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So kat ta nul tam tő le tek, som or ja -
i ak és mind azok, akik meg tisz tel -
te tek ben nün ket az zal, hogy
részt vet te tek a Sze re tet híd prog -
ram ján.

A rozs da ma kacs do log. Amel -
lett, hogy emész ti a va sat, azt az
üze ne tet is hor doz za, hogy ami
ma még lé te zik, az hol nap az
enyé sze té lesz. Ez alól nem ki vé -
tel sem az em be ri test, sem amit
al ko tunk, sem amit bir tok lunk.
Jób köny vé ben ol vas suk: „Me zí te -
len jöt tem ki anyám mé hé ből, me zí -
te len is me gyek el.” (Jób 1,21) Ezt
üzen te az a rozs da is a Cor vin
Má tyás Alap is ko la ke rí té sén,
amely nek a mai na pon kö zö sen
ne ki fe szül tünk.

Az enyé szet ron da do log. El ha -
gyott por ták be dőlt ke rí té sei,
meg roggyant te tői és ga zos ud va -
rai tud nak még ar ról hosszan me -
sél ni, hogy mit je lent az el mú lás a
ház nak, ame lyet egy kor nagy
gond dal ápol tak, csi no sít gat tak
gaz dái. El tűn tek ró la a szép ség
je gyei, és ön tu dat lan rom lásával
csúf ság ról pré di kál  mind azok -
nak, akik szá na koz va el ha lad nak
mel let te.

„Csa ló ka a báj, mu lan dó a szép -
ség…” – kons ta tál ja az agg Sa la -
mon a Pél da be szé dek köny ve vé gén
(31,30), hi szen elég tü kör be néz -
nie: egy kor da li ás, erő től duz za dó
al ka tát el csú nyí tot ta az öreg ség,
meg szé gye ní tet te az erőt len ség.

Mi ma rad hát be lő lünk, utá -
nunk? Al kot ha tunk-e ma ra dan -
dót? Sőt, te he tünk-e egy ál ta lán
bár mit is a mu lan dó ság gal szem -
ben? Vagy jobb meg adó an el fo -
gad ni a meg vál toz tat ha tat lant és
be le tö rőd ni a te he tet len ség be?

Kor tár sa ink na gyobb ré sze egy -
ál ta lán nem fog lal ko zik ezek kel a
kér dé sek kel. Ko runk böl cses sé ge
nem több an nál, hogy „ez az élet,
él vez zük ki min den per cét”. Hol -
ott test kö zel ből is mer jük a rozs -
dát, az öre ge dést, az enyé sze tet.
Di vat lett a nem tö rő döm ség és a
fe le lőt len ség, ami nek kö vet kez té -
ben szin te már alig van nak őrök,
akik ébe ren vi gyáz zák az ér té ket,
és küz dők, akik ál do za tot hoz nak.
Di va tos ma ga tar tás lett az ön zés,
amely mi att gaz dát lan ná, ki foszt -
ha tó vá és tönk re te he tő vé vá lik a
kö zös. A mi énk.

Ami kor ki öt lői meg al kot ták a
Sze re tet híd prog ra mot, azt a célt
tűz ték elé, hogy re for má tus kö zös -
sé gek vál lal ja nak sze re tet szol gá la -
tot a sa ját te le pü lé sü kön. Mi itt,
Som or ján egy ki csit na gyob bat
mer tünk ál mod ni, és úgy gon dol -
tuk, hogy min den ki nek ad juk meg
a le he tő sé get sze re tet ből szol gál ni.
Mert Som or ja a mi énk, füg get le nül
at tól, hogy ki ka to li kus vagy re for -
má tus, kon zer va tív vagy li be rá lis,
MKP-s (Ma gyar Kö zös ség Párt ja)
vagy épp Híd-tag vagy -szim pa ti -
záns – csak hogy az ál ta lá nos meg -
osz tott sá gunk jel ző it em le ges sük.

Is ten előtt tel je sen egy for mák
va gyunk, hi szen ő nem tesz kö -
zöt tünk kü lönb sé get. Ben ne bíz -
va hit tük azt – bár nem nagy do -
log le tisz tí ta ni és át fes te ni egy is -
ko la ke rí té sét –, hogy csak le he -
tő sé get kell te rem te ni, és fel szín -
re ke rül nek a ben nünk la kó ér zé -
keny lé lek ma ra dan dó ér té kei.

Nem csa lód tunk, mert Is ten -
ben nem le het csa lód ni. Sőt re -
mény sé günk fe lett – a szá mo lók
sze rint kö zel száz hat va nan (!) –
ta pasz tal tuk, hogy nem emész -
tett fel min dent a kor szel lem, és
nem igaz, hogy a mi kö zös sé günk
gyen ge. Csak olyan erő re van
szük ség, amely ké pes el len áll ni
az ér ték te len sé get hir de tő vi lág
lé lek te len esz mé i nek.

Ez az Is ten ere je, amely ké pes
le győz ni a lus ta sá got, a szó ra ko zás
és a ké nye lem bál vá nya it, és ké pes
cse lek vés re kész tet ni ben nün ket,
em be re ket. Ami hez pe dig Is ten
ere je ve gyül, az ma ra dan dó lesz.
Nem, nem a ke rí tés re gon do lok,
ha nem rá tok, Ked ve se im, akik ma
Is ten nek ked ves szol gá la tot vál lal -
ta tok sze re tet ből és fe le lős ség gel.

Ezt a ta ní tást kö szö nöm nek -
tek, és tisz ta szív vel kí vá nom,
hogy az Is ten ere je ne hagy jon el
ti te ket. Őriz ze és táp lál ja hi te te -
ket, hogy meg ma rad ja tok, hogy
meg ma rad junk. Most, tíz év múl -
va és mind örök ké!

Őszin te há lá val Is ten iránt és
el kö te le zett sze re tet tel irán ta -
tok, sze re tet ből szol gá lok.

György And rás 

A szerző re for má tus lel ki pász tor
(Som or ja)

For rás: Felv idek.ma

Ki rán du lá sunk el ső ál lo má sa a bu -
ka res ti evan gé li kus gyü le ke zet
volt, ahol Illyés Már ton lel ki pász -
tor fo ga dott ben nün ket, és is mer -
tet te a bu ka res ti ma gyar ság és az
evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne -
tét. A gyü le ke ze tet az 1930-as
évek ben a Bu ka rest ben élő négy -
fa lu si csán gók ala pí tot ták; el ső
fel ügye lő je dr. Papp Bé la bács fa lu -
si szü le té sű or vos volt.

Kü lön le ges Illyés Már ton hely -
zete, mert ő az egyet len ro mán aj -
kú evan gé li kus gyü le ke zet lel ké -
sze is, és va sár nap ról va sár nap ra
ma gya rul és ro má nul tart is ten tisz -
te le tet. Bu ka rest ha tal mas di asz pó -
ra, a két mil li ós vá ros ban a há rom -
száz evan gé li kus szét szór va él.

A ked ves fo gad ta tás után el lá to -
gat tunk a bu ka res ti ma gyar ok ta -

tás fel leg vá rá ba, meg néz tük az
Ady End re Lí ce u mot, amely ez
év ben ün ne pel te ala pí tá sá nak két -
szá za dik év for du ló ját. Dr. Ben c ze
Mi hály igaz ga tó lel kes mun ká ja új
pers pek tí vát adott az in té zet nek.
Em lí tés re mél tó, hogy a tan ter -
mek ma gyar tu dó sok, ki emel ke dő
sze mé lyek ne vét vi se lik, és lé te -
zik egy di gi tá lis könyv tár is,
amely le he tő vé te szi, hogy on line
le hes sen a di gi ta li zált mű ve ket ol -
vas ni. 

E lá to ga tás után a Par la men tet
és a fő vá ros fon to sabb épü le te it,
majd a ma gyar kul tu rá lis élet köz -
pont ját, a Pe tő fi Há zat néz tük meg.

Dél után Bi ró Ti va dar, a bu ka -
res ti re for má tus gyü le ke zet lel ki -
pász to ra fo ga dott ben nün ket, és
is mer tet te a re for má tus gyü le ke -

zet éle té nek leg fon to sabb jel lem -
ző it. A lel kész el mond ta, hogy fel -
ada tai kö zé tar to zik nem csak a
bu ka res ti hí vek pász to ro lá sa, ha -
nem a pi testi-i és plo i esti-i hí vek
lel ki gon do zá sát is ő vég zi. 

Ezek után bu ka res ti lá to ga tá -
sunk dr. Da ni el Zi ke linek, a szász
evan gé li kus egyház püs pök he lyet -
tes ének és And rei Pin te lel késznek a
meg hí vá sá ra a szász evan gé li kus
gyü le ke zet ben foly ta tó dott, ahol
részt vet tünk a né met or szá gi Al ten -
steiger Vo ka len semb le kó rus hang ver -
se nyén. 

Öröm volt lát ni, hogy Bu ka rest -
ben a ma gyar kö zös sé gek temp lo -
mai, épü le tei és in gat la nai jó ál la -
pot ban van nak, a gyü le ke ze tek jó
gaz da sá gi inf ra struk tú rá val ren -
del kez nek, és olyan lel ké szek
szol gál nak ot tan, akik szí vü ken
vi se lik a tömb ma gyar ság tól tá vol
élők sor sát.

For rás: evang n egy fa lu.ro

Az er dé lyi Bács fa lu evan gé li kus gyü le ke ze te má jus 30-án ki rán du lást
szer ve zett Bu ka rest be. Az aláb bi ak ban e lá to ga tás rész le te i ről ol vas -
ha tunk.

Bács fa lu si ak bu ka res ti ki rán du lá sa

A Sze re tet híd után

A Sze re tet híd Kár pát-me den cei re -
for má tus ön kén tes na po kat ha to -
dik éve szer ve zi meg a Ma gyar
Re for má tus Sze re tet szol gá lat. 

A má jus 29–30-án le zaj lott prog -
ram lé nye ge, hogy Kár pát-me den -
ce-szer te meg mu tas sák: so kan ké -
pe sek és ké szek se gí te ni a kör nye -
ze tük ben élők nek.

A prog ram cél ja, hogy a tár sa -
dal mi fe le lős ség vál la lás je gyé ben
az or szág min den te rü le tén mun -
kál kod ja nak ki sebb-na gyobb cso -
por tok szo ci á lis, fej lesz té si vagy

öko ló gi ai te rü le ten, va ló di se gít -
sé get nyújt va ez zel te le pü lé sek -
nek, in téz mé nyek nek, gyü le ke ze -
tek nek. A va ló di cél mind ezt vi dá -
man, kö zös ség ben, egy mást meg -
is mer ve és egy más ra job ban oda fi -
gyel ve meg va ló sí ta ni. A prog ram
igyek szik rá mu tat ni to váb bá, hogy
bár a je len le gi vál ság kö vet kez mé -
nye le het a csa lá dok be zár kó zá sa,
ma gá ba for du lá sa, még is tö rőd -
nünk kell a kör nye ze tünk ben élők
ne héz sé ge i vel.

For rás: sze re tet hid.hu

A mai Szlo vá ki á ban lé vő Pös tyén
(Piešt’any) már a kö zép kor tól is -
mert gyógy für dő jé ről, amely a 19.
szá zad ban ka pott iga zán hír név re.
A re for má ció ha mar ter jedt ezen a
vi dé ken, de az erős el len re for má -
ció meg szün tet te az evan gé li kus
hit éle tet. A pös tyé ni evan gé li ku -
sok ké sőbb a gal gó ci (Hlohovec)
gyü le ke zet hez tar toz tak. 

Száz húsz év vel ez előtt nagy vál -
to zást ho zott az el len re for má ció
után elő ször meg tar tott evan gé li -
kus is ten tisz te let. A tör té nel mi je -
len tő sé gű ese mény előz mé nye az
volt, hogy Pa u line würt tem ber gi
her ceg nő egyik pös tyé ni gyógy ke -
ze lé se al kal má val hi á nyol ta a lu -
the rá nus is ten tisz te le tet. Pa na szá -
val a gal gó ci Er dődy gróf jó szág -
igaz ga tó já hoz for dult – ő pe dig a
ma gas ran gú ven dég ked vé ért
meg szer vez te az is ten tisz te le tet.
Ezen ma gyar nyel ven Masz nyik
End re pro fesszor, a po zso nyi
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia
igaz ga tó ja, a Lu ther Szö vet ség
tag ja pré di kált, a li tur gi át pe dig
Stromp Lász ló lel kész vé gez te. 

A tör té nel mi je len tő sé gű is ten -
tisz te let nyo mán is mét ki ala kult
Pös tyén ben az evan gé li kus élet,
gyü le ke zet jött lét re, temp lo mot
épí tet tek. 

En nek em lé ké re gyűl tek össze
má jus 17-én ün ne pi is ten tisz te let -
re a pös tyé ni ek és a kör nyék be li -
ek, és ven dé gek ér kez tek Cseh-,
Len gyel- és Né met or szág ból, va -
la mint Auszt ri á ból is. 

Jel zés ér ték ű, hogy a Gyógy -
park ban meg tar tott ju bi le u mi al -
ka lom öt nyel vű volt: szlo vák, ma -
gyar, né met, cseh és len gyel.
A 20. szá za di szo mo rú ese mé -
nyek ugyan nem ke rül tek szó ba,
de tud juk, hogy az úgy ne ve zett
„szlo vák–ma gyar la kos ság cse re”
so rán 1947–1949 kö zött több tíz -
ezer ma gyart te le pí tet tek át az ak -
ko ri Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or -
szág ra, il let ve szlo vá kot Ma gyar -

or szág ról Cseh szlo vá ki á ba. Így
ér ke zett Pös tyén be és kör nyé ké -
re is szá mos ma gyar or szá gi szlo -
vák. Az ak ció fő ér tel mi elő ké szí -
tő je Edv ard Be neš cseh szlo vák
po li ti kus volt, aki a né met nyel vű
la kos ság leg na gyobb ré szét is el tá -
vo lí tot ta Cseh szlo vá ki á ból. 

Ilyen tör té ne le mi hát tér rel igen
be csü len dő, hogy a most már szlo -
vák nyel vű evan gé li kus gyü le ke -
zet több nyel ven ren dez te meg az
ün nep sé get. 

A ma gyar nyel vű rész be vo ná sát
igen szí vén vi sel te egy Tót kom -
lós ról oda ke rült idős szlo vák fér fi.
Az Auszt ri ai Ma gyar Evan gé li kus
Gyü le ke ze tet a je len le gi he lyet tes
lel kész, egy ben az auszt ri ai Lu -
ther Szö vet ség el nö ke – e so rok
író ja – kép vi sel te. (A szö vet ség
hoz zá já rult a pös tyé ni temp lom
ta ta ro zá sá hoz.) 

Ma gya rul és né me tül tar tott üd -
vöz lő be szé dé ben töb bek kö zött
ki emel te: „A ke reszt ség ben va -
gyunk össze fon va, bár hon nan is
jöt tünk, bár mi lyen nyel ven is be -
szé lünk, bár mi lyen sor sot kel lett
vál lal nunk is a tör té ne lem so rán.
Is ten igé je min den ki nek szól, és
szól nia is kell az anya nyel ven,
mert azon a nyel ven ér tünk leg -
job ban. Az anya nyel ven tu dunk
ne vet ni és sír ni és imád koz ni…

Em lí tés re mél tó, hogy 1625. má -
jus 1-jén Pös tyén ben hunyt el
Thur zó Sza nisz ló, Ma gyar or szág
ná do ra, aki a pro tes tan tiz mus tá -
mo ga tó ja volt. Kü lö nö sen is a kül -
föl di egye te mek re já ró di á ko kat,
va la mint a gal gó ci evan gé li kus
gyü le ke ze tet tá mo gat ta, aho va
an nak ide jén a pös tyé ni evan gé li -
ku sok tar toz tak…

Pál apos tol sza va i ra gon do lok
eb ben az órá ban, aki a kü lön bö ző
ha gyo má nyok ból jö vő ró mai ke -

resz té nyek nek a kö vet ke zőt ír ta:
»Nincs kü lönb ség zsi dó és gö rög kö -
zött, mert min den ki nek ugyan az az
Ura, és ő bő ke zű min den ki hez, aki se -
gít sé gül hív ja; amint meg van ír va:
Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd -
vö zül.« (Róm 10,12–13) Ezek a sza -
vak ér vé nye sek mind má ig.

Pös tyén vá ro sá nak 1894-ben ké -
szült cí me ré ben egy man kó ját ket -
té tö rő für dő ven dég lát ha tó. Ez en -
gem em lé kez tet a Jé zus ál ta li gyó -
gyí tá sok ra, fő leg a bé na meg gyó -
gyí tá sá ra. Ezek a Jé zus ál ta li gyó -
gyí tá sok azt üze nik ne künk ma is,
hogy aki hisz Is ten ben, an nak sok -
kal na gyobb esé lye van a gyó gyu -
lás ra, mint an nak, aki nek nincs
sem mi re mény sé ge. Tud juk, hogy
a hí vő em ber gyó gyí tá sa sok kal
könnyebb, mint a nem hí vőé.” 

Fó nyad Pál

Ötnyel vű is ten tisz te let Pös tyén ben Moz dulj, se gíts, sze ress!
Is mét meg ren dez ték a Sze re tet híd na po kat
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So kak vi gasz ta lá sá ra és hi té nek
erő sí té sé re szol gált már a 127.
zsol tár, Bib li ánk sze rint Sa la mon
za rán dok éne ke. Ha ő ezt sa ját
hasz ná la tá ra szer zet te, ak kor an -
nál na gyobb ámu lat tal tölt el ben -
nün ket ez a gyö nyö rű köl te mény. 

Úgy tud juk, Sa la mon mér he tet -
len gaz dag ság ban és jó lét ben töl -
töt te éve it. De ha mind ezek sem
fe led tet ték el ve le, hogy a leg cso -
dá la to sabb vá ros épí té sén is hi á ba
fá ra doz nak az Is ten se gít sé gét
sem mi be ve vők, ak kor még mé -
lyeb ben kell meg haj ta nunk fe jün -
ket a gaz dag mág nás alá za ta és
mély ke gyes sé ge előtt. 

A zsol tár el ső két ver se nagy el -
len tét re épül: a ház épí tés, a vá ros
őr zé se, a ko rai fel ke lés a mun ká -
ra, a ké ső ig tar tó fel adat vég zés, a
fá rad sá gos ke nyér evés – ez az
egyik pó lus, amely ről rög tön ki -
mond ja a meg sem mi sí tő ver dik -
tet: mind ez hi á ba va ló! A má sik
pó lus nak nincs jel ző je, mert az ha -
tá ro zott is te ni ki nyi lat koz ta tás és
fél re ért he tet len ki je len tés: „Sze -
rel me sé nek ál má ban is ád ele get.”
(Ká ro li-ford.) Kö rül mé nye sebb
az új for dí tás: „De akit az Úr sze ret,
an nak ál má ban is ad ele get.”

Ez zel meg is elé ged het nénk, amíg
van gond dal vagy fá rad ság gal szer -
zett ke nye rünk. Nincs prob lé ma: 
Is ten azt ígé ri az őt sze re tők nek,

hogy ele get ad ne kik. Még hoz zá ál -
muk ban. Hi á ba va ló fá ra do zá suk kal
úgy sem vi szik sem mi re, de in gyen,
az az ál muk ban ele get kap nak. 

Az elég, ele get sza va kat fél re is
le het ér te ni. Pél dá ul úgy, hogy Is -
ten ne künk min dent meg ad. Ta -
pasz ta la tok is azt mu tat ják, hogy
az ilyen azo no sí tás sors dön tő vé,
sőt vég ze tes sé vál hat, ha rá jö -
vünk, hogy nem min dent ka punk
meg. Még ál munk ban sem. 

Fel ve tőd het a gya nak vó kér dés:
üres ígé ret ma rad hát az is te ni tel jes
kö rű gon dos ko dás? És ak kor hely -
te len lesz a ko ra be li ró mai ka to li -
kus for dí tás is: „(Is ten) min den bő -
ség gel el lát ja azt, akit sze ret.” (Far -
kas falvy-ford.) Lu ther for dí tá sa
úgy hang zik, mint ha az álom ban
va ló aján dé ko zás pusz tán a fá rad sá -
gos ke nyér evés el len té te len ne:
„Ezt meg ad ja ba rá ta i nak álom ban.”
Az Ószö vet ség gö rög for dí tá sa is kö -
rül be lül eh hez ha son ló: „Min den kor
álom ban ad az őt sze re tők nek.” Egy
mai né met ma gya rá zó már így for -
dít: „Azt ad ja, ami he lyes/jo gos, az az
va la mi vel egye ző, an nak meg fe le lő.”

Tény le ge sen min den azon mú -
lik, hogy mit je lent az itt hasz nált
hé ber szó. A daj ele gen dőt, ép pen
ele get je lent, vagy má sod je len tés -
ben a szük ség le tet. Is ten te hát az
őt sze re tők nek ép pen annyit ad,
amennyi a szük ség le tü ket ki elé gí -

ti. A szó nak ilyen hasz ná la tát ta -
lál juk 5Móz 15,7–8-ban is, ahol a
test vér meg se gí té sé re tör té nik in -
tés: „…be se zár jad ke ze det a te sze -
gény atyád fia előtt; ha nem örö mest
nyisd meg a te ke ze det né ki, és örö -
mest adj köl csön né ki, amennyi elég
az ő szük sé gé re, ami nél kül szű köl kö -
dik.” (Ká ro li-ford.)

Amennyi elég az ő szük sé gé re – ez
te hát a szó mé lyebb ér tel me. Egy
ma gya rá zó ezt így old ja föl: nem
azt ad ja Is ten az őt sze re tők nek,
amit kí ván nak, ha nem azt, ami re
szük sé gük van. Nem más ez, mint
Jé zus biz ta tá sa a He gyi be széd ben:
„…jól tud ja a ti mennyei Atyá tok,
hogy mind ezek re szük sé ge tek van.”
(Mt 6,32; Ká ro li-ford.) 

Ezt az ér tel me zést tá maszt ja
alá, hogy a hé ber mon dat ban van
egy szó (kén), amely he lye set,
meg fe le lőt, ép pen oda il lőt je lent.
De ide kí ván ko zik a het ven év vel
ez előtt már tír ha lált halt Bon hoef -
fer mély ér tel mű mon da ta is: „Van
be tel je se dett élet, még ha nem is
min den kí ván sá gunk tel je sült.”

Is ten te hát nem ve he tő rá bár -
mi re. Vi szont bíz ha tunk ab ban,
hogy ő ak kor és annyit mér ki szá -
munk ra, amennyi biz to sít ja sze -
gény éle tün ket. Ezért új szö vet sé -
gi hang vé te lű ez a sze re tet re mél -
tó zsol tár és az üze ne te.

Gé mes Ist ván

Ki dön ti el, hogy mi le het sé ges, és
mi nem? Ki ter ve zi meg az adott
utat, és ki en ge dé lye zi a le he tő ség
ki pró bá lá sát? Ki hagy ja jó vá az in -
du lást? Ki mond ja meg, hogy mer -
re for dul junk? Ki mond ja ki a vég -
ső szót? Ezek és eh hez ha son ló
kér dé sek el han goz hat nak a ve ze -
tés sel kap cso lat ban egy konk rét
cél el éré se ér de ké ben meg tett út -
vo nal ter ve zé se kor, de ugyan úgy
ak tu á li sak egy kö zös ség, adott
eset ben egy gyü le ke zet épí té sé -
nél, jö vő ké pé nek ki ala kí tá sá nál. 

„Ve ze tő be osz tás ban va gyok!”
– mond ta vic ce sen és büsz kén va -
la ki a vo lán mö gött ül ve. S ha csak
en nél a kép nél ma ra dunk, és be le -
gon do lunk, akár meg is ijed het -
nénk. Mert mi lyen ke vé sen múl -
hat egy bal eset vagy an nak el ke rü -
lé se? Egy ap ró kor mány moz du la -

ton, amely mé te rek kel, az az pil la -
na tok kal ké sőbb vég ze tes le het,
vagy ép pen el ke rü li a bajt. Tö re -
dék pil la nat nyi el mé lá zá son mú -
lik, vagy ép pen a lé lek je len lé ten. 

So kat uta zunk, és ezért bát ran
vall ha tom ta pasz ta la tom alap ján,
hogy va ló ban a lé lek je len lé ten,
az az a Lé lek je len lé tén mú lik az út
si ke re vagy ku dar ca. A cél ba ér ke -
zés szem pont já ból nem el ha nya -
gol ha tó, hogy mi lyen lel kü let tel
in du lunk út nak. Hogy el mon -

dunk-e egy rö vid fo hászt az út
kez de te kor, s a cél nál el hagy ja-e
szán kat a há la és kö szö net sza va.

A na pok ban hosszú út ra in dul -
tunk egy is me rős há zas pár ral. Én
ma gam a hát só ülé sen fog lal tam
he lyet az au tó juk ban. Egész Ma -
gyar or szá got ke resz tül szel tük,
több ál lo más is akadt út köz ben.
Se gít sé günk re volt szá mos tech ni -
kai esz köz: tér kép, az út vo nal ter -
ve ző ál tal meg ter ve zett út vo nal
ki nyom tat va és a na vi gá ci ós rend -
szer az au tó ban. Ezen kí vül au tóz -
tunk olyan út sza ka szo kon, ame -
lyek már is me rő sek vol tak vagy
ne kem, vagy a ve ze tő nek. Egy
mo men tu ma az uta zás nak el gon -
dol kod ta tott. 

Egy út ke resz te ző dés ben vi lá -
go san mu tat ta a zsák ut ca táb la,
hogy le zár ták az előt tünk le vő út -

sza kaszt. Ki csit meg áll tunk, ta na -
kod tunk, és még is ne ki vág tunk
ab ba az irány ba. Ma gya rán, nem
hit tünk a sze münk nek. Va jon nem
így va gyunk-e mi is sok szor, ami -
kor Is ten ép pen egy zsák ut ca táb lá -
val té rít le az ál ta lunk el kép zelt út -
vo nal ról? 

Vé gül egy hely bé li se gí tett, aki
tud ta, ho gyan le het ki ke rül ni az
út le zá rást. Van, ami kor sem mi -
lyen mo dern esz köz nem se gít,
ha nem ar ra kell ha gyat koz nunk,

aki is me ri a kör nyé ket, és ki tud ja
je löl ni ta pasz ta la ta alap ján a he -
lyes út vo na lat, hogy a zsák ut cát
ki ke rül hes sük.

Tu dom, hogy sok szor elég egy
újon nan épí tett kör for ga lom, és
olyan el ve szett nek érez zük ma -
gun kat. Mer re is kell men nem?

Ezt a ta pasz ta la tot ka ma toz tat -
hat juk a gyü le ke zet épí tés ben is,
ami kor irány meg ha tá ro zás ra, el -
iga zo dás ra, cél irá nyos ság ra van
szük sé günk ah hoz, hogy a bir to -
kunk ban lé vő esz kö zök kel ha té -
ko nyan tud juk gya ra pí ta ni kö -
zös sé gün ket lét szám ban és lel ki -
ek ben.

A ve ze tés ne héz fel adat, és
nagy fe le lős ség gel já ró mun ka.
Kö rül te kin tő en kell meg vizs gál ni
a múlt ad ta ha gyo má nyo kat, szo -
ká so kat, és erő for rá sa in kat fel -
mér ve bát ran ter vez he tünk, de
nem mind egy, hogy ki ve zet.

Kör be bás tyáz hat juk ma gun kat
a leg mo der nebb tech ni ká val, né -
mely eset ben ki de rül het, hogy a
gép meg hi bá so dik. El té ve dünk a
sza bad ság lát sza tát kel tő le he tő -
sé gek kö zött. Bát ran be haj tunk a
zsák ut cá ba is, mert sa ját sze -
münk nek sem hi szünk. De mind -
ezek a ke rü lő utak ta ní ta nak min -
ket óva tos ság ra, kö rül te kin tés re,
a cél új bó li fe lül vizs gá la tá ra. S ha
va la mi el zár ja a to vább ve ze tő
utat, ér de mes az ősi, jól be vált ta -
pasz ta la ton ala pu ló út ba iga zí tást
kér nünk.

Va la ki ezt mond ta: ha Is ten be -
zár egy aj tót, va la hol meg nyit egy
ab la kot. S ha ké pe sek va gyunk kö -
rül néz ni, meg is lát hat juk az új le -
he tő sé get.

Pün kösd tá ján itt az idő, hogy
új ra a Szent lé lek ve ze té sét kér -
jük. Egyé ni élet utun kon s a gyü le -
ke zet épí tés ben egy aránt. Imád -
ság gá le het pün kös di éne künk ké -
ré se: „Jöjj el, drá ga Vi gasz ta lónk,
/ Térj hoz zánk, szállj re ánk, /
Légy mi gyá mo lí tónk!” (EÉ 242)

Ihász Be at rix

Öreg nek ér zem ma gam, ha ar ra
gon do lok, hogy hu szon két éve volt
a kon fir má ci óm. Fi a tal nak ér zem
ma gam, ha ar ra gon do lok, hogy a
hét fői nyug dí jas-bib lia órán va la ki
azt em lí tet te, hogy ne ki het ven két
éve volt a kon fir má ci ó ja. 

El gon dol kod tat nak a szá mok és
a mö göt tük rej tőz kö dő tar ta lom.
Mi lyen szép is az, aho gyan ge ne rá -
ci ó ról ge ne rá ci ó ra meg erő sí tést
kap hat nak fi úk, lá nyok! Ma gá tól az
Örök ké va ló tól. 

Mert hogy ő az, aki kon fir mál.
Nem a kon fir man dus, nem a szü -
lők, nem a ke reszt szü lők, és még
csak nem is a lel kész. Ha nem ma ga
az Is ten. És ha a szó ere de ti ér tel -
mét vesszük, le het kon fir má ció egy
pro fán élet hely zet ben, egy em be ri
drá ma kel lős kö ze pén, egy te me tői
csend ben, egy ma gá nyos éj sza kán a
vo na ton ül ve vagy akár a sza ka dó
jú ni u si esőt néz ve a te ra szon.

Igen, ő az, aki meg erő sít het, és
meg is erő sít. Sok szor nem úgy,
aho gyan el kép zel jük, sok szor nem
úgy, aho gyan el vár juk, sok szor
nem úgy, aho gyan elő ír ják egy há zi
dog mák. Más kép pen. „Csön de sen
és vá rat la nul át ölelt az Is ten” – aho -
gyan Ady End re fo gal maz Az Úr ér -
ke zé se cí mű ver sé ben.

Kon fir má ció. Meg erő sí tés. Any -
nyi ra, de annyi ra szük sé günk van
rá nap mint nap, mint egy fa lat ke -
nyér re. Új ra meg új ra. És meg tör té -
nik. Hány szor és hány szor meg tör -
tént! És nem ze dék ről nem ze dék -
re ván do rol a ta pasz ta lat, hogy az
Is ten a leg vá rat la nabb hely ze tek -
ben is ké pes meg erő sí te ni. És
annyi ra jó volt hal la ni a déd szü le -
ink től, a nagy szü le ink től, a szü le -
ink től, hogy mi ként tar tot ta meg,
se gí tet te meg, erő sí tet te meg,
kon fir mál ta meg őket az Is ten egy
éle ten ke resz tül, új ra meg új ra.

Olyan le nyű gö ző szá mom ra,
ami kor egy édes apa vagy édes anya
to vább ad ja a gyer me ké nek azt,

amit ő is ka pott. Fan tasz ti kus ki -
vált ság, hogy ez zel mint egy ré sze -
se le het ő is an nak a kon fir má ci ó -
nak, ame lyet alap ve tő en ma ga a
Te rem tő visz vég hez.

Ve kerdy Ta más pszi cho ló gus
mon dott el egy rö vid me sét ar ról,
mennyi re fon tos, hogy a kö vet ke -
ző nem ze dék is bir to kol ja azt a ta -
pasz ta la tot, ame lyet az elő ző
nem ze dék is ka pott az azt meg elő -
ző től. A kis me se egy le gény ről
szól, aki az er dő ben egy nagy fal -
hoz ért. Há tá ra ren ge teg zsák és
min den fé le cso mag volt fel köt ve.
Ám ami kor ész re vet te a fa lat, el -
kezd te le do bál ni a há tá ról a hol mi -
kat, hogy ezek nél kül könnyen át -
ugor ja. Er re a fal el kez dett nő ni és
nő ni, egy re ma ga sabb lett. Ám
amint el kezd te da rab ról da rab ra
új ra fel ven ni a cso ma go kat, a fal
egy re ala cso nyabb lett, és így cso -
ma gos tul vé gül át tud ta ug ra ni, és
foly tat ni tud ta az út ját.

Ve kerdy ez zel pró bál ta il luszt -
rál ni, mennyi re fon tos az, amit ma -
gunk kal ho zunk a múl tunk ból, a
szü le ink től, a csa lá dunk tól, a fel -
me nő ink től, és én hadd te gyem
hoz zá: a val lá si kö zös sé günk ből, az
egy há zunk ból, a gyü le ke ze tünk -
ből. Ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra…

Mert hi he tet len erő van a to vább -
adás ban. Én azt kí vá nom, hogy
mer jük to vább ad ni, amit mi is kap -
tunk! Ezek ben a ne héz na pok ban,
he tek ben, így a tan év vé ge fe lé,
ami kor még in kább érez zük az
erőnk, a tü rel münk, az időnk vé ges -
sé gét, le gyen az éle tünk meg erő sít -
ve, kon fir mál va nap ról nap ra, új ra
meg új ra, ál ta la, aki az át öle lő Atya,
aki a sze líd Fiú, és aki a vi gasz ta ló
Lé lek! Le gyen az éle tünk fo lya ma -
tos kon fir má ció! 

Ámen.
Gáncs Ta más

Meg je lent a Ke len föl di Evan gé li kus
Hír le vél 2014. nyá ri szá má ban.

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

3. El tar tás ha tá rok nél kül?

Fo lya ma tos kon fir má ció
„Az öre gek ko ro ná ja: az uno kák, és a fi ak ékes sé ge:
az atyák” (Péld 17,6)

Lé lek-je len lét

Is ten von zá sá ban

Ber lin egyik met ró meg ál ló já ban vá ra koz tam,
ami kor meg szó lí tott egy húsz éves for ma fiú, és
tört an gol ság gal szál lás után ér dek lő dött. 

Ma gya ráz tam ne ki, hogy egy kö ze li kol lé gi -
um nak van ven dég szo bá ja, de ezt nem egé -

szen ér tet te, ezért hát cif ra ma gyar ság gal han got adott ér -
zé sé nek. Ez az iro dal mi nak egy ál ta lán nem ne vez he tő ki fe -
je zés volt az, ami azon nal le dön töt te a ket tőnk kö zöt ti
nyel vi kor lá to kat. 

Ben cé ből ez után már dőlt a szó. Me sélt ka lan dos út já ról,
amely re mű sza ki egye te mis ták ál tal „fab ri kált” In ter ra il
vo nat jeggyel in dult el. Egy él mé nyek ben gaz dag hó nap
után de rült ki, hogy a jegy ha mis, őt pe dig a sem mi kö ze pén
le szál lí tot ták a sze rel vény ről. Pén ze nem volt. A tisz ta ru -
há ból is ki fo gyott. Be fo gad tuk.

Né hány nap múl va már a bu da pes ti Ke le ti pá lya ud var ról
te le fo nált. Az tán az el múlt ti zen két év ben min dig ő volt az
el ső, aki től va la mi lyen for má ban ka rá cso nyi üd vöz le tet
kap tunk.

Pál apos tolt idéz ve em be ri kap cso la ta ink „fe let te nagy
tit kok”. Ne héz meg ma gya ráz ni, hogy mi ért ál lunk va la ki -
vel szó ba az ut cán, és azt is, hogy ki vel és mi ért ba rát ko -
zunk. Az pe dig még ezek nél is jó val na gyobb ti tok, ha Is ten
lép kap cso lat ba és áll szó ba ve lünk.

Ez tör tén het egy met ró ra vár va, a Ba la ton-par ton vagy
bár hol a vi lá gon. És ez a ta lál ko zás az tán tény leg fe let te
nagy ti tok! Ma ga a cso da, hi szen ha tal mas kor lá to kat és fa -
la kat dönt het le, vagy óri á si táv la to kat nyit hat meg. Aki en -
nek a fe let te nagy ti tok nak a lé té ből va la mit is meg ér zett,
aki vel Is ten akár csak egy szer is szó ba állt, az et től az em -
lék től töb bé nem tud sza ba dul ni, és to váb bi ta lál ko zá sok ra
vá gya ko zik. 

Er re a fe let te nagy ti tok ra, az Is ten nel va ló ta lál ko zás ra
ér de mes vá ra koz ni: met ró meg ál ló ban, a Ba la ton-par ton
vagy bár hol a vi lá gon…

Hein richs Esz ter
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Mon dok egy tör té ne tet, amit csak
én tu dok, s csak ve lem tör tént
meg.

A mi nap, be teg ség ből lá ba do zó -
ban, el ül dö gél tem a ná da sunk
part ján. Kü lön le ge sen szép es te
volt, és há lát ad tam az Úr nak a sok
gyö nyö rű sé gért, ami kö rül vett.
Min den fe lé sár ga nő szir mok nyíl -
tak, a bé kák időn ként rá-rá zen dí -
tet tek, si ke rült meg lát nom egy
ed dig még csak hang já ról is mert
ma da rat, és eköz ben a hát tér ben
Ru di bá csi éne ke szólt. Nem is kí -
ván hat tam töb bet, annyi ra meg -
nyug ta tó volt így ücsö rög ni,
szem lé lőd ni.

Mond tam is az Úr is ten nek:
Uram, ho gyan is le het ilyen szép
min den, amit te rem tesz? Ta níts
en gem a Te te remt mé nye i den ke -
resz tül, ta níts fi gyel me sen szem -
lé lőd nöm!

Lát tam egy kis fe ke te bo ga rat
is, épp az írisz ned ve it szí vo gat -
ta. Tud tam min dig, hogy lé te zik
a nő szi rom nak kár te vő je, de
most lát tam elő ször mun kál ko -
dás köz ben.

Mi köz ben elé ge det ten hol ide,
hol oda kap tam a fe jem a ren ge teg
lát ni va ló közt, a sze mem sar ká ból
egy szer re meg pil lan tot tam egy
íriszt, amely meg moc cant. Ki pat -
tan tak a szir mai, ép pen ab ban a
pil la nat ban. 

Azt gon dol tam, hát ha lát hat -
nám, amint ki nyí lik egy vi rá ga,
nem csak úgy fél szem mel, ha nem
ele jé től vé gé ig, így az tán ke res gél -
ni kezd tem az előt tem lé vő ha tal -
mas bok ré ta bim bói közt egy meg -
fe le lőt. Ta lál tam is egyet, ame lyik
fel té te le zé sem sze rint már igen -
csak nyí ló ban volt. Fi gyel ni kezd -
tem, nem is mer tem el ka lan doz ni
más fe lé, mert mint ha mo cor gott
vol na. Ahány szor a szel lő meg le -
gyin tet te, mind kö ze lebb és kö ze -
lebb ke rült a pil la nat, ami kor el -
eresz tik egy mást a szir mok. És

va ló ban, ta lán há rom perc sem telt
be lé: az el ső szi rom ki sza ba dult,
gyors moc ca nat tal ki nyí lott.

Annyi ra bol dog vol tam, csak
mo so lyog ni tud tam.

Is te nem, csu pán még csak fel -
sej lik ben nem a gon do lat, hát ha
lát hat nám a cso dát, leg tit ko sabb
tit ka id egyi két, és Te már is be te -
kin tést nyúj tasz a mé lyé re.

El ha tá roz tam, vé gig né zem, amint
tel je sen ki nyí lik ez a vi rág, mert
még két szir ma hát ra volt. Kö rü -
löt tem ker ge tőz tek a ma da rak, kis
bo ga rak fut ko rász tak, bé kák mo -
co rog tak, sok min den más, amit
szin tén meg néz nék. Egy szer csak
egy szép nagy mé hecs ke is ér ke -
zett, és han gos dön gés sel szállt vi -
rág ról vi rág ra. Sze ret tem vol na
kö vet ni a te kin te tem mel, de ek -
kor úgy érez tem, most meg ért he -
tek va la mit, ha va ló ban ta nul ni
sze ret nék az Úr is ten től: a vi lág -
ban oly sok cso dá la tos do log van, ha
va la mit sze ret nél, és az Úr nagy sze -
re te té ből azt meg is ad ja ne ked, ar ra
fi gyelj, és ne akarj foly ton, mi több,
egy azon idő ben mást és új ra még mást
is! Fi gyelj tel jes erőd del ar ra az aján -
dék ra, amit ne ked szán az Úr; hát ha
még csak tö re dé két lát tad, és már is
ott hagy nád egy má sik da rab ká ért.
Le gyen tü rel med vé gig vár ni a dol gok
me ne tét, ha egy szer már be le kezd tél
va la mi be, fő kép pen, ha azon az Úr
ál dá sát lá tod.

Nem tö rőd tem hát a mé hecs ké -
vel, bár igen szí ve sen el né ze get -
tem vol na. A vi rág ra fi gyel tem,
ak kor már nem von ha tott el sem -
mi tő le. So ká kel lett vár nom, de
jött köz ben biz ta tó jel. Hol egy
szél fu val lat ho zott kis vál to zást,
hol egy ap rócs ka kis cim pa csap -
pant ki a vi rá go mon. 

Így ücsö rög tem húsz-har minc
per cen át. Ak kor hir te len érez tem,
ta lán lát tam: most kezd moz dul ni,
most meg fog tör tén ni. És va ló ban,
egy pil la nat mű ve volt, és az írisz

tel jes szép sé gé ben ki ra gyog va
pom pá zott. Még szin te annyi időm
sem volt, hogy há lát ad jak, hát mit
hal lok? A dön gi csé lő mé hecs két!
Egye ne sen az én vi rá gom fe lé tar -
tott, és hopp, már ben ne is volt, az -
tán már to vább is szállt.

Mint ha azt mond ta vol na az Úr -
is ten: Lá tod, min dent meg kapsz,
még amit meg sem fo gal ma zol ké rés -
ben, csak a sze med, a lel ked vá gyó dik
utá na. Csak azt vá rom el tő led, légy
tü rel mes és ki tar tó, meg ka pod azt is,
ami re nem is szá mí tasz.

Ami kor mind ezt a cso dát lát -
tam, meg kö szön tem az Úr nak.
Meg kö szön tem a szép sé ge ket, a
bő ke zű sé gét, a ta ní tá sát, és hogy
meg nyi tott en gem minden nek a
be fo ga dá sá ra. Kér tem, ad ja meg
ne kem ezt min dig, éle tem so rán a
hét köz na pok ban is tud jak esze -
rint él ni, és mu tas sa meg ne kem,
mi a jó, és mi a rossz. Azt kér tem
az Úr tól, ta nít son en gem fel is -
mer ni a rosszat.

Nyit va volt a sze mem, pe dig
gyak ran be hu nyom ima köz ben.
Most vi szont ez utol só ké ré sem
ki mon dá sa köz ben egy fe ke te bo -
ga rat pil lan tot tam meg az én íri -
sze men. Az or má nyos bo gár, ami -
ről csak épp fél órá ja tud tam meg,
az írisz kár te vő je. Az Úr ezt a ké -
ré se met is meg hall gat ta. 

Bol dog vol tam és pi hent. Épp
az nap kezd tem el gyó gyul ni, és
tud tam, ha más kü lön ben ne héz is
volt a be teg ség, ma es te annyit ta -
nul tam, amennyit ta lán egész sé ge -
sen a nagy ro ha nás ban csak hó na -
pok, évek múl va fog tam vol na fel.

Ez hát a tör té net, ami csak ve -
lem tör tént meg, most már azon -
ban te is tu dod.

Le ven te Dó ra

Az írás meg je lent Döb ren tey Il di kó Be -
szél ge tek az Úr ral – 21. szá za di imák
cí mű kö te té ben (Szent Gel lért – Lu ther
– Ek hó Ki adó, Bu da pest, 2009).

„Mit te het nék én? Csu pán egy va -
gyok a hét és ne gyed mil li árd föld -
la kó kö zül” – hang zik el gyak ran
azok szá já ból, akik nem akar nak,
vagy azt hi szik, hogy nem tud nak
ten ni a te rem tés vé de le mért.

Ve lük el len tét ben én azt val -
lom, hogy ha csak ki csi nek lát szó
tet tek kel is, de min den ki hoz zá já -
rul hat a te rem tett vi lág ál la po tá -
nak vé del mé hez. 

Ne be csül jük alá job bí tó ké pes -
sé gün ket! Hí vő ként a te rem tés vé -
del met nem Dá vid Gó li át el le ni,
re mény te len nek lát szó ki ál lá sá -
nak kell te kin te nünk, ha nem jó al -
ka lom nak ar ra, hogy Is ten se gí tő
szán dé ka raj tunk ke resz tül is ér -
vé nye sül hes sen. És ha Is ten mun -
ka tár sa ként gon do lunk ma gunk -
ra, ak kor már is egé szen más szín -
ben lát juk az erő vi szo nyo kat.

A kér dést vi lá gi szem lé let tel
néz ve azt mond hat juk: az egyén
ha tá sa va ló ban nem nagy, de sok
ki csi sok ra megy. Ha so kan meg -
tesszük, ami tő lünk te lik, ak kor a
ha tás összes sé gé ben már je len tős
lesz. Ne fe led jük – még ha nem is

érez zük így –, mi, ma gya rok az át -
la go san 3,2 hek tá ros öko ló gi ai láb -
nyo munk kal a vi lág leg gaz da gabb
egy mil li árd em be re kö zé tar to -
zunk, így fo gyasz tá sunk és a kör -
nye zet re gya ko rolt ha tá sunk igen
je len tős. Ha csök kent jük az öko ló -
gi ai láb nyo mun kat, akár ak ko ra ja -
vu lást is el ér he tünk, amely már
össze mér he tő egy, a vi lág sze gé -
nyebb ré szén, pél dá ul Ke let-Ti -
mo ron élő em ber tel jes kör nye zet -
ter he lé sé vel, akit csu pán 0,4 hek -
tár tart el.

Ar ra is lát tunk pél dát, hogy
nagy szennye ző ket, kon szer ne -
ket vagy kor má nyo kat egyé nek -
nek si ke rült vál to zás ra kény sze rí -
te ni ük. Ha sok em ber össze fog, és
együtt hal lat ja a sza vát va la mi ért,
vagy tesz va la mi el len, az olyan
erőt kép vi sel, ame lyet nem le het fi -
gyel men kí vül hagy ni. A mai kom -
mu ni ká ci ós le he tő sé ge ket ügye sen
ki hasz nál va si ke rül het annyi em -
bert moz gó sí ta ni pél dá ul egy gyár tó
ter mé ke i nek boj kott já ra, hogy azt
a dön tés ho zók még ak kor sem
hagy hat ják fi gyel men kí vül, ha

csu pán a gaz da sá gi szem pon tok ra
kon cent rál nak. 

Ho gyan és hol ala kul hat ki a
tett re kész és ten ni ké pes egyé ni
hoz zá ál lás? A csa lád ban, amely a
kö zös ség alap él mé nyét ad ja meg
tag ja i nak.

Gye rek ként csa lá dunk mű kö dé -
sé ből me rít jük azo kat a min tá kat,
ame lyek ből ké sőbb fel épít jük ön -
ál ló éle tün ket. Így van ez még ak -

kor is, ha min den ki nek van nak
em lé kei a „na, ezt én biz to san más -
képp fo gom csi nál ni!” el ha tá ro zá -
sa i ról. A ne ga tív min ta is meg ha tá -
roz, mint ön tő for ma a szob rot.

A csa lád nak te hát az is fel ada ta,
hogy tu da to sít sa tag ja i ban éle -
tünk nek a kör nye zet re és így
gyer me ke ink jö vő jé re gya ko rolt
ha tá sát, s meg ta nít sa azo kat a vi -
sel ke dés min tá kat, ame lyek se gít -

sé get je lent het nek egy fenn tart -
ha tóbb élet mód ki ala kí tá sá ban.
E tu dás át adá sá hoz hoz zá tar to zik
a kör nye zet re va ló oda fi gye lés, a
ta nu lás, a te rem tett vi lág ban ta -
pasz tal tak meg be szé lé se, de az
olyan szo ká sok gya kor lá sa is,
ame lyek kör nye zet kí mé lőb bé te -
szik min den nap ja in kat.

Nem elég el mé let ben tud ni, hogy
az át lag ma gyar ház tar tás öko ló gi ai

láb nyo má nak negy ven szá za lé ka a
táp lál ko zá sunk kör nye zet re gya -
ko rolt ha tá sá ból adó dik. Fon tos az
is, hogy a csa lád tag jai kö zö sen
meg ta pasz tal ják: he ti egy-két hús -
men tes nap könnyen be le il leszt he -
tő a min den nap ja ink ba, és ez nem
jár ke se rű le mon dás sal, ha nem új
él mé nyek for rá sá vá vál hat.

Ejt sünk még né hány szót a kis-
kö zös sé gek ről is! Olyan kö zös sé -

gek re gon do lok, ame lyek nek tag -
jai rend sze re sen ta lál koz nak,
együtt te vé keny ked nek, és sze -
mé lyes kap cso la tot tar ta nak fenn
egy más sal. Nem tar toz nak te hát
ide az in ter ne ten le ve le zők, fó ru -
mo zók cso port jai, hi szen e kö zös -
sé gek hez tar to zók kap cso la tai és
egy más ról szer zett ta pasz ta la tai
nem va ló di ak, nem sze mé lye sek.

A tény le ges kö zös sé gek – ami -
lyen pél dá ul egy szo ros ba rá ti tár -
sa ság, egy kó rus, egy klub, de akár
egy tár sas ház vagy egy ut ca la kó -
kö zös sé ge – ha té ko nyan tá mo gat -
hat ják tag ja i kat is me re tek meg osz -
tá sá val, köl csö nös se gít ség nyúj tás -
sal és az zal, hogy a kö zös ség hez
tar to zók jel zik egy más nak, be tart -
ják-e a kö zös nor má kat a te rem tett
vi lág vé del me ér de ké ben. Nem
kell, hogy ez le gyen a kö zös ség fő
cél ja, de ha pél dá ul egy hor gász kö -
zös ség te le ko csit szer vez a tó ra
me net, az zal nem csak a szén-di o -
xid-ki bo csá tást csök ken ti, ha nem
egy út tal erő sí ti a cso port tag jai kö -
zöt ti össze tar to zást, és újabb kö -
zös él mé nyek re ad le he tő sé get.

Tar toz zunk né hány ilyen kö -
zös ség hez, és te vé ke nyen gaz da -
gít suk a cso port éle tét!

Roh ály Gá bor

Meg je lent az Új Em ber 2014. au -
gusz tus 10-i szá má ban

Em ber és bio szfé ra cím mel ren dez ték meg az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze té nek el ső kör nye zet vé del mi vi lág kon fe ren ci á ját 1972. jú ni us
5–16. kö zött Stock holm ban. A vi lág szer ve zet köz gyűlé se a kon fe ren -
cia ja vas la tá ra még ab ban az év ben ha tá ro za tá ban nem zet kö zi kör nye -
zet vé del mi vi lág nap pá nyil vá ní tot ta a ta nács ko zás kez dő nap ját, jú ni -
us 5-ét. En nek ap ro pó ján ad juk köz re az aláb bi írást.

TE REM TÉS VÉ DE LEM

Mit te het az egyén, a csa lád és a kis kö zös sé gek?

Ne ked szánt aján dék
„Még nyel ve men sincs a szó, Te már biz to san tu dod, Uram” (Zsolt 139,4)

A fű tő rend szer
át mo sá sa 

Jé zus ezt mond ja az evan gé li um ban: „Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel ve, és
én meg nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,28) Szük sé günk van
er re a bá to rí tás ra, mert bi zony na gyon el tu dunk fá rad ni.
A ná zá re ti Jé zus nyu gal mat kí ná ló sza va azért is hi te -

les, mert ő ma ga is tud ta, mi a fá radt ság. Egy szer a dé li hő -
ség ben ki me rül ve ült le egy Si kár ne vű te le pü lés kút já hoz,
és egy sa má ri ai asszony tól kért in ni. Más kor mé lyen aludt a
ha jó ban, még ak kor is, ami kor az vi har ba ke rült. Az tán a ke -
resz tet hor doz va ki me rül ten zu hant Je ru zsá lem ut ca kö ve i -
re. Ez ál tal Jé zus meg szen tel te a fá radt sá got, és hoz zánk, vé -
ges ener gi á jú em be rekhez ha son lí tott. 

Meg for dít va is igaz: fá radt sá gunk ban ve le le he tünk
egyek. Ha mó dunk van nyá ri pi he nés re, ak kor az nem egy -
sze rű en ki kap cso ló dás le het, ha nem sok kal in kább be kap -
cso ló dás – tud ni il lik ab ba a vi lág ba, amely be Jé zus hív min -
ket. A ve le va ló kö zös ség be. „Jöj je tek én hoz zám, mind nyá -
jan” – ezt mond ja. Ezért az tán nem csak az eny het kí ná ló
víz par tot vagy a hű vö sebb he gye ket ke res sük, ha nem Jé -
zust. Őben ne tel je se dik be a 23. zsol tár sza va is: „Az Úr az
én pász to rom, nem szű köl kö döm. Fü ves le ge lő kön te rel get, csen -
des vi zek hez ve zet en gem. Lel ke met fel üdí ti…”

A fá radt em ber nek pi he nés re van szük sé ge. Egy szer egy
lel kész szem lé le te sen fo gal ma zott, fel idéz ve azt az idő sza -
kot, ami kor temp lo muk fű tő rend sze rét át mos ták. Fű tött
az még így-úgy, de ami kor ki mos ták be lő le a sok isza pot,
víz kö vet és rozs da le mezt, sok kal jobb lett a ha tás fo ka. Sok
min den le ra kó dik ben nünk is, és Is ten né ha meg álljt pa ran -
csol. Amíg ez az át mo sás tör tént, mond ta az ige hir de tő,
nem le he tett fű te ni. Üzem szü net volt. Egy idő re meg kell
áll ni, hogy utá na job ban mű köd jön min den.

Bi zony, le kell las sul ni. Éle tünk egy re in kább a gyor sa ság -
ról szól. A sport ban, az üz le ti élet ben, a mé di á ban, de még az
egy ház ban is egy re na gyobb a se bes ség Ám nem kell min den
áron be száll ni a gyor su lá si ver seny be. A gyor sa ság össze függ
a fe lej tés sel, a las sú ság pe dig az em lé ke zés sel. Né ha kell a las -
sú ság. A tek nős bé ka töb bet tud az út ról me sél ni, mint a nyúl.

A nyár le he tő sé get ad ar ra, hogy a pör gő hó na pok után leg -
alább egy-két hé tre le las sul junk. Egy no vel lá já ban Mi lan
Kun dera egy cseh mon dás sal jel lem zi az édes sem mit te vés -
ben élő em bert: „né ze ge ti a Jó is ten ab la ka it”. Aki pe dig a Jó -
is ten ab la ka it né ze get he ti, az nem unat ko zik, az bol dog. Ab -
ban az ér te lem ben is, ahogy Gyök össy End re ír ja: „Bol do gok,
akik ment ség ke re sé se nél kül tud nak pi hen ni és alud ni, mert
mo so lyog va éb red nek fel, és öröm mel in dul nak út juk ra.” 

Fa bi ny Ta más

El hang zott a Kossuth rá di ó ban 2011. jú li us 10-én.
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Ecs mi a dzin, Ör mény or szág. A vi -
lág összes ör mény or to dox püs pö -
ke össze gyűlt a vá ros ban áp ri lis 23-
án, hogy részt ve gyen a száz év vel
ez előtt már tír ha lált szen ve dett ör -
mé nyek szent té ava tá sán. A tö rö -
kök ál tal el kö ve tett nép ir tás nak
más fél mil lió ör mény esett ál do za -
tul. II. Ka rekin pát ri ár ka apos to li
ira tá ban hang sú lyoz ta: „Is ten ke -
gyel me ál tal né pünk fel tá madt ha -
lot ta i ból.” Áp ri lis 24. ez után a már -
tí rok em lék nap ja lesz.

Moszk va, Orosz or szág. Az Or -
szá gos Val lás kö zi Ta nács nyi lat -
ko zat ban kér te, hogy a ha tó sá gok
kor lá toz zák a vé le mény nyil vá ní -
tás sza bad sá gát. Er re va ló hi vat -
ko zás sal ugyan is egy re gyak rab -
ban for dul elő, hogy az er kölcs te -
len ség, li ber ti niz mus, anar chia
kép vi se lői dur ván meg sér tik a val -
lá sos em be rek ér zel me it, és konf -
lik tu so kat idéz nek elő.

Mag de burg, Né met or szág. A szász-
an hal ti mi nisz ter el nök sze rint „tár -
sa dal munk túl élé sét” ve szé lyez te ti
az ala csony szü le té si arány szám. Je -
len leg a szü lő ké pes nők át la go san
1,4 gyer me ket hoz nak vi lág ra, pe dig
a fenn ma ra dás hoz leg alább 2,2 kel -
le ne. „A po li ti ká nak vég re rá kell
jön nie, hogy a csa lád kér dé se nem -
ze tünk leg ége tőbb gond ja” – je len -
tet te ki.

Minszk, Fe hér orosz or szág. Pa vel
Po no ma rev met ro po li ta vissza uta -
sí tot ta egy pa pi cso port nak azt a
kö ve te lé sét, hogy a fe hér orosz
egy ház nak biz to sít son na gyobb
füg get len sé get Moszk vá tól. Sze -
rin te fon tos ez az ősi kap cso lat,
nem sza bad vál toz tat ni raj ta.

Le er, Né met or szág. Az it te ni re -
for má tus egy ház 147 lel ké szé nek
27%-a nő. Úgy szá mít ják, hogy
2030-ra az ará nyuk el éri az 50%-
ot. Je len leg az egy ház 17 teo ló gu sa
ké szül a lel ké szi szol gá lat ra, kö -
zü lük 13 nő; a 10 se géd lel kész kö -
zül 7 nő.

Wind ho ek, Na mí bia. Az af ri kai
or szág fő vá ro sá ban ren de zik
majd meg 2017-ben, a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du -
ló ján a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség ti zen ket te dik nagy gyű lé sét.
Száz negy ven négy tag egy ház ból
vár ják a vi lág het ven két mil lió lu -
the rá nu sá nak kül döt te it. A ta lál -
ko zó elő ké szí té sét cé loz ta – töb -
bek kö zött – az a kon zul tá ció,
ame lyet nem ré gi ben tar tot tak a
fő vá ros ban. 

Va ti kán vá ros. Az ör dög űzők
nem zet kö zi egye sü le té nek el nö -
ke, Ga b ri ele Amorth sze rint két
lel ki ha ta lom lé te zik: az egyik a
Szent lé le ké, a má sik a dé mo no ké.
A vi lág szer te dú ló ke resz tény ül -
dö zé sek, -kín zá sok és -öl dök lé -
sek mö gött ő ki fe je zet ten a sá tánt
lát ja. Ni gé ri á ban ed dig ti zen öt -
ezer ke resz tényt és ve lük szim pa -
ti zá ló musz li mot ölt meg ez a dé -
mo ni ha ta lom.

Man ches ter, Ang lia. A Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség dia kó ni ai cso -
port já nak dön té se alap ján az Uk -
raj nai Evan gé li kus Egy ház nak
több tá mo ga tást kell biz to sí ta ni.
A cso port tag jai ti zen ki lenc or -
szág ból va lók, és egyez tet ték a
vég re haj tan dó dia kó ni ai ter ve ket.

Drez da, Né met or szág. Az utób bi
idő ben be ván dor lás el le nes, il let ve
-pár ti tün te té sek ről el hí re sült vá -
ros ban mind két ol da lon meg ta lál -
ha tók a ke resz tény gyü le ke ze tek
tag jai is. A Szász or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház most ener gi ku san fel -
lé pett azért, hogy rá bír ja a két tá -
bort az egy más sal va ló be szél ge -
tés re. Fel hív ja a gyü le ke ze te it,
hogy min dent te gye nek meg a
szem ben ál lók tár gya ló asz tal hoz
ül te té se ér de ké ben. A me ne kül -
tek se gé lye zé sé re az egy ház négy -
száz ezer eu rót bo csá tott ren del -
ke zés re. 

Ma la taya, Tö rök or szág. Száz há -
rom bí ró sá gi tár gya lá si nap után
sincs sem mi re mény ar ra, hogy va -
la ha is el ítél jék azo kat, akik nyolc
év vel ez előtt meg gyil kol tak egy
ke resz tény misszi o ná ri ust. A tö -
rök ha tó sá gok a tet te sek leg több -
jét már ré gen sza ba don en ged ték
az elő ze tes fog va tar tás ból, és íté -
let ről ed dig még szó sem volt.

Fre i burg, Né met or szág. Eber hard
Schoc ken hoff ró mai ka to li kus mo -
rál teo ló gia-pro fesszor azt re mé -
li, hogy egy há zá ban le het sé ge sek
mé lyen szán tó re for mok. Az idő -
sze rű és fon tos re for mok ide jét
ugyan már el sza lasz tot ta az egy -
ház, de pél dá ul ha most az új ra -
há za so dot tak ügyé ben si ke rül ne
elő re lép ni, há zas sá gu kat egy ház -
jo gi lag is el is mer tet ni, ak kor ez
már je lez né, hogy „ko moly vál -
to zá sok ra is ké szek va gyunk” –
mond ta.

Wa shing ton, Egye sült Ál la mok.
Négy száz egy há zi ve ze tő fel hí -
vás ban kö ve tel te a ha lál bün te tés
el tör lé sét. Hang sú lyoz ták, hogy a
ki vég zés mo rá li san nem iga zol ha -
tó, ezért tör vény el le nes. 

La hore, Pa kisz tán. Egy ti zen négy
éves fi út meg kí noz tak, ben zin nel
le ön töt tek és fel gyúj tot tak, mert
ke resz tény volt. James Chan nan
do mi ni ká nus szer ze tes, a he lyi
„bé ke köz pont” ve ze tő je sze rint
az el múlt év no vem be ré ben ha -
son ló mó don öl tek meg egy tég la -
gyár ban dol go zó ke resz tény há -
zas párt. A ha tó sá gok ru tin sze rű en
min dig el íté lik az ilyen ször nyű
tet te ket, de sem a meg elő zé sük re,
sem a tet te sek meg bün te té sé re
nem tesz nek lé pé se ket. 

La xen burg, Auszt ria. Né pes ség -
ku ta tók ed dig a 65 éves nél idő seb -
be ket szá mí tot ták az öre gek kö zé.
Most azt ja va sol ják, hogy ezt a ha -
tárt emel jék 80 év re. Ha a vár ha tó
át lag élet kor ma Né met or szág ban
fér fi ak nál 77, nők nél 82 év, ak kor a
hat va na so kat kö zép ko rú ak nak kell
ne vez ni. Szá mí tá sa ik sze rint Eu ró -
pá ban 2050-ben a la kos ság 20%-a
lesz öreg és 33%-a kö zép ko rú. 

Mo szul, Irak. A szin te tel je sen
ro mok ban he ve rő vá ros ból fi gyel -
mez te tett a szír or to dox egy ház
ér se ke, hogy a kö zel-ke le ti ke -
resz té nyek re ugyan az a sors vár,
mint száz év vel ez előtt az ör mé -
nyek re. Ezer öt száz év óta elő ször
nem imád koz hat nak a még meg -
ma radt ke resz té nyek sa ját temp -
lo ma ik ban. Az úgy ne ve zett Isz -
lám Ál lam ne vű ter ro ris ta had erő
a be vo nu lá sa kor ki hir det te: a ke -
resz té nyek vagy át tér nek az isz -
lám val lás ra, vagy „vé del mi sar -
cot” fi zet nek, vagy meg ölik őket.
„Ezek a hor dák úgy vi sel ked nek,
mint ha mit sem tud ná nak Is ten -
ről, em ber ség ről, tisz tes ség ről.
S a vi lág ezt há rom éve né zi te he -
tet le nül” – mond ta az ér sek.

Tü bin gen, Né met or szág. A he lyi
evan gé li kus dóm temp lom ban idén
is meg tar tot ták azt az öku me ni kus
is ten tisz te le tet, ame lyen azok ra
em lé kez nek, akik még éle tük ben
ku ta tá si cé lok ra aján lot ták fel a
tes tü ket, il let ve szer ve i ket. Va la -
mennyi ük ne vét fel ol vas sák, majd
sza lag ra ír ják, és el he lye zik az ol -
tá ron. Így te szik le he tő vé, hogy a
hoz zá tar to zók le ró has sák ke gye -
le tü ket ha lot ta ik em lé ke előtt. 

Ge or ge town, Egye sült Ál la mok.
A he lyi je zsu i ta egye tem ku ta tá sai
sze rint a ter ve zett va ti ká ni csa lád -
szi nó dus nak sok kal in kább a
szent sé gi há zas ság kö té sek szá má -
nak ro ha mos csök ke né sé vel kel le -
ne fog lal koz nia, mint az el vál tak –
eu ró pa i ak sze rint oly fon tos nak
tar tott – új ra es ke té sé vel. A ró mai
ka to li kus há zas ság kö té sek szá ma

az Egye sült Ál la mok ban negy ven -
öt év alatt 420 ezer ről 154 ezer re
csök kent.

Frank furt, Né met or szág. Man fred
Lütz or szá go san is mert ró mai ka to -
li kus teo ló gus és pszi chi á ter éle sen
bí rál ta a ha lál ról va ló ön ren del ke -
zés ről fo lyó vi tát. Sze rin te kér dés,
hogy ha ma gam dön tök a ha lá lom -
ról, az tény leg sza bad ság nak ne vez -
he tő-e. „Hu má nus tár sa da lom ban
az em ber nek jo ga van ah hoz, hogy
el lent mond ja nak ne ki, ha ön gyil -
kos sá got akar el kö vet ni” – mond ta
egy elő adá sá ban. Sze rin te nem az
asszisz tált ön gyil kos ság ese té ben
tör té nik ön ál ló dön tés, ha nem az
úgy ne ve zett hos pice-há zak ban.
Ezek ben nem az élet meg hosszab -
bí tá sá ról vagy gyors be fe je zé sé ről
dönt ön ként és sza ba don a be teg,
ha nem a jó ha lál ra ké szül fel. 

Chipa ta, Zam bia. A vá ros ut cá in
meg je lent egy fe hér ru hás, hosszú
ha jú, fe hér bő rű, sza kál las fér fi,
nya ká ban vö rös sál lal. Gyor san el -
ter jedt a hír, hogy Jé zus van a vá -
ros ban. Az em be rek el kezd tek az
ut cán gyón ni és imád koz ni, má -
sok csir két, kecs két, bir kát vit tek
ne ki aján dé kul. Meg vol tak győ -
ződ ve ró la, hogy a Mes si ást lát ják.
Csak ké sőbb de rült ki, hogy egy
ra vasz olasz tu ris tá ról té te lez tek
fel is te ni tu laj don sá go kat.

Stutt gart, Né met or szág. Ri asz tó
jel, hogy a jú ni us 3–7. kö zött meg -
ren de zett né met pro tes táns egy -
há zi na pok, a Kirchen tag szervezői

szin te kor lát la nul min den fé le né -
zet, ideo ló gia – né ha a ke resz -
tény ség gel el len té tes né ze tek –
kép vi se lő it is meg hív ták, de azt
meg til tot ták, hogy a vá ros ban élő
nagy mes si á si zsi dó gyü le ke zet is
részt ve hes sen a ren dez vé nyen,
és be mu tat koz zék. A Smá Jisz rá él
(Halld, Iz ra el) ne vű gyü le ke zet
lel ké sze ke se rű pa nasszal lé pett a
nyil vá nos ság elé: „Ed dig csak a
zsi dók ta gad tak ki ben nün ket,
most a leg na gyobb pro tes táns ren -
dez vény sem akar ró lunk tud ni…”
Pe dig ez a Jé zus ban mint Mes si ás -
ban hí vő zsi dó gyü le ke zet ép pen
hi dat sze ret ne ver ni zsi dók és ke -
resz té nyek kö zé. A me rev el uta sí -
tás el le né re sze re tet tel hív ják a
részt ve vő ket pén te ki „sab bat-is -
ten tisz te le tük re” a Ma inst ras se
69. alat ti gyü le ke ze ti ott ho nuk ba,
amely nek Adon Jesua, az az Jé zus
az Úr a ne ve.

Össze 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)

Hí rek, ki te kin tés


