk di men zi ó it is -
mer ve, hogy azon az úton, ame -
lyet mi a ve re ség út já nak lá tunk,
Is ten még is csak azt ké szí tet te
elő, hogy visszá já ról, a fo nák já -
ról új ra szí né re for dul jon min -
den. Hogy ne az ör dög mes ter ke -
dé sei te gye nek min ket két ség be -
eset ten te he tet len né, ha nem hoz -
zánk haj ló ir ga lom vál toz tas son
min ket.

Böjt van, egy csen des idő sza ka
le het ez az évünk nek. Mé lyebb
gon do la tok ra, me di tá lás ra és bel ső
lá tás ra, a hit lá tá sá ra van szük sé -
günk ah hoz, hogy Jé zus ban, aki az
em be rek ke zé be ada tott, meg lás -
suk: ő azért je lent meg, hogy az ör -
dög mun ká it le ront sa. A mi éle -
tünk ben is!

Ben ce Im re

Az igehirdetés elhangzott 2014 böjt -
jének első (Invocavit) vasárnapján.

„Az Em ber fia em be rek ke zé be ada tik!”

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

1. A te ve meg a tű fo ka (Mk 10,23–27)
Új so ro za tunk ban olyan bib li ai mon dá so kat sze ret nénk meg vizs gál ni,
ame lyek fél re ért he tők – vagy azok let tek az idők fo lya mán.
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El bú csúz ni at tól, akit sze re tünk, min dig
fáj dal mat okoz. Ugyan ak kor a vissza em lé -
ke zés vá rat lan, már el fe lej tett ké pei a bol -
dog ság órá it idé zik fel ben nünk.

Sze ret ném meg osz ta ni em lé ke im: Évi
volt az utol só ka pocs né hai ott ho nom hoz, a
Fel vi dék hez. Az ő el be szé lé sé ből tu dom,
hogy édes apám, Es ter há zy Já nos mint egy
men tő bár ká ba gyűj töt te össze az Egye sült
Ma gyar Párt ba a szlo vá ki ai ma gya ro kat;

nem volt sem fa ji, sem osz tály kü lönb ség
kö zöt tük, egy nagy csa lá dot al kot tak.

Édes apám ke re sett va la kit, aki vi dé ki há -
zá ban, Nyit ra új la kon ta nul na ve lünk, a
gyer me ke i vel. Nem sok kal az előtt fel vet tek
az Egye sült Ma gyar Párt ba iro dai mun ká ra
egy fi a tal le ányt, aki nek az ap ja Po zsony ban
jó ne vű ügy véd volt, min den ki is mer te. Tri -
a non után Po zsony ban el kez dő dött a ma -
gya rok kál vá ri á ja: el vesz tet ték ál lá su kat, ki -

uta sí tot ták őket az or szág ból, és a pat ri ó ta
Sa mar jay Emil bá csi vállalta magára in gye -
ne sen a meg hur col tak vé del mét. Min den ki -
nek se gí tett, de sa ját ma ga anya gi lag tönk re -
ment eb ben. Ezért for dult le á nya a párt hoz,
hogy dol goz has son, és tá mo gat has sa a szü -
le it. Ért he tő, hogy már ez ro kon szen ves sé
tet te Évit, aki nem sok kal ez után a ne ve lő -
nőnk lett, és nem csak paj tás sá, ha nem egy -
fé le pót ma má vá vált a szá munk ra.

Fi a tal sá ga el le né re bölcs volt – so sem kri -
ti zált, csak ta ná cso kat adott. Em lék szem,
mennyi re un tam ren det rak ni szek ré nye im -
ben. Évi azt kér dez te, hogy mi ért nem aján -
dé ko zom el azt, ami re nincs szük sé gem.
Így a ru hák – az ő köz ben já rá sa ré vén – Ma -
jo rék hoz, a ker té szünk csa lád já hoz ke rül tek.

Évi me sélt az éle té ről, pél dá ul hogy azért
tud jól an go lul, mert dol go zott egy csa lád -
nál az Egyesült Államokban. Ké sőbb al kal -
mam adó dott, hogy több ösz tön díj kö zül
vá laszt has sak; az ame ri kai mel lett dön töt -
tem, ami Évi be fo lyá sa volt.

Min dig fi gyel te sor som: jöt tek a ne héz
idők, és bár ne ki is alig volt, en ni va ló ját
sok szor meg osz tot ta ve lem. Meg lá to ga -
tott, ami kor bör tön be zár tak – ki más nak
lett vol na ek ko ra bá tor sá ga? Hisz aki így
tett, mind járt fe ke te lis tá ra ke rült!

Ne kem si ke rült 1954-ben el hagy nom Ma -
gyar or szá got. Évi vel so ká ig le ve lez tem,
míg vég re egy szer Bécs be utaz hat tak, és
bol do gan ölel het tük át egy mást. Szép volt,
hogy fér jé vel, Prőh le Hen rik kel is őszin te ba -
rá tok ká vál tunk.

Jó sá gát csak sze rény sé ge múl ta fe lül. Fel -
ne vel te gyer me ke it, és mind ezt úgy, mint -
ha ma gá tól ér te tő dő lett vol na, pe dig
mennyit kel lett a ne héz idők ben dol goz nia
ezért! Az ál dás nem ma radt el: az utol só
évek ben már uno kák és déd uno kák vet ték
kö rül, jó sá ga ben nük él to vább.

Es ter há zy Mal fatti Ali ce

Bú csú Prőh le Hen rik né Sa mar jay Évá tól
La punk egy ko ráb ban meg je lent szá má ban ol vas hat tunk az 1916-ban Po zsony ban szü le -
tett Sa mar jay Éva ka lan dos élet út já ról (Ing ujj tól ing uj jig, Úti társ, 2008/5.). Je len írá sunk
ak tu a li tá sát az ad ja, hogy az em lí tett cikk ke let ke zé se kor ki lenc ven két éves asszony
idén ja nu ár ban, éle té nek ki lenc ven ki len ce dik esz ten de jé ben vissza ad ta lel két Te rem tő -
jé nek. És bár nem volt „köz sze rep lő”, evan gé li kus egy há zunk ban – ha tá ra in kon in nen
és túl – so kan is mer ték, sze ret ték és be csül ték ren dít he tet len op ti miz mu sá ért, a meg -
pró bál ta tá sok ban is mind vé gig ki tar tó hi té ért és em ber sze re te té ért. Az aláb bi szub jek -
tív írás né hai Es ter há zy Já nos fel vi dé ki már tír le á nyá nak, a je len leg Olasz or szág ban élő
Es ter há zy Mal fatti Ali ce-nak a vissza em lé ke zé se.

El hunyt
Er dé lyi Zsu zsan na
nép rajz ku ta tó
Ki lenc ven négy éves ko rá ban el hunyt Er dé -
lyi Zsu zsan na mű vé sze ti író, nép rajz tu dós,
a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia (MMA)
ren des tag ja, a nem zet mű vé sze – kö zöl te
hon lap ján az MMA feb ru ár 13-án.

Er dé lyi Zsu zsan na Ko má rom ban szü le -
tett 1921. ja nu ár 10-én. Nagy ap ja Er dé lyi Já -
nos (1814–1868) író, iro da lom tör té nész, fi -
lo zó fus. 1953–1963 kö zött a mű ve lő dés ügyi
mi nisz té ri um nép ze nei ku ta tó cso port já ban
is mer ke dett meg a ma gyar nép ze ne-nép -
mű vé szet gaz dag for rás vi lá gá val, 1964 és
1971 kö zött a Nép raj zi Mú ze um nép ze nei
osz tá lyán dol go zott. 1971 és 1987 kö zött a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi
Ku ta tó cso port já nak lett a mun ka tár sa.

Szak rá lis szö veg folk lór ral, a nép köl té -
szet szim bo li ká já val fog lal ko zott. 1968-ban
hal lott elő ször ar cha i kus né pi imád sá got
egy nagy be ré nyi asszony tól, at tól kezd ve
ezt a kö zép ko ri ere de tű szö veg ha gyo -
mányt, a né pi Má ria-köl té sze tet, a szó be li -
ség és az írás be li ség kap cso la tát és a né pi
val lá sos sá got ku tat ta. Több tíz ezer szö ve -
get gyűj tött. 1980-ban Esz ter gom ban lét re -
hoz ta a né pi val lá sos ság gyűj te mé nyét.

Er dé lyi Zsu zsan na 2002-ben csat la ko zott
az MMA egye sü let hez, 2011-től az MMA
köz tes tü le té nek ren des tag ja, 2012 és 2014
kö zött pedig a nép mű vé sze ti, nép raj zi ta -
go zat ve ze tő je volt.

Leg is mer tebb mű vei kö zé tar to zik az
Ada tok a ma gyar nép köl té szet szim bo li ká já hoz
(1961), a He gyet hág ék, lő tőt lép ék – Ar cha i kus
né pi imád sá gok (1974), az Aki ezt az imád sá -
got… – Élő pas si ók (2001) és a „…szá za do kon
át pap ta la núl…” (2011) cí mű kö tet. Er dé lyi
Zsu zsan na mun kás sá gát szá mos ran gos díj -
jal is mer ték el.

MTI

Prőhle Henrikné dédunokái körében
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Moszkva, Oroszország. A Moszk -
vai Pat ri ar chá tus kül ügyi hi va ta lá -
nak ve ze tő je, Hil ari on Al fej ev met -
ro po li ta sze rint „egye dül az or to -
dox egy ház az egy, szent, ka to li kus
és apos to li egy ház”, és ezt kell fi -
gye lem be ven ni ük az ál ta lá nos or -
to dox vi lág zsi nat elő ké szí tő i nek.
Ez a 2016-ban meg ren de zen dő
pán or to dox ta nács ko zás ugyan ott
lesz, ahol Kr. u. 381-ben a má so dik
öku me ni kus zsi nat is volt: a kons -
tan ti ná po lyi Ire ne-temp lom ban
(ma Isz tam bul, Tö rök or szág).
Ar ra a kér dés re, hogy mi ért sza kí -
tot ta meg a kap cso la tot a Moszk -
vai Pat ri ar chá tus a pro tes táns
egy há zak kal, azt fe lel te, hogy
utób bi ak az egy há zi ta ní tás és
élet vi tel li be ra li zá lá sá nak bűv kö -
ré be es tek, ami tűr he tet len.

Ber lin, Né met or szág. Öt ven év -
vel ez előtt ala pí tot ták meg a Híd
az em ber hez cí mű la pot egy kor a
Je ho va ta núi ne vű fe le ke zet hez
tar to zó ta gok. Ne gyed éven ként
nyúj ta nak se gít sé get olya nok nak,
akik – hoz zá juk ha son ló an – sze -
ret né nek ki sza ba dul ni a szek ta
kar mai kö zül. Most hu szon két
ilyen disszi dens val lo má sát tet ték
kö zzé könyv for má ban.

Va ti kán vá ros. Ma ra di a ga bí bo ros
ja vas la ta sze rint a va ti ká ni re form
ke re té ben le he tő vé vál na, hogy a
csa lá dok ügye i vel fog lal ko zó tit -
kár ság élén egy há zas pár áll jon;
nem fel tét le nül in do kolt, hogy a
hi va talt egy (nőt len, csa lád ta lan)
pap ve zes se. Sőt a bí bo ros sze rint
a me ne kül tek ügye it is át ve het né
egy jól kép zett, kom pe tens apá ca.
A hon du ra si ér sek azt is ja va sol ja,
hogy von ják össze a pasz to rá lis és
a me ne kült ügyek tit kár sá gát. Kér -
dés, hogy a ja vas la tok nak mi lyen
vissz hang juk lesz.

Cha nia, Kré ta. A he lyi or to dox
egy ház a szi get va la mennyi kór há -
zá ba olyan lel ki gon do zó kat küld,
aki ket gyó gyít ha tat lan be te gek ha -
lá lu kig tar tó ápolásá ra ké pez nek
ki. A vá ros ban a hal dok lók szá má -
ra épí tett la kás egy sé ge ket fel szen -
tel te és Thal por i nak („az em be ri -
ség me le ge”) ne vez te el Ir ina i os
Atha na siadis met ro po li ta.

Belg rád, Szer bia. A szerb bib lia -
tár su lat meg egye zett az Alo! cí mű
na pi lap pal ar ról, hogy he ten te egy -
szer bib li ai fü ze tet mel lé kel nek
szá ma ik hoz. Rö vid idő alatt csak -

nem egy mil lió fü ze tet ad tak el így.
Meg le pe tés szám ba megy, hogy az
ak ció kez de te óta je len tő sen meg -
nőtt az új ság ol va só i nak szá ma.

Ber lin, Né met or szág. Egy „ős -
ger mán hit köz ség” ne vű, új po -
gány egye sü let he ve sen til ta ko zik
az el len, hogy az egyik ró mai ka -
to li kus egy ház köz ség, az evan gé -
li kus es pe res ség, egy zsi dó egye -
sü let és egy tö rök kö zös ség kö zös
ima há zat ké szül fel épí te ni a vá ros
szí vé ben. A hit köz ség ma gyar ne -
vű „fő pap ja” ősi mon dák ra hi vat -
ko zik, me lyek sze rint a fel épí ten -
dő ima ház tel kén va la ha ős ger mán
szen tély – a mai Ber lin előd jé nek,
az egy ko ri Cölln nek a ger mán val -
lá si köz pont ja – állt, ame lyet a
„bib li kus val lá sok” rom bol tak le.

Lon don, Ang lia. „A szél té ben el -
ter jedt vé le mé nyek kel el len tét -
ben az isz lám nem bé két je lent,
ha nem az Al lah tör vé nye i nek va ló
fel té tel nél kü li alá ren de lést. Ezért
nem vall ják a musz li mok a sza bad
vé le mény nyil vá ní tást. Sza va i kat
és tet te i ket ugyan is ez az is te ni ki -
nyi lat koz ta tás ha tá roz za meg,
nem pe dig em be ri kí ván sá gok” –
nyi lat koz ta egy Londonban élő
ve ze tő isz lám jo gász, po li ti kai ak -
ti vis ta, An jem Cho u dary.

San ta Ana, Egye sült Ál la mok. Az
Open Do ors ne vű in té zet új ra köz -
zé tet te a vi lág ke resz tény ség hely -
ze té ről ké szí tett je len té sét. Esze -
rint nem ke ve sebb mint öt ven
olyan or szág van a föl dön, ahol a
ke resz té nyek nek mel lő zést, el -
nyo mást vagy ül dö zést kell el szen -
vend ni ük. A szo mo rú lis tát Észak-
Ko rea ve ze ti, őt kö ve ti Szo má lia
és Irak. A koreai ál lam ban leg alább
het ven ezer ke resz tényt tar ta nak
kény szer tá bo rok ban, hogy „át ne -
vel jék” őket. A szer ve zet ve ze tő je
sú lyos vá dat emelt több nyu ga ti és
fő leg az ame ri kai kor mány el len,
hogy mind ed dig tét le nül né zik a
kö zel-ke le ti ke resz tény ség szin te
tel jes ki ir tá sát.

Karls ru he, Né met or szág. Hi va -
ta los je len tés sze rint a né met
mun ka vál la lók hu szon hat szá za -
lé ka kény te len va sár- és ün nep na -
po kon is dol goz ni. A ro ha mos
emel ke dés nyug ta la nít ja az egy há -
za kat; ti zen egy év vel ez előtt
ugyan ez a mu ta tó még csak hu -
szon há rom szá za lék volt. 

Mord vin föld, Orosz or szág. Az
orosz tag köz tár sa ság ban múlt év
szep tem ber el se je óta a ta ní tók nak
ti los nem ze ti vagy val lá si ho va tar -

to zást ki fe je ző ru hát vi sel ni ük.
Ezek kö zé tar to zik a musz lim nők
ken dő je, a hidzs áb is. A la kos ság öt
szá za lé ka musz lim val lá sú ta tár,
negy ven szá za lé ka a finn ugor ki -
sebb ség hez tar to zó mord vin.

Mün chen, Né met or szág. A Ger -
man watch ne vű ku ta tó in té zet
össze ál lí tott egy „klí ma koc ká za ti
tér ké pet”, amely sze rint a klí ma -
vál to zás sal já ró ve szé lyek nek a
kö vet ke ző tíz or szág van a leg in -
kább ki té ve: Hon du ras, Mi an mar,
Ha i ti, Ni ca ra gua, Fü löp-szi ge tek,
Bang la des, Vi et nam, Do mi ni ka,
Gua te ma la és Pa kisz tán. Az ezek -
ben élő és mun kál ko dó egy há zak -
nak, val lá si kö zös sé gek nek is fo -
ko zot tan fel kell ké szül ni ük bár -
mi lyen ka taszt ró fá ra.

Bi el s ko-Bi ala, Len gyel or szág.
Az evan gé li kus egy ház 2016 ta va -
szán dönt majd vég le ge sen a nők
lel késszé szen te lé sé nek ügyé ben.
2010-ben is fel ve tő dött ez a kér -
dés, de ak kor har minc há rom kül -
dött vok solt el le ne, húsz mel let te,
he ten pe dig tar tóz kod tak.

Te gu ci gal pa, Hon du ras. A hon -
durasi bib lia tár su lat tit ká ra, Jor ge
Gó mez kö zöl te, hogy a kor mány
fel kér te őket az or szág ban tom -
bo ló bű nö zé si hul lám meg fé ke zé -
sé ben va ló rész vé tel re. Na pon ta
húsz gyil kos ágot kö vet nek el, a
ká bí tó szer-ke res ke de lem is sze di
a ma ga ál do za ta it. A tit kár  is
egyet ért az zal, hogy a ke resz té -
nyek sem néz he tik tét le nül ezt a
szo mo rú je len sé get. Töb bek kö -
zött a Bib lia még in tez ívebb ter -
jesz té sé vel kí ván nak se gí te ni a
prob lé mán.

Fitz lar, Né met or szág. Sza bad -
egy há zi ve ze tők tesz nek sú lyos
szem re há nyást nyu ga ti po li ti ku -
sok nak és kor má nyok nak té ves
és ká ros isz lám po li ti ká juk mi att,
pél dá ul hogy nem fi gyel tek oda a
hi he tet le nül ma gas nép sza po ru -
lat ra az isz lám vi lág ban. Ca sab -
lan cá tól Tas ken tig mil lió gyer -
mek nem jár ha tott is ko lá ba, de az
úgy ne ve zett Ko rán-is ko lák tárt
ka rok kal fo gad ták be és meg fe le -
lő en ki is „ké pez ték” őket – az
isz lám meg vé dé sé re. A nyu ga ti
ve ze tők azt is fi gyel men kí vül
hagy ták, hogy a tá l ibok tól kezd -
ve az isz lám or szá gok ke gyet len
har co sa in át a Bo ko Ha ram ne vű
ni gé ri ai rém szer ve zet tag ja i ig
mind a Ko rán ra hi vat koz nak,
amely ről gyak ran szín vo nal ta lan
imá mok tól ta nul tak a Ko rán-is -
ko lák ban.

Odessza, Uk raj na. Az oro szok ál -
tal be ke be le zett Krím fél szi get be -
ván dor lá si ha tó sá ga nem hosszab -
bít ja meg a kül föld ről jött lel ké -
szek tar tóz ko dá si és mű kö dé si en -
ge dé lyét. A fél szi ge ten mű kö dő
ró mai ka to li kus egy ház köz ség el -
ve szí ti így len gyel lel ké szét. Az
odessza–szim fe ro po li ró mai ka to -
li kus püs pök ség tíz pap já ra és apá -
cá i ra is ugyan ez a sors vár.

Athén, Gö rög or szág. Már a 2004-
ben meg ren de zett olim pi ai já té -
kok ide jén ígé re tet tett a gö rög
kor mány egy musz lim me cset fel -
épí té sé re, ami ből per sze sem mi
nem lett. Most vi szont a musz lim
szer ve ze tek ma gas ran gú imá mot
ne vez tek ki Zi aya-ud-Din sze mé -
lyé ben. Cha land ri ban lesz a szék -
he lye. Az osz má nok 1830-ban tör -
tént ki űzé se óta ő az el ső hi va ta los
isz lám ve ze tő az or szág ban.

Je ru zsá lem, Pa lesz ti na. A Pa -
lesz tin Ha tó ság gyak ran kül dött
gyó gyí tás ra és ke ze lés re be te ge -
ket a Lutheránus Vi lág szö vet ség
ál tal fenn tar tott Au gusz ta Vik tó -
ria Kór ház ba. A költ sé gek meg té -
rí té sé vel vi szont annyi ra el ma -
radt, hogy a kór ház át me ne ti leg
anya gi gon dok kal volt kény te len
küsz köd ni.

Düs sel dorf, Né met or szág. Bonn -
ban te met ték el Lon gin von Klin ér -
se ket, aki az or szág ban a Moszk -
vai Pat ri ar chá tus hi va ta los kép vi -

se lő je volt. Hel sin ki ben szü le tett
1946-ban, és ott is ne vel ke dett
fel. Rö vid del ha lá la előtt fel hí -
vást in té zett az uk raj nai vál ság
részt ve vő i hez, hogy köl csö nö -
sen tisz tel jék egy mást, és tö re -
ked je nek a bé ké re.

Chisinau, Mol do va. Az evan gé li -
kus egy ház meg kap ta az ál la mi
mű kö dé si en ge délyt, és re giszt rál -
ták a val lá si kö zös sé gek so rá ban.
A ha tó ság Va len tin Dra gan lel -
készt mint a szer ve zet ve ze tő jét
el lát ta a szük sé ges ok má nyok kal. 

Va ti kán vá ros. Ger hard Fe i ge mag -
de bur gi püs pö köt a ró mai ka to li -
kus „öku me né mi nisz té ri um” tag -
já nak ne vez te ki Fe renc pá pa.
A mi nisz té ri um hi va ta los ne ve a
Ke resz tény Egy ség Pá pai Ta ná csa,
élén Kurt Koch sváj ci kar di ná lis áll.

Tal linn, Észt or szág. A hat van -
ötö dik évét be töl tött And res Pö der
utód já ul új ér se ket vá lasz tott az
evan gé li kus egy ház a negy ven egy
éves Ur mas Vi il ma sze mé lyé ben.
Har minc két sza va zat tal győ zte le
a má sik je löltet, Ove San dert, aki
hu szon hat sza va za tot ka pott a
kül döt tek től. Az új ér se ket 1998-
ban szen tel ték lel késszé, majd ti -
zen egy évet szol gált a pär nui Ja -
kab-temp lom lel ké sze ként.

Össze ál lí tot ta: G.I.

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

„Vasárnap nélkül 
csak munkanapok vannak.”
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