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A zá ró is ten tisz te le ten el hang zott
ige hir de té sük ben Végh Nim ród és
Er zse Zsolt ko lozs vá ri teo ló gus -
hall ga tók in ter ak tív be mu ta tó ke -
re té ben be szél tek ar ról, hogy ku -
darc ként él jük meg, ha egy ha tárt
nem tu dunk át lép ni, és si ker ként,
ha át lép jük. Rá vi lá gí tot tak a kö -
zös sé gi mé dia épí tet te ha tá rok ra,
me lyek a sze mé lyes kap cso la tok
ro vá sá ra men nek, és hang sú lyoz -
ták, hogy hi dak he lyett fa la kat
épí tünk. El mon dá suk ból ki de rült:
a Köz-ép-pont ta lál ko zón – a töb bi
fesz ti vál tól el té rő en – a hang súly
nem a tö me ge ken, ha nem a kö zös -
sé gen van.

„Az iga zán fon tos ha tár az,
hogy ben ned él-e Is ten, vagy ma -
gad ra utal va élsz. Most tedd meg a
nagy ha tár át lé pést, de köz ben ne
fe led kezz meg ar ról, hogy Is ten
ta ná csai olyan ha tá rok, ame lyek
vé dő kor lá tok a mi éle tünk ben” –
buz dí tot tak a teo ló gus hall ga tók.

Ador já ni De zső Zol tán, a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház püs pö ke sze rint a fi a ta lok fon -

tos sze re pe, hogy bát ran mer je -
nek kér dez ni, és ne tö rőd je nek
be le min den be. A ta lál ko zó mot -
tó já ul vá lasz tott ige vers ben – „El -
jön a nap, ami kor fel épí tik fa la i dat,
azon a na pon szé les re tá gul a ha tár”
(Mik 7,11) – meg fo gal ma zott fal -
épí tés ről szólt, mely ak kor vá lik
szük sé ges sé, ha va la mit előt te le -
bon tot tak, és az üre sen ma radt he -
lyet be kell töl te ni. „Ezen a ta lál -
ko zón lel ki fa la kat épí tet tünk,
me lyek sa rok kö ve Jé zus Krisz tus.
Ezek re a lel ki fa lak ra tá masz kod -
va szé les lesz a ho ri zont” – mond -
ta a püs pök.

Solt ész Mik lós, a ma gyar kor -
mány ál lam tit ká ra sze mé lyes em -
lé ke it ele ve ní tet te fel – di ák ként
ma ga is sok if jú sá gi tá bor ban vett
részt. Tol má csol ta a ren dez vény

fő tá mo ga tó já nak, Sem jén Zsolt
mi nisz ter el nök-he lyet tes nek az
üze ne tét; mind ket ten fon tos nak
tar tot ták, hogy a hit meg őr zé sé re,
a szü lő föld meg tar tá sá ra és a kö -
zös ség erő sí té sé re hi va tott ta lál -
ko zó lét re jöj jön. Sem mi sem fon -
to sabb, mint hogy az em ber meg -
tart sa gyö ke re it, és a szü lő föl dön
ma rad jon – hang sú lyoz ta az ál -
lam tit kár. A fi a ta lo kat ar ra buz dí -
tot ta, hogy ott hon a kö zös ség ko -
vá szai le gye nek, mert a kö zös ség -
nek meg tar tó ere je van.

Ko vács Pé ter, a Ro má ni ai Ma -
gyar De mok ra ta Szö vet ség ügy -
ve ze tő el nö ke az RMDSZ ha tá ra -
i nak tá gu lá sá ról be szélt. Part ner -
nek hív ta a fi a ta lo kat és az er dé lyi
ke resz tény if jú sá gi szer ve ze te ket
az RMDSZ tár sa da lom szer ve ző
mun ká já hoz, mert er re a po li ti kai
párt egye dül kép te len. Él he tő je -
lent és jö vőt sze ret ne az RMDSZ,
ezt az ügy ve ze tő el nök min den
ma gyar em ber kö zös cél já nak ne -
vez te. Bor boly Csa ba, Har gi ta Me -
gyei Ta ná csá nak el nö ke ar ra kér te

a fi a ta lo kat, te gye nek azért, hogy
po li ti ku sa ik na pon ta az ér de kük -
ben hoz za nak dön té se ket, itt hon
ma ra dá suk se gí té sé ért.

Kosz ta Ist ván lel kész, a ren dez -
vény fő szer ve ző je, „tá bor-no ka”
meg kö szön te a szer ve zők nek és
ön kén te sek nek, hogy a csa pat
együtt mű kö dé se le he tő vé tet te –
bár a mun ka nem volt könnyű – a
ren dez vény si ke rét.

Ador já ni De zső Zol tán püs pök
zár szó ként meg ígér te: a Köz-ép-
pont ta lál ko zó nak lesz foly ta tá sa, a
kö vet ke ző re két év múl va ke rül
sor. Mes ter há zy Ba lázs, a Szél ró zsa
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó szer ve -
ző je pe dig meg hív ta a részt ve vő -
ket a jö vő évi ma gyar or szá gi össze -
jö ve tel re.

For rás: Köz-ép-pont-saj tó iro da

Már gye rek ko rom ban sem sze ret -
tem, ami kor egy jól si ke rült tá bor
után a na pok mú lá sá val el kel lett
tá vo lod nom fris sen szer zett él mé -
nye im től. En nek vél he tő oka az,
hogy sze re tem a „már nem – még
egy ki csit igen” ér zést, amely a tá -
bor ból ha za ér ke zés es té jét és az
azt kö ve tő na po(ka)t meg ha tá -
roz za. Sze re tem azo kat a pil la na -
to kat, ami kor még fü lem ben csen -
ge nek az ott éne kelt da lok, ami -
kor még ele ve nen él ben nem min -
den: a ta lál ko zá sok, a be szél ge té -
sek, az ön fe ledt ne ve té sek, az
ízek, a kö zös él mé nyek azok kal,
akik kel né hány nap le for gá sa alatt
egy ki csit szö vet sé ge sek let tünk.
Mert le het ugyan, hogy so ká ig
vagy ta lán so ha töb bé nem ta lál ko -
zunk, még is kö zös tit ka ink van -
nak, me lye ket sen ki más nem tud -
hat, vagy ha tud hat is, nem ért het. 

Ha son lót ér zek most is, pe dig
már nem va gyok gye rek. Nem
sze ret ném el eresz te ni fris sen
szer zett „kin cse i met”. Le töl töm a
ké pe ket a szá mí tó gép re, gon do -
san vé gig né ze ge tem őket; az el -
múlt na pok tör té né se i be ré ved -
nek a gon do la ta im.

És úgy lát szik, nem csak én ér -
zek így. Nyolc éves lá nyom azért
küld ki a szo bá ból a tá bor ból ha za -
ér ke zés más nap ján, mert egye dül
sze ret ne itt hon áhí ta to sat ját sza -
ni. Be vi szi a tá bor ra ké szí tett
ének fü ze tet és sa ját gye rek bib li á -
it. Kí vül ről csak annyit hal lok,
hogy ének li az Olyan örö möt, mint
a for rás kez de tű éne ket.

Pe dig nem in dult min den fel -
hőt le nül. Meg ér ke zé sünk után
fél órá val már sze gé nyeb bek let -
tünk egy sze re tett nap szem üveg -
gel, ame lyet a lá nyom a sté gen
fut ká ro zás köz ben a több mé te -
res víz be ej tett. Mind ez ak kor
de rült ki, ami kor egy, a fi am ál tal
„ké szí tett” ma ku lát igye kez tem
el ta ka rí ta ni egy vö dör nyi fel mo -
só víz zel, amely sze ren csét le nül
ki bo rult, így fris sen bir tok ba
vett át me ne ti ott ho nun kat el ön -
töt te a víz. Mi jö het még? – gon -
dol tam. 

És hogy még mi jött? 
Meg lá to gat tunk pél dá ul egy tol -

nai, ma is mű kö dő kék fes tő üze -
met. Egy ked ves né ni fo ga dott a
há za ka pu já ban, majd be ve ze tett a
mű hely be, és olyan lel ke se dés sel,
ösz tö nös pe da gó gi ai ér zék kel fog -
lal ko zott ve lünk, mu tat ta be a
mun ká ját, hogy mind annyi un kat
ma gá val ra ga dott. Azt is tud juk
már, hogy mi ként kell fel vin ni a
pa pot a sa si ra, hogy az után szép
min tá za tot kap has son a ké kí tés re
még csak vá ró, fe hér anyag. 

A más na pi prog ram egy szek szár -
di bor ta nya fel ke re sé se. A fel nőt tek
mes te ri bo ro kat kós tol tak, s en nek
fo lyo má nya ként – cso dá la tos kép -
pen – a gye re kek is olyan fel sza ba -
dul tak lett nek, mint ha ők is kor tyol -
gat tak vol na az er jesz tett nek tár -
ból, pe dig ők csak sző lő le vet kap -
tak. Fan tasz ti kus va cso ra, desz -
szert ként mennyei má kos ré tes.

Az él mény lel tár to váb bi ré sze
él ve ze tes ve tél ke dő ki csik nek, na -
gyok nak egy aránt. Az egyik részt
ve vő csa lád nagy sze rű öt le té nek
kö szön he tő en egy szer re volt fel -
ada ta gye rek nek, fel nőtt nek, min -
den ki él vez te a ver sen gést. 

Min den reg gel ká vé val éb red -
tünk. Nem kel lett sem mit ten -
nünk ér te azon kí vül, hogy sé tál -
tunk né hány mé tert, és meg nyom -
tunk a ter mo szon egy gom bot,
ami től egy csa pás ra ott ter mett az
éb resz tő fe ke te ne dű a po ha runk -
ban. Ter mé sze te sen va la ki tett
azért, hogy ne künk az ott le gyen.

És ha már itt tar tunk, ugyan er ről
szólt a tit kos test vér já ték is. Egy más
ked vé ben kel lett jár ni, fi gyel mes sé -
gek kel, ked ves gesz tu sok kal, ap -
róbb aján dé kok kal kel lett el hal moz -
ni a ki hú zott csa lá dot. Ma ga mon fé -
lig-med dig mo so lyog va fel is mer tem
az igaz sá gát a nyolc éves ko rom ban
meg ta nult köz mon dás nak: „Jobb
ad ni, mint kap ni.” Per sze azért kap -
ni is jó, ezt is át él tük nap mint nap a
tit kos te só jó vol tá ból.

Egy na pon sár kány ha józ tunk,
és igye kez tünk egy szer re evez ni a
„Hopp-hopp-hopp!” fel ki ál tá sok -
ra. Ez is kö zös sé gi él mény volt. 

Játsz va ta nul tunk Bát án a fe ke -
te gó lyák ról, a du nai szi vattyú zás
rej tel me i ről, és ügyes ked tünk-
ügyet len ked tünk a ki cá val (író ká -
val), igye kez tünk sár kö zi min tá -
kat fel vin ni egy elő re ki fújt to jás -
ra. Nem lett olyan, mint sze ret tük
vol na, de ez sem ak ko ra baj.

Köz ben per sze olyan is elő for -
dult, hogy egy köz ség fő te rén be -
áll tunk egy sor ba, ahol tíz per cen
ke resz tül ad tak ki egyet len gom -
bóc fa gyit. 

Unal ma san egy han gú ak vol tak
a reg ge lik a csupasz, szocreál ét -
ke ző  helyiségben. A gye rek ci pő -
je, zok ni ja, nad rág ja, egye be a nap
fo lya mán har mad szor lett csu -
rom vi zes vagy sá ros, pe dig már az
összes fel ve he tő ru ha a szennye -
sek kö zött he vert. 

De mind ez nem tud ta el ron ta ni
a ked vün ket. Mert már egy csa pat
vol tunk. Szí ve sen men tünk ki es te
a kert be – a gye re kek le fek te té se
után – be szél get ni egy más sal, ha
épp el nem al ud tunk ve lük. Öröm -
mel szer vez tük meg a gye re kek -
nek az utol só es tén a szín da ra bot
az öreg ha lász ról és nagy ra vá gyó
fe le sé gé ről. És a gye re kek is örül -
tek, ami kor meg lát ták szü le i ket
vic ce lő dő fe ke te gó lya ként, bluest
ének lő ku tya ként, „Fritz-spricc-
po hár nok ként”, ha lász ként vagy
akár há zsár tos asszony ként.

De rű vel töl töt te meg a szí vün ket
a sok ének lés, az áhí tat, mely min -
dig kap cso ló dott a nap ese mé nye i -
hez. A bo ro zás kor az is eszünk be
ju tott, hogy Jé zus a sző lő tő, mi pe -
dig en nek a tő nek a vesszői va -
gyunk. A ha jó zás előt ti iz ga lom ban
ar ra is gon dol hat tunk, hogy a ta nít -
vá nyok is nyug ta la nok vol tak, míg
a Mes ter le nem csen de sí tet te a ten -
gert. A víz par ton sok kal élet sze -
rűb ben lát tuk ma gunk előtt a zsol -
tá rost, aki a fo lyó víz mel lé ül te tett
fá ról éne kel.

Nem jó, ha vé ge van va la mi jó -
nak. De az igen, hogy jö vő re új ra
lesz csa lá dos tá bor. És ha ko pik is
ki csit idő vel, ad dig is el kí sér min -
ket az idei em lé ke.

– esz pé –

Dom bo ri an ziksz
Gon do la tok egy csa lá dos tá bor mar gó já ra

Erő sí tet ték a hi tet
és a kö zös sé get
Evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó volt Er dély ben 

Ha tá ra i kat fe sze get ték jú li us 28–31. kö zött Gyi mes kö zép lok-Bo ros -
pa ta kán er dé lyi és ma gyar or szá gi evan gé li kus fi a ta lok a má so dik Köz-
ép-pont er dé lyi lu the rá nus if jú sá gi ta lál ko zó ke re té ben. Elő adá sok, kon -
cer tek, nép tánc- és lo vas íjá sza ti be mu ta tók, ki rán du lás szí ne sí tet te a
prog ra mot, a zá ró is ten tisz te le ten pe dig a részt ve vők út ra va lót me rít -
het tek lel ké szek és köz éle ti sze mé lyi sé gek be szé de i ből.
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Egy hű vös reg ge len tör tént Wa -
shing ton ban, az egyik zsú folt
met ró alul já ró ban, hogy egy sze -
gé nyes öl tö ze tű fi a tal em ber –
amo lyan ut ca ze nész – elő vet te a
he ge dű jét, és ját sza ni kez dett. Az
alul já ró biz ton sá gi ka me rá ja rög -
zí tet te mind ezt. Bő há rom ne gyed
órán át he ge dült, ez alatt kö rül be -
lül ezer em ber hal lot ta, amint el -
ha ladt mel let te. Mind össze hét
em ber állt meg pár perc re, és még
tíz-ti zen öt em ber do bott né hány
cen tet vagy dol lárt a he ge dű tok já -
ba. Így is össze sen har minc két
dol lárt ke re sett, ami vel elé ge dett
len ne bár me lyik ut ca ze nész. 

Igen ám, de az a mu zsi kus ott,
az alul já ró ban a vi lág egyik leg te -
het sé ge sebb fi a tal he ge dű mű vé -
sze volt: Jos hua Bell, aki egy több
mint há rom mil lió dol lárt érő
Strad ivarin ját szott, még hoz zá a
ze ne iro da lom két ség te le nül leg ki -
emel ke dőbb és leg ne he zebb he ge -
dű mű ve it: Bach szó ló szo ná tái kö -
zül né há nyat.

Ezt a rend ha gyó kon cer tet a
The Wa shing ton Post na pi lap
szer vez te meg, mert kí ván csi ak
vol tak, hogy egy hét köz na pi kör -
nye zet ben fel is mer jük-e a rend -
kí vü lit. Az ered mény ma gá ért
be szél.

Ta lán nem csak én ta pasz ta lom
azt, hogy ma nap ság egy re ne he -
zebb meg le pe tést okoz ni. En nek
oka az le het, hogy – han goz zék
bár el lent mon dás nak, de – nem
va gyunk fel ké szül ve rá. Mi ál ta lá -
ban már elő re tud juk, hogy mi re
szá mít ha tunk, és ha nem az kö vet -
ke zik be, ak kor sem vál toz ta tunk
ere de ti el kép ze lé se in ken. Meg -
szok tuk már, hogy egy alul já ró -
ban le csú szott, kö zép sze rű mu -
zsi ku sok ol csó hang sze re ken ér -
ték te len da ra bo kat ját sza nak, és
az éle tünk ben nincs he lye a vá rat -
lan nak, a meg le pő nek, a min dent
át ér té ke lő fel is me ré sek nek. 

Pe dig nagy fel fe de zé sek min dig
ak kor szü let tek, ami kor az em be -
rek meg tud tak nyíl ni a vá rat lan
szá má ra, és hagy ták ma gu kat
meg lep ni. Er ről szól a sze re lem,

és ez a meg té rés út ja is. A rá cso -
dál ko zás, a meg le pett ség azon,
amit már száz szor lát tunk, hal lot -
tunk. 

Meg vál tó Urunk ma ga tar tá sa
sok szor kel tett meg üt kö zést azok -
ban, akik nem vol tak fel ké szül ve a
meg le pe tés re, nem vol tak nyi tot -
tak az Is ten szá má ra, ha nem be le -
ra gad tak a sa ját teo ló gi á juk ba és
eb ből fa ka dó val lá sos gya kor la tuk -
ba, amely ben nem volt már hely Is -
ten szá má ra. Nem vol tak men te -
sek et től a ta nít vá nyok sem.

Min ket ma ugyan úgy jel le mez
ez a ma ga tar tás. Mi sem vesszük
ész re Ba chot az alul já ró ban. Nem
Is ten ke gyel mé re épí tünk, ha nem
ön ma gunk ra: in tel lek tu á lis tel je -
sít mé nyünk re, tu do má nyos is me -
re te ink re vagy egy ko ri meg té rés -
él mé nyünk re, amely már ré gen
nem je lent élő kap cso la tot Is ten -
nel a je len ben. Mind ezek fon to -
sak le het nek, gaz da gít hat ják az
éle tün ket és má sok éle tét is, de
nem vál hat nak éle tünk alap já vá.
Mert amint az zá vál nak, el ta kar -
ják a lé nye get, és meg aka dá lyoz -
zák, hogy fel is mer jük a meg le pőt,
a rend kí vü lit, ame lyet Is ten ké szít
a szá munk ra. 

A misszió ma egé szen olyan,
mint Bach ze né je az alul já ró ban.
Mert azok szá má ra je lent het üd -
vös sé get a hir de tett evan gé li um,
akik ké pe sek túl lát ni a kö rül mé -
nye ken, és ké szek a meg le pő be -
fo ga dá sá ra. Akik – ahogy egy kor
az em mau si ta nít vá nyok – elő ször
ta lán ön tu dat la nul, de be hív ják
há zuk ba, éle tük be az élő Urat,
majd asz tal hoz ül nek ve le, és ke -
zé be ad ják a ke nye rü ket. Ők át él -
he tik na pon ta a min dent új össze -
füg gés be he lye ző meg le pe tést:
Ek kor meg nyílt a sze mük, és fel is -
mer ték: Is ten nem akar ja a bű nös ha -
lá lát, ha nem azt akar ja, hogy meg tér -
jen és él jen.

Akik már fel is mer tük ezt, lep -
jünk meg ve le mi nél töb be ket,
szó lal tas suk meg a leg ha tal ma sabb
Mes ter leg na gyobb mű vét, akár
al kal mas, akár al kal mat lan az idő!

Grend orf Pé ter

Já nos evan gé li u ma egyik meg rá zó
tör té ne té nek tar tom a har minc -
nyolc év óta be teg pa ra li ti kus (?)
meg gyó gyí tá sát (Jn 5,1–15). Egy ko -
ri pa lesz ti nai uta mon leg alább fél
tu cat szor za rán do kol tam el a most
fe hér apá cák őriz te bib li ai Be tes da
ta vá hoz. Fes tő ba rá ta i mat – ered -
mény te le nül – biz tat tam már ar ra,
hogy fes sék meg ezt a cso dá la tos
tör té ne tet.

A tu dó sí tás sze rint Jé zus fel ment
Je ru zsá lem be ün ne pel ni. A Juh-ka -
pu nál le vő „alá me rü lő me den cé -
hez” lá to ga tott el, amely nek szé lén
ál ló tor ná cok on „be te gek, va kok,
sán ták, sor va dá so sak” a víz től va ló
gyó gyu lá suk ra vár tak. Jé zus egy –
va ló szí nű leg – moz gás szer vi fo gya -
ték kal élőt vá lasz tott ki, hogy meg -
gyó gyít sa.

A be teg har minc nyolc év óta hi á -
ba járt ide, a gyó gyu lás he lyé re, de
most Jé zus meg pa ran csol ta, hogy
ve gye vac kát, ame lyen fe küdt, áll -
jon fel, és jár jon. For dí tá sa ink nyo -
szo lyá ról, il let ve ágy ról tud nak, de a
meg fe le lő gö rög szó nem je lent töb -
bet szal ma zsák nál vagy mat rac nál.

A si ke res ese mény azon ban igen
sok bo nyo dal mat oko zott. Elő ször
is meg tá mad ha tó volt, mert a szent
szom ba ton tör tént. Ér de kes mó don
azon ban Jé zus le sel ke dő el len fe lei
ezt nem is ki fo gá sol ják, an nál in -
kább azt, hogy a meg gyó gyí tott
ezen a na pon „fel ve szi”, vagy is
hord ja a mat ra cát. Egé szen pon to -
san az a ki fo gá sol ni va ló juk, hogy
mat ra cát, ame lyet ed dig a me den ce
te rü le tén hasz nált, most az éle te
más te rü le té re vi szi el. Ez pe dig szi -
go rú an ti los volt a tör vény sze rint. 

Ké sőb bi rab bi nis ta elő írá sok kí -
nos pon tos ság gal, csak nem szőr -
szál ha so gat va ha tá roz ták meg,
hogy mit, mi kor, mennyit, ho gyan
és ho va sza bad vagy nem sza bad át -
vin ni szom ba ton egy más te rü let re.
Bo nyo lí tot ta még az is ezt az ügyet,
hogy a hir te len meg gyó gyult ból ki
akar ják csi kar ni gyó gyí tó ja nevét,
az ő ki lé té ről vi szont ne ki egy elő re
fo gal ma sincs.

So ro za tunk ba azon ban nem a
szép sé ge vagy a bo nyo dal mai mi att
vet tük fel ezt a tör té ne tet, ha nem
há rom fel tű nő hi á nyos sá ga mi att,
ame lyek fél re ér té sek re ad hat nak
al kal mat.

Is mer jük az evan gé li u mok ban
kö zölt gyó gyí tá si ese te ket, ame -
lyek leg több je bi zo nyos se ma ti kus
felépítést mu tat: a be teg kér; Jé zus
kér dez, majd gyó gyít; eset leg a kö -

rül ál lók meg döb be né se; kö szö net -
mon dás, há la adás. A Be tes da tor ná -
cán azon ban nem a be teg ké ri gyó -
gyu lá sát, ha nem Jé zus te kin t rá, mi -
előtt az bár mi re is kér te vol na őt. 

Em lé kez tet ez a meg le pő dött
Nátánael ese té re, aki ről szin tén azt
ol vas suk, hogy mi előtt akár egy lé -
pést is tett vol na, Jé zus már lát ta a
fü ge fa alatt ül ni (Jn 1,49). De gon -
dol ha tunk Má ri á ra is: Is ten „rá te -
kin tett szol gá ló le á nya meg alá zott vol -
tá ra” (Lk 1,48); vagy a bol dog apá -
ra, aki öle lé sé vel messze meg elő zi
el kó dor gott fia kín nal elő ké szí tett
gyó nó val lo má sát (Lk 15,20). Leg -
jobb azért, ha itt egy sze rű en az is te -
ni „meg elő ző ke gye lem ről” szó -
lunk, amely nek sem ki vál tó okát,
sem ki vá lasz tá sát nem is mer jük. Is -
ten szu ve rén tet té ről van szó –
szok tuk er re mon da ni.

Még szem be tű nőbb, hogy en -
nek az egész tör té net nek a fo lya -
mán egyet len egy kö szö nő vagy
há la adó szó nem hang zik el. Igaz,
er re más kor is volt már pél da: ami -
kor a tíz meg gyó gyí tott lep rás kö -
zül össze sen egy nek ju tott eszé be,
hogy vissza gya lo gol jon gyó gyí tó -
já hoz kö szö net mon dás cél já ból
(Lk 17,11–19). De az ese tek több sé -
gé ben há la, di csé ret, kö szö net -
mon dás a fe le let a meg nem ér de -
melt gyó gyu lá sért. 

A kö szö net mon dás köz tu do má -
sú lag nem erős ol da lunk. Gon dol -
junk so ha meg nem szű nő fá ra do zá -
sunk ra, amellyel gyer me ke in ket rá
kell ne vel jük: „Kö szönd meg, gyer -
me kem…”

A har ma dik meg fi gye lés erő sen
vi ta tott. Jé zus meg kér de zi a be te -
get, hogy szán dé ka-e a gyó gyu lás.
El ső pil la ntásra elég fur csán hang -
zik már ma ga a kér dés is: mi más le -
het ne leg hőbb vá gya a be teg nek,
mint ép pen ez?! De a mi be te günk
vá la sza még en nél is fur csább:
Nincs em be rem…, s mi re a me den cé -
be jut nék, más már meg elő zött… 

Ez a vá lasz több fé le kép pen is ér -
tel mez he tő. Pél dá ul: har minc nyolc
éve jár oda ez az em ber, ed dig sem -
mi cso da nem tör tént ve le. Mi ért
tör tén ne most? Ez len ne a le tar gia, a
le mon dás hang ja, tisz ta fa ta liz mus. –
Vagy: oka ki lá tás ta lan hely ze tem -
nek nem én va gyok, ha nem má sok;
sen ki se haj lan dó oda ci pel ni a kel lő
pil la nat ban a víz be… Ez fe le lős ség át -
há rí tá si kí sér let ma gam ról má sok ra.
De ez a vá lasz nem vá lasz! Leg -
alább is nem az el hang zott kér dés re:
akarsz-e meg gyó gyul ni? Ta lán job -

ban ért jük, ha így fo gal maz nánk: te
akarsz-e meg gyó gyul ni?

Mert nem azt kér dez te a Mes ter,
hogy be le tö rő dött-e har minc nyolc
éve tar tó be teg sé gé be, vagy hogy
jól ér zi-e ma gát eb ben az ál la po tá -
ban. (Egy mo dern ko ri drá ma fe -
sze ge ti azt a kér dést, hogy va jon
bol do gok vol tak-e Jé zus meg gyó -
gyí tott jai, ami kor rá jöt tek, hogy ez -
után már egész sé ge sen még sem áll -
hat nak ki az ut ca sa rok ra kol dul ni.) 

Azt se kér dez te a Mes ter, hogy
meg tud ná-e ne vez ni gyor san azt a
bűn ba kot, aki tu laj don kép pe ni oka
an nak, hogy szen ve dé se ilyen hosz -
szan tart!

Akarsz-e meg gyó gyul ni? – ez
volt a fél re nem igen ért he tő kér dés.
Akár csak a Bar ti me us nak (Mk
10,51), a Jé zus kö ve té sé re vál lal ko -
zó nak (Mk 8,34), a Ze be de us fi a i -
nak (Mk 10,35) el hang zó kér dés!
(Kár, hogy új for dí tá sunk mind eze -
ket „sze ret nél-e?” ki fe je zés re eny -
hí tet te!) Sőt: Is ten aka ra ta nem le -
het al ku tár gya; Jé zus a ta nít vá nya i -
val együtt akar ja el fo gyasz ta ni a
hús vé ti bá rányt (Mk 14,12). Ugyan -
ezt a ha tá ro zott aka rat nyil vá ní tást
vár ta el Jé zus a be teg től. 

De a vá lasz el ma radt. A be teg
meg szok ta, hogy úgy is má sok dön -
te nek fö löt te? Nem mert ha tá ro -
zott igen nel fe le lős sé get vál lal ni
ma gá ért? Eset leg félt, hogy mi lesz,
ha még is meg gyó gyul na? 

Pe dig a kér dés ott le beg min den
kor be te ge előtt: mert a gyó gyu -
lást a be teg nek ma gá nak is akar ni
kell. Jó a szé dü le te sen fej lő dő or -
vos tu do mány ba ve tett bi za lom,
kincs a meg bíz ha tó, jó or vos. De a
be teg sa ját, ha tá ro zott aka ra ta
nél kül ők se men né nek sok ra.
Még a szu per mo dern or vo si mű -
vé szet vi lá gá ban sem. Ha tá ro zott
igen mu tat ta vol na meg azt, hogy a
be teg fe le lős sé get akar vál lal ni
ma gá ért. És nem ho za ko dik elő
má sok oko lá sá val…

Ezért a tör té net „hi á nyos sá ga i -
ról” csak el te rel jük a fi gyel met, ha –
szo kás sze rint – a ki té rő mon da ton
el mél ke dünk: „nincs em be rem”.
Hogy az tán a se gí tés szük sé ges sé -
gé ről, dia kó ni ai fel ada tok ra buz dí -
tás ról pré di kál junk, vagy ép pen a
se gí te ni nem aka rás saj ná la tos ál do -
za ta ként tün tes sük föl a be tes dai
be te get. Mert ez mel lék vá gány.
Fél re ér té sen ala pul. A be tes dai me -
den ce szé lén más ról volt szó.

„Az én Atyám mind ez ide ig mun -
kál ko dik, én is mun kál ko dom.” (Jn
5,17) Ezt tet te Jé zus. S ezt a ko no -
kul más ról be szé lő sem tud ta meg -
aka dá lyoz ni. És az ered mé nye:
„Íme, meg gyó gyul tál…”

Gé mes Ist ván 

Csa lá dos tá bor
apá cai test vé rek kel

Meg lep ve
a meg szo kott ál tal

Hi szek hi tet le nül egy Is ten ben,
min den ha tó Atyá ban, 
Menny nek és föld nek
te rem tő jé ben.
A mennyet még csak-csak, hi szen
ott min den har mo ni kus.
De ezt a föl det is?!
Ahol em ber em ber nek far ka sa?

Hi szek hi tet le nül Jé zus
Krisz tus ban…
Jé zus ban még csak-csak, hi szen
nagy ta ní tó volt,
meg or vos meg ba rát meg köl tő…
De hogy ő Krisz tus is lett vol na?
Mi az, hogy Is ten egy szü lött Fia,
meg hogy fo gan ta tott
Szent lé lek től?
Szűz Má ri át jó, ha ki hagy juk eb ből,
elég, ha én be le ke rül tem eb be, mint
Pi lá tus a Kré dó ba.
A meg fe szí tést és a ha lált bru tá lis nak
tar tot tam már Mel Gib son fim jé ben is, 
a po kol ra szál lást pe dig vég képp
nem ér tem.

A fel tá ma dást és a menny be me ne -
telt meg hagy juk a pa pok ra!

Hi szek hi tet le nül Szent lé lek ben…
A lé lek ben még csak-csak, hi szen
szük ség van va la mi föl döntú li erő re.
De hogy ő szent vol na? Meg har ma -
dik is te ni sze mély?
Meg az tán mi re me gyek az egy ház -
zal, ami nek nem is ér tem ré gi es
nyel vét?
A szen tek kö zös sé gé vel meg vég -
képp hagy ja nak bé kén!
A bű nök bo csá na ta jó len ne, hi szen
sok szor rám ne he ze dik va la mi meg -
ne vez he tet len te her.
A test fel tá ma dá sá val és az örök
élet tel az tán már megint nem tu dok
mit kez de ni.
Hi szek, se gíts hi tet len sé ge men!
Aka rom.

Gyer me kem, ne a fe jed del pró bálj hin ni,
ha nem a szí ved del.
Bíz zál ab ban, aki től éle te det kap tad.

Bíz zál ab ban, aki meg sza ba dít a rád
ne he ze dő te her től.
Bíz zál ab ban, aki kö zös ség be he lyez té ged.
Té zi sek meg ta nu lá sa he lyett gyer me ki
bi za lom le het ben ned.

Nem élsz hi á ba.
Nem ránt le az ör vény.
Nem ma radsz ma gad ra.

Ne a fe jed del pró bálj hin ni, ha nem a
szí ved del.

Bí zom az egy Is ten ben, min den ha tó
Atyá ban.
Bí zom Jé zus Krisz tus ban, az ő egy -
szü lött Fi á ban.
Bí zom Szent lé lek ben és az egy ke -
resz tyén anya szent egy ház ban.
Úgy le gyen, ámen.

Fa bi ny Ta más

Az írás meg je lent a Ha tár men ti me -
di tá ci ók cí mű kö tet ben (szerk. Sza bó
La jos, Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2008).

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

4. Akarsz-e?

Hit és hi tet len ség ha tá rán

La punk ha sáb ja in több al ka lom mal
kö zöl tünk írá so kat, me lyek az er -
dé lyi apá cai és a bu da pes ti De ák té -
ri gyü le ke zet test vér kap cso la tá ról
ad tak hírt. A még min dig élő kö te -
lék meg lé tét mi sem bi zo nyít ja job -
ban, mint hogy az évi rend sze res
ta lál ko zá sok so rá ba né hány év vel
ez előtt be épült egy újabb elem is: a
De ák té ri gyü le ke zet csa lá dos tá -
bo rá nak im már ál lan dó részt ve vői
az apá cai lel kész há zas pár és gyer -

me ke ik. Idén jú li us 26-ától au gusz -
tus 1-jé ig a Tol na me gyei Fadd-
Dom bo ri egyik if jú sá gi tá bor he lye
adott ott hont a ren dez vény nek.
A tá bor ban ti zen hét csa lád volt je -
len, így az össz lét szám a het ven -
hez kö ze lí tett. (Rend ha gyó írá -
sunk a tá bor ról az 1. oldalon.) Ké -
pün kön az apá cai lel kész csa lád:
Si mon Lász ló és Ilo na, va la mint
gyer me ke ik, Ger gő és Zsely ke.

SZŰCS PETRA felvétele

„Ek kor meg nyílt a sze mük, és fel is mer ték” (Lk 24,31a)



2015. augusztus 23. • 3

– Szlo vén anya nyel vű ként ho gyan,
mi lyen in dít ta tás ból je lent ke zett Ma -
gyar or szá gon lel kész kép zés re?

– Már ál ta lá nos is ko lás ko rom -
ban gon dol kod tam a lel ké szi pá -
lyán, de ná lunk, mi vel ki csi az
egy ház, nem me het az em ber csak
úgy teo ló gi á ra. És mi vel nem volt
ki lá tás ban ak kor sza bad gyü le ke -
zet, ezért nem is eb ben az irány -
ban ta nul tam to vább. Me ző gaz da -
sá gi mér nök nek ké szül tem, ami -
kor jött a le he tő ség, hogy el in dul -
hat nék ezen az úton, az zal a fel té -
tel lel, ha Bu da pest re me gyek
egye tem re. Ugyan is a két nyel vű
ma gyar–szlo vén lel kész, Ska lics
Gusz ti bá csi már nem tud ta el lát ni
a szol gá la ta it, és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház is évek óta
szó lí tot ta az egy há zun kat, hogy
küld je nek va la kit. Per sze a nyelv -
tu dá som ak kor alap szin tű nek se
volt mond ha tó. Nagy ma mám csak
ennyit ta ní tott ne kem: en ni, in ni,
sze ret ni, más nem kell. Úgy hogy
el men tem Gusz ti bá csi hoz, hogy
mit te gyek, ho gyan ta nul jak meg
ma gya rul, er re ő csak annyit mon -
dott: Ol vass, fi am! És hoz zám vá -
gott egy köny vet. 

Va la hogy így in dul tam… Ott -
hagy tam a szlo vén egye te met, és
ké szül tem Bu da pest re, de annyi ra
fél tem, hogy még az év nyi tó ra

sem mer tem el men ni. Ak kor még
nem tud tam, mi lyen nagy ter ve -
ket tar to gat szá mom ra az Is ten. 

– Hogy tel tek a teo ló gus évek? Me -
lyek vol tak a leg meg ha tá ro zóbb ta -
pasz ta la tok, me lye ket az egye te mi ta -
nul má nyai so rán gyűj tött?

– A nyelv mi att ne héz volt az
ele jén, de a tár sa im na gyon so kat
se gí tet tek. És az egye tem is. Is te -
ni cso da volt, hogy már a má so dik
fél év ben ké pes vol tam si ke res
vizs gá kat le ten ni. Va la hogy min -
den aka dály el há rult. Pe dig a nyel -
vek től fél tem, ho gyan fo gom a hé -
bert, gö rö göt ma gya rul meg ér te -
ni. De tel je sen alap ta lan volt a fé -
lel mem, so ká ig ked ven ce im vol -
tak ezek a tan tár gyak. A ta nul má -
nya im vé gé re pe dig a gya kor la ti
tár gyak vál tak a leg fon to sab bak -
ká, szív tam ma gam ba az in for má -
ci ó kat, ta pasz ta la to kat, és már
vágy tam ar ra, hogy éles ben is ki -
pró bál has sam ma gam. 

– Je len leg Szlo vé ni á ban szol gál.
El me sél né, ho gyan ve ze tett vissza az
út ja szü lő föld éjé re, és mi lyen fel ada -
to kat lát el mos ta ná ban?

– Mi kor Ma gyar or szág ra jöt -
tem, volt ben nem egy kép a lel ké -
szek ről, tet szett ez a hi va tás, is -
mer tem az egy há zat, még is ilyen
messzi re kel lett el jön nöm, hogy
va ló di el hí vást kap jak, hi szen már
itt, az egye te mi évek alatt lett Jé -
zus sze mé lyes Meg vál tóm má.
A ma gam ere jé ből sem mi re se ju -
tot tam vol na, va ló szí nű leg vissza -
for dul tam vol na ha za. Ám Is ten
be le nyúlt az éle tem be, és on nan -
tól az egész kül de té sem tel je sen új
ér tel met ka pott. És az a lel kész -
kép is meg vál to zott ben nem,
amellyel ér kez tem. Itt hal lot tam
elő ször, hogy a pa ró kia fa lai üveg -
ből van nak. Ezen na gyon el cso -

dál koz tam, mert ott hon job bá ra
olyan pél dá kat lát tam, ahol a csa -
lád és a szol gá lat nem iga zán ta lál -
ko zik. E gon do lat me ne tén ju tot -
tam odá ig, hogy a dip lo ma mun ká -
mat a lel ké szi há zas ság ról, csa lád -
ról ír tam Lu ther Már ton és Bo ra
Ka ta lin mint el ső evan gé li kus lel -
kész pár pél dá ja alap ján.

Az egye te mi éve ket összes sé gé -
ben na gyon él vez tem, so kat fo ciz -
tunk a fi úk kal, sok ba rá tot sze rez -
tem, sze ret tem a kol lé gi u mi éle tet
is, még bel ső ko or di ná tor is let tem a
hall ga tói ön kor mány zat ban. Szer -
vez tünk teo ló gus na po kat Szlo vé ni -
á ban, tá bo roz ta tá sok, szupp li ká ci -
ók – min den gyü le ke zet nek na gyon
há lás va gyok, ahol va la ha is meg for -
dul tam. Egy évet Lip csé ben is el -
tölt het tem a fe le sé gem mel, ren ge -
teg anya got gyűj töt tem a szak dol -
go za ti té mám hoz.

Nem is volt kér dés, hogy ne tér -
nék vissza, hi szen raj tam kí vül
nin csen ma gya rul be szé lő lel kész
Szlo vé ni á ban. Ezt az az óta már
fe le sé gem nek is el mond tam rög -
tön az el ső ran de vún: az egye tem
vé ge után vissza kell tér nem, en -
nek tu da tá ban jöj jön el a kö vet ke -
ző ran de vú ra ve lem. 

Je len leg a má so dik káp lá ni – se -
géd lel ké szi – éve met kezd tem
meg, en nek vé gez té vel lesz itt egy
vizs gám és egy ki sebb dip lo ma -
mun kám, ame lyek ha si ke rül nek,
ak kor ke rül sor az or di ná ci ó ra.
A men to rom Le on No vak mu ra -
szom ba ti lel kész, mel let te dol go -
zom egy csa pat tag ja ként, emel -
lett Lend ván lá tom el a két nyel vű
lel ké szi szol gá la tot, egy elő re még
nem he lyi lel kész ként, és időn -
ként Len ti ben is meg for du lok.

A két nyel vű szol gá lat na gyon
ér de kes, na gyon él ve zem is. Min -

den szlo vé nul és ma gya rul fo lyik
az is ten tisz te le ten. Két nyel ven
hang zik el a li tur gia, mind a két
nyel ven el mon dom a pré di ká ci ót
is. Ta lán ki csit hosszabb, mint egy
át la gos is ten tisz te let, de kö zös -
ség ben ez nem gond. A hit tan órá -
kon ma gyar köny vet hasz ná lunk,
de min dig két nyel ven zaj la nak. 

– Me lyek azok a te rü le tek, ahol a leg -
több örö möt, és me lyek azok, ahol a
leg több ne héz sé get ta pasz tal ja?

– Nem ér zem azt, hogy kü lö nö -
seb ben bár mi is ne héz sé get okoz -
na. A ka zu á lis szol gá la tok azok,
ame lyek szá mom ra nagy vég le te -
ket fog lal nak ma guk ba. Mi vel ez
itt egy kis kö zös ség, nagy öröm,
ami kor es ke tek vagy ke resz te lek,
de ugyan az zal a csa lád dal ter mé -
sze te sen a sír nál is ta lál ko zom.
Sze re tem, hogy ré sze va gyok a
gyü le ke zet nek, és ezért még in -
kább át tu dom érez ni eze ket az
örö mö ket, hi szen egy szer, nem is
olyan ré gen én is ott tér del tem az
ol tár előtt. Cso dás ér zés volt. De
még na gyobb öröm volt, mi kor a
kis lá nyo mat vit tük a ke resz te lő -
me den cé hez. Még most is el szo -
rul a szí vem, ami kor kis gyer me -
ke ket ke resz te lek, mi lyen fel eme -
lő ér zés, és cso dás aján dé ka ez Is -
ten nek. 

Más részt na gyon sze re tek a fi a -
ta lok kal és a gyer me kek kel fog lal -
koz ni, idén elég sok hit tan- és kon -
fir man dus cso por tom is volt. Ezek -
kel a ge ne rá ci ók kal na gyon jól meg -
ta lá lom a han got. Él ve zem a ve lük
va ló szol gá la tot. És mint hogy va la -
ha két ke zi mun kás ként dol goz tam,
sze re tem a temp lom kö rü li mun ká -
kat is vé gez ni, be se gí te ni.

A mu ra szom ba ti temp lom ban
sok tu ris ta cso port meg for dul, so -
kan Ma gyar or szág ról ér kez nek.

Min dig na gyon örü lök, ha be szél -
he tek ne kik egy ki csit a Mu ra vi -
dék ről, és új em be rek kel ta lál ko -
zom. 

Mi ó ta meg szü le tett Oli vi ja lá -
nyom, in dí tot tunk egy ba ba-ma -
ma klu bot is a gyü le ke zet ben.
Ren ge teg ál dás van raj ta, és fel -
eme lő ér zés lát ni ezt a kis éle tet is,
ahogy mo zog a töb bi gye rek kö -
zött, együtt ve ze ti ve lünk a cso -
por tot. Ne héz meg fo gal maz ni, mi
az, ami iga zán kü lön öröm vagy
ne héz ség len ne. Az egész szol gá lat
szá mom ra tény leg öröm! Ne kem
nincs az zal gon dom, hogy üveg -
ből van nak a pa ró kia fa lai, nem
aka rom a csa lá do mat sem ki zár ni.
Mind a hár man együtt szol gá lunk,
a gyü le ke ze tek ré szei va gyunk, és
en nél na gyobb ál dás nincs is ta lán. 

– Vé ge ze tül: mi ben lát ja a bé kés
együtt élés nek és an nak a zá lo gát,
hogy ki-ki meg őriz hes se a sa ját iden -
ti tá sát?

– Nem rég pont ar ról pré di kál -
tam a cso dá la tos hal fo gás tör té ne -
te kap csán, hogy a he lyes is ten is -
me ret ve zet el a he lyes ön is me ret -
hez, és az ve zet vé gül az Is ten sze -
rin ti he lyes élet hez és cse le ke de -
tek hez. Ha nem is me rem Is tent,
ha Jé zus nem sze mé lyes Meg vál -
tóm, ak kor na gyon ne héz bé kes -
ség ben él ni. Hi szen leg töb ben a
sa ját bol dog sá gu kért és a sa ját iga -
zu kért küz de nek. Ha az Is ten fé -
nyé ben meg lá tom, mennyit is
érek, és ki va gyok va ló já ban, ak -
kor az iden ti tá som mal is tisz tá ban
va gyok, ak kor va ló di ke gye lem -
ből élek, és tel je sen más ér tel met
kap nak a nem ze ti sé gi kér dé sek is.
Nem a sa ját jo ga i mért har co lok, és
nem aka rok má so kat el ta pos ni. 

Én ar ra tö rek szem, hogy mi nél
töb ben el jus sa nak er re a he lyes
ön is me ret re, iden ti tás ra az evan -
gé li um ál tal. És ha eh hez két nyel -
vet és két kul tú rát kell hasz nál -
nom, hát meg te szem, sőt kö te les -
sé gem is, hi szen eze ket Is ten től
kap tam. Nem aka rom el ás ni a
szán tó föld be, sok kal in kább meg -
száz szo roz ni sze ret ném. 

Szűcs Pet ra

Kö rül be lül ti zen négy órá nyi mik -
ro bu szos, vi dám, de fá rasz tó uta -
zás után ér kez tünk meg Pest hi -
deg kút ról Gyi mes kö zép lok-Bo -
ros pa takára, a Köz-ép-pont er dé lyi
lu the rá nus if jú sá gi ta lál ko zó ra.
Oda ér ve rög tön el iga zí tást kap -
tunk, hogy el ke rül jük a „bo lon dé -
ri át”, az tán re giszt rál nunk kel lett.
Gör dü lé ke nyen ment a be je lent -
ke zés, min den ki ka pott név kár -
tyát, prog ram fü ze tet, kar sza la got
és egy mű anyag gömb be zárt eső -
ka bá tot, amely min den kit fel vil la -
nyo zott: ál lan dó an ki akar tuk pró -
bál ni.

Gyö nyö rű volt a hely, a le ve gő
friss, de me leg, s csak es te vált ki -
csit csí pős sé az idő. Emi att az tán
nem is bán tuk, hogy mint egy
húsz perc nyi sé tá ra kap tunk szál -
lást, an nál is in kább, mi vel így
csak szó be széd ből hal lot tunk az
éj sza kai han gos ko dá sok ról. 

Egy ha gyo má nyos gyi me si fa -
ház ban szál lá sol tak el min ket, de
vol tak, akik az is ko lá ban vagy sá -
tor ban alud tak, ne kik az éj sza kai
le hű lés már nem volt olyan kel le -
mes. A nem ke vés és fi nom ételt,
ame lyet a he lyi asszo nyok főz tek,
a ré gi csűr ben fo gyasz tot tuk el.
Az el en ged he tet len ét rend-ki egé -

szí tő ket, mint a jég krém vagy a
„ha gyo má nyos gyi me si” ba nán, a
he lyi kis bolt ban sze rez tük be. 

A sű rű prog ram ke re té ben hall -
hat tunk ke rek asz tal-be szél ge té -
se ket is. A leg na gyobb él ményt
Kal lós Zol tán, az élő le gen da je len -

tet te, aki sze mé lye sen mu tat ta be
gyűj té se it, így a he lyi, gyi me si
kul tú rát is job ban meg is mer het -
tük. Volt azon ban két olyan elő -
adás is, ame lye ken a „Ha tá rok” té -
má hoz kap cso lód va nem vált vi lá -
gos sá, hogy va jon hol a ha tár a
krisz tu si élet szem lé let és a szám -
misz ti ka, a csak rák vagy a fi a tal

kö zön ség előtt ki fe je zett, más né -
pek irán ti gyű lö let kö zött. 

Az es ti elő adá sok, bu lik fan tasz -
ti kus han gu lat ban tel tek, és min den
kor osz tály szá má ra akadt meg fe le -
lő prog ram. El ső es te a pop ze nét
ked ve lők szó ra koz hat tak a leg job -

ban, a má so dik es te pe dig a né pi
kul tú ra je gyé ben telt. Vas zi Le ven te
és ta nít vá nyai fer ge te ges mű sort
ad tak, ízes, vic ces me sék kel, gyi -
me si tán cok kal, ke ser ves és vi dám
da lok kal. Elő adá suk annyi ra tet -
szett min den ki nek, hogy so kan
azért vá sá rol tak a ta lál ko zó pó ló já -
ból, mert a be vé tel ből ezt a csa pa -

tot tá mo gat ták. Ez után jó han gu la -
tú tánc ház ke re ke dett, ame lyen
olyan so kan vet tünk részt, hogy
alig fér tünk be a csűr be. 

De a har ma dik, a zá ró est volt a
csúcs. A Co ve rock Band ré gi slá ge -
re ket ját szott, nem is akár hogy.
Aki élt és moz gott, tán colt. Az
ön kén te sek – a szer ve zők – is ki -
ad ták ma guk ból az el múlt na pok
fe szült sé gét, és a min den fé le ren -
dű-ran gú lel készt is be le ért ve rop -
ták, sőt még a mik ro font is meg ka -
pa rin tot ták egy idő re. 

Az idei Köz-ép-pont té má ját a
ha tá rok ad ták, amit a részt ve vők
kö re is tük rö zött, hi szen nem csak
Er dély ből, ha nem Ma gyar or szág -
ról is je len tős szám ban ér kez tünk.
Eh hez kap cso ló dott a hely szín is,
hi szen mind össze ki lenc ki lo mé -
ter re vol tunk az ezer éves ha tár -
tól, aho vá a har ma dik na pon el is
gyalogol tunk. 

Az el ső na pon össze ál lí tott, kö -
rül be lül har minc fős ra jok ban in -
dul tunk el, és út köz ben kü lön bö -
ző fel ada to kat kel lett meg ol da -
nunk, ame lyek egy ál ta lán nem
vol tak egy sze rű ek. Va jon meg
tud ja-e pél dá ul mon da ni bár ki,
hogy ha a DNS-ün ket ki egye ne -
sít jük, mi lyen hosszú lesz? Vagy

hogy Nóé pa rancs ba kap ta-e,
hogy a bár ká ra bál nát is vi gyen
ma gá val? Ha igen, ak kor az leg kö -
ze lebb jöj jön, és se gít sen ne künk.
Az út na gyon jól telt, de a na pos
idő el le né re si et nünk kel lett, mert
dél után ra vi hart jó sol tak, így csak
egy kis zsí ros ke nye re zés nyi pi he -
nőt tar tot tunk fel fe lé. 

Ahogy fel ér tünk a hegy te tő re,
va ló ban „szé les re tá gult a ha tár”,
lé leg zet el ál lí tó volt a ki lá tás. Itt
egy rö vid áhí ta tot tar tot tunk, és
in dul tunk is vissza. A tú ra is, és
ma ga a ta lál ko zó is iga zi Köz(ös -
ség)-ép(ítő)-pont volt. Sok új ba -
rá tot sze rez tünk a kéz mű ves-fog -
lal ko zá so kon is. 

Az áhí ta tok, is ten tisz te le tek kü -
lö nö sen el gon dol kod ta tó ak vol -
tak, a ze nei kí sé ret mél tó han gu la -
tot te rem tett, min den ki együtt
éne kelt. A pré di ká ci ók kö zött volt
rap, ének lés, tor náz ta tás, mű fa ji
ha tá ro kat is fe sze get ve ez zel. Va -
ló di sza bad sá got je len tő jé zu si fa -
la kat pró bál tunk épí te ni s a vi lá gi
ha tá ro kat rom bol ni, hogy ért sük a
2015-ös Köz-ép-pont ta lál ko zó igé -
jét: „El jön a nap, ami kor fel épí tik fa -
la i dat, azon a na pon szé les re tá gul a
ha tár.” (Mik 7,11)

Prőh le Jan ka

„Az egész szol gá lat szá mom ra tény leg öröm!”
Be szél ge tés Mit ja And re jek mu ra szom ba ti se géd lel késszel

Aki va la ha is be szél ge tett már pro tes táns lel késszel, ne tán ma ga is az, min den két sé get ki zá ró an is me ri a
mon dást: „A pa ró kia fa lai üveg ből van nak!” Ez a mon dat ál ta lá ban ne ga tív ér te lem ben hang zik el, és azt
su gall ja, hogy aki lel kész ség re ad ja a fe jét, az szá mol jon az zal, hogy a ma gán éle té be má sok nak is be te kin -
té sük le het. Lé te zik azon ban egy má sik ol va sat is: tu do má sul kell ven ni, hogy a lel kész nek mo rá lis fe le lős -
sé ge is van a gyü le ke zet éle té ben, és sze mé lyes pél da mu ta tás sal is hoz zá kell já rul nia ah hoz, hogy hi te les -
nek tart sa őt a rá bí zott nyáj. A szlo vén anya nyel vű, ma gya rul né hány éve még szin te egy ál ta lán nem be szé -
lő, ma vi szont nyel vi leg per fekt Mit ja And re jek azok kö zé tar to zik, akik a fen ti mon da tot nem te her ként,
ha nem ál dás ként, le he tő ség ként élik meg.

Szé les re tá gult ha tá rok – szub jek tí ven
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Kat man du, Ne pál. A nyolc ezer-
hét száz em ber éle tet kö ve te lő má -
ju si föld ren gés az egész Hi ma lá ja
hegy sé get el moz dí tot ta a he lyé ről.
A Mount Eve rest pél dá ul há rom
cen ti mé tert moz dult el dél nyu gat
fe lé – ér de kes, hogy a hegy egyéb -
ként ép pen el len ke ző irány ban
mo zog: éven ként négy cen ti mé -
tert tesz meg észak ke let fe lé.

Tü bin gen, Né met or szág. Egy
teo ló gi ai dip lo mát szer zett nő
sza kí tott egy há zá val, mert az it te -

ni ró mai ka to li kus teo ló gi ai fa kul -
tá son el uta sí tot ták a dok to ri
disszer tá ci ó ját. A vá ros Lustnau
ne gye dé ben most ő „üze mel te ti”
az or szág leg el ső po li te is ta, az az
sok is ten hí vő temp lo mát. Már áll
az épü let ben egy jég kor sza ki Vé -
nusz, egy dél-ame ri kai kí gyó is -
ten nő és az in di ai Ká li is ten nő
szob ra. Az üze mel te tő nagy hír -
ve rés sel kí nál ja hely szín ként a
temp lo mot es kü vők re, te me té -
sek re és min den faj ta ren dez vény -
re, ame lyek kel va la mi kép pen
„gyü le ke ze tet” sze ret ne ki ala kí ta -
ni. Ígé re te sze rint ha ma ro san ger -
mán is ten sé gek is ke rül nek az
épü let be, ám a temp lom leg főbb
alak ja az egyip to mi is ten pár, Ízisz
és Ozi risz lesz, úgy is, mint az an -
tik vi lág „leg von zóbb kép vi se lői”.

Obe ram mer gau, Né met or szág.
1634 óta ün nep lik a vá ros ka la kói
egy sú lyos jár vány ból va ló meg sza -
ba du lá suk em lé két Jé zus szen ve -
dés tör té ne té nek szí ni elő adá sá val.
A já ték bib li ai alak ja it he lyi la ko sok
ele ve ní tik meg, sőt a fa fa ra gók tól a
tech ni kai elő ké szí tő kig min den ki
kö zü lük ke rül ki. Száz ez rek za rán -
do kol nak el a vi lág min den tá já ról,
hogy itt „élő ben” él jék át Krisz tus
szen ve dés tör té ne tét. Az elő adást
éve ken át ér ték tá ma dá sok a szö ve -
gek ál lí tó la gos an ti sze mi tiz mu sa
mi att. Az idén új ra vi ta tá madt,
mert a ren dez vény mű vé sze ti ve -
ze tő je fő mun ka tár sá nak egy hu -
szon hat éves musz lim fér fit vá lasz -
tott, aki kis gye rek ként mint sta -
tisz ta már ti zen hat év vel ez előtt
sze re pelt az elő adás ban.

Can ber ra, Auszt rá lia. Egy je len -
tés sze rint 2010-ben vi lág szer te 49
ezer em ber esett a ter ro riz mus ál -
do za tá ul, négy év vel ké sőbb pe -
dig már 180 ezer. A vi lág brut tó
össz jö ve del mé nek 13,4%-át, az az
14,3 bil lió dol lárt köl töt tek el
fegy ver ke zés re. A vi lág leg bi -
zony ta la nabb, há bo rú súj tot ta or -
szá gai Szí ria, Irak, Af ga nisz tán,
Dél-Szu dán és Uk raj na. A leg bé -
ké sebb or szá gok so rát Iz land, Dá -
nia, Auszt ria és Új-Zél and ve ze ti.

Genf, Svájc. Az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi Fő -
biz tos sá gá nak köz lé se sze rint
2014 vé gén 59,5 mil lió em ber
kény sze rült ott ho na el ha gyá sá ra,
és lett me ne kült té. Ez zel szem ben
csak 127 ezer em ber tér he tett
vissza la kó he lyé re – ha a har cok -
ban le nem rom bol ták. 

Frank furt, Né met or szág. Moz gó
vi lág ban élünk, gyak ran va gyunk
úton. A tech ni kai fej lő dés ké nyel -
me seb bé tet te uta zá sa in kat, de
hosszú út ja in kon so ká ig nél kü löz -
tük a meg fe le lő „pi he nő he lye -
ket”, ahol az uta zás mo no tó ni á já -
ból ki kap cso lód ha tunk. Eb ből a
meg fon to lás ból szü let tek olyan
ká pol nák, temp lo mok, ame lyek
pi he nés re hí vo gat ják az uta zó kat.
Né met or szág ban 1894 óta áll a vo -
na ton uta zók ren del ke zé sé re az
úgy ne ve zett „Bahn hofs mis si on”,

és 1958-ban szen tel ték föl az el ső
„au tó pá lya-ká pol nát”. A maj na-
frank fur ti re pü lő té ren 1972-ben
nyi tot ta meg ka pu it az el ső re pü -
lő té ri ká pol na. A re pü lő tér igaz -
ga tó sá ga most azt kér te, hogy ki -
bő ví tett épü le te i ben is ren dez ze -
nek be ha son ló kat. 

Ber lin, Né met or szág. Az or szág -
ba ér ke zett me ne kül tek és gaz da -
sá gi be ván dor lók kö zül gon do san
ki kell vá lo gat ni azo kat, akik szá -
má ra lét kér dés volt ha zá juk el ha -
gyá sa. Azt azon ban, hogy ki a va -
ló ban po li ti kai me ne kült, a bü rok -
ra ták nem min dig íté lik meg ide jé -
ben és igaz sá go san. Ilyen ké tes

ese tek ben he lyi evan gé li kus gyü -
le ke ze tek nyúj ta nak me ne dé ket
szá muk ra – bib li ai ala pon –, hogy
meg ment sék őket a ki uta sí tás tól.
2014 ele jén 82 ilyen eset volt, nap -
ja ink ra pe dig 411-re emel ke dett a
szá muk. A bel ügy mi nisz ter in tet -
te a se gít ség nyúj tás ban részt ve -
vő ket: tet tük kel ne akar ják alá ás ni
az ér vé nyes tör vé nye ket. Az érin -
tet tek er re til ta ko zás sal fe lel tek.

Va ti kán vá ros. As si si Szent Fe renc
vi lág hí rű Nap him nu sza Is ten di -
csé re té vel kez dő dik: „La u da to si”
(„Légy ál dott” vagy „Té ged di -
csé rünk”). Ugyan így kez dő dik
Fe renc pá pa en cik li ká ja (ta ní tó ira -
ta), amely ben mai tár sa dal ma ink
visszás sá ga it, sőt meg bo csát ha tat -
lan bű ne it os to roz za. So ha ed dig
pá pa nem mond ta ki, hogy a klí -
ma vál to zás nak és a ter mé sze ti
kin csek el her dá lá sá nak ki zá ró lag
mi va gyunk a fe le lő sei. Óva to san
érin ti a gén tech ni ka elő nye it és
hát rá nya it. Ki fej ti, hogy a kör nye -
zet vé del me „kol lek tív jó”, és
hogy a ma gán va gyon kö te les sé ge -
ket is ró a bir to ko sá ra.

Tabh ga, Iz ra el. Me rény le tet kö -
vet tek el a Ge ne zá ret-tó part ján
ál ló, né met tu laj don ban le vő Ke -
nyér sza po rí tás-temp lom el len.
Egy szer ze tes kór ház ba ke rült, az
épü le tet ért kár mil li ók ra rúg. Az
iz ra e li rend őr ség már el fog ta az
el ső gya nú sí tot ta kat. A tá ma dók
ugyan azt ír ták a fal ra, mint amit
ra di ká lis zsi dó te le pe sek szok tak
ír ni ara bok vagy ke resz té nyek el -
le ni tá ma dá sa ik al kal má val: „A ha -
mis is te ne ket meg kell sem mi sí te -
ni.” Most újabb tá ma dás ér te a
temp lo mot: le égett egy ép pen hely -
reállított épü let rész.

Ham burg, Né met or szág. A Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy ház egy -
ko ri el nö ke, a szo ci ál eti kus Wolf -
gang Hu ber nyu gal ma zott püs pök
sze rint tel je sen ké szü let le nek va -
gyunk ar ra, hogy a Kö zel-Ke le ten a
val lás sal össze fo nó dó erő szak hul -
lám nak el len áll junk. Sze mé re ve -
tet te az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze té nek (ENSZ), hogy még csak
nem is re a gál ar ra, hogy egész em -
ber cso por to kat ki ir ta nak, csak
hogy et ni ka i lag és val lá si lag egy sé -
ges ál la mo kat hoz za nak lét re. Hat -
van év vel az ENSZ nép ir tás el le ni
kon ven ci ó já nak alá írá sa után ez
„vissza esés a bar bár ság ba”.

Ber lin, Né met or szág. Ér de kes
til ta ko zó tün te tés volt a hí res
Bran den bur gi ka pu nál. Azok til -
ta koz tak és kér tek jó vá té telt,
aki ket a kom mu nis ta Ke let-Né -
met or szág ban po li ti kai okok ból
úgy ne ve zett „át ne ve lő tá bo rok -
ba” kény sze rí tet tek, vagy el vet -
ték őket szü le ik től, és ide ge nek -
nek ad ták őket örök be. A tün te -
tők ar ra a szo mo rú tény re em lé -
kez tet tek, hogy az ál lam tel je sen

meg fe led ke zett az ügyük ről és
ró luk, az ál do za tok ról. Így lett az
NDK-jog fosz tott ság ból má ra né -
met jog!

Re ut lin gen, Né met or szág. Carl
Lo e we ora tó ri u mot szer zett a
hat száz év vel ez előtt mág lyán el -
ége tett cseh re for má tor, Husz
Já nos em lé ké re. A mű nek 1841-
ben volt a be mu ta tó ja, de az tán
hosszú idő re fe le dés be me rült.
Az it te ni Fil har mó nia ze ne ka ra
– kó ru sok be vo ná sá val – most
fel újí tot ta a mű vet, majd meg hí -
vást ka pott Prá gá ból, hogy az ot -
ta ni nagy köz pon ti Husz-ün nep -
sé gek ke re té ben ad ja elő a há -
rom ré szes ora tó ri u mot.

An ka ra, Tö rök or szág. A par la -
men ti vá lasz tá so kon négy ke resz -
tény je lölt nek si ke rült be jut nia a
tör vény ho zó tes tü let be. Már az
elő ző pe ri ó dus ban tag volt az
arám Erol Do ra kép vi se lő. Most
há rom ör mény ke resz tény csat la -
ko zott hoz zá. A négy ke resz tény
mel lett két ja zi di val lá sú is tag ja
lett az or szág gyű lés nek

Sza ra je vó, Bosz nia-Her ce go vi na.
Az or szág ban tett rö vid lá to ga tá -
sa kor Fe renc pá pa el uta sí tó lag
szólt az úgy ne ve zett „pri vát”
Má ria-je le né sek ről. Sze rin te Má -
ri át ne ala cso nyít suk le va la mi fé le
hír ho zó vá, aki egyes sze mé lyek -
nek bi zo nyos idő ben pri vát üze -
ne te ket köz ve tít. Nem et től ke -
resz tény a ke resz tény, ha nem ha
egye dül Jé zu son tá jé ko zó dik. „Is -
ten leg vég ső sza va Jé zus, és ezen
fe lül nincs más” – mond ta a pá pa.
Nyi lat ko za tát töb ben úgy ér tet -
ték, hogy ez zel bí rál ta a her ce go -
vi nai Medzsu gor jé ban ün ne pelt
Má ria-je le né se ket.

Va ti kán vá ros. A mai tár sa da lom
szá má ra ért he tet len, hogy a ke -
resz tény ség még a leg főbb ün ne -
pét, a fel tá ma dás hús vét ját sem
tud ja együtt ün ne pel ni. Kö zös
idő pont ban kel le ne meg ál la pod ni
vég re. A ró mai ka to li kus egy ház
haj lan dó le mon da ni ed dig vé del -
me zett ér ve i ről az egy ség ked vé -
ért – ezt kö zöl te le ve lé ben Fe renc
pá pa I. Bar to lo ma i osz kons tan ti ná -
po lyi és I. Ki rill moszk vai pát ri ár -
kával. Ar ra hi vat ko zott, hogy
egy há zá nak ez az aján la ta már VI.
Pál pá pa óta az asz ta lon fek szik,
csak vég re ko mo lyan kel le ne be -
szél ni és dön te ni is ró la. 

To ri no, Olasz or szág. Fe renc pá pa
meg lá to gat ta a hí res „tu ri ni lep -
let”, ame lyet új ra meg mu tat tak a

nyil vá nos ság nak. Ugyan ezen a lá -
to ga tá sán fel ke res te a val den sek
temp lo mát is – ő az el ső pá pa, aki
ezt meg tet te. Egy há za ne vé ben
bo csá na tot kért az év szá za do kon
át kí mé let le nül ül dö zött val dens

ke resz té nyek től. Vald Pé ter (Pet rus
Val des) ly o ni ke res ke dő moz gal ma
a 13. szá zad ban in dult. Mél tán so -
rol juk Valdot az úgy ne ve zett „elő -
re for má to rok” kö zé. Utó dai 1532-
ben csat la koz tak a re for má ci ó hoz.
Je len leg száz ezer re te he tő a val -
den sek szá ma, kö zü lük min den ne -
gye dik Olasz or szág ban él.

Ürüm csi, Kí na. A nyu gat-kí nai
Hszin csi ang tar to mány ban élő uj -
gu rok musz lim val lá sú ak. A kínai
ko munis ta rend szer azon ban min -
dent meg tesz, hogy „le szok tas sa”
őket er ről. Ép pen a ra ma dán hó nap -
já ban, ami kor a hí vő musz li mok
nap kel té től nap nyug tá ig se nem
ehet nek, se nem ihat nak, vet te kez -
de tét új ra erő sza kos esz kö zök kel
az uj gu rok „át ne ve lé se”. Uj gur hi -
va tal no kok nak meg til tot ták, hogy
be tart sák a ra ma dán elő írá sa it, kí nai
kol lé gá i kat pe dig ar ra kény sze rí tik,
hogy be súg ják az uj gu ro kat, ha
azok még is ra gasz kod nak val lá suk -
hoz. Ét kez dé ket, ven dég lő ket ar ra
buz dí ta nak, hogy jobb nál jobb éte -
lek kel csá bít sák az uj gu ro kat a val -
lá si elő írá sok meg ta ga dá sá ra. Két
év vel ez előtt az egyik ke rü let ben
emi att lá za dás tört ki, ame lyet a ha -
ta lom bru tá li san le vert: hu szon egy
em ber az éle té vel fi ze tett, mert ra -
gasz ko dott hi té hez. 

Ma inz, Né met or szág. Szü lők nek
kel lett meg tud ni uk sa ját gye re ke -
ik től, hogy az egyik egy há zi óvo -
dá ban a má sik meg ölé sé vel, ne mi
erő szak kal vagy dol ga ik el rab lá sá -
val fe nye ge tik egy mást a gyer me -
kek, és ez mint egy „hoz zá tar to zik
az óvo dai min den na pok hoz”. Ri -
ad tan kér dez zük: az már a mai tár -
sa da lom ál tal erő sza kolt „gen -
derideo ló gi ai át ne ve lés nek” a cso -
dás ter mé ke, ha há rom–hat éves
gye re kek ne mi erő sza kot kö vet -
nek el egy má son? De a má sik kér -
dés sem ke vés bé fon tos: hon nan,
ki től ta nul ták ezek a gye re kek
mind ezt? Szü le ik től vagy „fel vi lá -
go sult” ne ve lő ik től? A he lyi püs -
pök ség azon na li ha tállyal el bo csá -
tot ta az óvo da tel jes sze mély ze -
tét, és nyo mo zást in dí tott. Kí ván -
csi an vár juk, mi kor kez dőd nek ut -
cai de monst rá ci ók – nem a gye re -
kek vé del mé ben, ha nem a püs -
pök ség in téz ke dé se el len… 

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)

Hí rek, ki te kin tés

EL HUNYT D. TER RAY LÁSZ LÓ

Lap zár tánk kor ér ke zett a szo mo rú hír, hogy la punk ala pí tó szer -
kesz tő je, D. Ter ray Lász ló evan gé li kus lel kész au gusz tus 8-án
91 éves ko rá ban Nor vé gi á ban vissza ad ta lel két Te rem tő jé nek.
1957-ben in dí tot ta út já ra az Úti társ ma gyar evan gé li u mi la pot,
mely a kül föl dön élő ma gyar evan gé li kus – idő vel pe dig már az
egész pro tes táns – di asz pó rát volt hi va tott meg szó lí ta ni, erő sí -
te ni. Az új sá got tíz évig je gyez te fe le lős szer kesz tő ként, a szer -
kesz tő bi zott ság nak pe dig 2008-ig – egé szen ad dig, míg a lap a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia gon do zá sá ba nem ke rült –
tag ja volt. Mél ta tó írást ró la az Úti társ kö vet ke ző szá má ban köz -
lünk. Le gyen ál dott az em lé ke! (A szerk.)


