
Mint ismeretes, 2009. május 22-
én fontos esemény színhelye volt
Debrecen: aláírták az egységes
Magyar Református Egyház al-
kotmányát. Az alábbiakban az
alkotmányozó zsinat üzenetét
adjuk közre.

Isten iránti hálával adjuk hírül,
hogy ma, 2009. május 22-én 11.00
órakor a magyarországi, kárpátal-
jai, délvidéki, erdélyi és partiumi
részegyházak aláírták a Magyar

Református Egyház alkotmányát.
Ezzel a lépéssel, közel húszévi fá-
radozás után, mi, magyar reformá-
tusok évszázados közösségünket
ebben a formában juttatjuk kifeje-
zésre. A magyar reformátusság a
reformáció évszázadától megtar-
totta lelki, szellemi egységét.
Összetartozásunkat még történel-
mi viszontagságok és politikai
szándékok sem tudták kikezdeni,
így a trianoni döntés és a 2004. de-
cember 5-i népszavazás sem tudta
szétzilálni közösségünket. Ezt a
közösségünket kifejezi az is, hogy
ma együtt ünnepelünk azokkal is,
akik már kifejezték csatlakozási
szándékukat, vagy még ezt idáig
nem tudták megtenni.

Ma ezzel a közös alkotmánnyal
is kifejezzük és megszilárdítjuk
egységünket. Alkotmányunk sze-
rint:

– Egyházunk tagja minden ke-
resztyén, aki a magyar református
egyházhoz tartozónak vallja ma-

gát, éljen bárhol a világban, és le-
gyen magyar vagy más anyanyelvû.

– Egyházunk a csatlakozó rész-
egyházak zsinati közössége, amely
törvényt alkot, és megnyilatko-
zik mindazokban a kérdésekben,
melyekre a részegyházak legma-
gasabb szintû testületei felhatal-
mazzák.

– Egyházunk alkotmánya bizto-
sítja és szabályozza a Kárpát-me-
dencén kívüli magyar református
egyházak csatlakozását is.

– Belsõ szervezeti rendszerük
kialakításában a részegyházak ön-
állóak és függetlenek. Kivételt ké-
peznek ez alól mindazon kérdé-
sek, amelyek a közös alkotmány-
ba vagy közös szabályzásra tar-
toznak.

Jézus Krisztus mondja: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet.”
Hisszük és valljuk, hogy Krisztus
igazsága szabadít meg minden
igazságtalanságból és nyomorú-
ságból. Hisszük, hogy gyógyító
hatalma megteremti Benne való
egységünket is. Hisszük, hogy ha
Õt követjük, a megbékélés eszkö-
zei lehetünk minden körülmé-
nyek között. Hisszük, hogy a ma-
gyar reformátusság összefogása
Jézus Krisztus egyetemes egyhá-
zának egységét és hiteles bizony-
ságtételét szolgálja, melynek mind-
nyájan tagjai vagyunk.

Krisztus a jövõ, kövessük
együtt Õt!

Forrás: www.reformatus.hu

Reformátusok
ünnepe
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Barmeni teológiai nyilatkozat címen vált ismertté az a
dokumentum, amelyet 1934. május 31-én, hetvenöt
évvel ezelõtt írtak alá olyan egyháziak és világiak,
akik elítélték a kor hivatalos eszméihez igazodó
egyházi álláspontot.

Hitvalló Egyház – így nevezték szervezkedésüket
Németországban Hitler uralomra jutása után azok az
evangélikus, református és uniált egyházakhoz tarto-
zó keresztyének, akik nem akartak szabad folyást
engedni az egyháztól idegen nemzetiszocialista esz-
mék térhódításának az egyházban. 

Ellenfeleik német keresztyéneknek (Deutsche Chris-
ten, rövidítve: DC) hívták magukat, mert nem a
Szentírásra és az egyház hitvallásaira támaszkodtak,
hanem az akkori politika és ideológia értelmében el-
sõsorban németek akartak lenni. Ezek helyeselték a
nemzetiszocialisták ténykedését, célkitûzéseit, de
magában az egyházban is meg akarták azokat valósí-
tani. Elvetették az Ószövetséget, mert a zsidóság
könyvének tartották, de az Újszövetséget is meg akar-
ták tisztítani minden zsidós elemtõl, sõt az egyházi
tisztségeiktõl is meg akarták fosztani azokat, akik
nem igazolják tiszta germán származásukat. 

Amikor a német keresztyének az egyházi választá-
sokon meghatározó többséget szereztek, megindult
a Hitvalló Egyház szervezése. Mai kifejezéssel ellen-
zéki mozgalomnak mondanánk. Hetvenöt évvel ez-
elõtt, 1934. május 29–31. között Wuppertal város
Barmen nevû kerületének református templomában
hitvalló zsinatra gyûltek össze egész Németország ti-
zennyolc tartományi egyházából 138-an azok, akik
úgy érezték, hogy az egyház egyes vezetõi a hitvallá-
sokat nem védik, hanem megszegik, valamint azt ta-
pasztalták, hogy hatalmi szóval állítják félre azokat,
akik egyet nem értésüket hangoztatják. 

Nem csak egyes visszaélésekkel és panaszokkal
akartak foglalkozni. A teológiai bizottság, amelyben
meghatározó szerepet vitt Karl Barth, elõkészített
egy teológiai nyilatkozatot, amelyet az állásából fel-
függesztett evangélikus lelkész, Hans Asmussen ter-
jesztett elõ és indokolt meg nagy hatású beszédével.
A három felekezet – evangélikus, református, uniált
– képviselõi külön-külön, azután mindannyian együtt
megtárgyalták és együttesen módosították a terveze-
tet. Éjszakába nyúló megvitatás után terjesztették új-
ra a küldöttek elé, akik egyhangúlag elfogadták.

Megtörtént tehát, amit szinte remélni is alig mer-
tek, ismerve a protestantizmus belsõ problémáit, de
amiért sokan imádkoztak ott helyben és szerte az or-
szágban, és amire oly nagy szükség volt: megtalálták a
közös nyelvet! Nem apró sérelmek felhánytorgatásá-
ba bonyolódtak, hanem szép hitvallást tettek! A kü-
lönbözõ teológiai irányzatokhoz, más-más felekezet-
hez tartozó keresztyének egyetértésben, egy hangon
voltak képesek szólni, noha mindannyian ragaszkod-
tak saját hitvallásaikhoz! Az élet és a társadalom egé-
szét, így az egyházat is uralni akaró hatalommal szem-
ben nem mint egy kicsinyes érdekcsoport, hanem
mint Jézus Krisztus egyháza szólaltak meg, és bizony-
ságot tettek arról, aki minden látszat és tapasztalat el-
lenére mégis az Úr. Mivel hitüket nemcsak mély meg-
gyõzõdéssel, hanem teológiailag is képesek voltak
megfogalmazni, nemcsak a helytállásra adtak példát,
hanem lelki eligazítást, lelki fegyvert is nyújtottak. 

Részletek a nyilatkozatból (Benczúr László fordí-
tásában): „1. Jézus Krisztus a Szentírás róla szóló bi-
zonyságtétele szerint Istennek az az egyetlen szava, akire
hallgatni, akiben életünkben és halálunkban bízni kötele-
sek vagyunk.

2. Jézus Krisztusban Isten bûneink bocsánatát adja, de
ugyanakkor hasonló komolysággal jelenti be általa nagy
igényét egész életünkre. Általa a világ minden istentelen
megkötöttségébõl boldog felszabadulásra jutunk, arra,
hogy szabadon és háládatosan szolgáljunk minden õ te-
remtményének.

3. A keresztyén egyház olyan testvérekbõl álló közösség,
amelyben Jézus Krisztus az igében és a szentségekben je-

len levõ Úrként cselekszik. Mint a kegyelemben részesült
bûnösök egyházának az a feladata, hogy hitével is, és en-
gedelmességével is, igehirdetésével is, de életformájával is
a bûnös világban arról tegyen tanúbizonyságot, hogy
egyedül Jézus Krisztus tulajdona, az õ vigasztalásából
és az õ irányítása szerint él és akar is élni, várva az õ új-
ra megjelenését.

4. Az egyházban lévõ különbözõ tisztségek nem szol-
gáltatnak alapot arra, hogy egyik a másikon uralkod-
jék, hanem csak az egész gyülekezetre bízott és az egész
gyülekezetnek megparancsolt szolgálatnak a gyakorlá-
sát célozzák.

5. Az Írás azt mondja, hogy az államnak isteni rende-
lés szerint az a feladata, hogy a még meg nem váltott vi-
lágban, amelyben az egyház is él, az emberi belátás és az
emberi képességek mértéke szerint a hatalom fenyítõ esz-
közének a gyakorlásával a jog és a béke fenntartásáról
gondoskodjék. Az egyház hálával és tisztelettel veszi Is-
tennek ezen rendelésében megnyilatkozó jótéteményét.
Mindez Isten országára emlékezteti, Isten parancsára és
igazságosságára és ezzel egyben az uralkodóknak és az
uralom alatt levõknek a felelõsségére. Isten igéjében bízik,
és annak engedelmeskedik, mert Isten ez által tart fenn
mindent.

6. Az egyháznak az a feladata, és szabadsága is ebben
gyökerezik, hogy Krisztus helyett, az õ tetteinek és beszé-
dének szolgálatában állva hirdesse minden népnek a pré-
dikáció és a szentségek által az Isten szabad kegyelmérõl
szóló üzenetet.”

A kép egészéhez az is hozzátartozik, hogy a Hit-
valló Egyház lendülete is, egysége is megtört késõbb.
Az egyház egyes õrhelyein álló, eltérõ súlyú felelõs-
séggel megterhelt vezetõk a mindennapi harc kérdé-
seiben különbözõ magatartást tanúsítottak. A hata-
lomhoz, amelynek törvényességét Barmenben a Hit-
valló Egyház nem kérdõjelezte meg, nem egyformán
viszonyultak. Ki harcosabb volt, ki hangosabb, ki
másokat oltalmazva, ki több, ki pedig kevesebb
kompromisszumot vállalva járta az útját. Nemcsak
emberi különbségeik, hanem a tartományi egyházak
más-más helyzete is közrejátszott ebben. 

Alig néhány év alatt ennek ellenére úgy alakult a
helyzet, hogy szinte minden egyházi tevékenység el-
lenkezett valamilyen törvénnyel. Már a harmincas-
negyvenes években is voltak, akik elmarasztalták a
Barmeni teológiai nyilatkozatot, mert nem állt ki hatá-
rozottan az árjatörvények, vagyis a zsidók üldözése
ellen, még az egyházon belül sem. A Hitvalló Egyház
egységét és erejét néhány év alatt felõrölte a könyör-
telen hatalom, amelynek számára – mivel nem tudta
szolgálatába állítani – érdektelenné is vált nemcsak
az egyházi ellenzék, hanem az egyház maga is. A Bar-
menben megfogalmazott tételek azonban számos ke-
resztyén számára adtak ösztönzést és jelentettek el-
igazítást, nemcsak a nemzetiszocializmus idején, ha-
nem a második világháború utáni újjáépítés során is.

Az idõ múlásával egyre jobban láthatjuk Barmen
hiányosságait. Mint minden emberi teljesítmény, ez
is az õt megilletõ helyre kerül. Mivel egyes egyházak
nem nyilatkozatnak, hanem hitvallásnak tekintik,
Karl Barth is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Úgy vél-
te, nem az a fontos, hogy milyen elnevezést haszná-
lunk rá, hanem az, hogy tanulunk-e belõle.

Barth, a nyilatkozat létrejöttének egykori fõ mun-
kása volt az is, aki elutasította, hogy emlékezõ cikket
írjon Barmenrõl a harmincadik évfordulón. Múze-
umõrnek érezné magát – írta levelében –, aki egy le-
tûnt világ holt emlékei között vezeti a látogatót.
Nem erre van szüksége a ma keresztyénségének, ha-
nem arra, hogy mint a régiek Barmenben, úgy mi,
maiak a mi mai hitünket fenyegetõ, közénk settenke-
dõ és kívánatos tévtanításokat és veszélyeket ve-
gyük észre; küzdjünk magunkon és gyülekezetün-
kön túl környezetünkben is napról napra mindaz el-
len, ami az emberek életére nézve veszély, ami a
Krisztus-hitet fenyegeti, és minket bizonyságtéte-
lünkben akadályoz.

Reuss András

Hetvenöt éves
a Barmeni teológiai nyilatkozat 

Két református püspök az egyesítõ menet élén
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A rendezvény jelképe, a kilencágú életfa a Nagytemplom elõtti téren
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Lapunk hasábjain tavaly is kö-
zöltünk beszámolót a németor-
szági Holzhausenben megrende-
zett Európai Magyar Evangéliu-
mi Ifjúsági Konferenciáról. Idén
sem teszünk másképp: az alábbi-
akban egy ifjú résztvevõ az ápri-
lis 4-e és 11-e között zajlott ren-
dezvényen szerzett élményeit
osztja meg az olvasókkal. 

Én magam elõször jártam a konfe-
rencián, és hálával gondolok
vissza arra, hogy nagy szeretettel
fogadtak be maguk közé a Nyu-
gat-Európában élõ testvérek.

Az idei, jubileumi összejövetel
témája „Otthon – idegenben”
volt. Ehhez a vezérgondolathoz
kapcsolódott az egész hét prog-
ramja, melyet Joób Szilárd, a kon-
ferencia ifjúsági lelkésze állított
össze. A délelõttök folyamán Vi-
rág Sándor sárospataki reformá-
tus lelkipásztor bibliatanulmá-
nyát hallgattuk, mely József tör-
ténetén keresztül szólt Isten ve-
zetésérõl. 

Ezután négy elõadás bontotta
ki az együttlét fõ témáját. Ittzés
János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke azt világította meg, hogyan

élhetünk otthon idegenben ke-
resztényként és magyarként. Gé-
mes István, a stuttgarti gyülekezet
lelkésze arról beszélt, hogyan
próbált és tudott emigránsként
otthont találni és teremteni a kü-
lönbözõ kontinensek keresztény
gyülekezeteiben. Badin Ádám
rozsnyói mesemondó-bábmû-
vész a felvidéki magyar evangéli-
kusok nehéz helyzetét mutatta
be. Délutánonként az elõadások
témáját dolgoztuk fel kisebb cso-
portokban.

Esténként kötetlenebb együtt-
léteken ismerhettük meg jobban
egymást: az ifjúsági esten a ko-
rábbi évek néhány tréfás jelene-
tét elevenítettük fel, a Ki mit
tud?-on irodalmi, zenei elõadáso-
kat hallottunk. Nemcsak a legki-
sebbek, hanem az idõsebbek is
nagy élvezettel hallgatták Badin
Ádámnak a pásztorfiúról szóló
meséjét, melynek szereplõi a je-
len lévõ gyerekek voltak. Szá-
momra nagy élményt jelentett
még a herborni kirándulás, Gár-
donyi Zsolt és Gárdonyi Dániel or-
gonahangversenye, és szívesen

vettem részt az énekkari próbá-
kon is.

A reggeli imaórák vezetését az
idõsebb korosztály tagjai vállal-
ták, az esti áhítatokat pedig egy-
egy fiatal résztvevõ tartotta. Eb-
ben is kifejezésre jutott a konfe-
rencia több generációt átfogó és
megszólító ereje. Nagycsütör-
tök este vigílián emlékeztünk Jé-
zus szenvedésére, virágvasár-
nap és nagypénteken pedig úrva-
csorai istentiszteleten ünnepel-
tünk együtt. Ezeken az alkalma-
kon Gémes Pál, illetve Menke
Magdolna lelkész hirdette az
igét.

Most, több hét távlatából is
örömmel emlékezem a nagyheti
konferenciára. Istennek hála,
hogy megismerkedhettem külföl-
dön élõ testvérekkel, hogy velük
tölthettem ezt a hetet, hogy ebben
a közösségben imádkozhattunk,
énekelhettünk, hallgathattuk az
igét. A beszámoló címében azt ír-
tam: elõször jártam Holzhausen-
ben. Most azt teszem hozzá: re-
mélem, nem utoljára.

Ittzés Dániel

(Budapest-Kelenföld)

Elõször jártam
Holzhausenben Amikor a második világháború

vége felé Brazília is belépett a há-
borúba, és hadat üzent Magyaror-
szágnak, bezárták a magyar kor-
mány által Brazíliában üzemelte-
tett elemi iskolákat. A magyar ko-
lónia mentette a menthetõt – így
történt, hogy a São Pauló-i ma-
gyar református gyülekezet kará-
csonyi vásárain évekig lehetett
vásárolni magyar nyelvû elemista
iskoláskönyveket. 

Én is megvettem a Betûország
virágos kertje egész sorozatát, az
elsõ osztályostól a hatodikosig, és
más híján remekül tudtam õket
használni a cserkészfoglalkozáso-
kon. Versek, történelmi elbeszé-
lések, földrajzi, természetrajzi és
egyéb ismertetõ kis cikkek, köz-
mondások, tréfás szójátékok, kéz-
ügyesség-fejlesztõk, egészségre
nevelõ jó tanácsok – valóságos
kincsesbánya volt ez a hat kötet.
Nem csoda, hiszen Móra Ferenc
szerkesztette a Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda megbízásá-
ból, a legjobb magyar írók és köl-
tõk mûveivel. 

A kor szellemének megfelelõen
a könyvek sokat foglalkoztak a
magyar faluval, a falusi emberek
életével és a család, szülõk, anya –
talán kicsit idealizált? – képével
(lásd Arany János Családi kör címû
versét).

Visszakerülve Európába vet-
tem új olvasókönyveket, hogy le-
gyen a kezemben modernebb
anyag is. Ezeket és az új gyerek-

könyveket olvasva egy idõ után
feltûnt valami. A könyvekben to-
vábbra is szerepeltek családok, de
érdekes változással: a családi élet
már nem az anya körül forgott.
Átvette szerepét a nagymama.
Amíg az anya fehér köpenyben
vagy éppen traktort vezetve, de
mindenesetre az otthonon kívül
buzgón építette a szocializmust,
addig a kis, kontyos, házi köté-
nyes, mosolygó nagymama tett-
vett a családban. Még Weöres Sán-
dor kedves kis versében is a „rako-
dó nagyanyó” az, aki reggel beve-
ti a vánkost. Arról persze nem
esett szó, hogy mi történik ott,
ahol nem akad ilyen „belevaló“
nagymama …

Múltak az évek, és egyszerre
azon vettem észre magam, hogy
az unokámmal az itthoni, német
iskolai angolnyelv-könyvet ta-
nulmányozzuk. Szókincsbõvítés
céljából a rokonságot tanulták, és
feladatul el kellett készíteniük a
családfájukat. A könyv közölt is
egy példát, lehetõleg mindenféle
rokon felsorolásával. És íme, mit
látok: ott áll, feketén-fehéren: el-
vált! Hát persze, ha a valós életet
akarja a tankönyv tükrözni, ak-
kor világos, hogy ennek is ott kell
lennie! 

Eszembe jutott az a konfirman-
duscsoportunk, amelynek a tagjai
egyszerûen nem voltak hajlandók
a negyedik parancsolatról beszél-
ni. „Miért tiszteljem az anyámat?
Azért, mert négyéves koromban

otthagyott egyedül az apámmal?”
– ilyen kérdések hangzottak el. A
csoport háromnegyed része elvált
szülõk gyermeke volt…

Tankönyveink, gondolom, nem-
csak tanítani, de nevelni, a helyes
életre vezetni is akarnak. Állító-
lag az emberiség állandóan fejlõ-
dik, halad elõre. Ha a család törté-
netét nézem, amelyrõl iskolaköny-
veink tanúskodnak, való igaz,
hogy az utóbbi évtizedekben so-
kat változott, itthon is, otthon is.
A kérdés csak az, hogy lehet-e ezt
fejlõdésnek nevezni. Hiszen ap-
ránként már nem is tud a mai gye-
rek „családfát” készíteni a sok
„szingli” anyával vagy apával,
akik esetleg már maguk is „szing-
li” szülõ gyerekeként nõttek fel.

Ma folyton emberi jogokról be-
szélünk. A gyerekeknek is joguk
van megfelelõ, egészséges kör-
nyezethez, elegendõ táplálék-
hoz, ruhához, jól mûködõ és kö-
zeli napközi otthonhoz és oktatá-
si intézményhez. Mindezért haj-
landók vagyunk a barikádokra
menni. De merjük-e azt hangoz-
tatni, hogy minden gyereknek jo-
ga van egy anyára és egy apára, és
tényleg egyre, és ráadásul ugyan-
arra?! És nem ahogy esik, úgy
puffan, cserebere útján valakire
– ha egyáltalán?

Annak idején a Tízparancsolat
szerzõjének errõl határozott véle-
ménye volt. Megmondta a negye-
dik parancsolattal…

– rk –

ITTHON – OTTHON

Olvasókönyvek „anyamodelljei”

Az irsai gyülekezet számára évti-
zedek óta fontosak a testvér-gyü-
lekezeti kapcsolatok. Ritka pél-
da, hogy hazai gyülekezettel is
ápol ilyet: három évtizede gon-
dolnak egymásra a dunaharaszti-
akkal. Emellett több mint két év-
tizede áll fenn a kapcsolat két
finnországi közösséggel, a nur-
móiakkal és az ylitornióiakkal,
valamint három éve van erdélyi
testvérgyülekezete is, Sepsi-
szentgyörgyön. Az ylitorniói
gyülekezetnek három testvér-
gyülekezete van: Finnországban
a vammalai, Magyarországon az
irsai, Észtországban a lääne-ni-
gulai. A sepsiszentgyörgyi luthe-
ránusokat hosszú évek óta a ke-
lenföldiek támogatják, három
éve pedig az albertiekkel és az
irsaiakkal is testvér-gyülekezeti
kapcsolatot létesítettek.

2007. november elején az irsai
egyházközség vezetõi Matti Sal-
minen lelkész és a gyülekezet meg-
hívásának eleget téve Ylitornióba
látogattak; Zelenák József sepsi-
szentgyörgyi lelkipásztor elkísér-
te õket. A három lelkész beszélge-
téseinek eredményeként, a jelen
lévõ gyülekezeti vezetõk támoga-
tásával megfogalmazódott: a há-
rom evangélikus közösség létesít-
sen országhatárokon és részben
kultúrákon, nyelveken átívelõ
testvérkapcsolatot.

Következõ lépésként az irsai
gyülekezet vezetõinek szokásos
év eleji látogatásán a sepsiszent-
györgyiek közössége is értesülhe-
tett a hármas testvérkapcsolat ki-
alakításának szándékáról. A láto-
gatásnak az utóbbi években kiala-

kult rendje szerint szombat dél-
után szeretetvendégség kereté-
ben voltak együtt vendégek és
vendéglátók. Ezeknek a szeretet-
vendégségeknek mindig a testvér-
kapcsolat a legfontosabb témájuk.

A testvéri kapcsolatok ápolá-
sa, egymás hitének és gondolko-
dásának megismerése hitbeli,
gondolkodásbeli fejlõdést hoz-
hat magával. Mindhárom közös-
ségnek megvannak a sajátossá-
gai: a Kárpát-kanyarban élõ sep-
siszentgyörgyi gyülekezetben
sajátosan jelenik meg a barcasági

csángók és a székelyek kulturális
találkozása által meghatározott
hitvilág; a Lappföld déli részén
lévõ Ylitornióban élõk gondol-
kodását és hitvilágát a közép-eu-
rópai ember számára elképzelhe-
tetlen életvitel alakította; míg a
Kárpát-medence központi ré-
szén fekvõ, szlovák hátterû irsai
gyülekezet az egymáshoz való

kulturális és hitbeli alkalmazko-
dás példája. E három találkozásá-
ban egyrészt sok-sok különbség
jelenik meg, amely kölcsönösen
gazdagítja, gazdagíthatja a kö-
zösségeket, másrészt fantaszti-
kus megélni a közös vonásokat, a
hasonló formákat, az azonos hit-
tartalmat.

Markáns jövõkép rajzolódik ki
a hármas kapcsolatban: az ylitor-
nióiak nyáron felkeresik az irsaia-
kat, és terveik szerint együtt láto-
gatják meg a sepsiszentgyörgyie-
ket. A célt, egymás gondolkodásá-

nak és hitének megismerését Is-
ten kezébe teszi mindhárom kö-
zösség. Jó tudni, hogy ugyanazok-
ban a percekben ugyanazokért a
célokért imádkoznak. Csodálatos
megélni azokat a pillanatokat,
amikor egyértelmûvé válik Isten
áldása. Jó ezt közösen tenni:
együtt, határok nélkül.

Erdélyi Csaba 

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK…”

Együtt – határtalanul
Az irsai gyülekezet testvérkapcsolatai
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– Munkája során mennyiben talál-
kozik olyan tennivalókkal, amelyek a
történelmi határokon túl élõ magyar
evangélikusokhoz kapcsolódnak?

– Több vonatkozásban is. Leg-
inkább az Erdélyben és a Felvidé-
ken élõ evangélikussággal van
szoros kapcsolatunk. Az Európai
Protestáns Egyházak Közössége,
vagyis a Leuenbergi Egyházkö-
zösség tanácsában Adorjáni Dezsõ
Zoltánnal, a Romániai Evangéli-
kus-Lutheránus Egyház püspöké-
vel együtt ülésezünk félévenként,
õ a romániai evangélikusokat, re-
formátusokat és metodistákat
képviseli, én a magyarországi pro-
testánsokat, így gyakran nyílik al-
kalmunk a minket érintõ közös
kérdések megvitatására. Ezen kí-
vül természetesen sok más or-
szággal van aktív kapcsolatunk,
ahol magyar evangélikusok élnek,
illetve ahol magyar nyelvû ige-
szolgálat zajlik.

Itt kell megemlítenem, hogy a
magyar állam támogatásával és a
külügyi osztály közvetítésével
idén két lelkésznõnek – egy szlo-
vén és egy szlovák anyanyelvû-
nek – nyílik alkalma arra, hogy a
Debreceni Nyári Egyetemen ma-
gyarul tanuljon. Õk – jóllehet nem
magyar anyanyelvûek – készek
arra, hogy magyarul (is) szolgálja-
nak, ezt a szolgálatot szeretnénk a
nyelvtanfolyam szervezésével
erõsíteni. Ezenfelül egyházunk is
hozzájárul különféle ösztöndíjak-
kal, hogy azok a teológushallga-
tók, akik a késõbbiekben szívesen
vállalnának magyar nyelvû szol-
gálatot a határon túl, például Szlo-
véniában, Szlovákiában, Erdély-
ben, meghatározott ideig Buda-
pesten tanulhassanak.

Fontosnak tartjuk továbbá azt
is, hogy a Magyarországon szer-
vezett konferenciáknak legyenek
mindig határon túlról is résztve-
või, így a lelkészakadémiáknak, a
finnugor lelkészkonferenciáknak
és egyéb rendezvényeknek egy-
aránt. Természetesen nem szeret-
nénk megfeledkezni a Nyugat-
Európába szakadt honfitársaink-
ról sem, velük is igyekszünk tarta-
ni a kapcsolatot. Példaként emlí-
tem csak, hogy a Lutheránus Vi-
lágszövetség 1984-es budapesti
nagygyûlésének huszonötödik év-
fordulója alkalmából megrende-
zendõ konferencia egyik társszer-

vezõje, Fónyad Pál Ausztriában
élõ testvérünk lesz, aki az osztrák
Martin-Luther-Bund (Luther Szö-
vetség) képviselõje. 

– A külügyi osztály vezetõjeként
nyilván szembesül azzal is, miként
ítélik meg a hazai evangélikusságot
külföldi testvéreink.

– Igen, bár én azt vallom, hogy
mindig a személyes találkozások
azok, amelyek meghatározzák,
hogy kiben milyen kép alakul ki
egy adott országról. Ezt saját
munkám során is nagyon fontos-
nak tartom, hiszen ha jó benyo-
mást teszünk a másikra, akkor ez-
zel „egyházimázst” is építünk.
Zárójelben jegyzem csak meg,
hogy a Nyugat-Európában élõk-
kel beszélgetve többször elõkerül
a Magyar Gárda, illetve a szélsõ-
jobbveszély ügye, amelynek fõ-
ként a Die Zeit címû újságban
megjelent, Magyarországot egy-
oldalúan megvilágító cikk és az
ehhez hasonló írások is okai.
Ilyenkor igyekszem mindig elosz-
latni a félreértéseket: az egyoldalú
tájékoztatás a felelõs azért, hogy
sokszor csak ezeknek a valóban
létezõ, ám sok más problémához
képest periferiális jelenségeknek
a híre jut el külföldre, és hogy
ezek összemosódnak a jó szándé-
kú, békességre vágyó emberek
akaratával. Nem beszélve arról,
hogy sajnos a nyugat-európai új-
ságolvasók is gyakran szívesen al-

kotnak leegyszerûsített képet a
megtanulhatatlan nyelvû, mégis
közeli kelet-közép-európai or-
szágról.

– Mi az, ami leginkább meghatá-
rozza a külügyi osztály mindennap-
jait mostanában?

– Három elõttünk álló rendez-
vényt említenék: a Luthe-
ránus Világszövetséggel és
az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemmel együtt
szervezzük az Egyház és ál-
lam a tranzitországokban el-
nevezésû nemzetközi kon-
ferenciát, amely június 26.
és 29. között lesz az egyete-
men. Néhány nappal ez
után kezdõdik a soproni
Határnyitás ’89 szimpózi-
um, melyre szeretettel
várjuk a jelentkezõket hatá-
rainkon túlról is. Ezen a
nagyszabású rendezvényen
jelen lesz többek között
Németh Miklós is, aki a húsz
évvel ezelõtti események
idején a kormányfõi tisztsé-
get betöltötte. A harmadik
fontos rendezvény néhány
hónap múlva esedékes,
szervezése már javában zaj-
lik: november 16-tól 18-ig

Révfülöpön konferencia kereté-
ben emlékezünk a Lutheránus Vi-
lágszövetség 1984-es budapesti vi-
lággyûlésének huszonötödik év-
fordulójára.

– Végül egy kicsit személyesebb kér-
dés: a határon túli és a külföldre sza-
kadt magyar evangélikusok pásztoro-
lása véleménye szerint mennyiben
„külügy” és mennyiben „belügy”?

– Természetesen mindkettõ
egyszerre. Ugyanakkor a határon
túl élõ magyarok helyzetét nem
tekinthetem külügynek, hiszen
számomra minden magyar ma-
gyar, függetlenül attól, hol él. Így
a munkám során is mindig elõny-
ben részesülnek ezek az ügyek. A
földrajzi meghatározottságokból
kifolyólag azonban mégiscsak
külügyként kell értelmezni bizo-
nyos dolgokat. Én az együttmû-
ködés és a támogatás szükségessé-
gét érzem a legfontosabbnak, és
az összefogást, amely révén más
fórumokon, például nemzetközi
konferenciákon közös álláspon-
tot képviselünk, hogy mások elõtt
is látsszon: összetartozunk.

Szûcs Petra

ÚTI-TÁRSALGÓ

Amikor a külügy belügy is
Beszélgetés Cselovszkyné dr. Tarr Klárával,
egyházunk külügyi osztályának vezetõjével

Alig tudunk valami biztosat mon-
dani ennek a könyvnek a szerzõjé-
rõl. Már csak a szép neve – azt je-
lenti: „Ki olyan, mint az Isten?” –
után se indulhatunk el a felfedezé-
sére, hiszen az Ótestámentum leg-
alább hat helyen említ Mikeást, de
mindig más és más személlyel
kapcsolatban. Legvalószínûbb-
nek tûnik, hogy a mi Mikeásunk
az a próféta, akit Aháb király kér-
dezett meg egyszer, hogy visel-
jen-e háborút. Innen tudjuk meg,
hogy Mikeás Jimla vagy Jemla fia,
akinek az a híre, hogy királyának
mindig csak rosszat jövendöl
(2Krón 18,7–8).

Könyve elején azt olvassuk,
hogy Móresetbõl származik. Mi-
vel ez a szó „birtokot” jelent, 1,14-
hez fordulunk segítségért. Kide-
rül, hogy Gát filiszteus város mó-
resetje, azaz birtoka volt az õ szü-
lõhelye. Mikeás többet segít az-
zal, hogy elmondja, melyik kor-
ban élt: Jótám, Áház és Ezékiás
királyok idején mûködött. Ha pe-
dig a Krónikák könyvét kérdezzük
meg, akkor már ezek elõdje, Aháb
király idején is tevékenykedett
prófétaként. Ezek pedig mind a
Kr. e. 9. században éltek és ural-
kodtak. Jeremiás könyvében is van
utalás a „móreseti Mikeás”-ra, aki
Ezékiás júdeai király idejében
megjövendölte, hogy „a Siont fel-
szántják, mint a mezõt, Jeruzsálem
romhalmaz lesz, a templomhegy pe-
dig erdõs magaslat” (Jer 26,18). És
ezt meg is találjuk Mik 3,12-ben.

Mikeás könyve elárulja, hogy
igen kemény idõk voltak ezek.
Szanhérib asszír király lerombolt
mindent, ami hódító útjába ke-
rült. Az ország nagy területeit el-
adta a filiszteus városoknak, és
Jeruzsálemet is elfoglalta. Lehet,
hogy Mikeás prófétatársával,
Ézsaiással együtt maga is átélte a
város teljes lerombolását (Ézs
10,28–32). Nem lehet hát csodál-
koznunk, hogy könyve nem tarto-
zik az Ótestámentum legbiztatóbb
iratai közé. Ostorozza a gazdago-
kat, jog után kiált a nép számára,
elidõzik az Úr napja sötét ábrázo-
lásánál. De mégis reménykedik
abban, hogy Isten népe megtisztu-
lása még megelõzheti ezt a napot.
Bár eljöhet még a büntetés ideje,
mert a gonosz népnek méltán kell
bûnhõdnie.

Mikeás könyvének néhány rész-
lete azonban különösen is felhívta
magára a korai kereszténység fi-
gyelmét. Például a napkeleti böl-
csek esetében. Emlékszünk, hogy
a betlehemi csillagot követõ keleti
bölcsek (népiesen háromkirá-
lyoknak nevezték el õket) Heró-
deshez fordultak, hogy a zsidók
megszületett királya felõl érdek-
lõdjenek. Ezzel persze zavarba
hozták a királyt, aki sietve szakta-
nácsadóihoz fordult. Fel is világo-
sították õt, mégpedig egy Mikeás
könyvébõl vett idézettel: „Te pedig,
Betlehem, Júda földje….” – így áll
ez Mt 2,5–6-ban. Mikeás könyve
ezt a körülbelül idézett mondatot
még kiegészíti azzal, hogy a meg-
születendõ uralkodni fog, és hogy
öröktõl fogva való lesz. Szól még
a szülõ asszonyról, a honfitársak
hazatértérõl és hogy ennek az új-
szülöttnek a hatalma az egész
földre kiterjed majd. Végül hozzá-
teszi, hogy „ez lesz a békesség!”
(Mik 5,1–4).

Hogy is lehetett volna ez más-
képpen, mint hogy az elsõ keresz-
tények természetszerûleg a Betle-
hemben született názáreti Jézu-
sunk születésében látták ennek a
próféciának a beteljesedését! Hogy
õ „asszonytól született” (Gal 4,4),
hogy õ a kezdet és a vég, az alfa és
az ómega (Jel 1,8), hogy õ a jó
pásztora népének (Ján 10,11), s
hogy neki adatott minden hatalom
mennyen és földön (Mt 28,18).
Ezért hirdethették bízvást a
misszióban, hogy „õ a mi békessé-
günk” (Ef 2,14). Már csak ezért is
tekintélye volt a kereszténység
köreiben Mikeás könyvének.

Ugyancsak megakad a tekinte-
tünk a könyv azon részén, ahol Is-
tennek „pere van népével” (6,1–8).
Joggal kérdezi Isten, hogy a nép
miért feledkezett meg róla és ar-
ról, amit õ tesz értük. Kiengesz-
telhetik-e áldozatokkal, akár fiaik
odaszánásával? De Isten nem ezt
várja el tõlük. Csak hármat kíván,
ami egyszerûen hangzik, de meg-
kerülhetetlen: tartsák meg a tör-
vényt, törekedjenek szeretetre,
és Isten elõtt álljanak meg alázat-
tal (6,8). 

A próféta tudja, hogy ezt nem
egyszerû megtartani. Nem fest
ezért álomképeket. Magára nézve
is fontosnak tartja helyzetét az Is-
ten elõtt. Belátja, hogy „az Úr ha-
ragját kell hordoznom”, de ugyanak-
kor vallja, hogy ugyanaz az Úr „ki-
visz a világosságra, és gyönyörködöm
igazságában” (7,9). Soha nem fe-
ledhetjük el, hogy „Istent félnünk
és szeretnünk kell”, ahogy Luther
minden parancsolat magyarázatát
ezzel kezdte. Mert aki csak szere-
tõ Istent kívánna, az legfeljebb va-
lami jóindulatú atyácskáról álmo-
dik. Aki viszont csak a büntetõ és
haragvó Istennel viaskodik, az so-
ha nem tapasztalja meg az Isten-
nel való közösség szépségeit.

Végül igen sok, bûnökkel és ter-
hekkel gyötört embernek a szívét
melengette már meg Mikeás köny-
ve az utolsó verseivel, ahol a bûn-
bocsátó, kegyelmes és hûséges Is-
tent áldja. Ki ne emlékezne szíve-
sen és hálával az itt használt képé-
re? „Újra irgalmas lesz hozzánk, el-
tapossa bûneinket, a tenger mélyére
dobja minden vétkünket!” (7,19)
Olyan mélyre, ahol már elveszítik
terhelõ súlyukat! S ezek bizony
már újtestámentumi mélységek-
magasságok, amelyeket már csak
Jézus Krisztus vigasztaló biztatá-
sa múl felül: „…megbocsáttattak a te
bûneid. Eredj el békességgel.” (Mk
2,5 és Jn 8,11)

Hogyne köszönnénk meg Mi-
keás megelõlegezett evangéliumi
jó hírét?!

Gémes István

ÚTITÁRSUNK, A BIBLIA

Mi kerül a tenger
mélyére?
Mikeás próféta könyve

Uram, nem csodákért és látomá-
sokért fohászkodom, csak erõt
kérek a hétköznapokhoz. Taníts
meg a kis lépések mûvészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem
a számomra fontos felismerése-
ket és tapasztalatokat! Segíts en-
gem a helyes idõbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dol-
gok fontossági sorrendjének, elsõ-
rangú vagy csak másodrangú fon-
tosságának megítéléséhez! Erõt
kérek a fegyelmezettséghez és mér-
téktartáshoz, hogy ne csak átfus-
sak az életen, de értelmesen osszam
be napjaimat, észleljem a váratlan
örömöket és magaslatokat!

Õrizz meg attól a naiv hittõl,
hogy az életben mindennek si-
mán kell mennie! Ajándékozz
meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, kudarcok, si-
kertelenségek, visszaesések az
élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és
érlelõdünk!

Küldd el hozzám a kellõ pilla-
natban azt, akinek van elegendõ
bátorsága és szeretete az igazság
kimondásához! Az igazságot az
ember nem magának mondja
meg, azt mások mondják meg ne-
künk.

Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg, hogy
nem teszünk semmit. Kérlek, se-

gíts, hogy tudjak várni! Te tu-
dod, hogy milyen nagy szüksé-
günk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendõ fantázi-
át ahhoz, hogy a kellõ pillanat-
ban és a megfelelõ helyen – sza-
vakkal vagy szavak nélkül – egy
kis jóságot közvetíthessek!

Õrizz meg az élet elszalasztá-
sának félelmétõl! Ne azt add
nekem, amit kívánok, hanem
azt, amire szükségem van! Ta-
níts meg a kis lépések mûvésze-
tére!

Antoine de Saint-Exupéry

Fohász
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London, Nagy-Britannia. Külön
imát költött a pénzügyi és gazda-
sági válság miatt elbocsátottak
számára az anglikán egyház. Cí-
me: Könyörgés a feleslegesnek
nyilvánítottaknak. „Hallgasd meg,
ahogy összezavarodva kiálltok,
segíts tisztán gondolkodnom, és
nyugtasd meg lelkem” – szól az
ima. Egy másikkal azoknak a lel-
kén próbál könnyíteni az egyház,
akiknek ugyan megmaradt a mun-
kahelyük, ám feszültek, és bûntu-
datot éreznek elbocsátott kollégá-
ik miatt. „Ki lesz a következõ?
Miként birkózom meg a növekvõ
munkahelyi nyomással?” – emelt
ki részletet a Reuters ebbõl az
imádságból. Becslések szerint az
idén hatszázezren veszíthetik el
állásukat Nagy-Brianniában.

Stuttgart, Németország. Ünnep-
ségsorozat keretében emlékeztek
meg Württemberg német tarto-
mány evangélikusai a reformáció
475 évvel ezelõtti bevezetésérõl.
Ulrich herceg (1487–1550) a szám-
ûzetésben ismerkedett meg Lu-
ther tanításával, majd Hesseni Fü-
löp gróf segítségével 1534-ben ki-
ûzte a császári csapatokat orszá-
gából, amely által lehetõvé vált a
reformáció bevezetése.

Bejrút, Libanon. A világ legrégibb
arab nyelvû evangélikus gyüleke-
zete a libanoni fõvárosban él és
dolgozik. „Filemon-terv” néven
menekülteket segélyezõ, tanácso-
ló szolgálatot indított, amely fõleg
szudáni menekülteket gondoz.

Mangalore, India. 175 évvel ez-
elõtt érkeztek Indiába a Bázeli
Missziótársaság elsõ misszionári-
usai. Ebbõl az alkalomból ünnep-
ségre került sor. Az elõadók hang-
súlyozták, hogy a misszionáriu-
sok munkája milyen fontos volt
India fejlõdése szempontjából.

Ramallah, Palesztina. A Gázai
övezet elleni hadmûveletek mint-
egy ezerháromszáz ember életébe
kerültek, és nagy veszteséget
okoztak a szentföldi turizmusnak
is. Nemrégiben egy palesztin
szervezet alakult, amely az izraeli
hatóságokat igyekszik meggyõzni
arról, hogy a turizmusból szárma-
zó elõnyökbõl nekik is „kijár”. A
Szentföldre utazó turisták kilenc-
venöt százaléka soha nem lép pa-
lesztin területekre, mert oda csak
az izraeli hatóságok engedélyével
lehet eljutni.

Stuttgart, Németország. A tarto-
mányi kormány javasolta Jehova
tanúinak egyházként való elisme-
rését. Ez igen nagy ellenállásba üt-
között. Az evangélikus egyház
óvott Jehova tanúinak felértéke-
lésétõl. Az uralkodó párt képvise-
lõje szerint nem ismerhetõ el az a
közösség, amely „a demokratikus
választásokat megveti, az egyéni
szabadságról hallani sem akar, és
tagjai számára még súlyos esetek-
ben is tiltja a vérátömlesztést”. Az
ilyen csoportot felelõtlenség len-
ne mindazokkal a jogokkal felru-
házni, amelyekkel az egyházak
rendelkeznek.

Ostfildern, Németország. A
Hamburgi Egyetem evangélikus
teológiai karán tanító római kato-
likus Otto Hermann Pesch Katolikus
dogmatika címmel jelentette meg
legújabb könyvét. Alcíme sokat
elárul a szerzõ hozzáállásáról:
„Ökumenikus tapasztalatok alap-
ján”. Pesch személye és tapaszta-
latai nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, hogy mind a katolikus, mind

az evangélikus tanításokat mindig
két oldalról mérlegelje.

Washington, USA. Egy közvéle-
mény-kutatás szerint minden má-
sodik amerikai polgár legalább
egyszer cserélt vallási felekezetet
élete folyamán. Jelenleg minden
hatodik amerikai már vallási hova-
tartozás nélkül él.

Berlin, Németország. Új püspö-
köt választott a Berlin–Branden-
burg–Oberlausitzi Evangélikus
Egyház az ötvennégy éves Mar-
kus Dröge személyében. Az eddig
Koblenzben dolgozó lelkész a
nagy tekintélyû, most nyugdíjba
vonuló Wolfgang Huber püspök
utódja lesz.

Bonn, Németország. Elgondol-
kodtató adatokkal szolgált a bon-
ni kutatóközpont a világszerte vi-
rágzó fegyverkereskedelemrõl.
Miközben a Gazdasági Együttmû-
ködési és Fejlesztési Szervezet
tagországai 920 milliárd dollárt
költenek fegyverekre, addig alig
100 milliárd dollárt fordítanak fej-
lesztési segélyekre.

Stuttgart, Németország. A
Württembergi Evangélikus Egy-
házban negyven év óta dolgozhat-
nak nõi lelkészek. Igen hosszú
volt az út, amíg a lelkészséget
mint tipikus férfifoglalkozást si-
került átalakítani és gazdagítani.

Addisz-Abeba, Etiópia. Az afri-
kai kontinens leggyorsabban nö-
vekvõ evangélikus egyházai kö-
zött még mindig a Mekane Yesus
Egyház áll az élen. 2008-ban 17
millió fölé kúszott a taglétszáma,
mert egy év alatt 158 047 új tagot
vett fel soraiba.

Würzburg. Németország. Ez év
májusában új fejezet nyílt a német
protestantizmus történetében.
Elõször ült össze közös tárgyalás-
ra a nyolc lutheránus egyházat és a
református egyházakat egyesítõ
szövetség – a VELKD és az UEK
– az ország mind a huszonkét tag-
egyházát összefogó EKD-val, az-
az a Német Evangéliumi Egyház-
szövetség vezetõivel.

Jereván, Örményország. Az ör-
mény ortodox keresztények nem
tartanak igényt a nyugatról be-
áramló „különbözõ színezetû pré-
dikátorok” szolgálatára. Ezzel a
megokolással nyújtott be három
képviselõ törvényjavaslatot a par-
lamentben. Csak olyanok mûkö-
dését engedné meg ez a javaslat,
akik „Jézus Isten voltát és a Szent-
háromságot elismerik”. Fõleg a
Jehova tanúi ijesztettek rájuk,
akik a vérátömlesztést tiltják.
Emiatt egy év alatt állítólag több
mint négyszáz ember követett el
öngyilkosságot.

Tartu, Észtország. Gyászünnep-
ségeket rendeztek abból az alka-
lomból, hogy kilencven évvel ez-
elõtt bolsevista forradalmárok
harminckét balti német evangéli-
kus lelkészt mészároltak le Rigá-
ban és Tartuban.

Bukarest, Románia. A parlament
jogi bizottsága javaslatot készített,
melynek értelmében mindig csak a
többségi egyház kapja vissza az el-
kobzott egyházi javakat, ha egy te-
lepülésen román ortodox és görög
szertartású, Rómát elismerõ kato-
likus egyház is van. Ha ebbõl tör-
vény lenne, az azt jelentené, hogy
a Rómához hû görög szertartású
katolikusok mindenütt ugyanúgy a

rövidebbet húznák, mint a diktatú-
ra idején, amikor valósággal be-
kényszerítették õket az ortodox
államegyházba, amely a vagyonu-
kat is bekebelezte.

Moszkva, Oroszország. A sztáli-
nizmus terhes öröksége? 887 ezer
ember ül az állami börtönökben,
közülük 730 ezer úgynevezett „ja-
vítóintézetekben”. Nyolcezer-öt-
száz fiatalkorút ítéltek „javításra”
és 63 ezer a fogva tartott nõk szá-
ma. Miattuk 797 gyermeket „gye-
rekotthonokban” gondoznak.

Rozsnyó, Szlovákia. Vladimír Fi-
lo lett a római katolikus Rozsnyói
Egyházmegye új püspöke. Beikta-
tásán Erdõ Péter magyarországi ér-
sek reményét fejezte ki, hogy az
új püspökkel – aki jól beszél ma-
gyarul – talán megoldódik a száz-
ezer szlovákiai magyar római ka-
tolikus anyanyelvi gondozása is.

Mukdahan, Thaiföld. Tizen-
nyolc lutheránus gyülekezet kép-
viselõje tárgyalt a szorosabb
együttmûködésrõl és hittérítõ te-
vékenységük fokozásáról. Ter-
vük szerint az eddigi létszámukat
több mint ötven százalékkal sze-
retnék egy éven belül emelni. Az
ország 63 millió lakosának csupán
egy százaléka keresztény.

Lima, Peru. Nilton Giese-t, a bra-
zil evangélikus egyház egyik lel-
készét választották meg a Latin-
amerikai Egyházak Tanácsának új
elnökévé. A tanács székelye az
ecuadori Quitóban van, és száz-
negyven dél-amerikai és karibi
egyházat képvisel.

Bréma, Németország. Az idei
evangélikus egyházi napokon el-
döntötték, hogy 2011-ben Drezdá-
ban, 2013-ban pedig Hamburgban
találkoznak újból az evangéliku-
sok. A római katolikusok úgyneve-
zett katolikus napok nevû rendez-
vényére 2012-ben kerül sor Mann-
heimben. 2010-ben ökumenikus
napokat rendeznek Münchenben.

Wiesbaden, Németország. A
muszlim Navid Kermanit jelölték
a hesseni tartományi kultúrdíjra.
A jelölt a keresztrõl szóló keresz-
tény tanítást nyilvánosság elõtt
„istenkáromlás”-nak és „bálvány-
imádás”-nak csúfolta. Karl Leh-
mann bíboros, mainzi püspök és
Peter Steinacker volt hesseni evan-
gélikus egyházelnök heves tilta-
kozása következményének is be-
tudható, hogy végül visszavonták
Kermani jelölését.

Rio de Janeiro, Brazília. Ötven
évvel ezelõtti statisztikák szerint
az ország lakosságának kilencven
százaléka tartozott a római katoli-
kus egyházhoz. Még az államve-
zetés is büszkén vallotta, hogy
Brazília a világ „legkatolikusabb
országa”. Arányuk azonban 2008-
ra már hetven százalékra csök-
kent. Kutatók szerint évenként
kétmillió ember csatlakozik a
pünkösdista mozgalmak valame-
lyikéhez. Képviselõik a parla-
mentbe is bekerültek már, ahol
„bancada evangélica”, azaz evan-
géliumi frakció a nevük.

Berlin, Németország. A Német
Történelmi Múzeumban nagysza-
bású kiállítás nyílt abból az alka-
lomból, hogy a protestáns világ
Kálvin János genfi reformátor
születésének ötszázadik évfordu-
lóját ünnepli.

Összeállította: Gémes István

HÍREK, KITEKINTÉS

A mélység lehetõség. Lehetõség az új-
rakezdéshez, az újjáteremtés intim
aktusa, alkalom arra, hogy meg-
újulj. A fogantatás és a meghalás
csendje, az észrevehetetlen csodáé,
amely mindig a mélységben megy
végbe. Lehetõség a találkozásra, a
megtalálásra, hogy örömödet leld
önmagadban és abban, aki a Mély-
ség és a Magasság. A találkozás a rá-
találás örömével ajándékoz meg, a
feleszmélést adja neked, hogy nem
vagy egyedül…

A mélység titok. Az eredet, a kez-
det archetípusa, amely belénk kö-
vesedve õrzi a teremtettségünket,
az elsõ érintést, az õsfélelmet. A
titokban megnyílik, feltárul, nyil-
vánvalóvá válik mindaz, ami ad-
dig rejtve volt. Megismerhetõvé
válnak a szavak, s beavatott le-
szel, ismerõje a feleleteknek. Ti-
toknok leszel, pap, az igazság tu-
dója, mert a titok mindig az igaz-
ságot takarja, olyan igazságot,
amely valóvá, valósággá lehet, de
csakis ott, a mélyben.

A mélység közelség. Olyan, mint a
suttogó szó vagy az ölelés, amely
belénk hasít, megborzongat, átjár.
A mélység van hozzánk a legköze-
lebb – minden más csak látszat –,
a mélység te magad vagy, s ott le-

hetsz a legközelebb valakihez, ott
és akkor, amikor távol vagy a
mélységedben. S ott nem lehetsz
más, nem lehet más, csak te és õ. A
mélység összehoz, közelebb hoz
embereket. Az emberiség egyet-
len közös élménye: a mélység, a
mély(s)ég titka.

A mélység szabadság. A megkötö-
zöttség feloldozása, a gyónás
misztériuma. A szabadság a meg-
könnyebbülés ünnepével és az el-
sõ lélegzetvétel bátorságával aján-
dékoz meg. A felszabadulás szár-
nyát adja, tágas térre helyezi lába-
idat, repülni tanít. A szabadság a
bizalom merészségét, a szemte-
len, gyermeki odaadást tárja eléd.

A mélység szépség. Az alaktalan,
megfoghatatlan szépség örökké-
valósága. A fájdalom és az öröm
etalonja; ideál, amely embertele-
nül fáj, ha itt van, de fáj a hiánya
is. A mindent megszépítõ távolság
könnyed ígéretekkel csábít, az idõ
röhögve néz velem farkasszemet,
de én tudom: „A távolságot, mint
üveg / golyót, megkapod…”,
hogy rácsodálkozz szépségére,
hogy ujjaid közé vedd, hogy a nap
felé tartsd, hogy érezd simaságát,
hogy gyermek légy.

Czöndör István

AZ ÉLET KENYERE

„Mélységbe dobtál,
a tenger közepébe, és áradat
vett körül” (Jón 2,4)
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