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Az 1960 óta min den év ben meg -
ren de zett Eu ró pai Ma gyar Evan -
gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren cia 52.
össze jö ve te lé nek áp ri lis 16. és 22.
kö zött is mét a fes tői
kör nye zet ben fek vő
Holz ha us en mel let ti
Kék ke resz tes Üdü lő
és Kon fe ren cia-köz -
pont adott he lyett. A
kon fe ren cia nyi tó ren -
dez vé nye it, a meg ér -
ke zést kö ve tő is mer -
ke dé si es tet és a vi -
rág va sár na pi is ten -
tisz te le tet az ugyan -
ezen a he lyen ülé se ző
Nyu gat-eu ró pai Pro -
tes táns Pres bi te ri
Kon fe ren cia részt ve -
vő i vel kö zö sen tar tot ták, így eze -
ken az al kal ma kon kö zel száz fő
volt je len. 

A vi rág va sár na pi is ten tisz te le ten
a hol lan di ai re for má tus lel kész,
Van Bol hu is-Sza bó Emő ke Jn
12,12–19 alap ján hir det te az igét.
Az ün ne pi együtt lét so rán kü lön -
le ges ze nei él mény ben ré sze sí tet -
te a gyü le ke ze tet a Fi ke Band né -
ven is mert, teo ló gu sok ból és ze -
ne mű vé sze ti hall ga tók ból ál ló, ke -
resz tyén együt tes Ko lozs vár ról.
Ter mé sze tes fris ses sé gük, hit val -
ló be ál lí tott sá guk foly tán könnyű
volt meg sze ret ni őket. To váb bi
ze nei fej lő dé sük höz a leg job ba kat
kí ván hat juk.

A kon fe ren cia té má ját még a
2010-es esz ten dő ben ha tá roz ták
meg a szer ve zők, de a 2011. év ese -
mé nyei, ter mé sze ti és tár sa dal mi
ka taszt ró fái, há bo rús ko dá sai, ha
le het, még ak tu á li sab bá tet ték: Ha
itt a vég… Vál sá gok – a vég je lei?
Vagy ahogy ezt a meg hí vó rö vi -
den meg fo gal maz ta: „Mit mond
az utol só idők ről a Bib lia, és mi -
lyen út mu ta tást ad ne künk kri ti -
kus hely ze tek ben?”

A té mát négy bib lia ta nul mány
és négy elő adás dol goz ta fel, s tet -
te szin te „kéz zel fog ha tó vá” a hall -
ga tó ság szá má ra. 

A bib lia ta nul má nyo kat Itt zés
Ist ván Száz ha lom bat tán élő nyug -
dí jas evan gé li kus lel kész tar tot ta,
Má té evan gé li u má nak 24. fe je ze té -
ből Jé zus ta nít vá nyok hoz in té zett
sza vai alap ján. Már elő adá sa
egyes ré sze i nek cí me is fel szó lí tó
és el iga zí tó jel le gű volt: „Tart sa tok
ki!” (a 24. fe je zet 1–14. ver sei alap -
ján), „Me ne kül je tek!” (15–22.), „Vi -
gyáz za tok!” (23–27.), majd vé gül:
„Le gye tek ké szen!” (28–44.). Szám -
ta lan tör té nel mi és mai pél dát fel -
so ra koz ta tó, le bi lin cse lő és sok ol -
da lú, fi gyel mez te tő ta ní tá sát rö vi -
den a 11–12. vers sel le het sum máz -
ni: „És sok ha mis pró fé ta tá mad, akik
so ka kat el hi tet nek. És mi vel hogy a
go nosz ság meg so ka so dik, a sze re tet
so kak ban meg hi de gül.”

A kon fe ren cia má sik elő adó ja,
Vi rágh Sán dor, a sá ros pa ta ki re for -
má tus gyü le ke zet lel ki pász to ra a
té mát ál ta lá no sab ban, a vi lág ban –

be le ért ve az egy há zat is – meg fi -
gyel he tő vál ság je lek ol da lá ról kö -
ze lí tet te meg. Szem lé le tes elő adá -
sá ban – a gya kor ló lel ki pász tor
szem szö gé ből, gaz dag hét köz na pi
pél da tá rá ból vá lo gat va – min dig
bib li ku san mu tat ta be a vál sá gok
jel lem ző it, a helyt ál lás és a vé de -
ke zés le het sé ges stra té gi á it, a vál -
ság ke ze lés konk rét ese te it. Ön -
kri ti kus meg jegy zé sei ta nul sá gul
szol gál hat nak ar ra, hogy a vál sá -
gok oka i nak vizs gá la ta kor ne es -
sünk ab ba a hi bá ba, hogy le egy -
sze rű sí tő ma gya rá za to kat ke re -
sünk és vé lünk meg ta lál ni. 

A két elő adó té ma meg kö ze lí té -
se erő sí tet te és ki egé szí tet te egy -
mást. Mind ket ten óva kod tak
min den fé le – ha son ló té ma kö rök
tár gya lá sa kor bi zony sok szor el -
ural ko dó – túl zás tól, ami azon ban
so ha sem csök ken tet te meg szív le -
len dő mon da ni va ló juk sú lyát és
ko moly sá gát.

A prog ram to váb bi fon tos al ko -
tó ele me volt az elő adá sok ál tal fel -
ve tett ál ta lá nos és sze mé lyes kér -
dé sek cso por tok ban tör té nő meg -
be szé lé se. A szo ká sos egyéb al -
kal mak, a reg ge li ima órák és az es -
ti áhí ta tok té mái vál ta koz va vagy
a hús vé ti ün nep kör höz, vagy az
elő adá sok ál tal fel ve tett gon do la -
tok hoz kap cso lód tak.

Ez év ben – min den ki nagy örö -
mé re – a meg szo kott nál is több
kis gyer mek volt je len, akik szá -
má ra kü lön fog lal ko zás ról gon -
dos kod tak a ren de zők.

Kü lön is meg kell em lé kez nünk
a kon fe ren cia ad hoc kó ru sá nak
tel je sít mé nyé ről: a hét kán to ri te -
en dő it is el lá tó Ko ós Ani ta kó rus -
ve ze tő irá nyí tá sa mel lett, rö vid
fel ké szü lé si idő után, Gár do nyi
Zol tán há rom négy szó la mú kó rus -
mű vét ad ták elő. A szín vo na las
be mu ta tó val iga zi hús vé ti örö möt
sze rez tek a ház min den la kó já nak
és dol go zó já nak. 

A nagy csü tör tök es ti vi gí lia
mél tó be fe je zé se volt a kon fe ren -
ci á nak.

Dr. Be rez nai Ta más

Ha itt a vég…
Vál sá gok – a vég je lei?
Eu ró pai Ma gyar Evan gé li u mi
If jú sá gi Kon fe ren cia, Holz ha us en, 2011

Kü lö nös gon do la tom tá madt a na -
pok ban pün kösd ün ne pé vel kap -
cso lat ban: az öt ven négy éves Úti -
társ tör té ne te a pün kös di cso dá val
pár hu zam ba ál lít ha tó, jól le het épp
az el len tett je an nak. Ter mé sze te -
sen öt ven négy év nem vet he tő
össze két év ez red del, az zal a két -
ezer év vel, ami óta él az egy ház, de
ha egy fo lyó irat öt ven négy esz -
ten dőt meg ér, az igen is szép kor -
nak szá mít. Ha ezen túl me nő en
azt is fi gye lem be vesszük, hogy
1947-től nap ja in kig mi lyen idők
jár tak, to váb bá hogy a la pot egé -
szen 2008-ig nem Ma gyar or szá -
gon szer kesz tet ték, és azt, hogy
ugyan ed dig az új sá got ki zá ró lag
ado má nyok ból tar tot ták fenn, ak -
kor ta lán nem ok nél kül mond juk:
az Úti társ lé te zé se ki sebb faj ta cso -
dá nak szá mít.

És hogy mi ért a cím? Pün kösd
for dí tott já nak bib li kus ala pon a bá -
be li nyelv za vart szo kás te kin te ni.
Az, ami az em be rek bű né ből Bá bel -
ben szét tö re de zett, a Szent lé lek
ere jé ből pün kösd kor egy be forrt.
Mond hat juk úgy is, ahogy Willy
Brandt egy ko ri né met kan cel lár fo -
gal ma zott hí res sé vált mon da tá ban
a ber li ni fal le om lá sa kor: „Most
össze nő, ami össze tar to zik.” 

Én azon ban egész más vo nat ko -
zás ban sze ret nék most pün kösd
in ver zé ről be szél ni. Mi is tör tént
pün kösd kor? Együtt vol tak az
apos to lok, és „hir te len ha tal mas
szél ro ham hoz ha son ló zú gás tá madt
az ég ből, (…). Majd va la mi láng -
nyel vek je len tek meg előt tük, ame lyek
szét osz lot tak és le száll tak mind egyi -
kük re. Mind nyá jan meg tel tek Szent -
lé lek kel, és kü lön fé le nyel ve ken kezd -
tek be szél ni: úgy, aho gyan a Lé lek ad -
ta ne kik, hogy szól ja nak.” (Ap Csel
2,1–4) 

Min den ki más nyel ven be szélt,
és még is ér tet ték egy mást? Hogy
le het ez? Eszünk be jut hat nak
most az úgy ne ve zett „vil lá man -
gol”, „vil lám né met” nyelv kur zu -
sok, az azon ban alig ha fel té te lez -
he tő, hogy a ta nít vá nyok ott és ak -
kor ez zel a nyelv ta nu lá si mód -

szer rel él tek vol na. Ennyi re ta lán
még a köz is mert me tó dus ki ta lá ló -
ja sem gon dol ta vil lám gyors nak a
nyelv ta nu lás fo lya ma tát. Ak kor
mi tör tén he tett? Az, hogy a ta nít -
vá nyok, a nyel vek kü lön bö ző sé ge
el le né re, az ide gen nyel vi kó dok
is me re te nél kül még is ér tet ték
egy mást. Cso da volt ez két ség te -
le nül.

Mi is a hely zet ve lünk? Mi, az
anya or szág ban és a ha tá ron túl
élők, lak junk bár a Kár pát-me den -
cé ben vagy Eu ró pa más ré szén
vagy akár a ten ge ren túl, ugyan azt
a nyel vet be szél jük, sok szor még sem
ért jük egy mást.

A lap fe le lős szer kesz tő je ként
há rom év nyi ta pasz ta lat alap ján el -
mond ha tom: nem könnyű min den
igény nek meg fe lel ni. Ezt per sze
nyil ván va ló an min den új ság szer -
kesz tő je el mond hat ja, hi szen
egyet len pe ri o di ká nak – le gyen az
na pi lap, he ti lap vagy va la mely
szak te rü let, avagy hob bi or gá nu -
ma – sincs ho mo gén ol va só kö zön -
sé ge. Ese tünk ben két össze kö tő
elem van, mind ket tő ol vas ha tó a
lap al cí mé ben: ma gyar és evan gé li -
u mi. A két fo ga lom azon ban
annyi ra tág, hogy ha a konk ré tu -
mo kat néz zük, na gyon ne héz
meg ta lál ni, hogy ki mi ről ol vas
szí ve sen. 

Kü lön  fé le kri ti ká kat hal lot tam
az el múlt há rom év ben: „Túl ke -
vés ben ne a lel ki tar ta lom, túl sok
a tu dó sí tás.” Vagy: „Túl sá go san
evan gé li kus.” (Ha tá ron túl sok a
re for má tus ol va sónk, ne kik
ugyan is nin csen ilyen tí pu sú, ki -
mon dot tan őket meg cél zó ma gyar
nyel vű lap juk.) Megint má sok
nem ta lál ják elég re le váns nak a té -
má kat, úgy ér zik, az írá sok nem
mai vi szo nyok ra ref lek tál nak.
Olya nok is akad nak, akik ele ve
szkep ti ku san fo gad ták, hogy le -
het olyan la pot ké szí te ni, amely
egy szer re szó lít ja meg a bar ca sá gi
fa lu ban élő idős asszonyt, a pes ti
pol gárt és az ame ri kai pro -
fesszort. 

Töb ben a for má tum mi att elé -

ge det len ked nek, és van, aki a
nyom da mi nő ség mi att. (Ta lán ke -
ve sen tud ják az Evan gé li kus Élet
ol va sói kö zül, hogy akik lapunkat
nem a he ti lap mel lék le te ként kap -
ják kéz hez, ha nem ön ál ló új ság -
ként, azok lé nye ge sen gyen gébb
mi nő ség ben, fe ke te-fe hér le nyo -
mat ban ol vas hat ják az Úti tár sat.)
Sok te hát a kri ti ka, na gyok az el -
vá rá sok, el len ben – lát szó lag – ke -
vés a kéz zel fog ha tó ered mény. 

Ne ga tív cso da len ne hát az
előbb fel vá zolt pün kös di in verz?
El len ke ző leg! Ugyan úgy a Lé lek
cso dá ja az új ság öt ven négy éves
tör té ne te, hi szen szét tö re de zett -
sé günk, em be ri gyar ló sá gunk és
min den ne héz ség el le né re még is
él az Úti társ, Európában húsz, a
ten gerentúlon hat országba jut el,
mint egy nyolc ezer pél dány ban ol -
vas sák, sőt tá mo gat ják anya gi lag,
és biz to san olya nok is akad nak,
akik imád ság ban hor doz zák. 

Ta lán még egy vo nat ko zást
meg em lít he tünk pün kösd del kap -
cso lat ban – és itt bi zo nyo san nem
in verz ről, ha nem egy ér tel mű pár -
hu zam ról van szó. Az egy ház pün -
kös di szü le té se után a ke resz tény -
ség ter jed ni kez dett. Ha ké pek -
ben gon dol ko zunk: úgy, aho gyan
egy kö vet a tó ba do bunk, majd a
hul lá mok egy re több, egy re szé le -
sebb kört raj zol nak a víz re.

Az Úti társ öt ven négy esz ten dős
tör té ne té ben is meg fi gyel he tő ez
a faj ta ter je dés. Elő ször csak az
’56-os for ra da lom után nyu gat ra
emig rált evan gé li kus lel ké szek és
lel ki gon do zók lap ja volt, ké sőbb a
re for má tus test vé rek is – és ek kor
már nem csak lel ki gon do zók – ol -
vas ták, majd kéz be vet ték az er -
dé lyi, fel vi dé ki ma gyar pro tes tán -
sok is, há rom éve pe dig min den
anya or szá gi, az Evan gé li kus Éle tet
rend sze re sen ol va só hí vő is az
Úti tár sat ol va sók nagy csa lád já -
nak tag ja. 

Ad ja Is ten, hogy az új ság még
hosszú időn ke resz tül le hes sen az,
ami ed dig: ma gyar evan gé li u mi lap.

Szűcs Pet ra

Pün kös di in verz?
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La punk ban ko ráb ban már fog lal -
koz tunk a bu da pest-kő bá nyai és
az er dé lyi olt sza ka dá ti evan gé li -
ku so kat össze fű ző test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso lat tal. Má jus ele -
jén je les ese mény hez ér ke zett a
két lu the rá nus kö zös ség: a part -
ne ri vi szony kez de té nek hu sza -
dik év for du ló ját ün ne pel ték meg
együtt. Ez al ka lom ból a Nagy -
sze ben mel let ti kis kö zös ség be
lá to ga tott a kő bá nyai gyü le ke zet
kül dött sé ge Ben kó czy Pé ter lel -
kész és dr. Csep re gi Gyu la fel -
ügye lő ve ze té sé vel. 

A kül dött ség tag jai vol tak a finn -
or szá gi Loh ja gyü le ke ze té nek ve -
ze tői is. Az együtt lét so rán ven -
dég lá tók és ven dé gek fel idéz ték
az el múlt két év ti zed prog ram ja it,
to váb bá fo tó ki ál lí tást nyi tot tak
meg a gyü le ke ze ti te rem ben. 

A má jus el se jén tar tott ün ne pi
is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más
püs pök, a kő bá nyai gyü le ke zet
egy ko ri lel ké sze hir de tett igét. A
li tur gi á ban má sok mel lett részt
vett Ze le nák Jó zsef er dé lyi püs -
pök he lyet tes, Han kó Szi la mér, az
olt sza ka dá ti gyü le ke zet je len le gi,
va la mint Kaj csa Lász ló, a kö zös ség
ko ráb bi lel ké sze. Az is ten tisz te let
után az Olt sza ka dát ma gyar már -
tír ja i ra is em lé kez te tő osz lop mel -
lett fa ül te tés re is sor ke rült. 

Az aláb bi ak ban tel jes ter je del -
mé ben kö zöl jük Fa bi ny Ta más püs -
pök itt el hang zott ige hir de té sét.

* * *

„Így szól a Se re gek Ura, Iz rá el Is te ne
az egész fo goly nép hez, ame lyet fog -
ság ba vit tek Je ru zsá lem ből Ba bi ló -
ni á ba: Épít se tek há za kat, és lak ja tok
ben nük! Ül tes se tek ker te ket, és egyé -
tek azok gyü möl csét! Há za sod ja tok,
szü les se nek fi a i tok és le á nya i tok! Há -
za sít sá tok meg fi a i to kat, és ad já tok
férj hez le á nya i to kat! Szül je nek azok
fi ú kat és lá nyo kat! Sza po rod ja tok, és
ne fogy ja tok! Fá ra doz za tok an nak a
vá ros nak bé kes sé gén, aho vá fog ság ba
vi tet te lek ben ne te ket, és imád koz za -
tok ér te az Úr hoz, mert an nak bé kes -
sé gé től függ a ti bé kes sé ge tek is!” (Jer
29,4–7)

Ke resz tyén Gyü le ke zet, ked -
ves Test vé re im!

Töb ben ta lán azt gon dol ták,
hogy ma a két év ti ze des test vér-
gyü le ke ze ti kap cso lat ról fo gok
szól ni. Len ne mi ről be szél ni: éj -
sza kai meg ér ke zé sünk ről 1990

víz ke reszt jén, az if jú ság szí ni elő -
adá sá ról, ame lyen a fő sze rep lő,
Ja ni sap ká ban ját szott, mert elő ző
es te be ver ték a fe jét; vagy fel idéz -
het ném a ti Pest re ér ke zé se te ket:
a gye re kek és az if jú ság har sány
éne két a kő bá nyai if jú sá gi te rem -
ben: „El jöt tünk, szól jon hát az
ének…” Szól hat nék a ta lál ko zás -
ról a hí don vagy könnyes bú csúk -
ról au tó busz és vo nat mel lett, be -
szél het nék kö zös tá bo ro zá sok ról
és ki rán du lá sok ról, be le sző ve a
loh jai és a dom bó vá ri test vé re ket
is. Ám nem a múl tat sze ret ném
fel idéz ni. Ezt te gyé tek meg ti, te -
gyük meg együtt, is ten tisz te let
után, gyü le ke ze ti és csa lá di ta lál -
ko zá sa ink ke re té ben. Most a jö -
vő vel sze ret nék fog lal koz ni, Je re -
mi ás igé je alap ján.

Az élet és meg ma ra dás le ve le –
ezt a cí met le het ne ad ni an nak az
ősi ige sza kasz nak, amely Je re mi ás
köny vé nek 29. ré szé ben ta lál ha tó, s
ahon nan ige hir de té sem alap igé jét
vá lasz tot tam. Ke ser ves tör té nel -
mi előz mé nyei vol tak en nek a fog -
ság ba írt le vél nek! Mint egy két -
ezer-hat száz év vel ez előtt a ha tal -
mas ba bi lo ni bi ro da lom meg hó dí -
tot ta Iz rá elt, s a nép ja vát fog ság -
ba vit ték. De por tál ták őket. Ide -
gen föl dön, ide gen kul tusz kö ze -
pet te, ide gen kö rül mé nyek kö zött
kel lett él ni ük. Más volt a nyelv,
amit itt be szél tek, má sok vol tak a
ha gyo má nyok, ami ket itt ápol tak,
más volt a nép, amely mel lett ki -
sebb sé gi sor ban él tek.

A szám űzöt tek kö ré ben el té rő
vé le ke dé sek je lent kez tek. So kan
vo na kod tak at tól, hogy tar tó san
be ren dez ked je nek ide gen föl dön:
a bi ro da lom gyors bu ká sá ban bíz -
tak, vár ták a kö ze li ha za té rést, re -
mény ked tek az anya or szág gal va -
ló bol dog egye sü lés ben. Má sok
vi szont azt val lot ták: hosszabb
idő re be kell ren dez ked ni, el fo -
gad va a geo po li ti kai re a li tá so kat.
Fel kell ké szül ni ük ar ra, hogy ta -
lán még gyer me ke ik és uno ká ik is
ott fog nak él ni. Ez a szem lé let
nem szá mí tott meg al ku vás nak:
ezt az is bi zo nyít ja, hogy a szá mos
vak me rő tet té ről is mert Je re mi ás
is ez utób bi vé le ke dést osz tot ta.
Va la hogy úgy, aho gyan har mad -
fél ezer év vel ké sőbb az er dé lyi
köl tő, Re mé nyik Sán dor val lot ta:
„Ahogy le het”.

A zsi dó ság ba bi lo ni hely ze tét
nem csak a Szent írás, ha nem a tör -

té net tu do mány se gít sé gé vel is re -
konst ru ál ni tud juk, s el mond hat -
juk: nem bör tön ben él tek azért,
ha nem volt bi zo nyos moz gás te -
rük. A több sé gi ha ta lom tól föl de -
ket, te rü le te ket kap tak, hogy azo -
kat mű vel jék. Sa ját vé ne ik irá nyí -
tá sa alatt foly tak hét köz nap ja ik és
ün ne pe ik. Temp lo mi kul tusz ra,
ál do zat be mu ta tás ra nem volt
mód, de ép pen eb ben az idő ben
ala kult ki a zsi na gó gai is ten tisz te -
let, va la mint kezd ték tu da to san
össze gyűj te ni szent ira ta i kat.
Igen, az „ahogy le het” je gyé ben.
Kö zös sé ge ik ben nem csak az
imád ság nak, ha nem a pró fé tá lás -
nak is he lye volt, hi szen ép pen Je -
re mi ás nál ol vas hat juk ezt a mon -

da tot: „Tá masz tott ne künk az Úr
pró fé tá kat Ba bi lon ban!”

Ha a test vé rek most va la mi „át -
hal lást” ér zé kel nek, az nem a vé -
let len mű ve. Ma gam is val lom,
hogy Is ten igé je a leg vá rat la nabb
hely ze tek ben ele ve ned het meg,
le het élő vé és ha tó vá. Ti, er dé lyi
ma gya rok, sza ka dá ti evan gé li ku -
sok a haj da ni zsi dók hoz ha son ló -
an át él het té tek azt, hogy egy vi -
lág po li ti kai dön tés kö vet kez té -
ben meg vál to zott a sor so tok. Ez -
út tal azon ban nem ti lép té tek át a
ha tá ro kat, ha nem a ha tá rok lép tek
át raj ta tok. Az év ti ze dek so rán so -
kak ban lán golt föl ta lán a vad re -
mény, hogy ha ma ro san vé get ér a
szám űze tés. Má sok azon ban az
„ahogy le het” prog ram ját hir det -
ték meg. Ab ban bi zo nyos va gyok,
hogy ti is el mond hat já tok: „Tá -
masz tott ne künk az Úr pró fé tá kat
Er dély ben!” 

Ven dég ként – nagy örö möm re:
gya ko ri ven dég ként – azt ér zé ke -
lem, hogy kö zöt te tek ta lán íze -
sebb a szó, és szen ve dé lye sebb a
hit, hi te le sebb a ha za sze re tet, tü -
ze sebb a hit val lás, és mé lyebb ről
fa kad az imád ság. Het ven évig él -
tek Ba bi lon ban? Úgy tű nik, to -

vább! De Is ten igé je ar ra utal,
hogy az ő ere je több mint meg -
annyi geo po li ti kai re a li tás… Él ni
le het, él ni kell. Él ni és meg ma rad -
ni. Ahogy le het.

Je re mi ás le ve le – amely köny -
vé nek 29. ré szé ben ol vas ha tó –
nem egy sze rű en vi gasz tal ja a de -
por tál ta kat, ha nem cso dá la tos
prog ra mot is ad ne kik. A Je re mi ás
ál tal fel vá zolt nagy ívű prog ra mot
ta lán négy pont ban le het össze -
fog lal ni: mind a négy al kal maz ha -
tó az er dé lyi ma gyar evan gé li kus -
ság hely ze té re is.

Elő ször ezt mond ja a pró fé ta:
„Épít se tek há za kat, és lak ja tok ben -
nük!” Vagy is ne az át me ne ti sá tor -
tá bo rok ban és szá nal mas me ne -

kült tá bo rok ban él -
je nek, ha nem te le -
ped je nek le, ren dez -
ked je nek be. Mert
szük ség van haj lé -
kok ra, ott ho nok ra,
há zak ra. Em be rek
há zá ra és Is ten há -
zá ra. Is ten nek há la,
a ti temp lo mo tok
kö zel nyolc száz éve
áll már ezen a he -
lyen, és ezt kell, ezt

le het fo lya ma to san fel újí ta no tok.
Öröm, hogy há za i tok is áll nak, és
azok ban ott ho no san és mind ké -
nyel me seb ben él het tek. Csak re -
mél jük, hogy a kül ső biz ton ság
bel ső, lel ki bé két is je lent.

Má sod szor ezt mond ja Je re mi -
ás: „Ül tes se tek ker te ket, és egyé tek
azok gyü möl csét!” Vagy is gon dos -
kod ja nak a kör nye ze tük ről. A ke -
rí té se ket, ha van nak, ta kar ják el
zöld nö vé nyek kel. Ma úgy mon -
da nám, hogy ne szö ges dró tok, ha -
nem gyü mölcs fák kö zött él je nek.
Mű vel jék kert je i ket, mű vel jék
ön ma gu kat. Vi rá goz za nak a fák,
vi rá goz zék a re mény. Így, má jus -
ban kü lö nö sen is. A szür ke ség rút
szí nét vált sa föl a re mény zöld je.

Je re mi ás har ma dik in tel me így
szól: „Fá ra doz za tok an nak a vá ros -
nak bé kes sé gén…” Majd jó za nul
hoz zá te szi: mert at tól függ a ti bé -
kes sé ge tek is. A fa lu, a vá ros, az or -
szág ja vá nak ke re sé se nem meg al -
ku vás, ha nem a sze re tet és az egy -
más ra utalt ság je le. A test vér sze re -
te té. Az apos tol ezt így mond ja:
Amennyi ben le het, amennyi ben
raj ta tok áll, igye kez ze tek bé kes -
ség ben él ni min den em ber rel.

Je re mi ás ne gye dik mon da tát ér -

zem azon ban a mai ün ne pi órá ban
leg in kább ér vé nyes nek: „Há za sít -
sá tok meg fi a i to kat, ad já tok férj hez
le á nya i to kat. Szül je nek azok fi ú kat
és lá nyo kat! Sza po rod ja tok, ne fogy -
ja tok!” Az el ső te hát a meg ma ra -
dás. Hogy nem ol va dunk be, nem
szű nünk meg, nem szí vó dunk fel,
ha csak le het, nem ván dor lunk ki.
A má so dik a gya ra po dás: nem csak
meg ma ra dunk azon a szin ten,
ame lyen ko ráb ban él tünk, ha nem
ah hoz hoz zá is tu dunk ten ni. A
har ma dik a jö vő. Nem csak vissza -
em lé ke zünk, és a múl ton me ren -
günk, ha nem tud ván tud juk: van
hol na punk is. Egyé ni és kö zös sé gi
ér te lem ben egy aránt. A ne gye dik
össze függ ez zel: a gyer mek Is ten
ál dá sa! Az ige meg ta nít ar ra, hogy
aján dék ként fo gad juk a gyer me -
ke ket. Az is te ni sze re tet je lé nek
te kint sük őket. Ezért is na gyon
fon tos a gyer mek mun ka a gyü le -
ke zet ben. Így em lék szem vissza
azok ra a gyer me kek re és fi a ta lok -
ra, akik húsz év vel ez előt ti sza ka -
dá ti és bu da pes ti ta lál ko zá sa ink
so rán a kap cso la tok mo tor jai vol -
tak. Is ten nek há la, so kan, im már
fel nőtt ként, itt le het nek még, és
sa ját gyer me ke i ket hoz zák ide –
mint aho gyan mi is el hoz tuk gyer -
me ke in ket, a kö vet ke ző nem ze -
dé ket. 

Hi szem és val lom: Is ten nek ter -
ve van a gyer me kek kel. A min -
den ko ri Ábe lek kel. Ők ke ve sebb
sé rü lés sel és több bi za lom mal él -
het nek a vi lág ban és itt eb ben a
kö zös ség ben. Ál ta luk is va ló ság gá
vál hat Je re mi ás szá mos to váb bi
ígé re te: „Bé kes sé get és nem rom lást
ter ve zek, re mény tel jes jö vőt ad tam
szá mo tok ra!”

A le vél nek eb ben a ré szé ben há -
rom egy más sal össze füg gő mon -
dat áll egy más mel lett. A sor rend
dön tő en fon tos, a lé pé se ket fel -
cse rél ni nem le het. Az el ső: Meg -
ta lál tok en gem, ha ke res tek. A má so -
dik: Jó ra for dí tom sor so to kat. A
har ma dik: Össze gyűj te lek ti te ket ar -
ról a hely ről, aho vá szét szór ta lak.
Sor sunk jobb ra for du lá sa és a
szét szórt ság ból va ló ha za ta lá lá -
sunk ak kor va ló sul hat csak meg,
ha min de nek előtt ke res sük az
Urat. 

Ezt pe dig már nem csak Je re mi ás,
ha nem Jé zus is mond ta: „Ke res sé tek
elő ször Is ten or szá gát és igaz sá gát, és
min den egyéb meg ada tik nek tek!”

Ámen.

Húsz esz ten dő – két gyü le ke zet – egy aka rat
Há la adás Olt sza ka dá ton

Is mét Han no ver ben ülé sez tek a
né met or szá gi ma gyar pro tes táns
gyü le ke ze tek, a ma gyar or szá gi
egy há zak és a Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház (Evan geli -
sche Kirche in Deutsch land –
EKD) kép vi se lői, hogy a ma gyar
gyü le ke ze tek jö vő jé ről ta nács -
koz za nak. Az egyez te tés el sőd -
le ges cél ja a ma gyar kö zös sé gek
ál tal lét re ho zan dó be jegy zett
egye sü let alap sza bá lyá nak ki -
dol go zá sa volt.

Az EKD a jö vő ben az egye sü let -
nek nyúj tott anya gi tá mo ga tás sal
se gí ti a ma gyar kö zös sé ge ket. A
gyü le ke ze tek, meg ha tá roz va stra -
té gi á ju kat, akár ide gen for rá sok -
nak, töb bek kö zött az anya egy há -
zak tá mo ga tá sá nak a fel hasz ná lá -
sá val biz to sít hat ják a ma gyar
nyel vű lel ki gon do zás jö vő jét. 

A jú ni us 6-i meg be szé lé sen a
kép vi se lők meg fo gal maz ták az
alap sza bály-ter ve ze tet; mi u tán a
ma gyar gyü le ke ze tek vé le mé -
nyez ték, a do ku men tu mot a no -
vem ber re ter ve zett, im már va la -
mennyi ma gyar kö zös ség és az
érin tett tar to má nyi egy há zak
kép vi se lő i vel zaj ló ta nács ko zá son
akár vég le ge sít he tik is a fe lek. 

Az egye sü let nek – a ja vas lat
sze rint – min den gyü le ke zet ala -
pí tó tag ja le het, az az min den
olyan ma gyar pro tes táns kö zös -
ség, amely rend sze re sen tart is -
ten tisz te le tet, és van pres bi té ri u -
ma. Az egye sü le tet a ter vek sze -
rint a gyü le ke ze ten ként két de le -
gált rész vé te lé vel mű kö dő tag -
gyű lés ál tal vá lasz tott há rom fős
ve ze tő tes tü let irá nyít ja majd.

Az ez év feb ru ár 22-én tar tott
el ső egyez te té sen az EKD leg fel -

sőbb szin ten is ki fe je zés re jut tat -
ta, hogy a ma gyar nyel vű lel ki -
gon do zást a jö vő ben is biz to sí ta -
ni kí ván ja. Thors ten Le is ser, az
ügy ben fe le lős egy há zi fő ta ná -
csos, az EKD mig rá ci ós és em -
ber jo gi re fe ren se úgy fo gal ma -
zott, hogy „a szív és a hit nyel vé -
nek” meg tar tá sát az EKD a je len -
tő sen szű kö lő for rá sai el le né re is
tá mo gat ni kí ván ja.

A ma gyar kö zös sé gek gya kor ta
egy he lyi né met gyü le ke zet ré sze -
ként, a gyü le ke zet pres bi té ri u má -
nak egy bi zott sá ga ként mű köd -
nek, de van nak ön ál ló gyü le ke ze -
tek, il let ve gyü le ke ze ti köz pon -
tok több pré di ká lóál lo más sal,
ame lyek egy né met or szá gi egy ház
szer ve ze té nek ré szei. A je len le gi
hely ze tet az érin tett kö zös sé gek
jo gi stá tu sá nak sok szí nű sé ge, a
lel ké szek al kal ma zá sá nak kü lön -

bö ző sé ge, il let ve a lel ké szi ál lá sok
fo ko za tos meg szű né se jel lem zi.

Az új mo dell lé nye ge, hogy az
egyes gyü le ke ze tek meg tart ják
ugyan je len le gi be ágya zó dá su kat
a tar to má nyi egy há zak ban vagy a
he lyi né met gyü le ke ze tek ben, de
egy be jegy zett egye sü le tet hoz -
nak lét re. Az egye sü let tel az EKD
hosszú tá vú tá mo ga tá si szer ző -
dést köt, és a je len le gi szin ten
tart ja a tá mo ga tást. 

Az új hely zet elő nye, hogy az
egye sü let be tö mö rü lő kö zös sé gek
ma guk in téz he tik sor su kat, ha tá -
roz hat ják meg cél ja i kat és stra té -
gi á ju kat. Eh hez a ren del ke zés re
ál ló esz kö zök ről is ma guk dönt -
het nek. Ki hí vást je lent, hogy a
gyü le ke ze tek együtt mű kö dés re
és össze fo gás ra kény sze rül nek, és
a szű kös anya gi for rá so kat kö zös
aka rat tal kell el osz ta ni uk. Az

EKD az át me ne ti idő szak ra több -
let tá mo ga tást is ki lá tás ba he lye -
zett.

A Ma gyar or szá gi Re for má tus,
il let ve a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház az érin tett tar to má nyi
egy há zak kal, part ner egy há za i val
is egyez tet rész ál lá sú lel ké szek
kö zös al kal ma zá sa cél já ból. Szá -
mos egyéb, ön ma gá ban elég te len
meg ol dás össze han go lá sa is szó ba
jö het. E te kin tet ben a né met or -
szá gi ösz tön dí ja sok „be ve té sén”
túl az egyik leg fon to sabb elő re lé -
pést az je len tet te, hogy a nyu gat-
eu ró pai szór vány kö zös sé gek se -
gí té sé re ja nu ár 1-jé től a re for má -
tus Ge ne rá lis Kon vent el nök sé ge
hi va ta lo san és Kár pát-me den cei
szin ten ko or di nál ja lel ké szek al -
kal man kén ti ki kül dé sét is ten tisz -
te let tar tá sá ra.

For rás: www.re for matus.hu

Szü le tő ben a Német or szá gi Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé ge 



»HÍ VÁS RA HÁZ HOZ ME GYÜNK!«

Stutt gar ti is ten tisz te le tek DVD-n
A stutt gar ti ma gyar pro tes táns gyü le ke zet ben 2010 és 2011 fo lya mán tar tott is ten tisz te le tek ről ké szült vi -
deo fel vé te lek meg je len tek DVD-n. Ajánl juk őket nyel vi és fe le ke ze ti szór vány ban élők nek, il let ve min -
den ki más nak is, aki nek nincs mód ja sze mé lye sen részt ven ni is ten tisz te le ten.

Ki ad vá nya ink árai:
• egyes DVD-k há rom is ten tisz te let ről: 5 eu ró;
• 2010-es, éves DVD ti zen két is ten tisz te let ről: 15 eu ró
plusz 2 eu ró pos ta költ ség.
Meg ren del he tők a kö vet ke ző cí me ken: ist van.ge -

mes@fre e net.de vagy: Ung. Ev. Ge me in de in Würt tem berg,
70184 Stutt gart, Gäns he i destr. 9.

Bank szám la: Ung. Ev. Lu th. Se el sor ge di enst, BW-Bank
Stutt gart, BLZ 600 501 01 – Kon to Nr. 1180084 

IBAN: DE58 6005 0101 0001 1800 84
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Evan gé li kus éne kes köny vünk ked -
velt éne ke (266.), mely ből a fen ti
cím is szár ma zik, több vo nat ko -
zás ban is a ke resz té nyek egy sé -
gé re buz dít. Bras só ban is ez a
gon do lat ve zé rel te azo kat, akik -
ben meg szü le tett az el ha tá ro zás:
a kü lön bö ző fe le ke ze tek kle ri ku -
sai kö zös ke reszt utat szer vez nek
a vá ros köz pont já ban a nagy he ti
ese mé nyek hez kap cso lód va. Ez
eset ben te hát nem  csak a sza vak
be szél tek: mint egy jel ké pes cse -
le ke det ként az egyes fe le ke ze tek
ön kén te se i nek csa pa ta egy nagy
ke resz tet a vál lá ra vé ve za rán do -
kolt stá ci ó ról stá ci ó ra. A kü lön -
le ges ese mény ről fag gat tuk Kosz -
ta Ist ván bras sói evan gé li kus lel -
készt.

– Ki nek az öt le te volt a kö zös ke -
reszt út, és mely fe le ke ze tek vet tek
ben ne részt?

– Az öt let a ró mai ka to li kus
egy ház tól, dr. Nagy György At ti la
plé bá nos tól in dult. Bras só olyan
kis vá ros, ahol a kü lön bö ző nem -
ze ti sé gek, il let ve a kü lön bö ző ke -
resz tény fe le ke ze tek év szá za dok
óta él tek és él nek mul ti kul tu rá lis
kö zös ség ben. A több sé gi or to dox
ke resz tény fe le ke zet és a ró mai
ka to li kus, il let ve az evan gé li kus,
re for má tus, uni tá ri us pro tes táns
fe le ke zet tag jai egy aránt sor ban a
vál luk ra vet ték a Krisz tus szen ve -
dé sét jel ké pe ző ke resz tet. 

Lu the rá nus szem mel öröm volt
lát ni, hogy Krisz tus tes té ben, az
anya szent egy ház ban a „ta gok”
ho gyan ta lál ták meg a he lyü ket,
ho gyan töl töt ték be hi va tá su kat –
egyik sem akart ural kod ni a má si -
kon. Min den ki a meg fe szí tett
Krisz tus ha lá lát hir det te a ma ga
nyel vén, sa ját rí tu sa sze rint. 

– Mi ként szer vez ték meg, és ho -
gyan zaj lott az ese mény a gya kor lat -
ban?

– A szer ve zés a Bras só-Bo lo -
nyai Ró mai Ka to li kus Plé bá ni án
kez dő dött, ahol ki dol goz tuk a ke -
reszt út ál lo má sa i nak he lye it és
mot tó it. A Ko los tor ut cai Szent
Pé ter-Pál ró mai ka to li kus temp -
lom ból in dult a kör me net, és a
szász evan gé li kus Fe ke te-temp -
lom ban zá rult. Han gos be mon dón
ke resz tül há rom nyel ven, sor ban
mond tuk a Mi atyán kot, majd min -
den stá ci ó nál a so ron kö vet ke ző
fe le ke zet imád ko zott, éne kelt,
Bib li át ol va sott. A tö meg pe dig
egy re gya ra pod va kí sér te a ke -
resz tet.

– Mi lyen ta pasz ta lat, ta nul ság
szűr he tő le a kez de mé nye zés ből?

– Az, hogy Is ten Krisz tus ban
aján dé ko zott sze re te te ma is élő,
kö zös ség te rem tő, új já te rem tő va -
ló ság; ez az, ami az em be ri gyar ló -
sá gok, ne tán bű nös meg szo ká sok
szo rí tá sá ból ki sza ba dít, és út nak
in dít egy más fe lé.

– Be szél jünk most a tá gabb kö zös -
ség ről! Lel kész úr mi lyen nek íté li meg
az Er dély ben ma élő ma gyar evan gé -
li ku sok hely ze tét?

– Ki sebb sé gi, de élet ké pes egy -
ház va gyunk! Az élet pe dig Krisz -
tus! És ez a leg fon to sabb! A leg ki -
sebb ro má ni ai tör té nel mi egy ház -
ként, ki tar tó hi tünk, mun kánk,
anya nyel vünk ré vén je len va -
gyunk a nagy vi lág leg több ke resz -
tény fó ru mán. Úgy gon do lom,
hogy az utób bi idő ben egy há zunk
struk tu rá li san is meg erő sö dött.
Az olyan bi zony ta lan tár sa dal mi,
po li ti kai, gaz da sá gi hely zet ben,
ami lyen a mai, szük ség volt er re.

Kül kap cso la ta ink lét fon tos sá -
gú ak egy há zi éle tünk min den nap -
ja i ban. Ro má ni á ban, ahol az ál lam
nem nyújt ál lan dó tá mo ga tást az
egy há zi in téz mé nyek fenn tar tá sá -
hoz, igen ne héz meg ta lál ni azt az
anya gi fe de ze tet, amely biz to sít ja
a zök ke nő men tes kö zös ség épí tő
mun kát. Az if jú sá gi mun ka, a dia -
kó ni ai szol gá lat in téz mé nye sí té -
sé ért is meg fe szí tett küz de lem fo -
lyik: az egy há zon be lül ki ala kí ta ni
azt a kör nye ze tet, ahol a ma nem -
ze dé ke meg kap ja azt a több le tet,
ame lyet Is ten nyújt szá má ra, hogy

majd ő is nyúj ta ni tud jon test vé re
szá má ra. 

A je len ben élő, mun kál ko dó
ma gyar evan gé li ku sok ként fon -
tos nak tart juk a jö vőt. Nem ku tat -
juk, de meg te szünk min dent
azért, hogy drá ga ér té ke in ket: hi -

tün ket, anya nyel -
vün ket át örö kít -
sük a jö vő nem ze -
dék nek. A ma -
gyar ho ni test vér -
egy ház zal kar ölt -
ve le he tő sé gek,
kap cso la tok nyíl -
tak meg egy ház -
tag ja ink szá má ra.
A test vér-gyü le -
ke ze ti lá to ga tá -
sok, a test vér egy -
ház me gyék lel ké -
sze i nek rend sze -
res ta lál ko zói hit -
erő sí tő ta pasz ta -
lat cse rét je len te -
nek. Evan gé li kus
csa lá dok év ről
év re lá to gat ják
egy mást, mint -
hogy a csa lád a
nem zet alap ja.

Ezen kí vül a
nyi tott ság jel le -
mez min ket, nem
zár kó zunk el a
más fe le ke ze tű

test vé rek től sem, kö zös ren dez -
vé nye ken ve szünk részt, együtt
di csér ve az Is tent.

– Mi ben lát ja a Ro má ni á ban élő
ma gyar evan gé li kus ság meg ma ra dá -
sá nak zá lo gát?

– Meg ma ra dá sunk zá lo ga:
Krisz tus ba ve tett hi tünk és anya -
nyel vünk – ön azo nos sá gunk meg -
tar tá sa, hogy tö ret len hit tel szol -
gál juk Is tent és őál ta la né pün ket,
nem ze tün ket, a ránk bí zot ta kat.
Ez pe dig ak kor si ke rül het, ha ál ta -
lunk Is ten élő igé je mun kál ko dik.

A de mog rá fi ai ada tok ugyan el -
ke se rí tő ek, itt is di vat lett az „egy -
ke”, ám a jö vő ről szó ló sta tisz ti -
kák el szo mo rí tó em be ri jós la tai el -
le né re is val lom, hogy az egy há zat
Krisz tus tart ja élet ben élő igé je,
gond vi se lő sze re te te ál tal. Evan -
gé li kus egy há zunk meg ma ra dá sa
Ro má ni á ban, Er dély ben is az ő ke -
zé ben van. Mi pe dig ezt a meg ma -
ra dást, az éle tet in gyen, ke gye lem -
ből kap tuk-kap juk, aján dék ként.
Az élet, a meg ma ra dás fel té te le az:
akar juk-e, vál lal juk-e, hogy ma -
gyar evan gé li ku sok ként to vább ra
is Is ten és nem ze tünk szol gá la tá -
ban él jük min den nap ja in kat.

Szűcs Pet ra

„Tud junk egy má sért szí ve sen
min den ter het hor da ni”
Be szél ge tés Kosz ta Ist ván bras sói evan gé li kus lel késszel

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.

Az el ső há rom evan gé li um ol va sá -
sá nál az a be nyo má sunk, mint ha
Jé zus egész mű kö dé se alatt csak
egy sze rű, min den na pi em be rek -
kel s fő leg a tár sa da lom szé lé re
sod ró dot tak kal fog lal ko zott és tö -
rő dött vol na. Más ké pet nyújt a
ne gye dik evan gé li um. A bet hes -
dai bé ná tól (5. fe je zet) és a va kon
szü le tet től (9. fe je zet) el te kint ve
Jé zus nak csu pa fon tos és elő ke lő
em ber rel van dol ga. Má ria, Már ta
és Lá zár ház tu laj do nos csa lád volt
(11. fe je zet), ki rá lyi fő em ber ké ri
fia meg gyó gyí tá sát (4. fe je zet). A
Pi lá tus tól Jé zus tes tét ki ké rő Jó -
zsef ről azt ol vas suk, hogy „Ari -
mát hi á ból va ló gaz dag em ber volt”
(Mt 27,57). Pé ter csak azért kö -
vet het te Mes te rét a fő pa pi ud var -
ba, mert va la ki be vit te, aki a fő -
pap nak „is me rő se” volt. Sőt ta -
nács ta gok ról is tu dó sít, akik at tól
va ló fé lel mük ben, hogy ki zár ják
őket a zsi na gó gá ból, in kább el tit -
kol ják, hogy ők már hisz nek Jé -
zus nak (12,42).

Nos, ezek kö zül va ló Ni ko dé -
mus is, aki írás tu dó fa ri ze us ként
tag ja a nagy ta nács nak. S ha ő Jé -
zus sír ba té te lé hez száz font nyi
mir ha- és aloé ke ve ré ket ho zott,
ak kor sze gény
se le he tett.
Ami kor a csá -
szá ri se re gek
kö rül zár ták Je -
r u  z s á  l e  m e t ,
négy dús gaz dag
pol gár ál lí tó lag
éve ken át el
tud ta lát ni va -
gyo ná ból a vá -
ros la kos sá gát.
Ni ko dé mus ta -
lán ép pen ezek
egyi ke le he tett.

Gaz dag sá ga, be fo lyá sa azon ban
nem elé gí tet te ki. Ő lát ni akar ta
Jé zust. Mi kész tet het te er re?
Min de nek előtt a fe nye ge tő köz -
han gu lat. Az ün nep re fel jö vő Jé -
zus olyan ha tá so san be szélt, hogy
fel ka var ta a vá ro si ke dé lye ket.
Ugyan ak kor el ter jedt a hír, hogy
el fo gá sá ra, sőt meg ölé sé re is ké -
szül nek a vá ros ban. „Va jon nem ő
az, akit meg akar nak öl ni? És íme,
nyil vá no san be szél, és sem mit sem
szól nak el le ne. Ta lán bi zony fel is -
mer ték a ve ze tők, hogy ő a Krisz tus?”
– így sug do ló dzik a la kos ság, és a
ta nács nak gyor san kell in téz ked -
nie (Jn 7,25–26).

De za var van a ta nács ban is,
mert aki ket Jé zus el fo gá sá val bíz -
tak meg, nem mer tek a meg bí zás -
nak ele get ten ni (Jn 7,44). Ni ko -
dé mus is szo rí tó ba ke rült: egy -
részt a nép pel együtt szim pa ti zál
Jé zus sal, de mint ta nács tag hogy
vi sel ked jék?

Éj jel me rész ke dett el Ni ko dé -
mus Jé zus hoz. Fél té ben-e, vagy
mert ko moly ta ní tó kat be szél ge -
tés re, ta nács ké rés re éj jel il lett
meg lá to gat ni? Nem tud juk. Ám
be szél ge té sük egy ál ta lán nem a
za va ros hely zet vagy a ta nács töp -
ren gé se kö rül for gott. Er ről Jé zus
gon dos ko dott, mert rög tön az új -
já szü le tés re és az Is ten or szá gá ra
te rel te a szót. Nem a nép han gu la -
ta a dön tő, ha nem an nak szük sé -
ges sé ge, hogy a Lé lek nek be kell

ha tol nia az éle tünk be. Csak a Lé -
lek nyit hat ja meg szá munk ra az
utat Is ten or szá gá ba. Ezt kell
meg hal la nia Ni ko dé mus nak. Aki
nem szü le tik új já a Lé lek től, ne is
ál mod jék ar ról, hogy Is ten le gyen
úr az éle té ben.

Ér de kes mó don nem zá rul le a
be szél ge tés. Mert né hány szó vál -
tá sa, né hány kér dés-fe le let után
Ni ko dé mus alak ja tel je sen el tű -
nik. Vi szont a ho ri zont ki tá gul,
hogy be le tor koll jon Jé zus va ló szí -
nű leg leg fon to sabb be szé dé be.
En nek csú csa az a mon dat, ame -
lyet so kan sze ret nek a Bib lia „leg -
kö ze pé nek” tar ta ni: „Mert úgy sze -
ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött
Fi át ad ta…”

Azt gon do lom, Ni ko dé mus
nem bán ta, hogy az ő sze mé lye a
to váb bi ak ban szin te nyom ta la nul
el tűnt, vi szont Jé zus szá já ból hall -
hat ta az éle tét meg vál toz ta tó,
men tő evan gé li u mot.

El kép zel he tő, hogy a be szél ge -
tés utá ni na pon már fel vér te zet -
ten je le nik meg a ta nács ban. S va -
la mi hal lat lan ra mer vál lal koz ni.
Lát ja, hogy ta nács tag tár sai már
ele ve el dön töt ték Jé zus meg sem -
mi sí té sét, ahe lyett, hogy a Lé lek
sza vá ra fi gyel né nek. Na gyot me -
ré szel, de óva to san ab ba cso ma -
gol ja be a vé le mé nyét, amit tár sai
mind ér te nek: a tör vény tisz te le -
té be. Azt pe dig kö te le ző ér vé nyű
meg ál la pí tás ként mond ja ki, hogy
sen kit nem sza bad el ítél ni anél -
kül, hogy elő ző leg ne kap na al kal -
mat a meg hall ga tás ra (5Móz

1,16–17). Hát nem ez el len ké szül
vé te ni a ta nács, in kább plety kák ra
hall gat va, ahe lyett, hogy meg hall -
gat ná a meg vá dol tat?

Le hur rog ják, az zal a gu nyo ros
meg jegy zés sel, hogy ta lán már ő is
„ga li le ai” lett, akárcsak az on nan
jött ná zá re ti Jé zus (Jn 7,51).

Cso da-e, ha sok kal ké sőbb egy
irat is meg szü le tett, amely nek Ni -
ko dé mus-evan gé li um lett a ne ve. Ez
ki zá ró lag a zsi dó ta ná csot te szi fe -
le lős sé Jé zus ha lá lá ért. De Ni ko -
dé mus még is nyer tes. Ha tár sai
nem hall gat ták is meg, őt Jé zus
egész éle té re el kö te lez te a Lé lek
aján dé ká val. Úgy érez te, hogy a
meg ölt Mes ter nek meg kell ad nia
a vég tisz tes sé get: arim áthi ai Jó -
zsef fel együtt gon dos ko dott Jé zus
sír ba té te lé ről (Jn 19,39).

Ez zel azon ban nem a ha lot tat
gyá szol ta: mir hát és alo ét ki rá lyok
meg ke né sé re hasz nál tak (Zsolt
45,9). Ni ko dé mus nem csak lát ta
az Urat, de meg lát ta ben ne a
Krisz tus-ki rályt, aki min den nép
Ura. Egé szen új ér tel met kap hat -
tak ná la az is mert zsol tár ver sek:
„Én ken tem föl ki rá lyo mat… Az én
fi am vagy! …ne ked adom örök sé gül a
né pe ket…” (Zsolt 2,6.7.8). S amíg
ke resz tény ség lesz a föl dön, tisz -
te let tel em le get jük Ni ko dé must
az el ső bi zony ság te vők kö zött:
„Ne cso dál kozz… újon nan kell szü -
let ne tek.” (Jn 3,7)

Gé mes Ist ván 

LÁT TA JÉ ZUST

Ni ko dé mus



Ti ra na, Al bá nia. Az ok ta tá si mi -
nisz té ri um tör vény ter ve ze tet
ké szí tett elő, amely sze rint ti los
len ne az egy há zi is ko lák ban a
val lá si szim bó lu mok hasz ná la ta.
Ez zel akar hoz zá já rul ni a vi lá gi
ne ve lés biz to sí tá sá hoz. A terv el -
len mind az or to dox egy ház,
mind az imá mok szö vet sé ge éle -
sen til ta ko zik.

Cet in je, Mon te neg ro. A szerb or -
to dox egy ház egy ház el le nes meg -
nyil vá nu lás ként ér tél ke li, hogy a
kor mány le akar ja bon tat ni azt a
2005-ben épí tett temp lo mot, ame -
lyet a met ro po li ta épí té si en ge -
dély nél kül a had se reg se gít sé gé -
vel épí tett az or szág leg ma ga sabb
he gyén.

Moszk va, Orosz or szág. Örök ér -
té kek: az orosz iden ti tás alap jai cím -
mel ka ta ló gust ál lí tott össze az or -
to dox egy ház, amely hez az orosz
tár sa da lom nak szi go rú an al kal -
maz kod nia kel le ne. A lis tán sze re -
pel az igaz ság, a po li ti kai egyen lő -
ség, a bí ró sá gok tisz tes sé ge, a ve -
ze tők fe le lős ség tu da ta, küz de lem
a kor rup ció és a sze gény ség el len
és min den jó tö rek vés, amely a né -
pek kö zös sé gé ben mél tó he lyet
biz to sít Orosz or szág nak.

Po zsony, Szlo vá kia. A kul tusz -
mi nisz té ri um esz me cse ré re hív ta
a val lá si ve ze tő ket az egy há zak fi -
nan szí ro zá sá nak új ra gon do lá sa
vé gett. Bi zott sá got szer vez tek a
kér dés mi ha ma rab bi meg ol dá sá ra. 

Nyit ra, Szlo vá kia. A ró mai ka to -
li kus egy ház 1921-ben szlo vák püs -
pö kö ket ka pott, mi u tán a Fel vi dé -
ket el csa tol ták Ma gyar or szág tól.
Az en nek em lé ké re tar tott ün nep -
sé get a zsi dó kö zös ség éle sen bí -
rál ta, a há rom püs pök egyi ke, Ján
Voj tas sák ugyan is he lyet tes el nö ke
volt an nak az ál lam ta nács nak,
amely 1939–45 kö zött el dön töt te
a zsi dók de por tá lá sát és el pusz tí -
tá sát.

Ki jev, Uk raj na. Feb ru ár ban tet -
ték köz zé a nem ze ti sé gek és val lá -
si kö zös sé gek bi zott sá gá nak sta -
tisz ti kai ada ta it. Esze rint csak -
nem 36 ezer val lá sos kö zös ség
van az or szág ban. A la kos ság
51,2%-a or to dox, az új pro tes táns
egy há zak (bap tis ták, ad ven tis ták,
pün kös dis ták) hí vei 29%-ot tesz -
nek ki, míg a né pes ség 10%-a gö -
rög ka to li kus, 3%-a pe dig ró mai
ka to li kus. Több mint há rom száz
zsi dó és ezer két száz musz lim
szer ve zet mű kö dik az or szág ban.

A rá juk vo nat ko zó tör vé nye ket
új ra kell fo gal maz ni.

Phil Camp bell, Egye sült Ál la mok.
Tor ná dó rom bol ta le az egyik
gyü le ke zet temp lo mát. He lyén, a
ro mok kö zött fel ál lí tott fa ke -
reszt kö rül öt ezer hí vő ün ne pel te
a fel tá ma dás ün ne pét. Az el hang -
zott ige hir de tés nem ar ról szólt,
hogy mi lyen tra gé dia ér te a gyü -
le ke ze tet, ha nem ar ról, hogy Is -
ten se gít sé gé vel sza bad és le het
új ra kez de ni.

Lon don, Ang lia. 18 829 sze -
mélyt kér de zett meg egy ku ta tó -
cso port 24 or szág ban. A meg kér -
de zet tek 51%-a hisz Is ten ben,
18%-a ta gad ja a lé tét. Ugyan -
ennyi en hisz nek a ha lál utá ni
élet ben. A köz vé le mény-ku ta tás
sze rint a leg val lá so sabb or szá -
gok In do né zia, Tö rök or szág,
Bra zí lia és Dél-Af ri ka, a leg val -
lás ta la nab bak pe dig – eb ben a
sor rend ben – Fran cia or szág,
Svéd or szág, Bel gi um, Nagy-Bri -
tan nia, Ja pán és Né met or szág.

Ati ba ia, Bra zí lia. A Lau sanne-i
Moz ga lom itt tar tot ta vi lág -
misszi ós kon fe ren ci á ját. Száz év -
vel ez előtt a vi lág ke resz té nye i -
nek 80%-a élt Eu ró pá ban és az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban,
ma vi szont már az össz ke resz -
tény ség 60%-a nem e föld ré szek
la kó ja. Egy re több egy ko ri misszi -
ói egy ház kül di té rí tő it az el vi lá gi -
a so dott Eu ró pá ba. Pél dá ul Lon -
don ban 2000 óta át la go san he ten -
ként két gyü le ke zet ke let ke zik,
ame lye ket dél ről be ván do rol tak
szer vez nek.

Graz, Auszt ria. Egy köz gaz dász
sze rint a mé lyen hí vők sta tisz ti ka -
i lag ki mu tat ha tó an hét év vel él -
nek to vább az át lag nál. Így fo gal -
ma zott: „Más ként ki fe jez ve: a hi -
tet len ség úgy rö vi dí ti az éle tet,
mint ha va la ki negy ven éve sen na -
pon ként egy do boz ci ga ret tát
szív na el.”

Bos ton, Egye sült Ál la mok. Szá -
mí tá sok sze rint föl dünk csak nem
hét mil li árd nyi la ko sá ból 2,30 mil -
li árd a ke resz tény, 1,6 mil li árd
musz lim, a hin duk szá ma 0,95, a
budd his tá ké 0,47 mil li árd.

Nürn berg, Né met or szág. A Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) 2011-et a ke reszt ség évé -
nek nyil vá ní tot ta. Sok fé le ren -
dez vény kö zött ar ra is biz tat,
hogy össze von tan na gyobb ke -

resz te lé si ün nep sé ge ket szer vez -
ze nek. Egy nürn ber gi gyü le ke zet
jú li us 23-ára ter vez egyet, amely re
há rom ezer gyer mek csa lád ját hív -
ta meg le vél ben. Ed dig már het -
ven hét gyer me ket je len tet tek be,
és vár ha tó, hogy a szám még nö -
vek szik.

Stutt gart, Né met or szág. Öt ven -
nyolc év után si ke rült a zöl dek és a
szo ci ál de mok ra ták párt já nak kor -
mányt ala kí ta nia Ba den-Würt -
tem berg ben, mi u tán a tar to má nyi
vá lasz tá so kon le győz ték a ke resz -
tény de mok ra tá kat és a li be rá li so -
kat. Az új kor mány már prog ram -
já ba vet te a „lesz bi ku sok, ho mo -
sze xu á li sok, bi sze xu á li sok és
transz sze xu á li sok” egyen lő jo ga i -
nak biz to sí tá sát.

Ti ru pat, In dia. A Dél-in di ai
Evan gé li kus Egy ház ja nu ár ban
szen tel te fel el ső női lel ké sze it.
Ez zel be bi zo nyí tot ta, hogy „nagy
csa lád ként” él In di á ban. A Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség tag egy há za -
i nak 80%-ában le het nek nők is lel -
ké szek.

Genf, Svájc. A Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség tit ká ra fel hí vás sal for -
dult a tag egy há zak hoz, hogy
anya gi lag já rul ja nak hoz zá az
észak-af ri kai me ne kül tek se gé lye -
zé sé hez.

Va ti kán vá ros. Öt ven éves ju bi le -
u mát ün ne pel te a ró mai ka to li kus
egy ház ban a Ke resz té nyek Egy -
sé gét Elő moz dí tó Pá pai Ta nács,
amely nagy ban hoz zá já rult a köl -
csö nös meg ér tés hez és a bi zott sá -
gok mun ká já hoz. A tes tü let egy re
szo ro sabb kap cso la tot kí ván
fenn tar ta ni az Eu ró pai Evan gé li -
kus Egy há zak Kö zös sé gé vel.

Krak kó, Len gyel or szág. Az an ti -
sze mi tiz must el uta sít ják, de an nál
in kább sze ret nék ke resz tény hit -
re té rí te ni a zsi dó kat – er ről szólt
az itt meg tar tott evan ge li zá ci ós
kon fe ren cia. Az üd vös ség egyet -
len út ja Jé zus Krisz tu son ke resz -
tül ve zet, ez zsi dók és nem zsi dók
szá má ra is ér vé nyes.

Müns ter, Né met or szág. Eu ró pá -
ban a más val lá sú ak iránt a leg tü -
rel me seb bek a dá nok, a hol lan -
dok, a fran ci ák és a por tu gá lok.
Leg tü rel met le neb bek a né me tek:
ke le ten 53 szá za lé kuk van meg ér -
tés sel más val lá sok iránt, nyu ga -
ton csak a né pes ség 49 szá za lé ka. 

Össze ál lí tot ta: G. I.
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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.com)
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

Ál lami ki tün te tés Pát kai Ró bert nek
A Ma gyar Köz tár sa ság lon do ni nagy kö vet sé gén a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend kö zép ke reszt je ki tün te tést
ve het te át má jus 6-án Pát kai Ró bert, az Egye sült An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott püs pö ke. 

A csa lá di as lég kö rű ün nep sé gen há rom olyan ma gyar szár ma zá sú sze mé lyi ség nek nyúj tot ták át a Sch mitt
Pál köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyo zott ál la mi ki tün te té se ket, akik je len tős mér ték ben já rul tak hoz zá a ma -
gyar ság tu dat meg őr zé sé hez, il let ve az anya or szág gal va ló kap cso la tok ápo lá sá hoz. Dr. Lu cas-Zol nai Edit jo -
gász (a Lon do ni Ma gyar Is ko la Plusz ve ze tő je) és Da róczi Sa rol ta ta nár nő mel lett a leg ma ga sabb el is me rés ben
– a ma gyar nyelv és kul tú ra ter jesz té se ér de ké ben vég zett mun ká já ért, egy há zi és kö zös ség szer ve ző te vé -
keny sé gé ért, élet út ja el is me ré se ként – a nyolc va na dik élet évét nem rég be töl tött Pát kai Ró bert ré sze sült, aki
az el múlt esz ten dő ben – Bu da pes ten – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or dass La jos-dí ját is át ve het te. 

For rás: Evan gé li kus Élet

Ado má ny
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta a kö vet ke ző ado má nyok ér kez tek:
• Bö decs Bar na bás, Győr – 2000 fo rint
• Ta kács De zső, Svéd or szág – 4000 fo rint
• G. E. Wis ky, Auszt rá lia – 5000 fo rint
• Biszk up Mar git, Né met or szág – 40 eu ró
Kö szön jük tá mo ga tá su kat! Lapunk kiadásának és postázásának 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).

Reg ge li egy fel vi dé ki lu the rá nus
pa ró ki án 2011. má jus 1-jén. Az asz -
tal kö rül ül a he lyi gyü le ke zet és
még vagy tíz szór vány lel ki pász -
to ra (rá még vissza té rünk), egy
nor vég lel kész, aki ma gya rul és
szlo vá kul is (!) meg ér te ti ma gát a
he lyi ek kel – ugyan ak kor fran cia
nyel ven dok to rál Os ló ban Husz
Já nos egyik előd jé nek éle té ből…
Cik künk meg je le né se ide jén Sop -
ron ban fej lesz ti ma gyar tu dá sát,
hogy ere de ti nyel ven ku tat has sa
az öt ve nes évek egy ház el le nes do -
ku men tu ma it.

A nap sü té ses, vi rág- és ká vé il la -
tos reg ge li har ma dik sze rep lő je e
cik kecs ke író ja, aki a sa jó gö mö ri
lel késszel együtt kop tat ta az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia
szé ke it a nyolc va nas évek ele jén.
Az el múlt húsz esz ten dő ben
gyak ran ven dé ges ked tem itt, a
Má tyás ki rályt is lá tott Gö mör
me gyé ben kü lön bö ző szol gá la -
tok, prog ra mok kap csán. Ba rát sá -
gunk több év ti ze des. Most evan -
gé li zá ci ós so ro zat tar tá sa a fel ada -
tom az ün ne pi hét vé gén.

Te hát Rusz nyák De zső, avagy
De zi der Rusnak hat van éves. Is ten
él tes se örök ké, ve lünk együtt!

Ez ta lán még nem ér ne meg egy
cik ket az Úti társ ban, de tér jünk
vissza a kony há ba. A Szent lé lek
sze re ti a kony hát, na meg per sze
az is tál lót, a fel há zat, az ut cát, pi -
a cot, te re ket és egyéb he lye ket,
ahol az em be rek él nek, sír nak,
örül nek. A va sár na pi pa ró ki á nak
van va la mi kü lö nös at mo szfé rá ja. 

Az ed dig le írt je le net be egy szer
csak be lép nek az újabb sze rep lők.
Négy he lyi ci gány fi úcs ka. Mind
ele gán san, szép öl töny ben, nyak -
ken dő vel, meg il le tő dött arc cal és
vi rág gal a ke zük ben. Mint ha to já -
so kon jár ná nak, oda lép nek a ho -
ked lin ülő pász tor hoz, és fel kö -
szön tik, ket ten ma gya rul és ket ten
szlo vá kul. Az egyik evan gé li kus
lel kész sze ret ne len ni. A temp lom -
ban né hány perc múl va kö szön tés -
kép pen hang sze res kí sé ret tel (az
egyik he ge dül, má si kuk elekt ro -
mos or go nán ját szik) el ének lik az
iz ra e li him nusz dal la má ra írt, Tü -
zed, Uram Jé zus kez de tű dalt. A
Bib lia ilyes mi re szok ta hasz nál ni a
kö zöt tünk és ben nünk le vő „Is ten
or szá ga” ki fe je zést.

Aki szá mon tart ja a szór ványt,
tud ja, hogy a szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li kus gyü le ke ze tek nem
ép pen fel szál ló ág ban van nak. De -

zső test vé rem hű ség gel, de sok fá -
rad ság gal jár ja a nagy te rü le tet.
Né ha el ke se re dik, ilyen kor ma gát
bánt ja. Bű nös pap va gyok – mon -
do gat ja re kedt hang ján. „…bű nö -
sök va gyunk mi, akár a töb bi
nép…” – jut eszem be Rad nó ti so -
ra. Sok össze te vő ered mé nyez te a
mai sa nya rú hely ze tet. De a
Szent lé lek már a kony há ban van!
Ő a kö vek ből vagy ci gány kák ból
is tud fi a kat tá masz ta ni ma gá nak.

Száz hat va nan jöt tek el kö szön -
te ni Rusz nyák tisz te le test. Mi lan
Kriv da püs pök, aki pré di kált,
szám ta lan szlo vák és ma gyar kol -
lé ga, kö ze li és tá vo li test vé rek, és
ahogy az ün ne pelt em le get te őket,
a „vér ro ko nok”. Ők kü lön ál dást
kap tak az ol tár nál. Volt itt min -
den, ami kell és fon tos: ének- és
ze ne kar, szép szlo vák li tur gia, ih -
le tett igei kö szön tés Endre ffy Gé -
za bu da ör si lel kész től. Ba din
Ádám elő adó mű vész hi te le sen,
mű vé szi erő vel ol vas ta fel Lu ther
Mi atyánk-pa ra frá zi sát (EÉ 72).
Az is ten tisz te let után a kul túr ház -
ban fo lya tó dott az ün nep ség.
(Elő ző es te még 11 óra kor is – ami -
kor meg néz tük a te re pet – cuk -
roz ták a po ha rak szé lét a más na pi
ver mut hoz a fá rad ha tat lan se gí -
tők.) Itt is szólt az ige, ké sőbb
anek do ták, nép da lok és a száz di
ci te ra ze ne kar nagy sze rű já té ka
tet te tel jes sé a na pot.

Ló czy Ti bor, a né hány éve meg -
tért he lyi vál lal ko zó öröm mel je -
len tet te be: már nem csak imád ko -
zunk ér te, ha nem lát hat juk is,
hogy él a gyü le ke zet. Nin cse nek
még tö me gek, de az el múlt egy-
két év ben be in dul tak a gyer mek-
és if jú sá gi prog ra mok, az irat ter -
jesz tés, na gyobb erők kel lá to gat -
ják a szór ványt, egy re több kon fe -
ren ci át, tá bort szer vez nek, nem
kis mér ték ben a két száz öt ven ki -
lo mé ter ről rend sze re sen ér ke ző
bu da ör si ek se gít sé gé vel.

Ked ves De zső, te „bű nös pap”,
há lát adunk ér ted az Örök ké va ló -
nak hosszú szol gá la to dért, az ál -
lan dó úton le vé sért, a ta ta ro zá so -
kért, mély ről fel sza ka dó imá -
kért, azért, hogy a Lé lek ere jé vel
nagy csa lá dot gyűj töt tél össze
szlo vá kok ból, ci gá nyok ból, ma -
gya rok ból és eb ből a nyelv zse ni
nor vég ból.

Lesz foly ta tás, igen, mert ő na -
gyobb a mi szí vünk nél, mert ő
mind annyi unk Aty ja.

Sze ve ré nyi Já nos

A Szent lé lek már
a kony há ban van
Is ten él tes se Rusz nyák De zsőt örök ké,
ve lünk együtt!


