
M A G Y A R  E V A N G É L I U M I  L A P  •  L I V .  É V F O L Y A M  •  2 0 1 0 / 4 .  S Z Á M  •  A U G U S Z T U S  1 5 .

Mint ar ról az Evan gé li kus Élet jú -
li us 25-i szá ma is hírt adott, jú li us
17-én Szar va son, az ótemp lo mi
egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá -
ban tar tot ta – alap sza bá lya ér tel -
mé ben két éven te ese dé kes – kül -
dött gyű lé sét a Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia (Maek).

A gyű lé sen Ador já ni De zső Zol tán
püs pök kez dő áhí ta ta után na pi -
rend előtt, el len sza va zat nél kül
fo gad ták el a részt ve vők azt az in -
dít ványt, hogy a kon fe ren cia ügy -
ve ze tő el nö ke a to váb bi ak ban
Ben czúr Lász ló, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let fel ügye lő je
le gyen. E poszt lét re ho zá sá ra
azért volt szük ség, mert a szer ve -
zet je len le gi el nö ke, egy há zunk
or szá gos fel ügye lő je, Prőh le Ger -
gely be je len tet te, hogy köz éle ti
sze rep vál la lá sa és fel ügye lői tiszt -
sé ge be töl té se mel lett jó szív vel és
lel ki is me ret tel a kon fe ren cia el -
nök sé gét – ér dem ben – már nem
tud ja el lát ni. 

A na pi ren di pon tok jó vá ha gyá -
sát kö ve tő en id. Zász ka licz ky Pál,
a Maek tit ká ra tar tot ta meg be szá -
mo ló ját, mely ben a szá mok és a
zár szám adá si ada tok is mer te té sén
túl ag go dal ma i ról is szót ej tett.
Nem rej tet te vé ka alá azon szo -
mo rú sá gát, hogy a 2006-os oros -
há zi ala ku ló ülés óta több szö ri
meg ke re sés el le né re sem mu tat -
ko zott igény a dél vi dé ki ma gyar
evan gé li kus ság ve ze tői ré szé ről a
szer ve zet ben va ló rész vé tel re. A
szlo vá ki ai egy ház zal sem erő sö -
dött meg hi va ta los szin ten a kap -
cso lat, no ha az még is öröm te li nek
mond ha tó, hogy a szer ve zet éle té -
ben ak tí van részt vesz né hány
Szlo vá ki á ban élő, ma gyar anya -
nyel vű lel kész és la i kus, akik szí -
vü kön vi se lik a szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li ku sok meg ma ra dá sá nak

ügyét. (La punk 2009/2. szá má ban
S.O.S., szlo vá ki ai ma gyar evan gé -
li ku sok! cím mel ol vas hat tak cik ket
az Al só sze lin szol gá la tot tel je sí tő
Nagy Oli vér lel kész tol lá ból. – A
szerk.) Zász ka licz ky Pál azt is
meg em lí tet te, hogy idő köz ben
fel osz lott a Kül föl dön Élő Ma -
gyar Evan gé li kus Lel ki gon do zók
Mun ka kö zös sé ge, a KÉ MELM,
és a ma gyar di asz pó ra Nyu gat-Eu -

ró pá ban ál ta lá ban vé ve is zsu go -
ro dik.

Po zi tí vum ként em lí tet te azon -
ban a tit kár, hogy két al ka lom mal
is si ker rel és szá mot te vő ér dek lő -
dés mel lett ren dez ték meg Rév fü -
lö pön A Lu ther-ró zsa szí nei el ne -
ve zé sű kon fe ren ci át. (La punk
ezen al kal mak ról is kö zölt írást. – A
szerk.)

A tit ká ri be szá mo lót kon fe ren -
cia be szél ge tés kö vet te, ahol min -
den részt ve vő kö tet le nül tár hat ta
fel gon do la ta it. A Nor vé gi á ból
ha za lá to ga tó Holby Tí mea és az
Ame ri ká ból ér ke ző Rácz Zsu zsa
– aki egy út tal a be te ges ke dő
Bern hardt Bé la fő es pe res üd vöz le -
tét is ma gá val hoz ta a kül döt tek -

nek – rész le te sen be szá molt az
ott ho nuk ban fo lyó ma gyar gyü le -
ke ze ti mun ká ról. Sok ne héz ség -
ről hall hat tak, de egy út tal kis örö -
mök nek is fül ta núi le het tek a
részt ve vők.

A gyű lés ezen sza ka szá ban
egyéb ként négy püs pök volt je len
az ülé sen, így a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház mind há rom
egy ház ke rü le té nek fe je, va la mint

a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház püs pö ke is. El gon -
dol kod ta tó azon ban, hogy mi ért
volt a kül döt tek ré szé ről olyan
cse kély az ér dek lő dés, hogy az
ülés épp hogy csak ha tá ro zat ké -
pes volt. A je len lé vők egyet ér tet -
tek ab ban, hogy a ké sőb bi ek ben a
kül dött gyű lé se ket nem a Szél ró -
zsa evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
ke re té ben, ha nem ta nul má nyi
kon fe ren ci á val egy be kö tött, akár
több na pos al ka lom ként len ne ér -
de mes meg ren dez ni. 

Az er dé lyi püs pök, Ador já ni
De zső Zol tán nem kés le ke dett a
so ron kö vet ke ző ülés re Er dély be
in vi tál ni a Maek kül dött gyű lé sét.

Szűcs Pet ra

Ho gyan to vább, Maek?
Szar va son ülé se zett a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia kül dött gyű lé se

Né pes ma gyar kül dött ség él vez -
het te jú li us 25-én a stutt gar ti ma -
gyar gyü le ke zet ven dég sze re te -
tét, hogy együtt ele ve nít se nek fel
egy ré gi jó ba rát sá got. Gáncs Pé -
ter és dr. Fa bi ny Ta más ma gyar or -
szá gi, va la mint Ador já ni De zső
er dé lyi püs pök ve ze té sé vel Pán -
gyánsz ky Ág nes pi li si lel kész nő,
Wag ner-Ba li cza Klá ra LVSZ-
kül  dött, illetve Ka lit Esz ter if jú sá -
gi küldött, Bá lint Imo la, valamint
Márfi Cip ri án er dé lyi teo ló gus és
stewardként Hor váth-He gyi Dé -
nes egye te mi hall ga tó kép vi sel te a
„ke le ti tömb” ma gyar sá gát. (Ők
mind annyi an a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség ti zen egyedik nagy gyű -
lé se al kal má ból tar tóz kod tak
Stutt gart ban.)

1948 óta fo lyik a Stutt gart ban és
kör nyé kén élők kö zött ma gyar
nyel vű lel ki gon do zás. A Gé mes
Ist ván evan gé li kus lel kész ál tal út -
nak in dí tott kö zös ség nyi tott sá gát
mi sem te szi nyil ván va lób bá, mint
büsz kén hir de tett öku me ni kus
gon dol ko dá sa. 

Ezen tö rek vé sük sa ját ki adá sú
éne kes- és imád sá gos köny vük
1984-es meg je le né sé vel vált egy -
ér tel mű vé: a bap tis ta, evan gé li -
kus, ka to li kus, re for má tus és sza -
bad egy há zi hí vek egy sze rű en

össze gyűj töt ték azo kat a szá muk -
ra ked ves dal la mo kat, me lyek nél -
kül el kép zel he tet len nek tart ják
hi tük gya kor lá sát, mint egy kí ván -
ság lis ta-sze rű en. Ad dig ugyan is
több nyi re csak evan gé li kus ere de -
tű éne kek vol tak az is ten tisz te le ti
re per to á ron. 

Ar ra a kér dés re, hogy nagy já ból
mennyi en tar toz nak a gyü le ke zet -
hez, több vá laszt is kap tunk: két -
száz tól két eze rig. Tá gabb ér te lem -
ben ugyan is az egész ba den-würt -
tem ber gi tér ség ma gyar sá ga, sze ré -
nyebb szá mí tá sok sze rint vi szont

csak a he lyi hí vek szű kebb ke reszt -
met sze te al kot ja az ek lé zsi át. 

A ha von ta egy szer Stutt gart
egy ki es ne gye dé ben, sa ját temp -
lo má ban ta lál ko zó gyü le ke ze ti ta -
gok még ele ve nen őr zik az anya -
or szág gal kap cso la tos em lé ke i ket,
ki sebb-na gyobb in ten zi tás sal tart -
va a gyü le ke ze ti és kul tu rá lis kap -
cso la tot er dé lyi és ma gyar or szá gi
test vé re ik kel.

A tíz fős de le gá ció min den tag ja
be szá mo ló for má já ban adott hírt
az ott hon fo lyó if jú sá gi mun ká ról
és gyü le ke ze ti élet ről. Gáncs Pé -
ter a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe -
ren cia üze ne tét tol má csol va buz -
dí tot ta a kö zös sé get a ha za i ak kal
va ló mi nél in ten zí vebb kap cso lat -
tar tás ra, akár az in ter ne ten, akár
sze mé lyes ba rát sá gok ápo lá sán
ke resz tül. Öröm mel ta pasz tal tuk,
hogy so kan len dí tet ték ma gas ba
ke zü ket ar ra a kér dés re, hogy ki
tar to zik az Úti társ „ra jon gó tá bo -
rá ba”. Sze re tet tel ajánl juk kül ho -
ni ba rá ta ink fi gyel mé be a fo lya -
ma to san fris sü lő www.evan ge li -
kus.hu hír por tált is, amely nek kö -
ve té se szin tén erő sít he ti az együ -
vé tar to zás ér zé sét.

Az egész dél utá non át tar tó,
sze re tet ven dég ség gel egy be kö -
tött együtt lét fel üté se ként Fa bi -
ny Ta más nak a re mény ség hang -

ján meg szó la ló pré di ká ci ó ja buz -
dí tott test vé ri együtt mű kö dés re.
Jé zus nak a Ti bé ri ás-tó part ján va -
ló meg je le né sét ha son lí tot ta az
utol só va cso ra utá ni „el ső reg ge li -
hez”, ami kor is az el-el ham va dó
pa rázs ból új ra éle dő láng kö ré
gyűj töt te a ma guk ba ros kadt, hi -
te vesz tett ta nít vá nyo kat. Ezen
haj na li cso dá nak, a táv la to kat
nyi tó, új ra ros ka dá sig te li ha lász -
há ló él mé nyé nek át élé sét kí ván ta
a to váb bi, ha tá ro kon át íve lő ba -
rát ság ra.

Hor váth-He gyi Dé nes

Ha zai hír nö kök
Stutt gart ban

A gye re kek egyik ked venc já té ka
a bé lyeg zés. A já ték üz le tek ben ki -
csi bé lyeg ző ket le het kap ni az el -
ke rül he tet len Walt Dis ney-fi gu -
rák kal, Mi ki egér rel, Do nald ka -
csá val, de vi rá gok kal, szí vek kel és
más mo tí vu mok kal is, és hoz zá
kü lön bö ző szí nű bé lyeg ző pár ná -
kat. Most az tán csak bő sé ges pa -
pír mennyi ség és időn kén ti fel -
ügye let kell, az utób bi már csak
azért is, hogy a pa pí ron kí vü li
más, ajánl ko zó tisz ta fe lü le tek,
mint pél dá ul fal, ab rosz stb. tév út -
ra ne csá bít sák a fi a tal mű vé sze -
ket. És már is meg ol dó dik az esős
dél után unal ma…

A bé lyeg zés va rá zsa nem mú lik
el a gye rek kor ral, mi, fel nőt tek is
szí ve sen élünk ve le, csak Mi ki
egér he lyett más ké pek kel dol go -
zunk. Más ként bé lyeg zünk. Mi -
kor 1957-ben a bra zí li ai Sao Pa u ló -

ban el ter jedt a hí re, hogy az ott élő
evan gé li ku sok vég re ma gyar lel -
készt kap nak, még ott se volt, még
a ne vét sem is mer ték, de a ko ló ni -
á ban már min den ki tud ta, hogy
„az evan gé li ku sok ho zat tak ma -
guk nak egy kom mu nis ta lel készt”.
Sze ren csé re az il le tő zse bé ben
hoz ta Or dass püs pök úr nak a bra -
zí li ai hí vek hez írt aján ló le ve lét…

Tel tek az évek, vál to zott az
idő, és ugyan ez a lel kész egy ott ho -
ni, ün ne pi is ten tisz te le ten pré di -
kált. A temp lom ból ki me net még
hal lot ta, amint va la ki jó han go san
meg jegy zi: „És mi ért ép pen egy
disszi denst kel lett er re fel kér ni?!”
Az il le tő csak annyit tud ha tott a
lel kész ről, hogy kül föl dön él…

„Hal lot tad? X. Y. a het ve nes
évek ben ösz tön díj jal kint járt kül -
föl dön! Gon do lod, hogy kap ha -
tott vol na ak kor ösz tön dí jat, ha

nem lett vol na…?!” „A nyolc va nas
évek ben ment ki? Ez se volt po li -
ti kai ül dö zött, csak a pénz után ro -
hant! Vagy va la mi csa lá di bot rány
volt a hát tér ben…” – S ha rá kér -
de zünk, hogy mind ezt hon nan
tud ják, váll vo no ga tás a vá lasz: hi -
szen ezt min den ki tud ja!…

Kár, hogy a bé lyeg zés ben nem
ma rad tunk meg Mi ki egér nél fel -
nőtt ko runk ban is – de ak kor ho va
is len ne ked venc szó ra ko zá sunk:
nem tud nánk „el áz tat ni” sen kit!
Úgy lát szik, ez va la mi ve lünk szü -
le tett, örök em be ri „jó tu laj don -
ság”, amellyel va la ki, aki min ket
leg job ban és tény leg is mer, ele i től
kezd ve szá molt is. Kü lön ben mi -
ért bíz ta vol na ránk azt a bi zo nyos
nyol ca dik pa ran cso la tot: „Ne tégy
fe le ba rá tod el len ha mis ta nú bi zony -
sá got”?!

– rk – 
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A jó já ték
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Fabiny Tamás püspök és Gémes Pál lelkész köszönti az egybegyűlteket
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„Az után össze gyűj töt te Mó zes Iz rá -
el fi a i nak egész kö zös sé gét, és ezt
mond ta ne kik: Ezek azok az igék,
ame lyek ről azt pa ran csol ta az Úr,
hogy meg kell ten ne tek: Hat na pon át
vé gez zé tek mun ká to kat, de a he te dik
na pot tart sá tok szent nek, az Úr nak
szen telt nyu ga lom nagy nap ja le gyen
az.” (2Móz 35,1–2)

Az egyik nagy oszt rák bú tor bolt -
há ló zat szin te le pe dő nyi nagy sá gú
szó ró la po kon hí vo gat ta le het sé -
ges ma gyar or szá gi vá sár ló it, ez zel
a szö veg gel: „Tölt se ná lunk a
nem ze ti ün ne pet! Jöj jön hoz zánk!
Vá sá rol jon ná lunk ezen a na pon,
mi pe dig ennyi és ennyi szá za lé -
kot en ge dünk az ára ink ból…”

„Tölt se ná lunk a nem ze ti ün ne -
pet!” – Mit is je lent ne künk a
nem ze ti ün nep, ha egy sze rű en az
ün nep lés le het sé ges al ter na tí vá ja -
ként kí nál ko zik a vá sár lás vagy,
ha úgy tet szik, a „shop pin go lás”?

Mit ün ne pe lünk ma? Au gusz tus
20-át, az egyik leg ré geb bi ma gyar
ün ne pet. Szent Ist ván ki rály nap -
ját, a ke resz tény ma gyar ál lam ala -
pí tást, a ma gyar ál lam ezer éves
foly to nos sá gá nak em lék nap ját.
Ez a nap so ká ig egy há zi ün nep
volt, Má ria Te ré zia ve tet te fel a
nap tá rak ba nem ze ti ün nep ként,
Fe renc Jó zsef pe dig mun ka szü ne ti
nap pá nyil vá nít tat ta az ipa ri mun -
ká sok szá má ra.

Egy ün nep és egy mun ka szü ne ti
nap kö zött óri á si a kü lönb ség! Az
egyik meg elég szik a bol to zás sal, a
bur gen lan di vá sá rol ga tás sal, a má -
sik pe dig ün nep lő be öl töz te ti tes -
tét és lel két. Ez utób bi ról gyö nyö -
rű en ír Má rai Sán dor:

„Ha az ün nep el ér ke zik éle ted ben,
ak kor ün ne pelj egé szen. Ölts fe ke te
ru hát. Ke féld meg ha jad vi zes ke fé -
vel. Tisz tál kod jál be lül ről és kí vül ről.
Fe lejts el min dent, ami a köz na pok
szer tar tá sa és fel ada ta. Az ün ne pet
nem csak a nap tár ban ír ják pi ros be -
tűk kel. Nézd a ré gi e ket, mi lyen áhí ta -
to san, mi lyen fel tét le nül, mi lyen kö -
rül mé nye sen, mennyi vad öröm mel
ün ne pel tek! Az ün nep a kü lön bö zés.
Az ün nep a mély és va rá zsos rend ha -
gyás. Az ün nep le gyen ün ne pi es. Le -
gyen ben ne tánc, vi rág, fi a tal nők,
vá lo ga tott ét kek, vér pezs dí tő és fe led -
ke zést nyúj tó ita lok. S min de nek fö lött
le gyen ben ne va la mi a ré gi rend tar -
tás ból, a he te dik nap ból, a meg sza kí -

tás ból, a tel jes ki kap cso lás ból, le gyen
ben ne áhí tat és föl tét len ség. Az ün nep
az élet rang ja, fel sőbb ér tel me. Ké -
szülj föl reá, test ben és lé lek ben. S
nem csak a nap tár nak van pi ros be tűs
nap ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha -
tat lan ün ne pe ket is. Ilyen kor fe lejts el
min dent, fi gyelj az ün nep re.”

Hét évig él tem Ber lin ben, ahol
több ször is ér tet len ked ve néz tek
rám, ami kor ar ról esett szó, hogy
ne künk, ma gya rok nak há rom
nem ze ti ün ne pünk is van. A leg -
több or szág nak csak egy nem ze ti
ün ne pe van, s Né met or szág ban
Ger hard Sch rö der ko ráb bi mi nisz -
ter el nök még azt az egyet, ok tó -
ber har ma di kát is el akar ta tö röl -
tet ni, gaz da sá gi okok ra hi vat -
koz va.

Pe dig szük sé günk van az ün ne -
pek re, hi szen azok emel nek ki
min ket a hét köz na pok ból. Mert
az ün nep kü lön bö zés, az ün nep
em lé ke zés, aho gyan Má rai mond -
ta. És ami kor em lé ke zünk, ak kor
az em lé kek biz ta tást, erőt és hi tet
is ad hat nak ne künk. Hi tet ab ban,
hogy va la ho vá tar to zunk, és va la -
ho vá tar tunk.

Au gusz tus 20-án ar ra em lé ke -
zünk, hogy ál lam ala pí tó ki rá lyunk
is hitt ab ban, hogy va la ho vá tar to -
zunk, és va la ho vá tar tunk. Nem is
akár ho vá, ha nem a ke resz tény
Eu ró pá hoz és min de nek előtt az
Úr is ten hez. Ah hoz az Is ten hez,
aki azt akar ja, hogy né ha áll junk
meg, és fi gyel jünk be fe lé, ki fe lé és
fő leg fel fe lé.

„Az Úr meg hagy ta, hogy ezt
te gyük: hat na pon át dol goz ha -
tunk, a he te dik nap azon ban le -
gyen szent, le gyen ün nep nap, a
tel jes nyu ga lom nap ja, le gyen az
Úr nak szen tel ve.” Ez a mai nap
va la mi olyas mi, mint a he te dik
nap. Ün nep nap – nem csak mun -
ka szü ne ti nap.

Ün ne pel jünk! Ün ne pel jünk,
örül jünk, és ad junk há lát, hi szen
tar to zunk és tar tunk va la ho vá.

Ad ja ne künk Szent lel két az Úr -
is ten, hogy ün nep lő be öl töz zön
ne csak tes tünk, de lel künk is!
Ámen.

Hein richs Esz ter

(Az ige hir de tés el hang zott a sop ro ni
Eg gen berg-ház ban 2009. au gusz tus
20-án)

AZ ÉLET KE NYE RE

Az Úr nak szen telt
nyu ga lom nagy
napja le gyen az…

– Há nyan ér kez tek Er dély ből?
– Idén száz har minc nyolc an jöt -

tünk el a Szél ró zsá ra, szin te
ugyan annyi an, mint két éve Kő -
szeg re. Bár száz het ven je lent ke -
zőnk volt, kü lön bö ző okok nál
fog va vé gül ennyi en ju tot tunk el
ide. Egy re na gyobb szám ban ve -
szünk részt a Szél ró zsán, és ez na -
gyon jó ha tás sal van a gyü le ke ze ti
if jú sá gi mun kánk ra is. Egy ket tős
ki sebb ség ben élő fi a tal szá má ra
óri á si él mény lát ni azt, hogy ennyi
evan gé li kus fi a tal van egy he lyen,
és egy ál ta lán azt, hogy Ma gyar or -
szá gon ennyi evan gé li kus fi a tal
van. Jó érez ni, hogy va la mi lyen
szin ten mi is ide tar to zunk.

– Mi lyen prog ra mok kal gaz da gí -
tot ta az er dé lyi csa pat a ta lál ko zót?

– Több fé le mű sor ral is ér kez -
tünk, az egyik ben – a ha tá ron tú li -
ak be mu tat ko zá sa kor – az apá cai
fi a ta lok mu tat tak be tán cot a hét -
fa lu si if jú ság gal együtt, majd éne -
kel tünk. A fő mű sor szám alig ha -
nem az úgy ne ve zett ka kas lö vés
volt, amely Apá cán éven te gya ko -
rolt nép szo kás. 

Hogy mi ért is lő nek ka kast az
apá cai le gé nyek? A szo kás ere de -
te a tö rök, ta tár fosz to ga tá sok ko -
rá ra ve zet he tő vissza. A fa lu la -
kos sá ga a gyúj to ga tók elől a te le -
pü lés ha tá rá ban lé vő Fe ke te vár ba
me ne kült. Az el len ség, mi u tán fel -
éget te a fa lut, már ép pen in du ló -
ban volt, ami kor a vár fa lon be lül
rej tőz kö dők egyet len ka ka sa el -
sza ba dult rej te ké ből, s szár nya it
csat tog tat va ku ko ré kol ni kez dett.
Az áru ló jel re az el len ség meg tá -
mad ta a vá rat. Et től kezd ve a nép
bosszú ja a ka kas ra irá nyult: vas -
vil lá ra kö töt ték az élő ka kast,
majd meg cé loz va meg öl ték. Az -
óta éven te gya ko rol ják a ka kas lö -
vés mű vé sze tét. (Az évek so rán
az élő ál la tot fel vál tot ta a cél táb lá -

ra fes tett ka kas, amely re az if jak
nyíl pus ká val lő nek.) 

Az ál ta lunk be mu ta tott tör té net
ar ról is szól, hogy a ka kas tu laj -
don kép pen a fér fi ak csa po dár sá -
gát „kür tö li ki” az asszo nyok nak,
ezért is áll bosszút a fér fi nép a ka -
ka son.

– Hogy ér zik itt ma gukat a gye -
rekek?

– Na gyon jól, min den ki ér dek -
lő dé se sze rint vá laszt a lehetősé -
gek kö zül. Van egy kö zös prog ra -
munk is, na pon ta ve tél ke dőn
vesz nek részt. Cso por tok ra osz -

tot tuk az er dé lyi fi a ta lo kat, min -
den ki nek van egy ve ze tő je. Kér -
dő ívet kell ki töl te ni ük a nap vé -
gén, és a vá la szo kat csak ak kor
tud hat ják, ha részt vet tek az az na -
pi mű so ro kon, prog ra mo kon, be -
szél ge té se ken. 

(Az in ter jú a Ma gyar Te le ví zió
2010. jú li us 25-én su gár zott, a Szél ró -
zsa ta lál ko zó ról szó ló mű so rá ban el -
hang zott anyag nak szer kesz tett vál -
to za ta. A mű sor szer kesz tő-ri por te re:
Nagy Lász ló)

ÚTI-TÁR SAL GÓ

Ka kas lö vő le gé nyek Szarvason
Vil lám in ter jú Si mon né Nagy Ilo na apá cai lel késszel

– A „Kö zép kez dés Ve led” mot -
tó egy részt utal ar ra, hogy nem
sok kal a fut ball-vi lág baj nok ság
után ren dez zük ezt a ta lál ko zót,
más részt Szar vas a tör té nel mi
Ma gyar or szág kö ze pe volt, te hát
így föld raj zi lag is egy faj ta cent -
rum ban va gyunk. 

En nél azon ban sok kal több ről

van szó, hi szen sok kal fon to sabb
az előbb em lí tet tek nél a mon dat
bib li ai-teo ló gi ai di men zi ó ja. A
fel tá ma dott Jé zus ról Já nos evan -
gé li u má ban ol vas suk, hogy hús -
vét után „Jé zus meg állt kö zé pen”,
a ta nít vá nyi kör kö ze pén. Ma na -
gyon sok em ber éle té nek a cent -
ru ma üres, tar tal mat lan, na gyon

sok fi a tal ke re si az élet kö zép -
pont ját.

Na gyon re mél jük, hogy ezek -
ben a na pok ban sok fi a tal nak si -
ke rül rá ta lál nia az élet iga zi cent -
ru má ra, Jé zus Krisz tus ra, mert
ezen a ta lál ko zón ő a kö zép pont,
az ő von zá sá ba vár juk az ide ér ke -
ző ket.

Nagy ál munk – amely ta lán több
is mint álom –, hogy a ki len ce dik
ta lál ko zó nak két év múl va Er dély
ad has son he lyet. Te hát min den -
kép pen van a Szél ró zsá nak fej lő -
dés tör té ne te, egy faj ta moz ga lom -
má kez di ma gát ki nő ni, amely már
nem csak a fi a ta lo ké, ha nem a ki csit
idő sebb nem ze dé ké is, és ahogy
ed dig, a von zá sa ezen túl is át nyú -
lik a ha tá ro kon túl ra. 

Kö zép kez dés a Szél ró zsán
Idén Szar va son – két év múl va Er dély ben…?
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Az Evan gé li kus Élet jú li us 25-i szá ma rész le te sen be szá molt a jú li us 14.
és 18. kö zött Szar va son meg ren de zett Szél ró zsa evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zó ese mé nye i ről, és több cik ke ér té kel te is azt. La punk nak –
ter je del mi és tar tal mi ke re te i re fi gye lem mel – nem cél ja ilyen rész le -
tes ség gel tu dó sí ta ni a ren dez vény ről, ám egy-egy mo men tu mát
igyek szik fel vil lan ta ni. Te szi ezt azért, mert a ha tá ron túl ról is szép
szám mal ér kez tek fesz ti vá lo zók. Elő ször a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház if jú sá gi mun ká já ért fe le lős püs pök, Gáncs Pé ter sza va it
idéz zük a ta lál ko zó mot tó já val és tar tal má val kap cso lat ban, majd az
Er dély ből ér ke zett de le gá ció ve ze tő jé vel ol vas ha tó vil lám in ter jú.
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Gö rö gök jöt tek föl a je ru zsá le mi
ün nep re a ké rés sel: „Jé zust sze -
ret nénk lát ni.” (Jn 12,21) Mi vel pe -
dig szá munk ra ma fi zi ka i lag ez
nem le het sé ges, an nál in kább ér -
de kel nek azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek ez meg ada tott: lát -
ták az Urat.

Elő ször csak hal lott a ná zá re ti Jé -
zus ról, ar ról, hogy a di cső sé ges
Dá vid ki rály fia len -
ne. Ahogy ezt már a
ré gi pró fé ták is elő re
meg mond ták. Az ut -
cán kol dul va, min den
el ej tett szó ra éle sen
föl fi gyelt. Mert a vak -
ság ban fo ko zott sze -
re pe lesz a hal lás nak.

Igen, Jé zus hí re ide
is el ju tott, eb be a „vi -
lág göd ré ben”, két -
száz öt ven mé ter rel a
ten ger szint alatt fek -
vő, ősi vá ros ba, Je ri -
kó ba. Itt élt a vak
Bar ti me us. Ne ve ta -
lán csak a szár ma zá -
sá ra utal: annyit tesz,
hogy Ti mai vagy Ti me us fia – de
for dí tot ták már a „vak fi á nak” is.
Hogy vak volt, ab ban a kör nye -
ze te Is ten bün te té sét lát ta (2Móz
4,11). S bár ti los volt egy vak em -
ber el gán cso lá sa (3Móz 19,14), de
pél dá ul temp lo mi szol gá lat ra ele -
ve al kal mat lan nak je len tet te ki őt
a tör vény (3Móz 21,18). Egyéb
hí ján kol dul ni volt kény te len,
mint annyi más kor tár sa, hogy
meg él jen.

Egy szer az tán meg ütöt te fü lét a
hír, hogy ez a Dá vid-fi Je ri kó ba
jön. Bar ti me us meg érez te, hogy
ezt az al kal mat nem sza bad el sza -
lasz ta nia. Tor ka sza kad tá ból ki a -
bál ni kez dett, hogy az ép pen ar ra
me nő Jé zus is meg hall ja: „Dá vid
Fia, Jé zus, kö nyö rülj raj tam!”

Le hur rog ták. Nem va ló szí nű,
hogy akik el né mí ta ni akar ták, a
Jé zus irán ti tisz te let ből vagy kí -
mé lé se szán dé ká val tet ték ezt. In -
kább té ve dés nek ta lál ták Bar ti me -
us ki a bá lá sát. A Dá vid fi á ról ők is
tud tak, de fő leg azt, hogy ami kor

el jön, az egész né pet sza ba dít ja föl.
És nem vesz te ge ti az ide jét egy
vak kol dus nyo mo rú sá gá ra! Bar ti -
me us té ved, gon dol ták. Ám ő csak
an nál han go sab ban foly tat ta a ki -
ál to zást. Nem vet te ész re „té ve -
dé sét”, de an nál fon to sabb, hogy
Jé zus vi szont ész revette őt. Ma -
gá hoz hí vat ta.

S az előbb még el né mí ta ni
igyek vők most nyá ja san biz tat ták

a va kot: „Bíz zál! Kelj fel! Hív té -
ged!” S ne ki több se kel lett. Ahogy
ed dig tor ka sza kad tá ból ki a bált,
úgy most szin te esze lő sen dob ta
le ma gá ról azt az utol só ru ha da -
rab ját, ame lyet kü lön ben a leg szi -
go rúbb pe res ke dés árán sem volt
sza bad el ven ni egy sze gény em -
ber től (2Móz 22,26). Ez zel ta ka -
ró dzott éj jel, eb ben gub basz tott a
kol du ló he lyén nap pal. Most ezt is
el dob ta, és ló ha lá lá ban fu tott, ne -
hogy egy per cet is ve szít sen.

Egy szer re tel je sült a vá gya: ott
áll ha tott a ne he zen várt Ki rály fi
előtt. Nem is kel lett so kat gon dol -
koz nia a vá la szon Jé zus nak ar ra a
kér dé sé re, hogy mit sze ret ne,
hogy meg te gyen ve le. Mi mást,
mint hogy új ra lás son?! Hát lá tott
ő va la ha is? Az itt sze rep lő igét
tény leg új ra va ló lá tás sal kel le ne
for dí ta ni. Ta lán nem va kon szü le -
tett Bar ti me us, ha nem csak ké -
sőbb ve szí tet te el a sze me vi lá gát?
Az evan gé lis ta er re nem ad vá -
laszt. Vi szont igen tö mö ren köz li

a tör té nés leg fon to sabb moz za na -
ta it.

El ső ként azt, hogy ez a vak szi -
lár dan hitt a Jé zus sal va ló ta lál ko -
zá sa ered mé nyes sé gé ben. Ezért
nem le he tett őt el hall gat tat ni. Az -
után azt, hogy mint egy er re tet te
rá Jé zus a pe csé tet, ami kor ki je -
len tet te, hogy Bar ti me us nak ez a
hi te, ez a nem lá tott ban va ló bi zal -
ma ad ta vissza a sze me vi lá gát.

Aki vak volt, most lá -
tott. Aki min den fel té -
tel nél kül bí zott ab -
ban, hogy ez a Mes ter
nem csu pán Iz ra el né -
pé nek egé sze szá má ra
hoz gyó gyu lást, ha -
nem tö rő dik az egyes
el eset tel is. S ne ki lett
iga za!

Vé gül aki nek meg -
jött a lá tá sa, az olyan
ámu lat tal lát hat ja meg -
men tő jét, hogy töb bé
nem akar ja nyo mát ve -
szí te ni: a sö tét ség ből a
vi lá gos ság ra jött, s eb -
ben kö vet te gyó gyí tó -
ját. Bar ti me us Krisz -

tus ta nít vá nya lett. Ed dig csak hal -
lott ró la. De szí vé ben ki olt ha tat -
la nul égett a vágy Dá vid fi á nak lá -
tá sá ra. 

Va jon hal lott-e ar ról is, hogy ez
a Mes ter a ná zá re ti zsi na gó gá ban
azt je len tet te ki, hogy ő a fog lyok
ki sza ba dí tá sá ért és a va kok sze -
meinek meg nyi tá sá ért is jött? (Lk
4,14–21) Ha nem hal lot ta is, de
meg érez te. És hi té ből lá tás lett!
Új ra meg lát hat ta nem csak Is ten
te rem tett szép vi lá gát, ha nem ami
ne ki a leg fon to sabb volt: lát ta Jé -
zust! 

En nek meg fe le lő en uj jong a
köl tő Bar ti me u sa is:

Ha bör tö nöm be hol nap vissza hull nék,
tán el hul lat nám s el fe lej te ném.
A pál ma zöld jét, es ti domb li lá ját,
bar na le ány rajt, bí bor ró zsa tőt.
De lel kem mé lyén hor do zom ha lá lig,
hogy lát tam Őt, anyám, hogy lát tam Őt!

(Áp rily La jos: Bar ti me us)
Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Bar ti me us
„Va la hány szor min den la kó / Egy -
szer re só hajt, / A bér ház föl emel -
ke dik, / Mint egy ki vi lá gí tott lég -
ha jó, / Csak hogy egy szer re so ha -
sem / Só hajt min den la kó, / Ezért
nem emel ke dik föl a bér ház, /
Mint egy ki vi lá gí tott lég ha jó” – ír -
ja Gör gey Gá bor Nincs kö zös aka rat
cí mű ver sé ben.

A mi or szá gunk is sok szor
olyan, mint ez a bér ház. Nincs
össze fo gás. Még só haj ta ni sem tu -
dunk egy szer re. Pe dig fel emel -
ked het nénk. Né meth Lász ló val
szól va „emel ke dő nem zet” le het -
nénk. Vagy Illyés Gyu la me ta fo rá -
já val a „ha za a ma gas ban” le het ne
a mi énk.

Ta lán csak ki vé te les tör té nel mi
pil la na tok ban volt pél da er re az
össze fo gás ra. Mond juk 1956-ban
és 1989-ben. Ak kor mint ha fel -
emel ke dett vol na ez a bi zo nyos
bér ház, ha nem is mint egy lég ha -
jó, de leg alább mint egy pa pír re -
pü lő… 

S ak kor még nem szól tam ar ról,
hogy bi zony az egy ház ban, egy há -
zak ban sem na gyon tu dunk egy -
szer re só haj ta ni. Bi zony, hi ány -
zik az össze fo gás. Emel ke dés he -
lyett jó sze ré vel azt él jük át, hogy
le fe lé húz nak a gon dok. 

A 133. zsol tár ban így ol vas suk:
„Ó, mily szép és mily gyö nyö rű sé ges,
ha a test vé rek egyet ér tés ben él nek!
Olyan ez, mint mi kor a drá ga olaj a
fej ről le csor dul a sza káll ra….
Olyan, mint a Her món har mat ja,
amely le száll a Si on he gyé re. Csak
oda küld az Úr ál dást és éle tet min -
den kor.”

A zsol tár hoz ha son ló an Jé zus is
az egyet ér tés és az össze fo gás
fon tos sá gá ról szól: „Bi zony, mon -
dom nék tek azt is, hogy ha kö zü le tek
ket ten egyet ér te nek a föl dön mind ab -
ban, amit kér nek, azt mind meg ad ja
ne kik az én mennyei Atyám. Mert
ahol ket ten vagy hár man össze gyűl -
nek az én ne vem ben: ott va gyok kö -
zöt tük.” (Mt 18,19–20) Jé zus itt
egy ál ta lán nem ma xi ma lis ta. Nem
mil li ók össze fo gá sá ról szól, mint
sok moz gal mi ének, ha nem csak

két em ber egyet ér té sé ről, ket tő
vagy há rom kö zös sé gé ről. 

Az evan gé li um ere de ti szö ve gé -
ben sze rep lő „egyet ért” ki fe je zés
gö rö gül úgy hang zik, hogy szümp -
hó neó. Vagy is Jé zus al ter na tí va elé
ál lít min ket, hogy a szim fó nia
vagy a ka ko fó nia, az az az össz -
hang vagy a hang za var je gyé ben
élünk-e. A ka ko fó nia eb ben az
össze füg gés ben ilyes mit je lent -
het: rossz hang zás, ha mis ság, ci -
va ko dás, egyet nem ér tés, pár tos -
ko dás.

A ma gyar tör té ne lem ben szá -
mos je lét lát hat tuk e ka ko fó ni á -
nak, rossz hang zás nak, ci va ko -
dás nak. Sok szor hi ány zott a kö -
zös aka rat, az össze fo gás. A mo -
há csi vész utá ni idők ben ír ta je -
len té sé ben a pá pai kö vet: „Ha
Ma gyar or szá got há rom fo rint
árán ki le het ne men te ni a ve szé -
lyek ör vé nyé ből, nem akad na há -
rom em ber, aki ezt az ál do za tot
meg hoz ná.”

Ta lán nem kell min dig így len -
nie. Még meg hall hat ja nem ze -
tünk a zsol tár in tel mét: „Ó, mily
szép és gyö nyö rű sé ges, ha a test vé rek
egyet ér tés ben él nek”, ta lán ér vé nye -
sül kö zöt tünk is Jé zus sza va:
„…ahol ket ten vagy hár man össze -
gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok
kö zöt tük.”

Ez a re mé nyem egy há za ink kal
és nem ze tünk kel kap cso lat ban is.
Ta lán lesz, még is csak lesz kö zös
aka rat. Ta lán meg tör té nik a cso -
da, és ké pes min den la kó egy szer -
re só haj ta ni, és fel emel ke dik a
bér ház, mint egy ki vi lá gí tott lég -
ha jó.

Fa bi ny Ta más

(Az írás a Ma gyar Rá dió Lé lek től
lé le kig cí mű mű so rá ban hang zott el
2009. au gusz tus 9-én.)

A szer zőt a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség Stutt gart ban meg ren de zett 11.
nagy gyű lé sén a szer ve zet al el nö ké vé
vá lasz tot ták. Az Úti társ szer kesz tő -
sé ge ez úton kí ván ja szol gá la tá ra Is -
ten ál dá sát.

A fel emel ke dő
bér ház ví zi ó ja

Meg halt Cse ri Gyu la re for má tus
lel kész 2010. már ci us 21-én a Maj -
na men ti Frank furt egyik ró mai
ka to li kus kór há zá ban. A mon dat
min den sza ván hang súly van.

Sú lyos és hossza dal mas be teg -
ség után halt meg. Hosszú éve ken
át ag gód va les tük, hogy med dig
bír ja még hor doz ni a szen ve dés
ter hét. Egyik utol só ta lál ko zá -
sunk kor – mi köz ben a gyil kos kór
szin te em ber fe let ti erő fe szí tés re
kény sze rí tet te őt – hig gadt és ala -
pos be szél ge tés ben kör vo na laz ta
teo ló gi ai lá tá sa it és még el in té zen -
dő fel ada ta it. Be szél ge té sünk nek
egy pil la na tig sem volt té má ja a sa -
ját be teg sé ge. Az óta is so kat
imád koz tunk ér te ah hoz, aki – hi -
tünk sze rint – nem csak ter he ket
rak ránk, de azok el hor do zá sá ban
is se gít.

Né met or szág ba ke rü lé se után
ha mar be kap cso ló dott a Kül föl -
dön Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel -
ki gon do zók (KÉ MELM) mun ká -
já ba. Gyak ran hív tuk meg elő adó -
nak, és a Re for má tus Lel ki gon do -
zó Kö zös ség ja vas la tá ra meg bíz -

tuk őt, hogy az Eu ró pai Ma gyar
Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren ci -
á nak, Szi ge thy Sán dor evan gé li kus
lel kész mel lett, le gyen a re for má -
tus if jú sá gi lel ké sze. Ket te jük na -
gyon jó együtt mű kö dé se kö vet -
kez mé nye ként csak nem egy év ti -
ze den át szer ve zett Sán dor ral
együtt igen ma gas szín vo na lú és
lel ki erő sí tést je len tő nagy he ti
kon fe ren ci á kat. Hosszú éve ken
át volt la punk nak, az Úti társ nak
szer kesz tő bi zott sá gi tag ja. Is ten -
nek adunk há lát a sok jó szol gá la -
tért, amellyel gaz da gí tott ben -
nün ket.

Hit val lá sos, re for má tus al kat és
őszin tén út ke re ső öku me ni kus
kol lé ga volt Cse ri Gyu la. Elő adá -
sa in, cik ke in át tű zött, hogy a ke -
resz tény ség me lyik csa lád já ból
jött. Ugyan ak kor nagy meg ér tés -
sel és ta pin tat tal, le he tő leg min dig
a meg egye zést és a bé kes sé get ke -
res ve fo ga dott min den ha tást
azok tól, akik nem fel tét le nül a re -
for má ció ké sőb bi ta la ján áll va
gon dol koz tak. Az öku me nét nem
di vat ként, idő ről idő re meg kós -

tol ha tó ként hasz nál ta, ha nem
igye ke zett a ma ga mód ján a lét re -
jöt té hez és si ke ré hez hoz zá já rul -
ni. Ma gyar öku me ni kus ta lál ko -
zó ink nak így lett az egyik leg kom -
pe ten sebb elő ké szí tő je.

Fel üdí tő volt, hogy Gyu lá ban
nem olyan kül föld re sza kadt, me -
ne kült lel ki pász tor ral ta lál koz -
tunk, aki ma ga mö gött hagy ta vol -

na a teo ló gi ai tu do mányt. Gyu la
ízig-vé rig teo ló gus volt, s az is
ma radt ha lá lá ig. Kér dé sek hez
sem di va tos, sem ha za fi as, sem
han gu lat kel tő szem üve ge ket nem
hasz nált. Ami kor meg szó lalt, an -
nak min dig teo ló gi ai alap ja volt, s
ez ka pott egész szem lé le té ben
pri o ri tást. Akár frank fur ti be szél -
ge té sünk ben ke res tünk ke re tet a
kül föl di ma gyar pro tes táns lel ki -
gon do zás nak, akár Han no ver ben
fe sze get tük a Né met or szá gi Pro -
tes táns Egy ház (EKD) szűk ke re -
te it, akár ba rá ti be szél ge tés ben,
min dig gond dal vet tük gór cső alá
ma gyar or szá gi evan gé li kus és re -
for má tus egy há za ink dik ta tú ra
nyo mo rí tot ta év ti ze de it. Gyu lát
ki zá ró lag mind ezek teo ló gi ai ve -
tü le te, meg ala po zott sá ga és az an -
nak szel le mé ben tör té nő meg ol -
dás ér de kel te. Ahogy ő mon do -
gat ta: „Krisz tus ki rály sá ga min -
den ben.”

Cse ri Gyu la még szol gá la tát te -
kint ve sem tar to zott a szok vány
emig rá ci ós lel ké szek kö zé. Nem
is tar toz ha tott, mert őt ugyan -

úgy kö töt te az egy ház múlt be li
ha gyo má nya, mint ahogy a ha -
gyo mány ad ta, ősi evan gé li um -
mal ő ma akart szol gál ni, se gí te -
ni, erő sí te ni. El sem tud tuk vol na
őt kép zel ni má sutt, csak ma gyar
vagy fe le ke ze ti ko ló nia szi get vi -
lá gá ban. Ott, aho vá Is ten ál lí tot -
ta, nyel vi, fe le ke ze ti ha tá rok fö -
lé emel ked ve igye ke zett a leg -
job bat ad ni. Volt né met lel kész,
af ri kai teo ló gi ai elő adó, fel vi dé -
ki ek ma gyar ta ní tó ja, len gye lek
be szél ge tő- és se gí tő part ne re,
kül föld re sza kadt ma gya rok lel -
ki pász to ra. Em be rek ál tal gyár -
tott ha tá ra ink fö lött is Úr a
Krisz tus ki rály.

Sze ret tük sze rény sé gét és hu -
mo rát, ér té kel tük nagy lá tó kö rét
és ba rát sá gát, és – be vall juk – ta -
nács ta la nul vol tunk kény te le nek
áll ni be teg sé ge előtt.

Is ten ir gal má ba ajánl va őt szo -
mo rú an bú csú zunk Cse ri Gyu la
test vé rünk től.

El me ne te lé vel sze gé nyeb bek
let tünk.

Gé mes Ist ván

Sze gé nyeb bek let tünk…
In me mo riam Cse ri Gyu la (1941–2010)
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Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben
Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ: Szûcs Pet ra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: pet ra.szucs78@gmail.hu)
Meg ren de lés, in for má ció: Zász ka licz ky Pál (e-mail: maek@lu the ran.hu)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Stutt gart, Né met or szág. A Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség jú li us 20.
és 27. kö zött ren de zett vi lág gyű -
lé se meg kö vet te a men no ni tá kat,
és bo csá na tot kért a 16. szá zad óta
tar tó ül dö zé sü kért. Ez az új ra ke -
resz te lő kö zös ség igen so kat szen -
ve dett a re for má ció kö ve tő i től.

Abu ja, Ni gé ria. Zep ha ni an Ka -
mee ta, a Na mí bi ai Evan gé li kus
Egy ház püs pö ke sze rint az egy -
ház meg bí za tá sa nem csak szük -
ség kony hák fel ál lí tá sá ra szól, ha -
nem az igaz ság és ir ga lom ma ra -
dék ta lan ér vé nye sí té sé re és a ha -
tal mon le vők sza bad bí rá la tá ra is
eb ben az ir gal mat lan és igaz ság ta -
lan vi lág ban.

Bécs, Auszt ria. A Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség stutt gar ti vi lág gyű -
lé se al kal má ból kü lön bé lye get
adott ki az oszt rák pos ta. Raj ta
kö zé pen a stutt gar ti té vé to rony (a
vi lág leg el ső ilyen tor nya) emel -
ke dik, bal ra a Lu ther-ró zsa lát ha -
tó, jobb ra pe dig a vi lág gyű lés lo -
gó ja a fel irat tal: „Min den na pi ke -
nye rün ket add meg ne künk ma.”

Ha ra re, Zim bab we. Amb ro sa
Moyo nyu gal ma zott püs pök sze -
rint az af ri kai evan gé li kus egy há -
zak lé lek szá ma 2009-ben csak nem
más fél mil li ó val 18,7 mil li ó ra nőtt.
Szük sé ges nek tart ja, hogy a lel -
kész kép zés ben egy re na gyobb
sze re pet kap jon a he lyi, af ri kai vi -
szo nyok ra va ló fel ké szí tés.

Ti f lisz, Grú zia. Az evan gé li kus
egy ház be ik ta tott püs pö két, Hans
Jo a chim Kin der lent hi va ta lá ban
fo gad ta a Grú zi ai Or to dox Egy -
ház fe je, II. Il ja pát ri ár ka.

Ba ku, Azer baj dzsán. Két na pos
val lás kö zi kon fe ren ci át tar tot tak
Ci rill orosz or to dox pát ri ár ka és
Sejk ul-Isz lam Ha ji Al lah su kur
Hum mat Pa sa za de isz lám ve ze tő
el nök le té vel. A har minc két or -
szág ból ér ke zett há rom száz kül -
dött a ró mai ka to li kus egy ház, az
or to dox egy ház, va la mint a musz -
lim és hin du val lás kép vi se le té ben
gyűlt össze. Zá ró nyi lat ko za tuk -
ban el ítél tek min den tö rek vést,
amely a val lá so kat a ter ro riz mus
esz kö zé vé akar ja ala cso nyí ta ni.

Szmo lenszk, Orosz or szág. Ki -
lenc egy há zi ve ze tő is volt an nak
az áp ri li si re pü lő sze ren csét len -
ség nek az ál do za tai kö zött,
amely ben ma gas ran gú len gyel ál -
la mi tiszt ség vi se lők – kö zöt tük
Lech Kaczynski ál lam el nök – vesz -
tet ték éle tü ket. Adam Pilch sze -
mé lyé ben, aki ez re de si rang ban
tá bo ri püs pök volt, a Len gyel
Evan gé li kus Egy ház egyik ve ze -
tő jét gyá szol ja.

Bu ka rest, Ro má nia. Dá ni el or to -
dox pát ri ár ka a ro mán egy ház zsi -
na tán „szí vé lyes fel hí vás sal” for -
dult mind azon ro mán pa pok hoz,
akik „ide gen egy há zak ban” szen -
tel tet ték föl ma gu kat, hogy bűn -

bá nó an „tér je nek vissza anya egy -
há zuk ba”.

Prá ga, Cseh or szág. Ün ne pi szer -
tar tás sal ik tat ták hi va ta lá ba a
Szent Vi tus-szé kes egy ház ban Do -
mi nik Du ka új prá gai ér se ket. A
szer tar tá son Vác lav Klaus ál lam el -
nök is je len volt, és em lé kez te tett
ar ra, hogy or szág nak tisz tel nie
kell az elő dö ket.

Sins he im, Né met or szág. Száz öt
part ner szer ve zet tel dol go zik
együtt a Né met Misszi ói Tár sa -
ság, amely sür gő sen négy ezer
misszi o ná ri ust ke res. Aki vál lal -
ko zik a fel adat ra, an nak leg alább
két éven át „Is ten kul tú rá kon át -
nyú ló sze re te tét kell szó val és tet -
tel hir det nie”. A tár sa ság nak je -
len leg het ven hat or szág ban há -
rom száz öt ven mun ka tár sa dol go -
zik, akik nek költ sé ge it ki zá ró lag
ado má nyok ból fe de zik.

Ba si lan szi get, Fü löp-szi ge tek.
Fegy ve res isz lám ter ro ris ták há -
rom ke resz tény fér fit fe jez tek le.
Tet tük meg tor lás volt a kor mány
isz lám ter ro ris ták el le ni had mű -
ve le te i ért. A ter ro ris ták isz lám
„is ten ál la mot” sze ret né nek fel -
épí te ni a dé li szi ge te ken, a több -
sé gé ben (83%) ró mai ka to li kus
or szág ban.

Stras bourg, Fran cia or szág. Egy
sváj ci fe mi nis ta ja vas la tot nyúj -
tott be az Eu ró pa Ta nács hoz,
hogy szün tes sék be a „sze xis ta
sze rep ké pek” hasz ná la tát. Meg
kell til ta ni az apa és az anya ki fe -
je zé se ket, mert ezek diszk ri mi -
ná ló jel leg gel bír nak. Át kell tér -
ni ar ra, amit a sváj ci fő vá ros hi -
va ta los szó hasz ná la tá ban már
be ve zet tek: szü lő 1-et és szü lő 2-t
kell hasz nál ni az apa és az anya
he lyett.

Wit ten berg, Né met or szág. A
Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) he lyi pré di ká ci ós cent ru -
má nak fel mé ré se sze rint a né met -
or szá gi is ten tisz te le ti lá to ga tott -
ság szo mo rú ké pet mu tat. 1975-
ben 8,8 mil lió hí vő vett részt ró -
mai ka to li kus mi sé ken, az az a ka -
to li ku sok 32,6%-a. 2008-ra drá mai
csök ke nés kö vet ke zett be: már
csak 3,1 mil lió járt mi sé re, az az
13,4%. Nem ilyen drá mai, még is
szo mo rú ké pet nyúj ta nak a pro -
tes tán sok: 1975-ben 1,5 mil li ó nyi
hí vő vett részt is ten tisz te le te ken,
az az a pro tes tán sok 5,5%-a. 2008-
ra eb ből csak 930 ezer lá to ga tó
ma radt, az az 3,8%.

Kas sel, Né met or szág. „Ha a hő -
ség el vi sel he tet len lesz, hív ja föl a
di a ko nisszák »hő ség te le fon ját«
reg gel 8.30 és 10 óra kö zött!” –
szól a fel hí vás. Hét nyu gal ma zott
di a ko nissza ad ta ná csot idős em -
be rek nek, ho gyan vé de kez ze nek
a ká ni ku la el len. Ha idén is olyan
for ró len ne a nyár, mint 2003-ban,
ami kor Nyu gat-Eu ró pá ban 35 ez -
ren, fő leg idő sek hal tak meg a hő -

ség mi att, ak kor er re az ön kén tes
sze re tet szol gá lat ra még nagy fel -
ada tok vár nak.

Va ti kán vá ros. A Pé ter Apos tol
In té zet je len té se sze rint Eu ró pá -
ban, Észak- és Dél-Ame ri ká ban
egy re ke ve sebb fi a tal je lent ke zik
a pa pi pá lyá ra. Ázsi á ban és Af ri -
ká ban vi szont szin te ug rás sze rű -
en emel ke dett pap je lölt je ik szá -
ma. Je len leg 409 ezer ró mai ka to -
li kus lel készt tar ta nak szá mon.

Fok vá ros, Dél-af ri kai Köz tár sa ság.
A jú ni us 11. és jú li us 11. kö zött zaj -
lott lab da rú gó-vi lág baj nok ság ide -
jé re a vá ros ve ze té se szám űz te a
haj lék ta la no kat. Fok vá ros tól
messze va ló sá gos kon té ner vá rost
épí tet tek föl ne kik, ame lyet szi go -
rú an őr zött ke rí tés vá laszt el a
kül vi lág tól, és ku tyás rend őrök
ügyel nek a rend re.

Berg dorf, Né met or szág. A né -
met mun ka ügyi mi nisz ter, Ur su la
van der Leyen édes ap ja, a ko ráb bi
al só-szász or szá gi mi nisz ter el nök
nyolc van éves. Hi va ta li ide je alatt
sem tit kol ta, hogy az em be rek üd -
vös sé gét leg alább annyi ra fon tos -
nak tart ja, mint a jó lé tét. Ál lan dó
kap cso lat ban állt a leg na gyobb
észa ki, evan gé li kus misszi ói köz -
pont tal, ahol min dig „a Szent lé -
lek je len létét” él het te át. Az idő -
köz ben sú lyos be teg gé lett mi -
nisz tert a csa lád ja sa ját ott ho ná -
ban gon doz za. 

Ulm, Né met or szág. Nyolc ezer
fú vós ta lál ko zott a Du na-par ti vá -
ros ban, hogy a ha gyo má nyos „fú -
vós na pon” együtt di csér je Is tent.
A Würt tem ber gi Evan gé li kus
Egy ház if jú sá gi osz tá lya 1946 óta
két éven ként ren de zi meg ezt a ha -
tal mas ta lál ko zót. Az egy ház ban
18 ezer ak tív fú vós van.

Han no ver, Né met or szág. Ér de -
kes a tíz év vel ez előtt meg ren de -
zett vi lág ki ál lí tás ke resz tény pa -
vi lon ja i nak sor sa. A cet hal for -
má jú han no ve ri épü let ma is egy -
há zi cé lo kat szol gál. A Va ti kán
pa vi lon ját Lett or szág ban épí tet -
ték föl új ra, ka to li kus temp lom -
ként hasz nál ják a Li e pa ja egy ház -
me gyé ben. A né met evan gé li kus
és ka to li kus kö zös pa vi lont Tü -
rin gi á ba szál lí tot ták, és az egy ko -
ri cisz ter ci ko los tor ban he lyez -
ték el, az Öku me ni kus Jé zus-test -
vé ri ség ne vű kö zös ség ka pott
ben ne he lyet.

Rio de Ja nei ro, Bra zí lia. A ró mai
ka to li kus egy ház hír szol gá la ta
sze rint 2009-ben az or szág ban
4236 rab szol gát si ke rült ki sza ba -
dí ta ni rab tar tók ke zé ből. Leg -
több ször a sze gé nyebb, észa ki or -
szág ré szek ből el ván do rolt mun -
ka ke re sők ről van szó, akik – hogy
meg él je nek – rab szol ga ként ad ják
el ma gu kat gaz dag dé li nagy bir to -
ko sok nak.

Ka i ró, Egyip tom. Az egyip to mi
lab da rú gó-vá lo ga tott edző je súlyt
he lyez ar ra, hogy csak hí vő musz -
li mok ke rül hes se nek a csa pa tá ba.
„Is ten fé lő ma ga tar tás nél kül még
a leg te het sé ge sebb sem játsz hat
ná lam” – je len tet te ki. Vá lo ga tott -
ját „ a tér de lők nek” ne ve zik, mert
a já té ko sok min den győ ze lem
után tér den áll va imád koz nak a
pá lyán. Ezen a hát té ren fel tű nik,
hogy a Nem zet kö zi Lab da rú gó-
szö vet ség meg til tot ta a nem zet -
kö zi já té ko kon a val lá sos fel ira tú
al só in gek vi se lé sét…

Össze ál lí tot ta: G. I.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

Ér te sít jük la punk ol va só it, hogy az Úti társ azon
szá mai, ame lyek 2008 ja nu ár ja után a Maek gon do -
zá sá ban je len tek meg, mos tan tól tel jes ter je del mük -
ben ol vas ha tók a www.maek.lu the ran.hu web ol da -
lon, il let ve az Evan gé li kus Élet ar chí vu má ban, 
a www.eve let.hu cí men. La punk to váb bi szá mai
mos tan tól fo lya ma to san fel ke rül nek a vi lág há ló ra.

Ado má nyok

Az őri szi ge ti (Auszt ria) gyü le ke zet
ado má nya: 200 eu ró; 

Bús né Csa táry Ibo lya (Nyír egy há za): 2000 fo rint;

Ká roly Var ga (Auszt rá lia): 20 000 fo rint.

Vonj sugaradba Istenem! 
mint madár a fészkére, szállnék hozzád, 
de látod, a rét örömei közt 
elpattant a szárnyam csontja. 

Végy kosaradba Istenem! 
mint hal a horogra, sietnék hozzád, 
de látod, a gyürüző mélynek 
rám-tekeredett ezernyi hínárja. 

Lelkemet mért áztatod 
maró-lúgban évek óta, 
ha sose végzel a mosással? 
Kondérodban a tüzes lé 
minek fortyog körülöttem, 
ha sohase puhulok meg? 
Mit akarsz szőni belőlem, 
ha mindig szétmállok, mint a szecska?
Gonoszaid megtérnek, de hozzám 
sose jön el a te országod. 

Szívemet kétféle húzás tépi, 
egyre lyukasabb, egyre zavartabb – 
ládd-e, sokszor már azt se tudom, 
melyik a te horgod zsinegje 
s melyik a mélység inda-köteléke. 
Vonj hevesebben! ön-erőmből 
nem jutok én soha hozzád. 

Weöres Sándor

Vonj sugaradba


