
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 / 5 .  S Z Á M  •  O K T Ó B E R  1 7 .

A köz élet kér dé se i ben jár tas ol va -
só szá má ra is me rő sen cseng het a
fen ti cím. Köz vet le nül a rend szer -
vál to zást meg elő ző idő szak ban
je lent meg ra di ká lis ér tel mi sé gi ek
For du lat és re form cí mű írá sa. A do -
ku men tum a nyolc va nas évek vál -
to zá sa it kí ván ta ma ga sabb se bes -
sé gi fo ko zat ba kap csol ni. Né mi
vál toz ta tás sal köl csön ve het jük
ezt a cí met. Se gít sé gé vel el gon -
dol koz ha tunk egy há zunk múlt já -
nak, je le né nek és jö vő jé nek egy
alap ve tő kér dé sén: mit tar tott és
mit tart a re for má ció egy há za a
for du lat ról, vagy is a meg té rés ről?

Ama 95 té tel élén ez a so kat idé -
zett kö ve te lés áll: „Ami kor Urunk
és Mes te rünk ezt mond ta: »Tér je -
tek meg!« – ak kor azt akar ta, hogy
a hí vek egész éle te meg té rés le -
gyen.” Mai ki fe je zés sel él ve úgy
fo gal maz ha tunk, hogy Lu ther
Már ton ez zel a prog ram mal lé pett
a nyil vá nos ság elé. 

Minden nek azon ban elő tör té -
ne te volt. A wit ten ber gi szer ze tes
nem egy sze rű en „jó kor volt jó he -
lyen”, amint azt ma gyak ran
mond juk va la ki ről; ő nem is egy -
sze rű en az idők sza vát is mer te fel.
Szán dé ka nem az volt, hogy a
pub li kum szá má ra ked ves dal la -
mot pen ges sen, el len ke ző leg! Ké -
pes volt az ár ral szem ben úsz ni. 

Anél kül, hogy a Lu ther ban zaj -
ló lel ki fo lya ma to kat – mi köz ben
ret te gő ba rá tocs ká ból a nyil vá -
nos sá got vál la ló re for má tor rá
vált – pon to san is mer het nénk,
fel té te lez het jük, hogy az el ső té -
tel ilyen prog ram sze rű meg fo gal -
ma zá sa össze függ so kat em le ge -
tett „to rony él mé nyé vel”. Egy írá -
sá ban ma ga szá mol be ar ról az
eset ről, ami kor Haba kuk köny vé -
nek 2,4 igé je („…az igaz em ber hit -
ből él”) és ál ta lá ban az „Is ten igaz -
sá ga” fo gal ma fö lött té pe lő dött
to rony szo bács ká já ban. Ami kor
le esett a há lyog a sze mé ről, és ko -
ráb bi fé lel mé től meg sza ba dul va
fel is mer te, hogy ezek az igék bol -
do gí tók az ő szá má ra, ak kor szí ve
vég re bé kes sé get ta lált: „A Szent -
lé lek eb ben a to rony ban nyi lat -
koz tat ta ki előt tem a Szent írást.
Ek kor úgy érez tem, hogy tel je sen
új já szü let tem, és tárt aj tó kon ke -
resz tül egye ne sen a menny or -
szág ba lép tem be.” (Vi rág Je nő:
Dr. Lu ther Már ton ön ma gá ról, Bu -
da pest, 1937, 36–37. o.)

Új já szü le tés és meg té rés: e fo -
ga lom pár ban rej lik a re for má ció
ge ne zi se.

Mint ahogy az Új szö vet ség élén
is ez a fel szó lí tás áll: „Tér je tek
meg!” Ke resz te lő Já nos „a meg té rés
ke reszt sé gét hir det te a bű nök bo csá -
na tá ra” (Lk 3,3), Jé zus ige hir de té -
se pe dig ezek kel a sza vak kal kez -
dő dött: „Tér je tek meg, és higgye tek
az evan gé li um ban!” (Mk 1,15)

En nek je gyé ben kez dő dött az
egy ház tör té ne te is, hi szen pün -
kösd kor Pé ter apos tol így pré di -
kált: „Tér je tek meg, és ke resz tel ked -
je tek meg va la mennyi en Jé zus

Krisz tus ne vé ben bű ne i tek bo csá na -
tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek
aján dé kát.” (Ap Csel 2,38) Az ak -
kor meg tért mint egy há rom ezer
em ber al kot ta az el ső je ru zsá le mi
gyü le ke ze tet. Nem em be ri le le -
mény, egy ház szer ve zői buz ga lom
for mált be lő lük kö zös sé get, ha -
nem Is ten Szent lel ke.

A bib li ai pél dák után ér de mes az
ős egy ház élet meg nyil vá nu lá sa i ra
fi gyel nünk. Az el ső szá za dok ban
fo gal ma zó dott meg az a Cre do,
ame lyet apos to li hit val lás ként ma
is min den is ten tisz te le ten el mon -
dunk. Ha nem gé pi e sen mor mol -
juk a szö ve get, ak kor ta lán rá cso -
dál ko zunk ar ra, hogy a Szent lé lek -
ről szó ló har ma dik hit ága zat ban
van szó az egy ház ról: „Hi szek
Szent lé lek ben, egy ke resz tyén
anya szent egy há zat…” Eb ben a
meg fo gal ma zás ban le he let fi nom
kü lönb ség té tel is rej lik: nem az
egy házban hi szek, ugyan is az nem
he lyez he tő egy szint re a Szent há -
rom ság Is ten nel, ám hi szem, hogy
ezt az egy házat a Szent lé lek tart ja.

Őse ink er ről az aláb bi ve re tes
mon da tot fo gal maz ták meg: „Spi -
ri tus Sanc tus con ser vat et re no -
vat ecc le si am”, vagy is „a Szent lé -
lek őr zi és újít ja meg az egy há -
zat”. Ma, ami kor so kat szó lunk
ér ték el vű kon zer va ti viz mus ról,
tud nunk kell, hogy a Szent lé lek
ilyen ér te lem ben „kon zer vál”. És
ma, ami kor ugyan csak so kat be -
szé lünk meg úju lás ról, leg alább
annyi ra kell tud nunk, hogy iga zá -
ból csak a Szent lé lek hoz hat meg -
úju lást!

Ez zel pe dig vissza ka nya rod -
tunk a gon do lat me net ele jé re, a
re for má ció ko rá hoz. Hit val lá si
ira ta i ban ter mé sze te sen Lu ther is
a har ma dik hit ága zat össze füg gé -
sé ben, vagy is a Szent lé lek re te -
kint ve szól az egy ház ról és az em -
ber meg té ré sé ről. A Kis ká té ban
ezt ol vas suk: „Hi szem, hogy sa ját
eszem mel és erőm mel nem tud -
nék Jé zus Krisz tus ban, az én
Uram ban hin ni, sem őhoz zá el jut -
ni, ha nem a Szent lé lek hí vott el
en gem az evan gé li um ál tal, ő vi lá -
go sí tott meg aján dé ka i val, ő szen -
telt meg és tar tott meg az igaz hit -
ben, aho gyan a föl dön élő egész
egy há zat is el hív ja, gyűj ti, meg vi -
lá go sít ja, meg szen te li és Jé zus
Krisz tus nál meg tart ja az egy igaz
hit ben. Eb ben az egy ház ban ne -
kem és min den hí vő nek na pon -
ként min den bűnt bő ség gel meg -
bo csát…”

A 95 té tel 1517-ben, a Kis és a
Nagy ká té 1529-ben je lent meg.
An nak bi zony sá gá ul, hogy Lu -
thert to vább ra is és fo lya ma to san
fog lal koz tat ta a meg té rés kér dé -
se, az 1537-ben szü le tett Schm al -
kal de ni cik ke ket le het em lí te ni.
Húsz év vel a re for má ció ki rob ba -
ná sa után is szen ve dé lye sen ke re -
si a vá laszt er re. A re for má tor
hang ja szen ve dé lyes, az ira tot iga -
zi har ci he vü let tel fo gal maz za
meg. A zá ra dék ként írt so rok nyo -

mán ezt a mű vét amo lyan teo ló gi -
ai vég ren de le té nek is te kint het -
jük: „Ezek azok a té te lek, ame -
lyek mel lett áll ha ta to san meg kell
ma rad nom és meg is aka rok ma -
rad ni ha lá lo mig, ha Is ten úgy akar -
ja, és nem vál toz tat ha tok raj tuk,
és nem is en ged he tek be lő lük sem -
mit.” (Prőh le Ká roly: Lu ther Már -
ton négy hit val lá sa, Bu da pest,
1983, 307. o.) 

Eb ben az irat ban a Szent lé lek -
ről szó ló har ma dik hit ága zat tel jes
egé szé ben a meg té rés ről szól.
Hang sú lyoz za, hogy „a meg té rés
a ke resz tyén em ber ha lá lá ig tart”,
ugyan is egész éle té ben vi as ko dik
a bűn nel. Ezt a min den na pos har -
cot „nem a ma ga ere jé ből, ha nem a
Szent lé lek aján dé ká val” vív hat ja
meg az em ber: „Ez az aján dék
tisz tít ja meg és söp ri ki na pon ként
a meg ma radt bű nö ket, és azon
mun kál ko dik, hogy az em bert iga -
zán tisz tá vá és szent té te gye.”

Hit val lá sa to váb bi ré szé ben Lu -
ther le ír ja, hogy Is ten két esz köz -
zel, a tör vénnyel és az evan gé li -
um mal té rít. Az előb bi le sújt ja a
kö zö nyö se ket és a ma ga biz to sa -
kat egy aránt, ezért azon nal mel lé
kell ten ni az evan gé li u mot. En nek
pe dig négy for má ja van: a hir de -
tett ige, a ke reszt ség, az úr va cso ra
és a kö zös ség. Ez utób bit bő veb -
ben la ti nul így szok tuk idéz ni:
„mu tuum col lo qu im et cons o la tio
frat rum”, vagy is a test vé rek köl -
csö nös be szél ge té se és egy mást
vi gasz ta lá sa.

A re for má ció egy há zá nak prog -
ram ját fog lal ja össze ez a la tin
meg ha tá ro zás. Be szél ge tés re,
két-, sőt több irá nyú kom mu ni ká -
ci ó ra van szük ség, leg fő kép pen
pe dig egy más vi gasz ta lá sá ra. Ha
va la ki meg bot lik, el csüg ged, vagy
ép pen el bíz za ma gát, ak kor ott te -
rem het mel let te egy ke resz tyén
test vér, hogy biz ta tó, óvó vagy
ép pen fed dő szó val se gít sen ne ki
az úton ma ra dás ban. A kom mu ni -
ká ci ó nak és a vi gasz ta lás nak ez a
há ló za ta le het az evan gé li ku sok
in ter ne tes fó ru má nak, a Fra -
ternet nek is az egye dü li mér té ke.

A fen ti ek ből ki tű nik, hogy Lu -
thert év ti ze de ken át mi lyen szen -
ve dé lye sen fog lal koz tat ta a meg -
té rés kér dé se. Azt is mond hat juk,
hogy a re for má ció va ló já ban meg -
té ré si moz ga lom volt. En nek nyo -
mán ak kor va gyunk a re for má ció
né pe, ha ma gunk is ezért imád ko -
zunk, és er re va gyunk ké szen.

A re for má ció em lék ün ne pén er -
ről a for du lat ról tű nő dünk. Ez
nem for gást je lent, mint egy szél -
ka kas ese té ben, nem is for go ló -
dást – bi zo nyos kö rök ben. Még
csak nem is for dí tást, mint ha a
ma gunk ere jé ből vol nánk ké pe sek
az or szág sze ke rét vagy az egy ház
ha jó ját más irány ba for dí ta ni.

Ez a for du lat meg té rést je lent.
Igen, a re for má ció meg té ré si

moz ga lom volt.
Ha Is ten akar ja, ma is az le het.

Fa bi ny Ta más

For du lat és re for má ció,
avagy a re for má ció mint meg té ré si moz ga lom

Is ten aján dé ka és időn ként fáj dal -
mas, de ugyan ak kor gyö nyö rű sé -
ges ter he raj tam, hogy év ti ze dek
óta lá to ga tom a Kár pát-me den cei
egy há za kat, gyü le ke ze te ket. 

Egy kis írás ter je del mi ke re tei
nem te szik le he tő vé, hogy ér zé -
kel tes sem a szám ta lan él ményt,
ta pasz ta la tot, a ha tár át ke lé sek
„ma ce rá já tól” kezd ve a te li temp -
lo mos gyü le ke ze ti evan gé li zá ci ó -

kon, az el esett ál la po tú ci gány tá -
bo rok lá to ga tá sa in ke resz tül a leg -
kü lön bö zőbb hely szí ne ken (ko -
ráb ban tit kos há zi együtt lé te ken,
ké sőbb er dé lyi egye te me ken vagy
a Har gi ta ma ga sa in) ren de zett if -
jú sá gi al kal ma kig. Évi mint egy
nyolc van szol gá la ti utam ne gye de
a ha tá ron tú li test vé rek kö zé visz.

Leg utóbb Szlo vá ki á ban jár tam:
a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz -
tyén Egy ház püs pö ké nek meg hí -
vá sá ra tar tot tam elő adá so kat
mint egy két száz lel ki pász tor nak
„Ha hol ta kat nem éb reszt, mit ér a
trom bi ta szó?” – Misszió az új év ez -
red ben cím mel há rom lel kész to -
vább kép ző kon fe ren ci án. A Po -
zso nyi, a Ko má ro mi és a Bar si
Egy ház me gye Ko má rom ban, a
Gö mö ri, az Aba új tor nai, a Zemp -
lé ni és az Un gi Egy ház me gye Ko -
ma róc ban, a Nagy mi há lyi és az
On da va-Her ná di Egy ház me gye
Nagy mi há lyon ren dez te ér te kez -
le tét. 

Ez utób bi me gye szlo vák nyel -
vű gyü le ke ze te ket fog lal ma gá ba.
A fel vi dé ki ma gyar re for má tu sok -
nak ön ál ló püs pök sé gük van, el -
len tét ben a ma gyar evan gé li ku -
sok kal. (A szlo vák nyel vű re for -
má tu sok a ma gyar püs pök ál tal ve -
ze tett egy ház ré szei. A püs pök he -
lyet tes vi szont szlo vák.) Mi vel
több evan gé li kus gyü le ke zet az el -
múlt év ti ze dek ben ne héz hely zet -
be ke rült, fő leg nyel vi okok mi att,
re for má tus test vé re ink si et tek se -
gít sé gük re. E he lyen is kö szö net
ezért!

Kis szo ron gás sal áll tam a nagy -
mi há lyi új temp lom ban ülő szlo -
vák re for má tus lel ké szek elé mon -
dan dóm mal. Ta lán fel ve tő dött
né há nyuk ban az a gon do lat, hogy
mit ke res itt ez a ma gyar or szá gi
lu the rá nus, mi ről akar min ket okí -
ta ni, szük sé günk van-e ne künk ar -
ra, hogy tol mács se gít sé gé vel hall -
gas sunk pes ti elő adót? És ak kor,

ott is, át él tük a cso dát, amely nem
más, mint Is ten meg győ ző és el -
len áll ha tat lan je len lé te, min dün -
ket el fo ga dó sze re te te; mert „Is ten
még is na gyobb a mi szí vünk nél” (1Jn
3,20). Mert ő nem szlo vák, ma -
gyar, zsi dó és nem re for má tus,
bap tis ta vagy lu the rá nus, ha nem
mind annyi unk Aty ja.

Be mu tat ko zás ként el mond tam,
hogy ma gam „csa bai” va gyok, fel -

me nő im kö zött szlo vá kok is van -
nak, de ma gyar va gyok. Fon tos
volt már fő is ko lás ko rom ban, a
dik ta tú ra ide jén, hogy el men jek
pél dá ul a mold vai csán gók hoz is,
szer ve zett, tit kos uta kon. Vit -
tünk gyógy szert, köny ve ket, cí -
me ket; ta ní tot tuk ma gya rul a
gyer me ke ket. 

Ugyan ak kor, ami kor el ső gyü le -
ke ze tem ben azt ta pasz tal tam,
hogy ott ho nuk ban töb ben szlo vá -
kul be szél nek, fel aján lot tam,
hogy har minc öt év szü net után
meg szer ve zem a szlo vák nyel vű
is ten tisz te le tet. A he lyi ek kez de ti
bi zony ta lan sá ga el le né re – bé kés -
csa bai lel kész se gít sé gé vel – meg -
tar tot tuk az al kal mat. Hi bát la nul
éne kel ték a li tur gi át. Ezt ne kem
meg kel lett ten nem az evan gé li u -
mi em ber sze re tet alap ján. 

Krisz tus a híd a né pek, nem ze ti -
sé gek, fe le ke ze tek kö zött is. Éle -
tünk meg ha tá ro zó aján dé ka, hogy
Jé zus ban kap cso lat ba ke rül tünk
az Atyá val. A Híd-Krisz tus sze re -
te te a pok lo kig is el ér. Őben ne,
őál ta la va ló ban el ér jük egy mást,
de csak ben ne és ál ta la. Ezt nem
le het meg ját sza ni, eről tet ni, mert
a mí me lés csú fos ku darc ra van
ítél ve. 

Eb ben az Is ten től ka pott hit ben
szol gál ha tok az Uk raj ná hoz tar to -
zó Kár pát al ján ma gyar, orosz és
uk rán nyel vű gyü le ke ze tek ben,
ci gány kö zös sé gek ben; Er dély -
ben (de akár Bu ka rest ben is), ahol
nem egy szer ro mán ra is for dít ják a
be szé det; ma gya rul alig vagy már
egy ál ta lán nem tu dó szlo vé ni ai
test vé rek kö zött; vagy most leg -
utóbb szlo vá kok kö zött. 

Tu dom, sok a fáj da lom, a seb,
de Krisz tus az „ál dott or vos”. Ő
azt akar ja, hogy meg gyó gyul va ál -
dás sá le gyünk ha zánk ban és a kör -
nye ző né pek kö ré ben is.

Sze ve ré nyi Já nos

or szá gos misszi ói lel kész

Híd-Krisz tus sal a
Kár pát-me den cé ben



2 • 2010. október 17.

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.

Baj ba ju tot tak, be te gek és va kok
sze ret ték vol na lát ni Jé zust. Ők a
le het sé ges meg men tőt tisz tel ték

ben ne. Hit ték, hogy már a pusz ta
lá tá sa, eset leg ru há já nak meg érin -
té se vagy sza va i nak hall ga tá sa is
eny hü lést vagy ter he ik től va ló
sza ba du lást je lent szá muk ra.

Volt azon ban olyan is, akit el ső -
sor ban rossz lel ki is me re te tett kí -
ván csi vá Jé zus lá tá sá ra. Má té és
Lu kács evan gé lis ta egy be hang zó -
an ta nú sít ja, hogy He ró des An ti -
pász, a Ró ma ke gye i ből ural ko dó
„ne gye des fe je de lem” mi lyen tör -
vény te len és ga lád mó don vé tet te
fe jét Ke resz te lő Já nos nak, a hí res
pré di ká tor nak. Amo lyan csa lá don
be lü li „af fér nak” lett az ál do za ta
Já nos, akit vi szont a ná zá re ti Jé -
zus igen nagy ra be csült. S ami kor
ez a Jé zus Já no sé nál sok kal na -
gyobb si ker rel kez dett el dol goz -
ni, és a nép tó dult a hall ga tá sá ra,
He ró des ben is meg moz dult va la -
mi gya nak vó, lel ki is me ret fur da -
lás-sze rű ér zés. Azt sut tog ták
ugyan is, hogy Jé zus ban tu laj don -
kép pen Ke resz te lő tá madt föl új ra
(Mt 14,1). Sőt egye sek a menny be
el ra ga dott és a nép ál tal min dig is
vissza várt Il lés pró fé tát vél ték
föl fe dez ni ben ne.

Mi sem ter mé sze te sebb, mint
hogy a gya nak vó kis ki rály lát ni kí -
ván ta vol na Jé zust, mi előtt az
eset leg va la mi újabb bajt ke ver ne.
Gya nak vá sá hoz nagy adag kí ván -
csi ság is pá ro sul ha tott, hi szen ap -
ja ud va rá ban gö rög szel lem ben
ne vel ke dett. A gö rö gök ről pe dig
ál ta lá ban az volt az el ter jedt vé le -
mény, hogy min dig kí ván csi ak
bár mi lyen új don ság ra (Ap Csel
17,21).

Nos, He ró des nyug ta lan sá ga
ért he tő volt. Ezt te téz het ték a
nyil ván a fü lé be is el ju tott hí resz -
te lé sek, hogy Jé zus nem volt va la -
mi nagy vé le ménnyel ró la. Nyil -
vá no san óv ta pél dá ul hall ga tó it a
„He ró des ko vá szá tól”. Hogy ez
pon to san mit je len tett, azt nem

fej tet te ki. Azt azon ban tud juk,
hogy a zsi dók nál nem volt jó hí re a
ko vász nak, amely va la mit meg -
vál toz tat, el ront (Mk 8,15). Sőt
ami kor egy szer fa ri ze us is me rő sei
in tet ték őt, hogy men jen el He ró -
des ha tal mi te rü le té ről, mert az
meg akar ja öl ni, Jé zus egy ál ta lán
nem ijedt meg, ha nem ki je len tet -
te, hogy ez sem té rít he ti el őt
mun ká ja be vég zé sé től. És bi zony
egy sze rű en ró ká nak ne vez te a

kis ki rályt! Hogy ezt vissza mond -
ták-e He ró des nek, azt nem tud -
juk, bár ez nem is olyan va ló szí -
nűt len. Ne fe led jük el, hogy Jé zus
bel ső mun ka tár sai kö zé tar to zott
Jo han na, aki nek Kú za név re hall -
ga tó fér je He ró des egyik tiszt vi -
se lő je volt (Lk 8,3). A hír gyor san
el jut ha tott a fe je de lem fü lé be.

Mind et től füg get le nül He ró des
kí ván sá ga egy szer csak – vá rat la -
nul – tel je sült. Vá rat la nul azért,
mert az ő min den ha tó csá szá ri ura,
a hely tar tó, Pi lá tus küld te Jé zust
hoz zá. Még pe dig lát szó lag az zal,
hogy még is csak az ő kis ki rály sá -
gá ba tar to zó alatt va ló ez a Ná zá re -
ti. De vá rat lan volt ez a kül dés
azért is, mert a két ha tal mas úr
köz tu do má sú lag nem igen ked vel -
te egy mást. Kor társ fi lo zó fus tól
tud juk, hogy foly vást kém lel get -
ték egy mást, és szor gal ma san kül -
döz get ték az egy mást el áz ta tó fel -
je len té se i ket Ró má ba. De most
mind ket ten el ér ke zett nek tart hat -
ták az időt tak ti ka i lag vi szo nyuk
ja ví tá sá ra. Mint ha csak mind ket -
tő nek meg moz dult vol na a lel ki is -
me re te: He ró des nek Já nos fej evé -
te lé nek eset le ges kö vet kez mé nye,
Pi lá tus nak a Ke resz te lő-utód nak
tar tott Jé zus ná la tör tént be vá do -
lá sa mi att.

S szin te ör dö gi tak ti ká zás sal
kezd tek el ked ves ked ni egy más -
nak. A hely tar tó nak ró mai fel ha -
tal ma zá sa volt, egye dül dönt he -
tett vol na Jé zus sor sá ról. Még is,
ki csit eről te tett ud va ri as ság gal át -
küld te alatt va ló ját az il le té kes fe -
je de lem hez. Gya nít hat juk, hogy
mi re spe ku lált. Eset leg ar ra, hogy
eb ben a szá má ra oly kel le met len
ügy ben He ró des majd le ve szi vál -
lá ról a bí rói dön tés kény sze rét, és
ak kor ne ki még a ke ze it sem kell
mos nia ár tat lan sá gá ban!

He ró des nem tért ki a bé kü lé si
szán dék elől. Egy részt ne vet sé -

ges sé akar ta ten ni Jé zust, mu tat -
va, hogy ilyen gyen ge „ki rály kon -
ku rens sel” ő bár mi kor bal kéz zel
el bá nik. Gú nyol ta hát erő sen,
meg ve tő en bánt ve le, és fé nyes
mez be búj tat ta (Lk 23,11). Tar tóz -
ko dott azon ban at tól, hogy íté le -
tet mond jon fö löt te, vissza ad va
ra va szul a lab dát a hely tar tó nak,
ez zel is el is mer ve, hogy ha lá los
íté let meg ho za ta lá ra ő nem jo go -
sult. A tak ti ka be vált. S Lu kács si -

et ve hoz zá is te szi,
hogy a két úr „ezen a
na pon ba rát sá got kö -
tött egy más sal”.

Lám, a fe je de lem
meg lát hat ta Jé zust.
Tel je sült a vá gya.
Na gyon meg is örült
ne ki – ír ja az evan gé -
lis ta. De eb ben a lá -
tás ban nem volt sok
kö szö net! Hossza -
san kér dez get te, fag -
gat ta ugyan az elé ci -
pelt ra bot, ám az még
csak vá lasz ra sem
mél tat ta őt. Kor tár -
sak a leg re mény te le -
nebb hely zet nek tar -
tot ták, ha Is ten hall -
ga tott, mert eb ből
úgy érez ték, hogy el -
for dult tő lük, és nem
tö rő dik ve lük. He ró -
des hi á ba me reszt -
get te a sze mét, vár -
va, hogy Jé zus egy -
szer csak elő vesz va -
la mi fé le bű vész ka la -
pot, s ab ból majd elő -
va rá zsol va la mi cso -
da fé lét – ter mé sze te -

sen az ő szó ra koz ta tá sá ra. Ez a re -
mény sé ge sem vált be.

Mert Jé zus so ha nem volt va -
rázs ló, bár sok szor még az zal is
meg vá dol ták, hogy Egyip tom ban
jár va ta nul ta vol na ki a bű vész -
mes ter sé get. Ő ma sem va rázs ló,
ha gyak ran sze ret nénk is sze ke -
rünk elé fog ni, hogy ne künk vagy
a vi lá gunk nak „pro du kál ja” ma -
gát. So se fe led jük el, hogy ő Úr,
aki sza bad dön té se i ért nem tar to -
zik ne künk fe le lős ség gel. Úr, aki -
től nem kény sze rít het jük ki, hogy
„bi zo nyít son”.

Hogy is ért het te vol na ezt He -
ró des, aki nek az or szá gocs ka min -
den alatt va ló ja kész sé ge sen kel -
lett hogy en ge del mes ked jék! Biz -
to san ne he zen tud ta el vi sel ni,
hogy Jé zus nem állt szó ba ve le. Jé -
zus ki gú nyo lá sa sem volt így más,
mint „fi zet ség” a csa ló dott sá gért.

Ki elé gí tet len nek, ki áb rán dult -
nak érez te-e ma gát, ami kor a ki gú -
nyol tat vissza küld te a hely tar tó -
hoz? Er ről nincs hír adá sunk. De a
tör té ne lem fin to rá hoz tar to zik az
is, hogy a fi vé ré től el csá bí tott,
He ró di ás ne vű fe le sé ge – aki a Ke -
resz te lő fej evé te lé nek is egyik
oko zó ja volt! – ad dig buj to gat ta,
hogy na gyobb ha ta lom ra tö re ked -
jék, amíg ró mai urá nál és pa ran -
cso ló já nál be telt a mér ték. Ca li gu -
la csá szár a há zas párt a mai Ly on -
ba szám űz te, s ott is hal tak meg. 

Hogy He ró des, a bu kott ki rály
em lé ke zett-e még ott is a nagy Ki -
rállyal va ló ta lál ko zá sá ra, akit ő
annyi ra sze re tett vol na lát ni? Er re
nincs fe le le tünk. De az bi zo nyos,
hogy az ál ta la meg csú fol tat ma is
mil li ók tart ják örök Uruk nak. He -
ró dest vi szont nem több nek, mint
az Is ten em ber men tő drá má ja egyik
rossz hí rű mel lék sze rep lő jé nek.

S ezen a ne ve sem tud vál toz tat -
ni, amely azt je len ti: „hő si es”.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

He ró des

Most, hogy szo bám ban ér az est se tét je,
te jutsz eszem be, Szent Gel lért cse léd je,
s aj kad, mely ről az es ti fák alól
elő ször szólt az ének ma gya rul.
Ar cod ta tár em lé ke már kö dös,
de tit kunk itt e föl dön még kö zös
s a te da lod zsong min den ide gem ben
itt, ide gen ben.

Ma gyar nyelv! Ván dor uta kon kí sé rőm,
sér tett gő göm ben ér tőm és kí sér tőm,
kí nok közt, gond ja im tól ré sze gen,
örök zöld föl dem és egész egem,
bő röm, bé rem, bí rám, bo rom, míg bí rom
és so ra im mal sor som túl a sí ron,
kur jon gó kedv, ko misz kö zöny, ko nok gyász:
mennyei poggyász.

Ma gyar szó! Aj ka mon s gé gém la zán
vont hang sze rén lá zam, há zam, ha zám,
al mom-ál mom, lo vacs kám, csen gős szá nom,
és dal a szá mon, mit kér nek majd szá mon: –
nincs vas vér tem, pán cé lom, mell va som,
de Ber zse nyi vel zeng a mell ka som
s nem győz le el len ség, ran gom ra tör vén,
sem ha di tör vény.

Jö hetsz re ám mé reg gel, tőr rel, ék kel,
de én itt ál lok az ikes igék kel.
Ár kon-bok ron ker get hetsz hét vi lág nak:
a hang után zó szók utá nam száll nak,
mint sus tor gó fü zes be font utak
fö lött al kony kor krú ga tó lu dak,
s min den sza vam ban száz szor lá tom or cád,
bús Ma gyar or szág.

Ki halt gyö kök: tő zeg gel sú lyos ré tek,
ahol a fák, mint holt igék, ki ég tek.
Ős szók: a szem ha tár ról szá za dok
kö dé ből még de ren gő ná da sok,
gye püs vá pá kon el hullt ka to nák,
ti bí bi cek, bö lé nyek, bat to nyák,
mi ket va dász tak vén csillye ha jók ról
lá pos aszó kon.
(…)

Múlt T-je: történelmünk varjúszárnya,
karók, keresztek és bitófák árnya,
s melléknevek, gazdag virágbarázdák,
busák, buják, burjánzók és garázdák,
melyik vidám faeke nyomtatott?
S ti mellérendelt, kurta mondatok
mint paprika, ha füzére vereslőn
lóg az ereszről.
(…)

És főnevek, ti szikárak és szépek,
ti birtokos ragokkal úri népek,
országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt, felőrölt alanyok,
megölt vagy messze bujdosó fiak,
Hajnóczyk, Dózsák meg Rákócziak –
ó jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal
és a hazánkkal?

Pa rasz tok nyel ve, nem urak la tin ja,
nem gró fok rang ja, de job bá gyok kín ja,
ma gyar nyelv! fer ge teg ben ál ló fács ka,
haj lon gasz szél ci bál tan, meg aláz va –
s ki fog-e tör zsöd lomb bal haj ta ni?
Te vagy je le nünk és a haj da ni
ar cun kat rej tő Ve ro ni ka-ken dő
és a jö ven dő.

Ma gyar nyelv! Sar jadsz és egy vagy ve lünk
és for ró, mint for ron gó szel le münk.
Nem tel je sült vágy, de égő ígé ret,
kö zös jö vő és fel zen gő íté let,
nem hűs pa lac kok tisz ta óbo ra,
nem bil len tyű re já ró zon go ra,
de er je dő must, könnye ink ben úszó
tá ro ga tó szó.

(Pá rizs, 1940)
La punk ez zel a vers sel em lé ke zik a száz éve szü le tett
Fa lu dy György köl tő re, egy ko ri fa so ri di ák ra.

Fa lu dy György

Óda
a ma gyar nyelv hez

Ké ri Pál nak
(Rész let)

A napkeleti bölcsek Heródes előtt
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„Két em ber ment fel a temp lom ba
imád koz ni: az egyik fa ri ze us, a má -
sik vám sze dő. A fa ri ze us meg állt, és
így imád ko zott ma gá ban: Is ten, há lát
adok ne ked, hogy nem va gyok olyan,
mint a töb bi em ber: rab ló, go nosz, pa -
ráz na, vagy mint ez a vám sze dő is.
Böj tö lök két szer egy hé ten, ti ze det
adok min den ből, amit szer zek. A
vám sze dő pe dig tá vol áll va még sze -
mét sem akar ta az ég re emel ni, ha -
nem a mel lét ver ve így szólt: Is ten,
légy ir gal mas ne kem, bű nös nek.” (Lk
18,9–14)

Hi deg van. Fá zom. Az em ber
fá zik no vem ber ben. De el ső sor -
ban nem a hi deg től, ha nem az
őszin te ség től. Egyéb ként én ál ta -
lá ban fá zom a temp lo mok ban. A
leg több he lyen em ber te len hi deg
van.

A temp lo mok több sé ge hi deg, s
nem pusz tán hi deg. Em ber te len
hi deg. Annyi ra hi deg, hogy több -
ször meg esett, hogy szin te meg -
sza kadt a szí vem az ott ülő idős
em be rek és uno ká ik di der gé se
lát tán.

Igen. Di de reg ve ül tek ott,
mint akik bűn hőd nek a dön té sük
mi att, hogy a temp lo mi is ten tisz -
te le tet vá lasz tot ták az ott hon
me le gé ben, a ka ros szék ké nyel -
mé ben „fo gyaszt ha tó” té vé mű -
sor ral szem  ben.

Fá zom be men ni olyan hely re,
ahol az őszin te ség rit ka ven dég.
Ar ra az őszin te ség re gon do lok,
ami kor va la ki a sa ját sza va i val,
mai nyel ven, úgy ír ja kö rül azt,
amit gon dol, és ami ben hisz, hogy
ab ból az jön át, hogy ő tény leg úgy
gon dol ja, tény leg úgy hi szi, ahogy
mond ja.

Egy ál ta lán, ő hisz ab ban, amit
mond. Őszin tén. Nem be búj va
más em be rek val lá sos frá zi sai mö -
gé, nem meg fe lel ve más em be rek
egy há zi el vá rá sa i nak, ha nem
őszin tén. Az őszin te sé get tisz tán
lá tó élő Is ten szí ne előtt.

Őszin tén. Nem má sok hoz
mér ve a val lá sos sá got, mint
ahogy a fa ri ze us tet te. Nem az zal
a tel je sen el té vedt fel fo gás sal,
hogy én, a teo ló gus hall ga tó, én, a
lel kész más va gyok, mint a töb bi
em ber; vagy ahogy Ká ro li for dí -
tot ta a fa ri ze u si imád sá got: „nem
va gyok olyan, mint egyéb em be -
rek”. Nem.

A val lá si gőg, a kép mu ta tó fa ri -
ze u si be ál lí tott ság, a csak ki fe lé
lát szó val lá sos élet amo lyan ha -
zu dós já ték, hi szen mind Is ten ,
mind az em be rek, a köz vé le mény
irá nyá ban ha zug sá go kon alap -
szik.

A pél dá zat már kö zel két ezer
éves. Kö zel két ezer éve ol vas hat -
juk az iz ra e li val lá si és pol gá ri tár -
sa da lom két szél ső sé ges cso port -
já nak egy-egy kép vi se lő jé ről szó -
ló jé zu si pa ra bo lát. Azt a pa ra bo -
lát, amely ről Su lyok Im re is írt egy
kó rus mű vet, és amely kó rus mű
vé gén azt a kér dést te szi fel a ze -
ne szer ző: a ket tő kö zül én me lyik
va gyok?

A ka kas meg szó lal. Ab ban a pil -
la nat ban, hogy az em ber ki mond -
ja: „én, az alá za tos”, „én, a hí vő”,
én, én, én. Ego. Ek kor szó lal meg
a ka kas. És ek kor meg re meg a lé -
lek e hang hal la tán. Mert – Má rai
sza va i val él ve – „no vem ber ben
nem csak bő rünk ér zé keny, ha -
nem lel künk is”.

És ha vég re nem ma gunk kal len -
nénk el fog lal va, ha vég re őszin tén
ma gunk ba mer nénk néz ni, és vég -
re fi gyel nénk a jé zu si szó ra, ak kor
vég re ész re ven nénk, hogy va la ki
üres kéz zel, de te le bi za lom mal,
nem má sok hoz mér ve ma gát, alá -
za to san kö nyö rög: „Is ten, légy ir -
gal mas ne kem, bű nös nek.”
Hi deg van. Fá zom. Az em ber fá -
zik no vem ber ben. De el ső sor ban
nem a hi deg től, ha nem az őszin te -
ség től. Ámen.

Gáncs Ta más

AZ ÉLET KE NYE RE

„Az em ber fá zik
novem ber ben”

Szin te már köz hely szám ba megy
a ki je len tés: a fi a tal ság a jö vő zá -
lo ga. De mint min den köz hely -
nek, en nek is meg van a ma ga
meg szív le len dő igaz sá ga. A rend -
szer vál tás után az egy ház ban sor -
ra ala kul tak kü lön fé le if jú sá gi
szer ve ze tek, majd a na gyobb vá -
ro sok ban egye te mi gyü le ke ze tek
jöt tek lét re. Aho gyan az anya or -
szág ban, úgy Er dély ben is meg fo -
gal ma zó dott az igény, hogy egy
fe le lős sze mély össze fog ja a ma -
gyar evan gé li kus ság if jú sá gi
mun káját. Do mo kos Je nő vel er ről
a mun ká ról be szél get tünk.

– Éle te mely ál lo má sa in ke resz tül
ke rült Er dély be lel kész nek?

– A Bé kés csa bán el vég zett ha -
tod év után Szar vas ra, az ótemp lo -
mi gyü le ke zet be ke rül tem se géd lel -
kész nek. Két év szol gá lat után Me -
ző tú ron és Gyo mán tel je sí tet tem
szol gá la tot. Egy év vel ké sőbb meg -
hív tak a bé kés csa bai evan gé li kus
gim ná zi um ba is ko la lel kész nek.
Egy éven át vol tam is ko la lel kész,
ami kor ha za jöt tem Er dély be. Az -
óta if jú sá gi lel kész va gyok a Bras sói
Evan gé li kus Egy ház me gyé ben.

– Mi vel fog lal ko zik itt? Mi lyen
szép sé gei és mi lyen ne héz sé gei van -
nak en nek a mun ká nak?

– Az egész egy ház me gye if jú sá -
gi éle tét szer ve zem, de leg fő kép -
pen Hét fa lu ban te vé keny ke dem.
Tá bo ro kat, egy ház me gyei if jú sá -
gi ta lál ko zó kat, if jú sá gi is ten tisz -
te le te ket és kü lön fé le más prog ra -
mo kat szer ve zek. Pá lyá za to kat
írok, a Re visz (Ro má ni ai Evan gé -
li kus If jú sá gi Szö vet ség – a szerk.)
tit ká ra va gyok. Az if jú sá gi mun ka
prog ram ját Si mon Ilo na apá cai lel -
késszel kö zö sen dol goz tuk ki.
Össze állt egy stra té gia, egy pro -
jekt, ami alap ján pró bál juk a fi a ta -
lo kat hely zet től füg gő en az egy -
ház ban meg tar ta ni, il let ve az egy -
ház hoz sze ret get ni. A leg na gyobb

öröm az, hogy egy év re vissza te -
kint ve el mond ha tom, a pro jekt
mű kö dik.

– Mit érez az er dé lyi ma gyar evan -
gé li kus ság leg na gyobb erős sé gé nek?

– Azt, hogy itt még az em be rek
nagy ré sze szá má ra fon tos a val lá -
si ho va tar to zá sa, és ra gasz ko dik
az egy há zi szer tar tá sok hoz.

– Van nak-e olyan ne héz sé gek,
ame lyek ről egy anya or szág ban élő
evan gé li kus ta lán nem is tud?

– Nem ne vez ném sem ne héz -
ség nek, sem prob lé má nak, ha nem
in kább úgy mon da nám, hogy van
egy spe ci á lis hely ze te az er dé lyi
evan gé li kus ság nak. A prob lé mák
és a ne héz sé gek nagy részt ha son -
ló ak az anya or szág ban ta pasz tal -
ha tók hoz. A spe ci á lis hely zet pe -
dig itt az, hogy az evan gé li kus ság
kér dé se nem csak egy há zi, ha nem
nem ze ti ügy is. A fe le ke ze ti ho va -
tar to zás és a nem ze ti iden ti tás
szo ro sab ban össze függ a mi hely -
ze tünk ben. Le egy sze rű sít ve: ha
fogy a ma gyar ság, fogy az evan gé -
li kus ság is. És nem a ki ván dor lá -
sok kal van a nagy gond, ha nem a
ro mán–ma gyar ve gyes há zas sá -
gok kal. Ezek ben az ese tek ben
gya kor la ti lag a kö vet ke ző nem ze -

dék már nem be szél ma gya rul, és
or to dox val lá sú. 

Az evan gé li kus egy ház nak te -

hát vál lal ni kell olyan fel ada to kat
is, ame lyek nem egy há zi jel le gű -
ek. Pél dá ul te ret és le he tő sé get
kell biz to sít sunk a ma gyar fi a ta -
lok nak, hogy egy más sal ta lál koz -
za nak, egy más sal szó ra koz za nak,
és ez ál tal le he tő leg ma gyar tár sat
vá lassza nak ma guk nak. Az if jú sá -
gi mun ká nak pe dig eb ben kü lö nös
sze re pe és fe le lős sé ge van.

– If jú sá gi lel kész ként van nak-e ter vei
az el kö vet ke zen dő idő szak ra néz ve?

– Ter ve im van nak, és fon tos -
nak tar tom azt, hogy le gye nek
ter ve ink, aho gyan azt is, hogy a
je len ben a ter vet ala kí ta ni tud juk
az adott hely zet hez. Az egyik ter -
vem, hogy to vább ra is szo ro san
együtt mű köd jek a Hét fa lu si Ma -
gyar If jú sá gi Klub bal. (A szer ve -
zet ről bő veb ben a www.hmik.ro hon -
la pon ol vas hat nak. – A szerk.)

– Mi ben lát ja az er dé lyi ma gyar
evan gé li kus ság jö vő jét?

– Ab ban, ha min den ki a ma ga
he lyén, úgy Ma gyar or szá gon,
mint Er dély ben, be csü let tel vég zi
a sa ját dol gát.

Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Az evan gé li kus ság ná lunk
nem csak egy há zi,
ha nem nem ze ti ügy is”
Be szél ge tés ifj. Do mo kos Je nő er dé lyi if jú sá gi lel késszel

„Bol do gok, akik sír nak, mert ők meg -
vi gasz tal tat nak.” Mt 5,4

Ne vess, és ne vet ve led az egész
vi lág, sírj, és egye dül sírsz – tart ja
egy ré gi an gol szó lás. A mon dat
el ső fe lé ről ír tak már köny vet,
sze rez tek dalt, és ha kí ván csi vagy
rá, a Go og le-ból meg tud ha tod,
hogy több mint 56 mil li ó nyi ol da -
lon ta lál koz hatsz ve le. Az az csak
ta lál koz hat nál, ha vé gig né zé sük -
höz ol da lan ként csak 5 perc cel
szá mol va is nem épp 537 év re vol -
na szük sé ged. De ez csak a mon -
dat el ső fe lé re vo nat ko zik. A sí -
rás ról és az egye dül ma ra dás ról
már csak az ér dek lő dők öt ve ned -
ré sze akar tud ni, hírt ad ni. Pe dig
iga zán nem nagy do log ki kö vet -
kez tet ni az el ső tag mon dat ból a
má so di kat.

Kis élet ta pasz ta lat tal min den ki
tud ja, hogy a ne ve tők kö rül szi get
ala kul a tö meg ben, a sí rók osz tály -
ré sze pe dig az el szi ge te lő dés.
Utol já ra ta lán a böl cső dé ben gyűl -
nek meg ér tés sel ve gyes kí ván csi -
ság gal a sí ró gye rek kö ré tár sai.

Az ovi sok már in kább ki csú fol ják
egy mást mi at ta, a jól ne velt is ko lá -
sok nak is ele gük lesz egy idő után
az ál lan dó an szo mor ko dók ból, a
fel nőt tek meg leg in kább az zal
fog lal ják el ma gu kat, hogy le gyen
ere jük ak kor is jó ked vű nek lát sza -
ni, ami kor a leg rosszabb ked vű ek.
Ta lán ezért lett má ra nép be teg ség
a de presszió. 

Nincs ez így jól. De ak kor mi ért
csi nál juk? Mi ért eről tet jük az
egyi ket, és szé gyell jük a má si kat?
Mi ért hagy juk, hogy az egyik kel
kér ked ni le hes sen, a má si kat szé -
gyell ni kell jen tár sa sá gunk ban és a
tár sa dal munk ban? Az biz tos nem
igaz, hogy át lag ban 50 öröm re jut
egy szo mo rú ság az éle tünk ben! És
az zal sem ma gya ráz ha tó (ami
egyéb ként igaz), hogy a jó ked vű
em ber nyi tot tabb, és több irány -
ban tud egy szer re kap cso la to kat
épí te ni, hasz no sabb le het a kö zös -
ség nek is. Ha ugyan is nem hagy -
juk egy mást és ma gun kat ki szo -
mor kod ni, ak kor az örö münk sem
lesz más, mint de presszió, mint
eről kö dés, mint fel szí nes ség, har -

sány ság, ér vé nye sü lé si esz köz
vagy lá zas sem mit te vés.

Jé zus nak kü lö nös gond ja volt a
szo mor ko dók ra, a sí rók ra. Sok szor
ment át szó nél kül han go san ün nep -
lő, fon tos ko dó, lát ha tó an he lyü kön
lé vő em be rek tö me gén, de gyak ran
meg állt egy-egy be teg, ki ta szí tott,
sí ró, te he tet len em ber előtt. Sza vai
nyo mán pe dig ezek rend sze rint
bol do gab bak let tek, mint a töb bi ek
ta lán bár mi kor. So ha nem küld te el
üres kéz zel azo kat, akik nek volt
ere jük fel ke res ni őt éle tük nagy kér -
dé se i vel, de ő ma ga ment oda azok -
hoz, akik nek már er re sem fu tot ta
ere jük ből. Mi köz ben a vi lág –
ahogy min dig is – az erő se ké volt, ő
a gyen gé ket, a leg gyen géb be ket ke -
res te fel, hogy a vi lá gon lé te ző leg -
na gyobb erő vel aján dé koz za meg
őket. Olyan erő vel, amely ren det ad
a vi lág nak, de a sí ró kat meg vi gasz -
tal ja. Ő ma ga aján dé koz za meg őket
(akik kel egyéb ként már a ku tya és
az ovi sok se na gyon tö rőd nek) a rá -
ta lá lás örö mé vel.

Ezért jó a sí rók nak.
Bé res Ta más

Mi ért jó a sí rók nak?



Ham burg, Né met or szág. Ér vé -
nyes-e ma még, és kö te le ző-e min -
den ke resz tény szá má ra az Apos -
to li hit val lás min den ki té te le? – er -
ről ala kult ki nagy vi ta a ham bur gi
tar to má nyi egy ház ban. Több ja -
vas lat hang zott el ar ról, hogy nem
kö te le ző a hit val lás min den egyes
ki je len té sét hin ni. Ezt a fel fo gást
a több ség el uta sí tot ta az zal a meg -
oko lás sal, hogy az Apos to li hit val -
lás jól fog lal ja össze a Bib lia üze -
ne tét. Nem le het be lő le csu pán a
ki nek-ki nek tet sző ré sze ket ki vá -
lasz ta ni és a töb bi t nem ko mo lyan
ven ni.

Bi ele feld, Né met or szág. A he lyi
egye tem fel mé ré se sze rint a meg -
kér de zett né met la ko sok fe lé nek
az a vé le mé nye, hogy túl sok kül -
föl di él az or szág ban. Csak ti zen -
hat szá za lé kuk mond ta, hogy pél -
dá ul a musz lim kul tú ra össze -
egyez tet he tő len ne az eu ró pa i -
val.

Ber lin, Né met or szág. A né met
dia kó ni ai szer ve zet ün nep ség ke -
re té ben em lé ke zett meg a nem ze -
ti szo ci a lis ták azon ál do za ta i ról,
akik egy 1933-as tör vény ren del -
ke zé se alap ján vesz tet ték éle tü -
ket. A kér dé ses in téz ke dést a „az
örök le te sen be teg utó dok meg elő -
zé se ér de ké ben” hoz ták.

Je ru zsá lem, Iz ra el. Újabb ja vas -
lat je lent meg a vá ros fel osz tá sá ra.
Esze rint nyu ga ti ré sze és ti zen két
to váb bi olyan vá ros rész, ahol
mint egy 200 ezer em ber él, ma -
rad na iz ra e li kéz ben. A kö rül be lül
250 ezer la kost ma gá ba fog la ló
arab ne gyed a pa lesz ti no ké len ne.
A vi lág örök ség nek ki ki ál tott óvá -
ros ho va tar to zá sát kü lön kel le ne
sza bá lyoz ni. Nem sza bad, hogy
en nek egy sé gét szét tör je bár mi fé -
le osz toz ko dás. A vá ros la kos sá -
gá nak je len leg 63 szá za lé ka zsi dó,
33 szá za lé ka musz lim, és csak 2
szá za lék ra te he tő az itt la kó ke -
resz té nyek ará nya.

Ber lin, Né met or szág. Az EKD
(Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház) ta ná csa úgy dön tött, hogy
Lu ther bib lia for dí tá sát a re for má -
ció öt száz éves ju bi le u má ra,
2017-re re vi de ál ják, az az a mai
szó hasz ná lat hoz iga zít ják.
Ugyan ak kor a ta nács óv at tól,
hogy túl zott mo dern ke dé si vágy
hajt sa a for dí tó kat.

Va ti kán vá ros. A meg szi go rí tott
ró mai ka to li kus egy ház jog sze rint
meg bün te ten dő az a pap, aki az
úr va cso rát olya nok kal együtt ce -
leb rál ja, akik nem áll nak az apos -
to li jog foly to nos ság ban, és nem
ré sze sül tek a pa pi szent ség ben.

Stutt gart, Né met or szág. A tar -
to má nyi evan gé li kus egy ház el -
múlt évi sta tisz ti ká ja sze rint ti -
zen két ez ren lép tek ki az egy ház -
ból – ez zel szem ben 2700 volt a
be lé pők és 18 800 a meg ke resz tel -
tek szá ma.

New York, Egye sült Ál la mok. A
YM CA (Yo ung Men’s Ch ris ti an
As so ci a ti on, Ke resz tény If jak
Egye sü le te) el ne ve zé sű, fe le ke ze -
tek fö löt ti if jú sá gi moz ga lom a
tör té ne te fo lya mán elő ször vá -
lasz tott ró mai ka to li kus el nö köt,
az 56 éves New York-i ban kár,
Ken neth Col lo ton sze mé lyé ben.

Maj na-Frank furt, Né met or szág.
Szep tem ber 3-án az evan gé li kus
ke resz té nyek el ső íz ben, öku me -
ni kus kör nye zet vé del mi nap ként
ün ne pel ték „a te rem tés nap ját”. A

Ke resz tény Egy há zak Mun ka kö -
zös sé gé nek köz lé se sze rint ez -
után min den év szep tem be ré nek
el ső va sár nap ját így kell meg ün ne -
pel ni. A köz pon ti is ten tisz te le tet
éven ként más-más he lyen kell
meg ren dez ni. Idén a Raj na-vi dé ki
Brühl vá ros ka gö rög or to dox Ke -
resz te lő Szent Já nos-temp lo ma
adott en nek he lyet.

Mesche de, Né met or szág. A
Veszt fá li ai Evan gé li kus Egy ház -
ban elő ször ren dez tek szom szé -
dos gyü le ke ze tek kö zös ke resz te -
lői is ten tisz te le tet. Hu szon há rom
gyer mek, egy fi a tal fiú és egy fel -
nőtt fér fi ré sze sült együtt a ke -
reszt ség szent sé gé ben. Ez zel
akar tak pél dát mu tat ni ah hoz,
hogy 2011-et a né met tar to má nyi
egy há zak mint „a ke resz te lés
évét” ün ne pel jék.

Med ju go r je, Bosz nia. Ti zen hét
ta gú bi zott sá got ál lí tott föl a ró -
mai ka to li kus egy ház, amely nek
fel ada ta az idő köz ben vi lág hí rű vé
vált bú csú já ró hely vizs gá la ta lesz.
Ve ze tő je Ca mil lo Ru i ni kar di ná -
lis, aki a bi zott sá got el ső ülé sé re
Ró má ba hív ta össze. A tár gya lá -
sok kö zép pont já ban el ső sor ban
nem a Má ria-je le né sek áll tak, ha -
nem a Med ju go r jé ba ér ke ző za -
rán do kok lel ki gon do zá sa.

Po zsony, Szlo vá kia. Két sta tisz -
ti kai táb lá zat ér de kes ké pet mu tat
Szlo vá ki á ról. A la kos ság 85,8%-a
szlo vák, 9,7%-a ma gyar, 1,7%-a ro -
ma, 0,4%-a ru tén és 0,2%-a uk rán.
Fe le ke ze ti meg osz lá sa: 68,9% ró -
mai ka to li kus, 6,9% evan gé li kus,
4,1% gö rög ka to li kus, 2% re for má -
tus és 0,9% or to dox val lá sú.

Var só, Len gyel or szág. A het ven -
két éves Jó zef Ko wal czyk püs pö -
köt ne vez te ki a pá pa len gyel prí -
más sá, aki II. Já nos Pál pá pa sá ga
alatt két év ti ze den át szol gált a
Va ti kán ban, és fel ügyel te a ró mai
ka to li kus egy há zak és a kom mu -
nis ta biz ton sá gi szol gá la tok kap -
cso la tát. Az új prí mást jú ni us 26-
án ik tat ták hi va ta lá ba a gni ez nói
ka ted rá lis ban.

Moszk va, Orosz or szág. Az orosz
par la ment jú li us 28-át „az oro szok
meg ke resz te lé sé nek nap já vá” és
ün ne pé vé nyilvánította. 450 kép -
vi se lő kö zül 422 sza va zott igen -
nel, és ez zel pon tot tett az ál lam -
el nök és a mi nisz ter el nök ta va lyi
kez de mé nye zé sé re.

Bu da pest. Ki lenc ven egy éves
ko rá ban el hunyt a pi a ris ta Bu lá -
nyi György, akit a kom mu nis ta
ura lom alatt 1952-ben élet fogy -
tig la ni bör tön re ítél tek. Ő volt a
le gen dás „Bo kor” moz ga lom nak
az el in dí tó ja, s ezért mint „szub -
ver zív ele met” ítél ték el. Nagy
ér de me volt, hogy a II. va ti ká ni
zsi nat fe lé nyi tott, bár sa ját egy -
há za is el ítél te 1981-ben. Csak
1997-ben re ha bi li tál ta őt mind a
Va ti kán, mind pe dig a ma gyar
püs pö ki kon fe ren cia.

Szent pé ter vár, Orosz or szág. Az
orosz ál lam ve ze tés igyek szik or -
vo sol ni az or to dox egy ház múlt -
be li sé rel me it. A lel kész kép zés -
ben azon ban új uta kat kell ke res -
ni, hi szen a fel vé tel re je lent ke zők
még a sztá li nis ta, ate is ta kor utód -
ja i ként ne vel ked tek. A „Lel ki
Aka dé mia” tör té né sze sze rint
szin te min dent elöl ről kell kez de -
ni, hi szen – sa ját sza va i val – a
szov jet ura lom utá ni orosz tár sa -
da lom és az egy ház is „a meg ke -
resz telt hi tet le nek tár sa dal ma”.

Brüsszel, Bel gi um. A ró mai ka -
to li kus egy há zon be lü li fi a tal bán -
tal ma zá sok ügye Bel gi u mot és Ír -
or szá got is el ér te. Bel gi um ban
több mint négy száz ká ro sult for -
dult bí ró ság hoz, Ír or szág ban pe -
dig, va ló szí nű leg en nek kö vet -
kez té ben, drasz ti ku san csök kent
a pa pi pá lyá ra ké szü lő di á kok
szá ma. A ko ráb bi évek ben éven -
ként két száz kö rü li volt a je löl tek
szá ma.

Acc ra, Ghá na. „Szin te min den
ut ca sar kon ta lál ha tó olyan táb la
vagy pla kát, amely va la mi lyen
»egy ház« gyó gyí tó és cso da te vő
össze jö ve te lé re hív ja meg a hi szé -
keny em be re ket” – így pa nasz ko -
dik a Kumari Egye tem val lás tu -
do má nyi pro fesszo ra. A „cso da -
te vők” ugyan úgy ígé rik gyó gyít -
ha tat lan be teg sé gek gyó gyí tá sát,
akár csak a kül föld re uta zás hoz
szük sé ges ví zum cso dás meg szer -
zé sét. Af ri ká ban val lá si inf lá ció
van, ame lyet alig le het el len őriz -
ni. Ha az ügyes szer ve ző ki ta lált
moz gal má nak még va la mi ti tok -
za tos ne vet is ad, biz tos si ker re
szá mít hat.

Cayo Es pi no, Ku ba. Jú li us 24-én
új temp lo mot szen tel tek fel, öt -
ven év óta az el sőt. A kom mu nis -
ta ha tó sá gok er re is csak úgy ad -
tak en ge délyt, hogy a temp lom -
épí tés tu laj don kép pen nem volt
más, mint egy be om lás sal fe nye -
ge tett, ro mos ká pol na új já épí té -
se, az épít mény még meg ma radt
alap ja in.

Lon don, Ang lia. A brit had se reg -
ben 280 ka to na lel kész tel je sít
szol gá la tot. Raj tuk kí vül gon do -
zói van nak a musz lim, zsi dó, hin -
du, szikh és budd his ta val lá sú ka -
to nák nak is. Az ate is ta Hu ma nis ta
Unió most az zal a ké rés sel ke res te
meg a had ügy mi nisz té ri u mot,
hogy ők is küld hes se nek „gon do -
zó kat” a val lás ta la nok szá má ra. A
mi nisz té ri um ál lí tó lag helyt ad
majd a ké rés nek.

Genf, Svájc. Iz ra e li út já ról vissza -
tér ve a kö zel-ke le ti tar tós bé ke
fon tos sá gát han goz tat ta Olav Fyk -
se Tve it, az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak nor vég fő tit ká ra. Nyo ma -
té ko san kér te, hogy az Iz ra el és a
pa lesz ti nok kö zöt ti bé ke tár gya lá -
sok ba von ják be a Szent föld ke -
resz tény ki sebb sé gét is.

Isz lá má bád, Pa kisz tán. Míg a ke -
resz tény se gély szer ve ze tek val -
lás ra va ló te kin tet nél kül min den
ár víz ká ro sult nak se gí te nek, ri asz -
tó hí rek ér kez nek ar ról, hogy az
or szág ke resz té nye it mel lő zik a
he lyi ha tó sá gok. Az észa ki tar to -
mány ban me cse tek be me ne kült
ke resz té nyek nek csak ak kor ad -
nak se gélyt, ha meg ta gad ják hi tü -
ket, és musz li mok lesz nek.

Ta izé, Fran cia or szág. 1940. au -
gusz tus 20-án ala kult meg a ta izéi
öku me ni kus kö zös ség, amely az -
óta is mág nes ként vonz za a fi a tal
ke resz té nye ket. A ju bi le um al kal -
má ból ren de zett ün nep sé gen em -
lé kez tek meg nem csak az ala pí tás -
ról, ha nem ala pí tó juk ról, Roger
Schütz ről is, akit ki lenc ve ne dik
szü le tés nap ja előtt, 2005. au gusz -
tus 16-án gyil kolt meg egy el me be -
teg nő.

Kas sa, Szlo vá kia. Alojz Tkác kas -
sai ér sek – be tölt ve het ven ötö dik
élet évét – le mon dott hi va ta lá ról.
Utód já ul XVI. Be ne dek pá pa az ad -
di gi se géd püs pö köt, a hat van éves
Ber nard Bo bert ne vez te ki. 
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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

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 fo -
lya ma to san fel ke rül nek a vi lág há ló ra.

Ado má ny

Lapunk kiadásának költségeihez szeretettel várjuk olvasóink
támogató adományait a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia,
Buda pest, Ra if fe i sen Bank 12010886-00146767-00100002
számlaszámára (kül föld rõl HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002).

Moszk va, Orosz or szág. A köz -
igaz ga tá si hi va tal sze rint ma négy -
szer annyi or to dox temp lom van a
vá ros ban, mint amennyi a szov jet
ura lom bu ká sa kor volt. Össze sen
két száz temp lom áll Moszk vá -
ban, kö zü lük töb bet a vá ros anya -
gi tá mo ga tá sá val újí tot tak fel.

Bré ma, Né met or szág. A hi ro si -
mai, il let ve na ga sza ki atom tá ma -
dás hat van ötö dik év for du ló ján a
né met ró mai ka to li kus és az evan -
gé li kus bé ke meg bí zott fel hí vás sal
for dult a kor má nyok hoz az atom -
fegy ve rek ről va ló le mon dás ér de -
ké ben. Tö re ked je nek egyez ség re
– fo gal maz nak –, hogy ezek a
fegy ve rek ne so dor ják a hat van öt
év vel ez előt ti hez ha son ló ve -
szély be a vi lá got.

En teb be, Ugan da. Négy száz ang -
li kán püs pök tár gyalt az af ri kai
szo ci á lis és misszi ói hely zet ről.
Meg ál la pí tot ták, hogy az ang li kán
vi lág egy ház egy sé gét alig ha le het
meg tar ta ni a nők pap pá szen te lé -
sé nek és az azo nos ne mű ek meg ál -
dá sá nak kér dé sé ben ki ala kult kü -
lön bö ző né ze tek mi att. A mau ri ti -
u si püs pök sze mük re ve tet te a
nyu ga ti ak nak, hogy en ge det le nek
az is te ni üze net tel szem ben.

Pe king, Kí na. A Kí nai Tu do má -
nyos Aka dé mia je len té se sze rint
egy re nő a ke resz tény ség re át tér -
tek szám ará nya az ér tel mi sé gi ek
kö zött. 1993 után ezek 73 szá za lé -
ka lett a ke resz tény ség hí ve.

Bar ce lo na, Spa nyol or szág. Ki -
lenc ven egy éves ko rá ban meg halt
Ra i mon Pa nikkar val lás ku ta tó,
teo ló gus és fi lo zó fus, aki – hin du
apa és ke resz tény anya fi a ként –
fá rad ha tat la nul ku ta tott és küz -
dött a val lá sok meg bé ké lé sé ért.
Sze rin te Krisz tus a szim bó lu ma
Is ten, a vi lág és az em ber össze ke -
ver he tet len és szét vá laszt ha tat lan
egy sé gé nek.

Me xi kó vá ros, Me xi kó. A vi lág
köz vé le mé nyét meg ráz ta a hír,
hogy Me xi kó és az Egye sült Ál -
la mok ha tá rán het ven két fi a tal
holt tes té re buk kan tak, akik az
or szág ban dú ló, ká bí tó szerban -
dák kö zöt ti há bo rú ál do za tai. A
kor mány csak nem száz ezer
fegy vert, har minc öt ezer gép ko -
csit és a ká bí tó szer-ke res ke de -
lem ből szár ma zó négy száz mil lió
pesót fog lalt le, au gusz tus ban
pe dig fon tos ban da ve zé re ket
fog tak el. A ká bí tó szer-há bo rú -
nak ed dig hu szon nyolc ezer ál do -
za ta van.

Gá zai öve zet. A 360 négy zet ki lo -
mé te ren össze zsú fol va élő más fél
mil lió pa lesz tin hat van szá za lé ka
mun ka nél kü li. Ke vés mun kát és
ki kap cso ló dást a fi a ta lok csak ke -
resz tény kö zös sé gek ben ta lál nak.
A Ha mász-ura lom túl ka pá sai mi -
att vi szont ezek nek a kö zös sé gek -
nek nagy ne héz sé gek kel kell meg -
bir kóz ni uk.

Össze ál lí tot ta: G. I.


