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Az Evan gé li kus Élet ok tó -
ber 9-i szá ma tu dó sí tott ar ról,
hogy szep tem ber 30-án és ok -
tó ber 1-jén tar tot ták a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren -
cia (Maek) har ma dik ta nul -
má nyi kon fe ren ci á ját. Az
aláb bi ak ban sze mé lyes hang -
vé te lű be szá mo lót ol vas ha -
tunk ar ról, hogy egy Ma gyar -
or szá gon teo ló gi át ta nu ló,
ma gya rul ki vá ló an be szé lő
szlo vén fi a tal em ber és ma -
gyar tár sa mi ként él te át e né -
hány na pot.

Nem volt sem mi aka dá lya,
hogy vég re ott le gyünk
azon a kon fe ren ci án, amely -
re Pa li bá csi (id. Zász ka licz -
ky Pál, a Maek fő tit ká ra – a
szerk.) több ször is hí vott
min ket. A nyi tó elő adást na -
gyon jó szlo vén ba rá ta ink
tar tot ták, így nem volt kér -
dés, hogy ott a he lyünk, mi -
vel re mény sé günk sze rint
né hány év múl va Szlo vé ni á -
ban fo gunk lel kész ként
szol gál ni. A ba rát sá gos, na -
pos idő iga zán al kal mas nak
tűnt ar ra, hogy egy hét vé -
gét a Ba la ton nál, a las san
ősz be for du ló ter mé szet
kö ze lé ben tölt sünk.

Jól eső ér zés volt a tár sa -
ság ba be le csöp pen ni. Nem
érez tük ma gun kat a leg fi a -
ta labb nak, an nak el le né re,
hogy fi a ta lok és idő sek egy -
aránt vol tak. Nem érez tük
kül föl di ek kö zött ma gun -
kat, an nak el le né re, hogy a
vi lág leg tá vo lab bi sar ka i ból
is ér kez tek ide ma gya rok.
Nem érez tük kí vül ál ló nak
ma gun kat, an nak el le né re,
hogy lát tuk, mennyi en kö -
szön tik egy mást ré gi is me -
rő sök ként. Érez he tő volt,
hogy egy szív vel és egy cél -
lal gyűl tünk össze er re a
más fél nap ra.

A kö zös va cso ra után nyi -
tó áhí ta ton vet tünk részt,
me lyet sze mé lyes be mu tat -
ko zás elő zött meg. Sok
min dent meg ér tet tünk és
meg is mer tünk ez ál tal. Pél -
dá ul hogy en nek a kon fe -
ren ci á nak igen is van he lye a
mai vi lág ban, igen is so kan
van nak, akik a szük sé gét ér -
zik, hogy eze ket a kér dé se -
ket meg be szél jék, hi szen
gya rap szik a tár sa ság. Van,
aki az ele jén még egye dül
jött, a kö vet ke ző al ka lom -
mal az tán ho zott ma gá val
va la kit, és most már a gyü le -
ke zet je len tős ré sze itt ült
kö zöt tünk.

Pa li bá csi nak az áhí ta tá -

ban meg fo gal ma zott gon -
do la tai kö zül az alá za tos -
ság ra va ló fel szó lí tás je len -
tet te szá munk ra a leg töb -
bet. Hi á ba hajt juk meg fe -
jün ket „ál alá za tos ság ként”,
ha utá na fenn hord juk az or -
run kat, és csak ma gun kat
di cső ít jük. 

Az es te el hang zott elő -
adás cí me Írott be tű vel és hir -
de tett igé vel a meg ma ra dá sért
volt. Er ről a té má ról ki is
nyi lat koz hat na hi te le seb -
ben, mint a mu ra vi dé ki ma -
gyar ság leg je len tő sebb írói
kö zül Ben ce La jos és fe le sé -
ge, Gab ri el la (aki egy ben a
lend vai gyü le ke zet fel ügye -
lő je is). Hall hat tunk sta tisz -
ti kai ada to kat, me lyek igen
el szo mo rít hat ná nak ben -
nün ket, de én úgy gon do -
lom, még min dig van ok az
öröm re, még min dig van -
nak azon a vi dé ken ma gya -
rok. Hall hat tunk az ok ta -

tás ról, ar ról, mi lyen ne héz -
sé gek be üt köz nek egy-egy
két nyel vű is ko lá ban. Hall -
hat tunk ar ról, hogy az ot ta -
ni ma gya rok mennyit küz -
de nek kor tár sa ik kal a nyelv
fenn ma ra dá sá ért. Meg szé -
gye ní tő en töb bet, mint ta -
lán az anya or szá gi ak. Hall -
hat tunk ar ról, mi lyen nagy
sza bad sá ga van a ma gyar
nyelv nek Szlo vé ni á ban a
po li ti ka, hit, köl té szet, ok -
ta tás te rü le tén egy aránt. 

Az elő adás előtt meg néz -
tünk egy rö vid be ját szást
egy ti zen két év vel ez előtt
ké szült ri port ból. Gab ri el -
la, aki a szlo vé ni ai ma gyar
gyü le ke ze tek hely ze té ről
be szélt a ri port ban és ez al -
ka lom mal is, ma ga is el ér zé -
ke nyül ve néz te vé gig a kép -
so ro kat, ar ra gon dol va,
mennyi min den meg vál to -
zott az óta. Hi szen mi ó ta a
ma gya rul be szé lő egyet len
lel kész nyug díj ba ment,
már nin csen ma gyar is ten -
tisz te let a temp lom ban. A

fény már lát szik az alag út
vé gén, hi szen én azért jöt -
tem Ma gyar or szág ra, hogy
meg ta nul jam a nyel vet, el -
vé gez zem a teo ló gi át, és az
ott élő ma gya rok kö zött
szol gál jak, most már nem
egye dül ké szül ve er re, ha -
nem úti tár sam mal. De ad -
dig is egy re sür ge tőbb len ne
át me ne ti meg ol dást ta lál ni.

Elő adó ink egy kis kép ze -
let be li vá ros né zés re is in vi -
tál tak min ket: Lend va ne -
ve ze tes sé ge i ről hall hat -
tunk. Azt hi szem, aki még
nem járt ar ra, et től biz to san
ked vet ka pott hoz zá. Az es -
ti éne kes imád ság után –
me lyet a há zi gaz da, ifj. dr.
Ha fen scher Ká roly ve ze tett
– volt még al ka lom, hogy
kö tet le nül is be szél ges -
sünk, mind azo kat a kér dé -
se ket érint ve, ame lyek re az
elő adá so kon már nem ma -
radt idő.

A szom bat reg ge li áhí ta -
ton Itt zés Já nos nyu gal ma -
zott püs pök szó lí tott meg
min ket, egy igen fon tos
gon do la tot ad va út ra va ló -
ként: az „atya nyelv” be szé -
lé se, is me re te fon to sabb az
anya nyel vé nél is. Hi szen
Is ten nél kül nem ta lál ha -
tunk bé kes sé get ak kor sem,
ha ugyan ah hoz a nem zet -
hez tar to zunk, ha ugyan az
az anya nyel vünk.

A dél előtt fo lya mán két
elő adás is el hang zott. A
négy nyel vű re for má ció a Kár -
pát-me den cé ben cím mel Csep -
re gi Zol tán pro fesszort, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Egy ház tör té ne ti
Tan szé ké nek ve ze tő jét hall -
gat hat tuk meg. Anya nyel vi
szem pont ból a 16. szá za dot
ne vez het jük for du ló pont -
nak – mond ta a tu dós. A
mai em ber hez igen is kö zel
áll a re for má to rok mo dern
nyel ve ze te.

„Úgy be szél jen ki-ki
magya rul,
mint ha imád koz na…”
Ta nul má nyi kon fe ren cia Rév fü lö pön Bécs ben tar tot ták szep -

tem ber 2–4. kö zött a Nyu -
gat-eu ró pai Pro tes táns
Ma gyar Gyü le ke ze tek Szö -
vet sé gé nek 2011. évi köz -
gyű lé sét. A ta lál ko zó részt -
ve vői a Nyu gat-Eu ró pá ban
mű kö dő ma gyar gyü le ke -
ze tek kép vi se lői vol tak,
lel ké szek és la i ku sok egy -
aránt. Meghívott vendég -
ként részt vett a ren dez -
vényen  Cse lovsz kyné dr.
Tarr Klá ra, a Ma gyar or -
 szá gi Evangélikus Egy ház
Or  szá  gos Iro dája Öku me -
ni  kus és Kül ügyi Osz  tá lyá -
nak ve ze tő je, Ódor Ba lázs, a
Magyarországi Re for má -
tus Egyház Zsina ti Hi va ta -
lá nak külügyi iro da ve ze tő -
je, va la mint – a ma gyar
kormány kép vi se le tében –
dr. Ko csis At ti la, a Köz igaz -
ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um Nem zet po li ti -
kai Ál lam tit kár sá gá nak
osz  tály ve ze tő je.

Mind há rom meg hí vott ven -
dég hang sú lyoz ta, mennyi -
re fon tos a di asz pó rá ban élő
ma gyar ság meg ma ra dá sa,
és hogy en nek ér de ké ben
ho gyan tud ja tá mo gat ni az
anya or szág, il let ve az anya -
egy há zak a Nyu ga ton élő
ma gyar sá got. El hang zott a
kulcs szó: egyez te tés. So kat
je len te ne, ha az ál lam és az
egy há zak kép vi se lői le he tő -
sé ge ik hez mér ten rend sze -
re sen egyez tet né nek ter ve -
ik ről, szán dé ka ik ról, így se -
gít ve egy más mun ká ját és a
kö zös cél meg va ló sí tá sát.

Egy há zunk töb bek kö -
zött nyu gat-eu ró pai evan -
gé li kus kap cso lat rend sze -
ré vel já rul na hoz zá az ott
élő ma gya rok gyü le ke ze ti
éle té nek meg szer ve zé sé -
hez, hi szen a be fo ga dó or -
szá gok több sé ge evan gé li -
kus hát te rű. Mind emel lett
Nyu gat-Eu ró pá ba me nő
ösz tön dí ja sa in kat olyan in -
dít ta tás sal küld jük kül föld -
re, hogy ha te he tik, te kint -
sék kö te les sé gük nek a szór -
vány ma gyar gyü le ke ze tek
gon do zá sát, az ot ta ni lel -
kész mun ká já nak se gí té sét. 

Egy há zunk ere jé hez mér -
ten anya gi lag is tá mo gat ni
sze ret né el ső sor ban a né -
met or szá gi ma gyar gyü le -
ke ze tek egye sü le tét, amint
az meg ala kul a kö zel jö vő -
ben. Vé gül a saj tó esz kö ze it
sem sza bad alá be csül nünk:
a ma gyar té vé csa tor nák, fő -
leg a Du na Te le ví zió, az
evan gé li kus hon lap, a hír le -
ve lek és az Úti társ mel lék let

szer kesz té sé vel is igyek -
szik se gí te ni egy há zunk a
kül föl dön élő ma gya rok
iden ti tá sá nak meg őr zé sét.

A re for má tus egy ház és a
ma gyar kor mány szin tén
szá mos in téz ke dés sel és
anya gi hoz zá já ru lás sal tá -
mo gat ja a di asz pó ra ma -

gyar  sá got: lel ké szek ha -
von kén ti ki rep te té sé vel,
egy-egy lel kész több év re
va ló ki kül dé sé vel, Kár pát-
me den cei szin ten anya gi
ter hek vál la lá sá val, a kor -
mány pe dig töb bek kö zött
az ál lam pol gár ság ra vo nat -
ko zó tör vé nyi hát tér meg -
te rem té sé vel, a Ba las si In -
té zet és a Beth len Gá bor
Ala pít vány ösz tön dí ja i val,
prog ram ja i val já rul hoz zá a
ha tá ron tú li és nyu gat-eu ró -
pai ma gya rok hely ze té nek
ja ví tá sá hoz.

Gé mes Pál stutt gar ti ma -
gyar evan gé li kus lel kész, a
szö vet ség el nö ke be ve ze tő -
jé ben hang sú lyoz ta: tu da to -
sí ta ni kell a ma gyar or szá gi
egy há zak ban, hogy anya -
egy há zak. Fon tos, hogy fe -
le lős ség gel le gye nek a di -
asz pó rá ban élő ma gyar gyü -
le ke ze tek iránt, ame lyek -
nek fon tos iden ti tás meg őr -
ző sze re pük van, és ez a
sze re pük az egy-egy ma -
gyar kul tu rá lis in té zet mel -
lett egye di. Kö zös anya egy -
há zi-ál la mi össze fo gás szük -
sé ges ah hoz, hogy min den
részt ve vő a ma ga mód ján
tá mo gat ni tud ja kül föld re
sza kadt hon fi tár sa in kat,
még ha ma már csak ki sebb
ré szük hagy ta is el po li ti kai
– a több ség gaz da sá gi –
okok ból az or szá got.

A Skan di ná vi á tól Sváj cig
ter je dő nyu gat-eu ró pai te -
rü le ten a leg kü lön bö zőbb
hely zet ben él nek ma gyar
gyü le ke ze tek, ame lyek leg -
több je az 1956-ban ki ván -
do rolt ma gya rok össze fo gá -
sán ala pul, má ra azon ban a
mun ka erő-ván dor lás mi att

tag sá guk át ren de ző dött,
né mi leg fi a ta lo dott, és ter -
mé sze te sen nagy a fluk tu á -
ció is ben nük.

Az emig rá ció las san idő -
sö dő gyü le ke ze ti tag ja it
azon ban csak jó val ki sebb
mér ték ben vált ják fel azok
a fi a ta lok, akik mun ka mi att

köl töz nek Nyu gat ra há -
rom-négy év re, így nagy
szór vány te rü le te ket kell el -
lát ni uk a kin ti ma gyar lel ké -
szek nek.

A Skan di ná vi á ban dol go -
zó Mol nár-Ve res Pál evan gé -
li kus lel kész pél dá ul Svéd -
or szág ban, Finn or szág ban
és Észt or szág ban egy aránt
szol gál a ma gyar gyü le ke ze -
tek ben, ter mé sze te sen ha -
von ta, két ha von ta, ne gyed -
éven te. Nem min den ki nek
ada tik meg te hát a min den
va sár na pi, anya nyel ven hall -
ga tott ige hir de tés, de a gyü -
le ke ze tek tag jai szá mos más
al kal ma kon is ta lál koz nak:
a stutt gar ti, heilbron ni egy -
ház köz sé gek pél dá ul bib lia -
órá kon, kul tu rá lis es te ken
is együtt van nak, eh hez
hoz zá já rul a stutt gar ti Ba -
las si In té zet is, amely nek
ve ze tő je a fa so ri gim ná zi -
um ko ráb bi igaz ga tó ja,
Ódor Lász ló.

Ma gyar or szág és a ma -
gyar egy há zak ké szek ere -
jük höz mér ten tá mo gat ni a
nyu ga ti di asz pó ra ma gyar -
sá gát, nem fe led kez ve meg
azon ban ar ról sem, hogy
itt hon és a Kár pát-me den -
cé ben is szá mos di asz pó rá -
ban élő gyü le ke zet rá szo rul
a se gít ség re, így az „egy más
ter hét hor doz zá tok” evan gé -
li u mi pa ran csot köl csö nö -
sen kell ér tel mez ni, s mind
a ha za i ak nak, mind a kül -
föld re sza kadt hon fi tár sa -
ink nak meg kell ad ni a le he -
tő sé get ar ra, hogy ők is se -
gít hes se nek.

Cse lovsz kyné
dr. Tarr Klá ra

For rás: www.evan ge li kus.hu

Egy más ter hét hor doz zá tok
a nagy vi lág ban is
Köz gyű lést tar tot tak a nyu gat-eu ró pai pro tes táns ma gyar
gyü le ke ze tek kép vi se lői
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Gö rö gök jöt tek föl a je ru zsá le mi
ün nep re a ké rés sel: „Jé zust sze -
ret nénk lát ni.” (Jn 12,21) Mi vel pe -
dig szá munk ra ma fi zi ka i lag ez
nem le het sé ges, an nál in kább ér -
de kel nek azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek ez meg ada tott: lát -
ták az Urat.

Cso dá la tos dra ma tur gi ai ér zék kel
meg ál dott író volt Já nos evan -
gélis ta. Har minc két rö vid vers ben
(Jn 1,19–51) leg alább öt nap tíz
hely szí nen le ját szó dó ese mé nyét
mond ja el ér dek fe szí tő en, iz gal -
ma san. S ha még hoz zá vesszük,
hogy eb be két to váb bi él mé nyét is
be le szö vi – a Lé lek le szál lá sát Jé -
zus ke resz te lé se kor, és hogy lát ta
Ná tá na élt ül ni a fü ge fa alatt –, ak -
kor nyu god tan be szél he tünk egy
ti zen két szín ben le ját szó dó drá -
má ról. A drá má ban pe dig hat sze -
mély nek az éle té ben tör tén nek
sors for má ló, dön tő ese mé nyek,
meg té ve mind egyik nél a ma guk
ha tá sát.

Jé zus ta lál ko zik az ak kor már
or szá gos hí rű ke resz te lő moz ga -
lom mo tor já val, Za ka ri ás és Er -
zsé bet fi á val, a Ke resz te lő nek el -
ne ve zett Já nos sal. Já nos ta lál ko -
zik az „utód já val”, aki nek ő csak
út ké szí tő je volt, de aki ben meg -
lát ta „az Is ten Bá rá nyát, aki el ve szi
a vi lág bű ne it”. A bet sa i dai And rás
úgy kö szö ni meg Jé zus meg lá tá sá -
nak le he tő sé gét, hogy test vé ré -
nek a fi gyel mét is föl hív ja rá. A ta -
lál ko zás ered mé nye, hogy a Mes -
ter új ne vet, mél tó sá got ad Si mon -
nak, aki Pé ter, az az „kő szik la”
lesz, aki re épí te ni le het. 

Ga li le á ba in dul ta kor a Mes ter
mint egy be le bot lik Fü löp be, és ta -
nít vá nyá vá te szi. A meg ta lá lás
örö mét meg kell osz ta ni va la ki vel:
Fü löp köz li gyor san Ná tá na él lel,
hogy akit Mó zes és a pró fé ták már
rég meg jö ven döl tek, az zal most
sze mé lye sen ta lál koz ni le het.
Min den ki bol dog, örül, en ge del -
mes, csak ez a fur csa, Ná tá na él ne -
vű em ber nem akar olyan egy sze -
rű en kö tél nek áll ni.

Iga zán ol csó az ódz ko dá sa. Sze -
rin te le he tet len, hogy az Is ten Bá -
rá nya, az Is ten Fia, a Mes ter, a
Mes si ás, az Em ber fia, a Krisz tus,
Iz ra el ki rá lya, Is ten vá lasz tott ja,
aki ről Mó zes írt (Jé zus nak nem
ke ve sebb mint nyolc [!] ilyen mél -
tó ság ne vét ta lál juk itt össze sű rít -
ve), a je len ték te len, Ná zá ret ne vű
fa lucs ká ból szár maz zék, ame lyet
az Ószö vet ség még csak meg sem
em lít. Egy szer még Ni ko dé must

is – aki iga zán ta lál ko zott Jé zus sal
– az zal csú fol ták, ami kor vé del -
mé re kelt Jé zus nak, hogy ta lán
már ő is ga li le ai lett. Hi szen:
„Nézz utá na, és lásd be, hogy Ga li le -
á ból [itt fek szik Ná zá ret] nem tá -
mad pró fé ta.” (Jn 7,52)

Fü löp nem vi tá zik a ma kacs ko -
dó val. Ehe lyett ked ve sen, de an -
nál ha tá ro zot tab ban hív ja, hogy
jöj jön, és győ ződ jék meg a do log -
ról a sa ját sze mé vel. Ami kor pe dig

Jé zus azt je len ti ki Ná tá na él ről,
hogy „iga zi iz ra e li ta” ő, ak kor azt
egy is mert zsol tár idé zet tel tá -
maszt ja alá: „Bol dog az az em ber,
aki nek… nincs lel ké ben ál nok ság.”
(Zsolt 32,2) Ná tá na élt ez sem hat -
ja meg. Két ked ve kér dez vissza,
hogy ugyan hon nan is is mer het né
őt Jé zus. De ami kor er re azt a vá -
laszt kap ja, hogy már lát ta őt a fü -
ge fa alatt, a meg le pett em ber ből
gej zír ként tör föl egy he ves hit val -
lás. Rö vid mon da tá ban egy szer re
Jé zus há rom fel ség ne vét – Mes -
ter, Is ten Fia, Iz ra el ki rá lya – is
hasz nál ja.

A dra ma turg Já nos azon ban vi -
gyáz ar ra, ne hogy az egész je le net
csu pán va la mi me se sze rű tör té -
nés nek tűn jék. A har minc két
vers ben szin te tob zód nak a lát ni,
meg lát ni, néz ni, rá te kin te ni sza vak
(össze sen ti zen négy szer). Csú csa
en nek a so ro zat nak a vé gén van.
Ná tá na él lát ha tó an meg döb bent
– nem Jé zus lá tá sá tól! Ha nem a
Jé zus ban meg je lent Is ten től.
Meg tud juk azon ban rög vest,
hogy ez egy ál ta lán nem a sa ját tel -
je sít mé nye volt. Mert Jé zus előbb
lát ta őt.

Ki de rül, hogy Já nos azért ír ta
meg egész evan gé li u mát, hogy ol -
va sói is el higgyék: „Jé zus a Krisz -
tus, az Is ten Fia…” (Jn 20,31)
Vagy is meg mu tat ja Is ten cso dás
mun ka mód sze rét. Mi előtt mi in -

dul nánk el az ő ke re sé sé re, ő már
meg ke res ben nün ket. Mi előtt
„lát hat nánk” őt, az ő sze me már
rég raj tunk van! Az evan gé li um
vé gén vissza tér a gon do lat, hogy a
mi lá tá sunk min dig is má sod la gos:
„Mi vel látsz en gem, hi szel: bol do gok,
akik nem lát nak és hisz nek.” (Jn
20,29) Ná tá na él sem akart lát ni, s
ami kor ez meg ada tott ne ki, ak kor
Va la ki már meg előz te őt. Jé zus
„lát ta”, meg lát ta, meg ta lál ta, ha -
za hoz ta.

Is ten min dig is előbb lát. Meg -
előz ben nün ket, ránk te kint. És
Fi á ra bíz, aki el mond hat ja, hogy
„nem ti vá lasz tot ta tok en gem, ha nem
én vá lasz tot ta lak ti te ket” (Jn 15,16),
és „sen ki sem me het az Atyá hoz,
csak is énál ta lam”. (Jn 14,6) Ez tör -
tént Ná tá na él lel is. Az „igaz iz ra e -
li tá ból” így lett a „meg lá tott”,
vagy is a ha za ta lált. Jé zus azon ban
en nél na gyobb lá tást is ígér ne ki.
Is ten nél egy kor „szín ről szín re”
lát hat ja majd az örök ké va ló sá got
a ma ga tel jes sé gé ben. Így vissz -
han goz za Jé zus nak ezt a cso dá la -
tos ígé re tét Pál apos tol: „»Amit
szem nem lá tott, fül nem hal lott, és
em ber szí ve meg sem sej tett«, azt ké -
szí tet te el az Is ten az őt sze re tők nek.”
(1Kor 2,9) Ná tá na él föl vé te tett
azok so rá ba, akik biz tos vá ro má -
nyo sai en nek.

Így tör pül el tu laj don kép pen a
nagy drá má ban en nek az egyéb -
ként is me ret len em ber nek az alak -
ja… Az egyet len dol got, ame lyet
még meg tu dunk ró la, szin tén Já -
nos köz li: Ká ná ból va ló volt (Jn
21,2). Ke resz te lő ta nít vá nyá ból
lett Jé zus ról val lást te vő. Ne ve azt
je len ti, hogy „Is ten ad ta”. Ezért
gon dol ták töb ben, hogy Jé zus ta -
nít vá nya i nak lis tá ján eset leg azért
nem sze re pel, mert ott Má té áll,
aki nek a ne ve az övé hez ha son ló:
mat taj = „Is ten aján dé ka”. Is mét
má sok úgy vél ték, hogy Ber ta lan
apos tol lal len ne azo nos. De ezek
in kább csak ta lál ga tá sok, és töb -
bet nem is tu dunk meg ró la.

És még is meg kö szön jük Já nos -
nak, hogy föl je gyez te er ről az is -
me ret len ről ezt a leg fon to sab bat:
lá tott ként lát ta meg azt, aki gon dos -
ko dik ró la, hogy Is ten tel jes sé gé -
nek lá tá sá ban ré sze se le gyen.

„Ke gye lem ből di cső ség be /
Szállj, hi ted majd szár nyat ad, / S
az örök menny fény kö ré be / Be -
ve zet majd szent Urad. / Vé get ér
itt kül de té sed, / El száll ván dor -
éle ted, / Üd vös ség gé lesz re mé -
nyed, / Égi lá tás sá hi ted.”

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Ná tá na él

Chi lé ben 2008. ok tó ber 31. óta hi -
va ta los ál la mi ün nep a re for má -
ció em lék nap ja. Ho gyan ala kult
ez ki egy olyan or szág ban, ahol
több ség ben van nak a ró mai ka to -
li kus hí vők?

A La tin-Ame ri ká ban s – mond -
hat ni – vi lág szer te csak nem pá rat -
lan ün nep nap a ko ráb bi chi lei el -
nök, Ri car do La gos Es co bar 2005.
de cem ber 28-i el nö ki ren de le té vel
szü le tett. Az őt kö ve tő el nök, Mi -
chel le Ba che let Je ria pe dig 2009.
ok tó ber 10-én el ren del te kö te le ző
meg tar tá sát ál la mi ün nep nap ként. 

Az egy há zi ve ze tők és egy ház -
ta gok ezt úgy fog ták fel, mint a
nyil vá nos ság, a köz vé le mény előt -

ti diszk ri mi ná ció meg szün te té sét.
Az ün nep hi va ta los sá té te lé vel a
chi le i ek egy ben el is me rik a pro tes -
táns egy há zak egy re nö vek vő szo -
ci á lis és val lá si sze re pét és sú lyát
ha zá juk ban. Ez an nál is je len tő -
sebb, mi vel az or szág 16,4 mil lió
la ko sá nak 72 szá za léka ró mai ka -
to li kus, és 13 szá za léka pro tes táns. 

Dr. Ri car do Abos-Pa dil la lel kész
már 1977. ok tó ber 31-én elő adást
tar tott a Con cep ci ó ni Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház ban a re -
for má ció négy tar tó osz lo pá ról
(egye dül Krisz tus, egye dül ke gye -
lem ből, egye dül hit ál tal, egye dül
a Szent írás), s ér zé kel tet te az egy -
há zi és nem egy há zi köz vé le -
ménnyel: a re for má ció ma is idő -

sze rű! Már ak kor töb ben meg je -
gyez ték: mi ért nincs Chi lé ben
olyan ün nep nap, me lyen hit be li
iden ti tá su kat a nem ka to li kus hí -
vők is nyil vá no san de monst rál -
hat ják? 

Ok tó ber 31-ét hi va ta los ál la mi
ün nep ként Né met or szá gon, a re -
for má ció szü lő föld jén kí vül Chi -
lé ben és Szlo vé ni á ban tart ják
meg. A szlo vé nek a re for má ci ót
nagy kul tu rá lis ér ték te rem tő erő -
nek te kin tik, hi szen re for má to -
ruk, Pri moz Tru bar 1550-ben for -
dí tot ta le a Bib lia több ré szét nyel -
vük re. Ta nít vá nya, Ju rij Dal ma -
tin al kot ta meg 1584-ben a tel jes
szlo vén nyel vű bib lia for dí tást. 

(ekd.de)

Chi le, Szlo vé nia és Lu ther…
– avagy ahol ál la mi ün nep a re for má ció nap ja

„Egek, ámul ja tok ezen, bor zad ja tok,
ször nyül köd je tek na gyon! – így szól
az Úr. Mert két sze res rosszat cse le ke -
dett né pem: en gem, a fo lyó víz for rá -
sát, el hagy tak, hogy víz tar tó kat váj -
ja nak, re pe de zett fa lú víz tar tó kat,
ame lyek nem tart ják a vi zet.” (Jer
2,12–13)

Le ta ga dom, sem mi be ve szem, el -
foj tom, kom pen zá lom, mun ká ba
ölöm, él mé nyek kel lep le zem, ra -
ci o ná li san meg ma gya rá zom. A se -
be ket, ame lye ket ka pok, az űrt,
amely ben nem van, a fáj dal mat és
szen ve dést, amely nap mint nap
utol ér. Fáj az, hogy a gyer me kem
nem tisz tel, és fe lém sem néz,
hogy a be teg ség meg nyo mo rít,
hogy sze re te tért és ked ves sé gért
cse ré be meg alá zást és kö te ke dést
ka pok, hogy mun kám sen ki nek
sem kell, hogy ma gá nyo san élem
éle tem, hogy csa ló dá sa im ke -
ménnyé és ri deg gé tesz nek, hogy
az adós ság spi rál szo rí tá sá ból
nincs esé lyem ki jut ni, hogy a ha lál
el vá laszt at tól, akit sze re tek.

Fáj az, hogy ag gó dá sok és bi -
zony ta lan sá gok kö zött élem éle -
tem, hogy el nem mú ló bűn tu dat
gyö tör, hogy a tö rek vés és aka rat
ke vés nek bi zo nyul, hogy le he tő -
sé ge ket mu lasz tot tam el, hogy
nem ka pok meg ér tést és el fo ga -
dást, hogy szín le lés sel kell lep lez -
nem va ló di ér zé se i met és gon do -
la ta i mat. Fáj az is, amit nem is tu -
dok konk ré tan meg fo gal maz ni,
csak egy faj ta hi ány ér zés és só vár -
gás lük tet itt ben nem leg be lül.

Szom ja sak va gyunk… Ás sunk
ku ta kat ma gunk nak! Kéz be az
ásót, elő a föld ta ni is me re te ket, és
kér jük Is te nünk ál dá sát a nagy mű -
re! Élet ter ve zés, stra té gia ki ala kí -
tá sa, pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sa
kö vet ke zik. Fűt ben nün ket a lel -
ke se dés és a hit: szom jú sá gunk bi -

zo nyá ra eny hül ni fog, és a ki tar tó
mun ká nak, a be fek te tett erő fe szí -
tés nek, az el vi selt tű rés nek és
szen ve dés nek bol dog ság, bé kes -
ség és meg elé ge dett ség lesz a mél -
tó ju tal ma. Hisz Is ten is a „mi ol da -
lun kon” áll; ha bí zunk ben ne, ha
tá masz ko dunk ígé re te i re, ha en ge -
del mes ség re tö rek szünk, ak kor
eny hül a kín, ak kor meg szű nik a
hi ány ér zés, jön a be tel je sü lés.

Ké szül nek a ku tak. A cé lok, a
ter vek és a lel ke se dés el le né re
azon ban a seb, a csa ló dás, az űr
ma rad. A kész ku tak sem ad nak
eny hü lést.

Mé lyebb re kell le ás ni? Na -

gyobb erő fe szí tés sel kell épí te ni?
Na gyobb oda szá nás sal kell Is ten
fe lé for dul ni? Szín lel jük azt, hogy
ku ta ink eny het ad nak? Játsszuk
el, hogy ki egyen sú lyo zot tak, bol -
do gok és erő sek va gyunk, akik
prob lé má i kat meg old ják, akik ke -
resz tény ként az élet na pos ol da -
lán jár nak, akik si ke re sen ve szik
fel a har cot a min den na pok ter he -
i vel és fáj dal ma i val, akik ben
Krisz tus sal jár va sem mi fé le űr
sem la ko zik? Vagy hagy juk el Is -
tent, mert olyan „csa ló ka pa tak”
ő, aki nem ad eny het, aki nek kö -
ve té se nem sza ba dít meg bel ső fe -
szült ség től, üres ség től, fáj da lom -
tól? Hi szen nap mint nap ugyan -
azért imád ko zom, hit tel, fe lé for -
dul va és ben ne bíz va ké rek, és a
te her, a ke reszt, az éle te met súj tó
csa pás még sem tá vo zik. A kí sér té -
sek el le ni küz de lem, a fe le lős ség,
az ál lan dó helyt ál lá si kény szer pe -
dig in kább meg kö töz, mint sza -
bad sá got ad. Ké szül nek a ku tak,
csak épp ott ásunk és ke re sünk,
ahol mi fel té te lez zük a víz je len lé -
tét. El vár juk, sőt kö ve tel jük, hogy
ott ta lál junk fel üdü lést, ahol mi
sze ret nénk. Kö ve tel jük azt is,
hogy a meg pró bál ta tá sok ide jét
kö ves se az eny hü lés, az ál dá sok és
a meg elé ge dés idő sza ka. Ez a re -
mény ség ad erő for rást a nyo mo -
rú ság el vi se lé sé hez.

Az Is ten ben va ló bi za lom azon -
ban pont azt je len ti, hogy nem ma -
gunk vesszük kéz be bol do gu lá -
sunk nak az erőn ket meg ha la dó ter -
hét, ha nem Is ten ke zé be tesszük le
azt. Hisz „Is ten pa tak ja te le van víz -
zel”, és ő be töl ti „min den szük sé ge te -
ket az ő gaz dag sá ga sze rint di cső ség -
gel a Krisz tus Jé zus ban.” (Zsolt
65,10; Fil 4,19) Sa ját el vá rá sa ink
kö ve té se és kö ve te lé se he lyett pe -
dig bíz ha tunk Is ten ha tal má ban és
irán tunk va ló sze re te té ben.

Ab ban, hogy ő tud ja és meg ad ja
ne künk mind azt, ami re em be ri
élet utun kon szük sé günk van.
Csa ló dá sok kal, fáj dal mak kal és
hi á nyok kal együtt be tel je se dett
élet re va gyunk el hív va a föl dön. A
Pál apos tol nak adott vá lasz hoz -
zánk is ér ke zik: „Elég ne ked az én
ke gyel mem, mert az én erőm erőt len -
ség ál tal ér cél hoz.” (2Kor 12,9)

Soly már Mó ni ka

Az írás meg je lent a bé csi ma gyar
evan gé li kus gyü le ke zet Má so kért
együtt cí mű lap já nak 2009/3. szá -
má ban

Kút ásás he lyett
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Az utób bi he tek ben, hó na pok ban
so kat le he tett hal la ni Es ter há zy
Já nos szlo vá ki ai meg íté lé sé ről.
Észa ki szom szé dunk ve ze tő i nek
egy ide je va la mi ért kü lö nö sen
fon tos lett, hogy a má so dik vi lág -
há bo rú előtt és alatt tény ke dő fel -
vi dé ki ma gyar po li ti kust ne ga tív
szín ben tün tet hes sék fel.

Amint cí me is el árul ja, az aláb bi
írás a leg ke vés bé sem kí ván ob jek -
tív szem pon tok alap ján fe ke tét
vagy fe hé ret ál lí ta ni. A cikk nem
más, mint egy Bu da pes ten élő har -
min cas ta nár pa pír ra ve tett né -
hány gon do la ta.

Hogy mi ért érez tem fon tos nak
le ír ni, hogy Bu da pes ten élek, és a
har min cas kor osz tály hoz tar to -
zom? Leg in kább azért, mert úgy
lá tom, ge ne rá ci óm tag ja it a ma -
gyar fő vá ros ban ez a té ma nem -
igen érin ti. Én azon ban min den al -
ka lom mal, ami kor Es ter há zy Já -
nos ról hal lok vagy ol va sok, fel ka -
pom a fe jem. 

Hogy mi en nek az oka?
Az Es ter há zy név már kis gye -

rek ko rom ban mé lyen be lém ivó -
dott, jól le het éle tem nek e ko rai
sza ka szá ban fo gal mam sem volt
ar ról, hogy a név bár mi fé le tör té -
nel mi je len tő ség gel bír. A szó ban
for gó ne me si csa lád ne ve ne kem
va la hol Hó fe hér ké é vel és Csip ke -
ró zsi ká é val rak tá ro zó dott el egy
szin ten. Anyai nagy ma mám
ugyan is – azo kon a rend kí vü li, de
na gyon jó em lé kű es té ken, me lye -
ket nagy szü le im nél töl töt tem – az
es ti el al vás előtt so sem könyv ből,
min dig „fej ből” me sélt. Ilyen kor
sa ját fi a tal ko ri em lé ke i ről be szélt
rend kí vül szí ne sen, szin te me se -
sze rű en: töb bek kö zött ar ról,
hogy a má so dik vi lág há bo rú alatt
Nyit ra új la kon élt az Es ter há zy
csa lád ne ve lő nő je ként Es ter há zy
Já nos gyer me kei, Ali ce és Já nos
mel lett. Nagy ma mám e két – ma
már erő sen nagy szü lő ko rú – gye -
rek ről úgy me sélt, mint a me se be -
li gróf úr fi ról és gróf kis asszony -
ról. Ilyen for mán te hát ne kem Es -
ter há zy Al isz ka alak ja va la hol
tény leg a Grimm-me se hős nők so -
rá ba il lesz ke dett. 

Édes ap já ról, Es ter há zy Já nos -
ról – em lé ke im sze rint – ke ve seb -
bet me sélt nagy ma mám. Ahogy
nőt tem, majd ahogy a rend szer -
vál tás is be kö vet ke zett, a szá -
munk ra ad dig tá vo li, ne he zen
meg fog ha tó Nyu gat ról elő ke rült a
„me se be li” Al isz ka, aki on nan tól
kezd ve nagy ma mám éle té nek is -
mét fon tos ré szé vé vált.

Ugyan még min dig gye rek -
ként, de már ke vés bé a me sék fe -
lé ori en tá lód va is mer het tem meg
a ki lenc ve nes évek ele jén Es ter -

há zy Já nos szo mo rú tör té ne tét.
Egé szen pon to san ugyan még
nem ér tet tem, hogy meg hur co lá -
sa mi ből is állt, de ar ra ha tá ro zot -
tan em lék szem, hogy igaz ság ér -
ze tem már ak kor til ta ko zott az
el len, hogy egy ár tat lan em bert
ha lá la után bű nös ként tart sa nak
nyil ván.

A va ló di tör té ne tet mind job ban
meg is mer ve – még min dig el ső -
sor ban nagy ma mám el me sé lé se i re
tá masz kod va – kö vet het tem és
kö ve tem ma is nyo mon Es ter há -
zy-Mal fatti Ali ce küz del mét édes -
ap ja re ha bi li tá ci ó já ért, mely Szlo -
vá ki á ban és Cseh or szág ban má ig
nem tör tént meg. Orosz or szág -
ban már 1993-ban ki mond ták a fel -
vi dé ki po li ti kus ár tat lan sá gát, ez -
zel szem ben Szlo vá ki á ban mos -
tan ság nem hogy hagy nák „bé ké -
ben nyu god ni” Es ter há zy Já nos
em lé két, ha nem ve ze tő po li ti ku -
sok nyi lat ko za ta ik ban egye ne sen
Hit ler és a fa siz mus hí vé nek bé -
lyeg zik őt. (No ha köz tu dott ró la,
hogy zsi dó kat men tett, és a szlo -
vák par la ment ben egye dü li ként
nem sza vaz ta meg a ki te le pí té sü -
ket.)

Há lás va gyok a nagy ma mám -
nak. Azért va gyok ne ki há lás,
mert nél kü le min den bi zonnyal én
is azok kö zé a har min ca sok kö zé
tar toz nék, aki ket ez a té ma egy -
sze rű en nem érint meg.

Mi ért jó, hogy meg érint? Két
ok ból: egy részt azért, mert kár
len ne sem mit sem tud ni egy
olyan em ber ről, aki éle té vel és
egész ma ga tar tá sá val a meg él he -
té si po li ti ku sok tö ké le tes el len -
pél dá ja volt. Utó tör té ne te pe dig
ar ra en ged rá vi lá gí ta ni, hogy a
nem ze tek kö zöt ti meg bé ké lés az
em be ri gyar ló ság mi att ennyi re ne -
héz kes. Nem azért, mert a szlo -
vák nép vagy nem zet ilyen vagy
olyan. Mi ma gunk, em be rek va -
gyunk tö ké let le nek, és le het,
hogy for dí tott hely zet ben mi len -
nénk azok, akik a té nye ket nem
is mer ve vagy ma gunk előtt is el -
tit kol va ma ka csul ra gasz kod nánk
a sa ját igaz nak vélt ál lí tá sa ink -
hoz, csak hogy iden ti tá sun kat
iga zolt nak lás suk.

Eb ben te het az egy ház – mind -
két nem zet min den tör té nel mi
egy há zát be le ért ve – na gyon so -
kat. Hogy is me ri és a gya kor lat -
ban is igaz nak tart ja Pál apos tol
sza va it: „Krisz tus ban nincs zsi dó,
sem gö rög”, ilyen kép pen nincs sem
szlo vák, sem ma gyar, csak gyar ló,
de a má si kat ke re ső és meg ér te ni
pró bá ló em ber. Ép pen ez az, ami -
ben so kat ta nul ha tunk Es ter há zy
Já nos tól…

Szűcs Pet ra

Szub jek tí ven
Es ter há zy Já nos ról

Bö zöd új fa lu (ro má nul Be zi du Nou,
né me tül Ne u dorf) el pusz tult fa lu
Ro má ni á ban, Ma ros me gyé ben. 

A te le pü lés a ro má ni ai fa lu rom -
bo lás jel ké pé vé vált: 1988-ban egy
új víz tá ro zó épí té se kor el árasz -
tot ták. Az egy ko ri fa lu köz ség -
köz pont já tól, Er dő szent györgy -
től öt ki lo mé ter re ke let re te rült el
a Küs möd-pa tak mel lett. 

A fa lut a Bö zöd ről a Küs möd-
pa tak völ gyé be te le pült csa lá dok
ala pí tot ták, el ső ok ira tos em lí té se
1566-ból szár ma zik. Már a kö zép -
kor ban volt temp lo ma, mely nek
hí res sé ge a bö zöd új fa lu si Ma don -
na volt. A kö zép ko ri épü let he -
lyett 1740-ben fa temp lo mot, majd
1784-ben kő temp lo mot emel tek.
Ma ró mai ka to li kus temp lom,
amely azon ban az uni tá ri us temp -
lom mal együtt víz alatt van. 

A 17. szá zad tól a szom ba to sok
fe le ke ze té nek egyik fő he lye. Itt
él tek az utol só er dé lyi szom ba to -
sok, míg 1868-ban zö mük zsi dó
hit re nem tért. Ma ra dé ka i kat a né -
me tek kon cent rá ci ós tá bo ra i ban
pusz tí tot ták el. A fa lut 1910-ben
még 679-en lak ták, túl nyo mó -
részt ma gya rok. 1939-ben kezd -
ték épí te ni or to dox temp lo mát,
de 1990-ben le bon tot ták. 

A bö zöd új fa lu si víz tá ro ló épí té -
se 1988-ban kez dő dött meg, a gát -
épí tés azon ban már 1975-ben meg -
in dult, 1977-ben le állt, de 1984-től
új ra elin dult. A gát 625 mé ter
hosszú és 28 mé ter ma gas.

1985-ben el kez dő dött a fa lu ki -
te le pí té se. 1992-ben még 126 la ko -
sa volt, kö zü lük 99 ma gyar, 23 ci -
gány és 4 ro mán, de a ter vek sze -
rint min den la kót ki kel lett vol na
te le pí te ni. 1994-re a fa lu két temp -
lo má val együtt tel je sen víz alá ke -
rült, la ko sai – ki ho vá tu dott – el -
köl töz tek. Mind össze 12 ház me -

ne kült meg az el ön tés től, ezek ben
negy ve nen lak nak.

A fa lu el ső vi lág há bo rús em lék -
mű vét 1996-ban ki emel ték a víz -
ből, és a Tan orok ba he lyez ték át.
Min den év au gusz tu sá nak el ső
szom bat ján a hely ség egy ko ri la kói
fa lu ta lál ko zót tar ta nak. A fa lu kü -
lön le ges sé gét az ad ta, hogy a ka to -
li kus, uni tá ri us, or to dox és szé kely
szom ba tos fe le ke zet egy aránt
meg ta lál ha tó volt egy he lyen.

Az egy ko ri te le pü lés em lé két
már vány táb la őr zi, ame lyen a la -
ko sok ne vei és a fa lu ban gya ko -
rolt val lá sok szim bó lu mai lát ha -
tók. A Sü kösd Ár pád ál tal 1995-ben
emelt em lék mű vön a kö vet ke ző
szö veg áll: „A tó fe ne kén Bö zöd új fa -
lu nyug szik, 180 há zá nak volt la kói
szét szór va a nagy vi lág ban ma is si -
rat ják. A dik ta tú ra go nosz vég re haj -
tói le rom bol ták, és el árasz tot ták, ez -
zel egy egye dül ál ló tör té nel mi-val lá si
kö zös sé get szün tet tek meg, mely ben
kü lön bö ző nem ze ti sé gű és fe le ke ze tű
csa lá dok él tek együtt év szá za do kon
át, egy mást tisz tel ve, és sze ret ve, pél -
dás bé kes ség ben. Im már a ka to li kus,
uni tá ri us, gö rög ka to li kus és a szé kely

szom ba to sok fo há szai örök re el né -
mul tak. Le gyen e hely a val lás bé ke
he lye és szim bó lu ma.”

A fa lu ból meg ma radt temp lo -
mok (ka to li kus és uni tá ri us) az
évek so rán egy re rosszabb ál la -
pot ba ke rül tek. A temp lo mok cse -
re pe it az a né hány ci gány csa lád
hasz nál ta fel, amely itt la kik. Te tő
nél kül a temp lo mok las san össze -
om lot tak. Má ra már a ka to li kus
temp lom fa lát is szét hord ták a la -

ko sok, csak a fe hér to rony ma radt
meg, mu tat va: itt egy kor fa lu volt.
Az uni tá ri us temp lom is ha son ló
ké pet mu tat. A la ko sok ala csony
víz ál lás nál – ha szük ség van rá – a
temp lo mok ból vi szik el a kö ve -
ket. 2009-ben, egy nagy vi har ban
össze dőlt a ka to li kus temp lom
tor nyá nak te te je is.

A víz tá ro zó kör nyé ke nya ran ta
a für dő zők és hor gá szok köz ked -
velt pa ra di cso ma. A víz par tot fel -
par cel láz ták, és a vi szony lag kis
föld te rü le tek tu laj do no sai ki sebb-
na gyobb bó dé kat emel tek, ez zel a
ter mé sze tes kör nye zet ké pét je -
len tő sen meg vál toz tat ták.

For rás: http://hu.wi ki pe dia.org

Bö zöd új fa lu –
az el árasz tott falu Ro má ni á ban

Ak kor még nem fel tét le nül volt
fon tos a fe le ke ze ti ség, sok kal in -
kább az anya nyelv. Fe le ke ze ti
szem pont ból csak a 18. szá za dot
te kint het jük for du ló pont nak.

A má sik elő adást egy fi a ta labb
tu dós, Dem mel Jó zsef dok to ran -
dusz tar tot ta A múlt ter he, a je len
gond ja, a jö vő le he tő sé ge a szlo -
vák–ma gyar kap cso la tok ban cím -
mel. Az elő adó nak nem volt
könnyű dol ga: mind annyi an érez -
zük és tud juk, hogy ez nem egy -
sze rű, egy elő re még meg ol dat lan
hely zet. De lát ha tó, hogy tö rek -
vés van a bé ké re, hi szen mind -
annyi an, akik ott vol tunk, és akik
szlo vák rész ről jöt tek el a kon fe -
ren ci á ra, ér zik, hogy itt már csak
az „atya nyelv re” len ne szük ség.
Sok hoz zá szó lás ra volt idő, és ezt
ki is hasz nál tuk. Na gyon ér de kes
meg ál la pí tás volt, hogy a tu do -
mány ban mű kö dik a kap cso lat, a
po li ti ku sok el ha tá ro lód nak egy -
más tól, az egy ház pe dig – Fa bi ny
Ta más püs pök sza va i val él ve –
„te sze to sza”. Ezen kel le ne a leg -
in kább vál toz tat ni. Meg ren dí tő,
meg ha tó pil la na to kat él het tünk
át, hall gat va a test vé rek hoz zá -
szó lá sa it.

A kon fe ren ci át kö zös úr va cso -

rás is ten tisz te let zár ta. Az ige hir -
de tés szol gá la tát Fa bi ny Ta más
püs pök vé gez te, pár hu zam ba ál -
lít va az el ső gyü le ke zet és a mai
egy há zak hely ze tét. Sok fe szült -

ség volt ab ban az idő ben is – mu ta -
tott rá Fa bi ny Ta más –, nőtt a
gyü le ke zet lé lek szá ma, több lett a
súr ló dás, még is van mit ta nul nunk
tő lük. Leg fon to sabb szol gá lat az
ige hir de té se, a re for má ci ó nak is
ez volt a lé nye ge. „Jaj ne kem, ha
az igét nem hir de tem”, vagy ha az
ige hir de tést más szem pon tok nak
ren del jük alá. 

A püs pök na gyon fon tos gon do -
la tot idé zett Re mé nyik Sán dor Az
ige cí mű ver sé ből: „Úgy be szél jen
ma ki-ki ma gya rul, mint ha imád -
koz na…” Ugyan ak kor egy má sik
ver sé ben ar ra hív ja fel a fi gyel met
a köl tő, hogy az ige nem tu dás,
mű vé szet, ma gyar ko dás. Is ten

igé jé nek he lyé re sem mi sem to la -
kod hat. És per sze na gyon fon to -
sak a mun ka tár sak, hi szen egy -
más ra va gyunk utal va. 

Ez a zá ró gon do lat na gyon igaz,

ha csak egy más ra és ma gunk kö ré
né zünk is, ezt az ál dást na gyon is
ta pasz tal juk. Nem csak azért,
mert egy mást tá mo gat va ké szül -
he tünk a szol gá lat út já ra, ké szül -
he tünk a je len fel ada ta i ra és a jö vő
le he tő sé ge i re, ha nem azért is,
mert ezek az em be rek mind mel -
let tünk áll nak, ren ge teg tá mo ga -
tást ka punk. És ta lán egy szer –
mint a szlo vé ni ai ma gyar gyü le ke -
zet kép vi se lői – ott fo gunk ül ni a
fel ügye lőnk kel és egy kis busz nyi
gyü le ke ze ti tag gal a ha to dik vagy
a ti ze dik, ju bi le u mi Maek-kon fe -
ren ci án…

Mit ja And re jek
és úti tár sa, Györ fi Ju dit

Ta nul má nyi kon fe ren cia
Rév fü lö pön
Folytatás az 1. oldalról

„Az egy ház igaz kin cse az Is ten
di cső sé gé ről és ke gyel mé ről szó -
ló leg szen tebb evan gé li um.” A
re for má ció kez de tét hir de tő ki -
lenc ven öt té tel kö zött a wit ten -
ber gi vár temp lom ka pu ján ezt a
té telt is ol vas hat juk. Ezen a mai
ün ne pen min de nek előtt er ről a
kin csünk ről em lé ke zünk meg, és
ér te adunk há lát. Az egy ház a re -
for má ció előtt is kin csé nek val -
lot ta igé det. De úgy tett, mint
ahogy az em ber sok szor te szi az
ér té ke i vel: gon do san és félt ve –

el zár ta. A re for má ci ó nak te szab -
tad meg a kö te les sé gét: köz -
kinccsé ten ni új ra Is ten igé jét.
Amint te tet ted: temp lo mok ban,
hegy ol dal ban, tó part ján, utak
men tén, ott ho nok ban. Tö me gek
előtt és egye sek kel foly ta tott lel -
ki be szél ge tés ben.

Rész let Or dass La jos Út ra va ló az
év min den nap já ra cí mű kö te té ből.
Ki ad ta a Har mat Ki adó és az Or -
dass La jos Ba rá ti Kör 2001-ben

Ok tó ber 31.
„Az ég és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el.” (Lk 21,33)
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Isz lá má bád, Pa kisz tán. A Pa -
kisz tá ni Ke resz tény Kong resszus
be ad vánnyal for dult az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té hez, hogy a
Pa kisz tán ban élő ke resz tény ki -
sebb ség me ne kült stá tust kap jon.
Ez zel gá tat le het ne vet ni a ke resz -
tény ül dö zés nek. A vi lág köz vé le -
mé nye elől el rej tet ten egy re több
ke resz tényt vá dol nak és öl nek
meg, mert ál lí tó lag meg sér tet ték
Mo ha me det. Pundzsab tar to -
mány ban szin te na pi ren den van
ke resz tény lá nyok el rab lá sa, aki -
ket az tán kény sze rí te nek – leg -
több ször kény szer há zas ság ré vén
– az isz lám ra va ló át té rés re.

Ber lin, Né met or szág. Tíz év alatt
2,1 mil li ó val ke ve sebb gyer mek
szü le tett, s már most az össz la kos -
ság nak csak 14%-a 18 éven alu li.
Kö zü lük min den ha to dik a sze -
gény sé gi kü szöb alatt él.

Stutt gart, Né met or szág. A köz -
pon ti evan gé li kus temp lom ban
(Stifts kirche) szep tem ber 30-án
tíz éves prog ram in dult, amely nek
ke re té ben kó ru sok ének lik el Jo -
hann Se bas ti an Bach összes – mint -
egy négy száz – kó rus mű vét. 

Brüsszel, Bel gi um. Kré tai kon fir -
man dus cso port uta zott Ber lin be,
hogy is mer ked jék az ot ta ni kon -
fir man dus mun ká val. Az Eu ró pai
if jú sá gi ak ció ne vű prog ram ke re té -
ben az Eu ró pai Unió fe dez te a
cso port tag jai, il let ve két ve ze tő je
összes költ sé ge i nek het ven szá za -
lé kát.

Güter sloh, Né met or szág. Egy re
több ol dal ról éri erős bí rá lat az or -
szág ban pár év vel ez előtt meg je -
lent kö zös, az az min den tar to má -
nyi egy ház ra ér vé nyes né met
evan gé li kus éne kes köny vet. A
mo der niz must ve tik a szer kesz -
tők sze mé re, il let ve hogy en nek
meg fe le lő en cen zú ráz ták a két
leg nép sze rűbb né met ének szer -
ző, Lu ther és Pa ul Ger hardt éne ke -
it. A zsol tá ro kat ad dig nyir bál ták,
amíg csak „ked ves kis da locs ká -
kat” nem csi nál tak be lő lük. Az
úgy ne ve zett „mo dern” éne kek
te le van nak ba na li tá sok kal, és
leg több ször hi ány zik be lő lük a
mély, bib li kus ke gyes ség nek még
az ár nya la ta is. A bí rá lók „teo ló -
gi ai ko lo ni a liz must” is em lí te nek,
amely fel szí nes sé te szi a ke resz -
tény sé get.

Os lo, Nor vé gia. A bor zal mas vé -
reng zés nek, amely az egész vi lá -
got meg ráz ta, olyan em ber volt a
tet te se, aki ma gát a ke resz tény
hit vé del me ző jé nek ne ve zi. Ma
már tud juk, hogy tet te mö gött ha -
tár ta lan ide gen gyű lö let állt. Té -
ves ezért az el kö ve tőt „ke resz -
tény fun da men ta lis tá nak” ne vez -
ni. Ezt a ki fe je zést a 20. szá zad
ele jén USA-be li pro tes tán sok al -
kal maz ták ma guk ra. Ők a ke resz -
tény hit öt „fun da men tá lis”, te hát
alap ve tő pont já nak tar tot ták a
Bib lia té ved he tet len sé gét, a szűz -
től szü le tés hi tét, Jé zus ha lá lát
mint he lyet tes bün te tést, Jé zus
tes ti fel tá ma dá sát és cso dái fi zi -
kai va ló sá gát.

Vill nös tal, Dél-Ti rol. 511 év vel
ez előtt szü le tett Ja kob An ker ka -
lap ké szí tő mes ter, aki ha zá já ban,
Ti rolban az egy ház re for má ci ó ját
hir det te, és fel tét len bé ké re buz -
dí tot ta hí ve it. Nagy szá mú hí vét
ül döz ték, kí noz ták, el éget ték és
szét ker get ték a vi lág ba.

Ber lin, Né met or szág. Az or szág -
ban je len leg hu szon két li be rá lis

zsi dó zsi na gó gai kö zös ség van,
több mint négy ezer lé lek kel.
Nyolc van hat to váb bi or to dox gyü -
le ke zet ben újabb mint egy száz -
ezer zsi dó él.

Augs burg, Né met or szág. Ok tó -
ber 29-én ad ják át az Augs bur gi
Bé ke dí jat III. She nu da kopt pá pá -
nak. Ez zel mél tat ják azt az igye -
ke ze tét, hogy fá rad ha tat la nul dol -
go zik a – fő leg egyip to mi – ke -
resz té nyek és a musz li mok kö zöt -
ti kö ze le dé sen. Fé lő, hogy a „for -
ra da lom” győ zel me ese tén er re a
fá ra do zá sá ra még na gyobb szük -
ség lesz.

Er furt, Né met or szág. Egy evan -
gé li kus lap ka to li kus ból evan gé li -
kus sá lett szer kesz tő je egy kö zel -
múlt be li cik ké ben át té ré sé nek
okát Rat zin ger egy ko ri kar di ná lis
(a mos ta ni XVI. Be ne dek pá pa)
egy „bor zasz tó” pré di ká ci ó já ban
je löl te meg. Az el len zé ki po li ti -
kai pár tok pe dig már a pá pa szep -
tem be ri né met or szá gi út ja előtt
éle sen bí rál ták a par la ment el nö -
két, aki nek meg hí vá sá ra mond -
ha tott be szé det az egy ház fő a né -
met par la ment ben, és a pá pai fel -
szó la lás boj kot tá lá sá val fe nye ge -
tőz tek.

Mün chen, Né met or szág. A volt
né met ál lam fő ről el ne ve zett Ro -
man Her zog In té zet köz vé le -
mény-ku ta tá sa sze rint sok kal elé -
ge det teb bek azok a csa lá dok,
ame lyek ben csak az apa ke re si
meg a csa lád meg él he té sé hez
szük sé ges jö ve del met. Ahol
mind két szü lő dol go zik, ott meg
kell szer vez ni a he lyet te sí tést, a
mun ka időt, a gye rek fel ügye le tet,
s ez sok szor ko mo lyabb gon dok -
kal és ki adás sal jár, mint az egy ke -
re set ből va ló élés.

Pá rizs, Fran cia or szág. Ál lí tó lag
csak nem hat mil lió musz lim él az
or szág ban, és az utób bi húsz év -
ben meg két sze re ző dött – két ezer -
re emelkedett – a mo sék, a musz -
lim temp lo mok szá ma. Je len leg is
to váb bi száz öt ven van épü lő ben. 

Bu ka rest, Ro má nia. Ki lenc ven -
éve sen meg halt a zsi dó ból ke resz -
tény hit re tért Ric hard Wurmb -
rand, aki a múlt szá zad hat va nas
éve i ben elő ször ér te sí tet te a nyu -
ga ti köz vé le ményt a kom mu nis ta
bör tö nök ben fo lyó ke resz tény -
kín zá sok ról és ki vég zé sek ről. A
ro mán tit kos rend őr ség, a Se cu ri -
ta te kü lön azért kül dött Nyu gat ra
egy ro má ni ai pa pot, hogy ott
rossz hí rét kelt sék. Ez a ki kül dött
rö vid del Wurmbrand ha lá la előtt
bo csá na tot kért, ami ért el vál lal ta
a szé gyen tel jes fel ada tot.

New York, Egye sült Ál la mok.
Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
te egész ség ügyi osz tá lyá nak je len -
té se sze rint a vi lá gon na pon ta 20
ezer em ber hal meg szív- és ér -
rend sze ri be teg ség kö vet kez té -
ben, tu ber ku ló zis okoz za a ha lá lát
9500-nak, AIDS 9 ezer nek, és 125
ezer új élet meg szü le té sét aka dá -
lyoz zák meg erő szak kal, szin tén
na pon ként.

Han no ver, Né met or szág. Ha tal -
mas vi ta oszt ja meg a ke resz tény
egy há za kat is az ön ál ló pa lesz tin
ál lam eset le ges el is me ré sé nek
ügyé ben. Egye sek Iz ra el meg szál -
ló po li ti ká já nak vé gét re mé lik tő -
le, má sok vi szont Iz ra el lé té nek
fe nye ge tett sé gét lát ják ben ne.
Újabb gon dot okoz a tö rök–iz ra e -
li vi szony meg rom lá sa, va la mint
az arab vi lág ban le zaj ló for ra dal -

mak, fő leg az egyip to mi ha tá sa Iz -
ra el jö vő jé re.

Pa der born, Né met or szág. Az
öku me né le las sult vi lá gá ban meg -
szok tuk, hogy leg alább az egyet -
ér tés hez szük sé ges mi ni mu mo kat
so rol juk fel. Az it te ni öku me ni kus
in té zet ve ze tő je, W. Thör is sen
pro fesszor is ilyen so vány vi gaszt
nyúj tott. Sze rin te elég, ha há rom
pont ban egye zünk: higgyünk Jé -
zus Krisz tus ban, a hi tünk a ke -
reszt ség ben és az úr va cso rá ban
ölt sön tes tet, és kö zö sen érez -
zünk fe le lős sé get a vi lá gért.
Tény leg elég ennyi? Eb ből a kö -
vet ke ző év ez red re sem lesz ke -
resz tény egy ség!

Te he rán, Irán. 2010-ben kö tél ál -
ta li ha lál ra ítél tek egy ke resz tény
lel készt, aki fi a ta lon tért át a
musz lim val lás ból, és egy il le gá lis
ke resz tény gyü le ke zet lel ki pász -
to ra. Az íté le tet bár mi kor vég re -
hajt hat ják, mert az isz lám el ha -
gyá sá nak vád ja tör vé nyes bün te -
tést von ma ga után.

Wit ten berg, Né met or szág. Har -
minc éve foly tat ter mé keny be -
szél ge tést az evan gé li kus–or to -
dox kö zös bi zott ság, amely ti zen -
ötö dik nagy gyű lé sét tar tot ta a re -
for má ció vá ro sá ban. Egy 2012-re
ter ve zett kö zös gyű lés sze ret né
meg vizs gál ni a Szent írás fé nyé -
ben, hogy mit ta nít a két egy ház a
lel ké szi hi va tal ról.

Hel sin ki, Finn or szág. A finn ró -
mai ka to li kus–evan gé li kus bi zott -
ság vé le mé nye sze rint a re for má -
ció kez de té nek öt szá za dik év for -
du ló ját evan gé li ku sok nak és ró -
mai ka to li ku sok nak fel tét le nül
kö zö sen kell meg ün ne pel ni ük.
Ad dig is a tár gya lá sa ik kö zös té -
má ja: „a ke reszt ség és a kö zös ség
nö ve ke dé se”.

Ba ku, Azer baj dzsán. Az azer baj -
dzsá ni kül ügy mi nisz ter és a Va ti -
kán kül kap cso la to kért fe le lős ér -
se ke „tör té nel mi je len tő sé gű” do -
ku men tu mot írt alá, amely a több -
sé gé ben musz lim or szág ban a ró -
mai ka to li kus egy há zat hi va ta los
jo gi in téz mény nek is me ri el. Az
or szág 8,7 mil lió la ko sa kö zül csu -
pán négy száz a ró mai ka to li kus,
ezért az egyez mény nem ara tott
osz tat lan lel ke se dést.

Moszk va, Orosz or szág. Az or to -
dox egy ház mo der ni zál ni kí ván ja
a li tur gi á já ban hasz nált ószláv
nyel vet. Ezt már a 17. és a 20. szá -
zad ele jén is meg pró bál ták. Most
is szük sé ges a li tur gi át a ma hasz -
nált orosz nyelv hez iga zí ta ni, az
üze net jobb meg ér té se vé gett.

Var só, Len gyel or szág. A val lás -
sza bad ság meg hir de té se a 14. szá -
zad ban már a ta tár musz li mok ra
is vo nat ko zott. A len gyel or szá gi
musz li mok az óta is olyan jo go kat
él vez nek, ame lye ket más eu ró pai
or szág nem is mer. Is ko lák ban
val lás ok ta tást vé gez het nek, te -
me té se i ket az isz lám szer tar tás és
gya kor lat sze rint tart hat ják, és
1936 óta ál la mi lag el is mert val lás -
nak szá mí ta nak. Kö rül be lül öt -
ezer len gyel or szá gi ta tár kö ve ti a
musz lim hi tet, de újab ban úgy
har minc ezer re te he tő a fő leg tö -
rök és arab szár ma zá sú be ván do -
rol tak szá ma, akik szin tén musz -
li mok.

Dzi e gi elow, Len gyel or szág. Ti -
ze dik év for du ló ját ün ne pel te a
Len gyel Evan gé li kus Egy ház dia -
kó ni á ja, amely 1999. feb ru ár 10-én
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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

Áld ja meg Is ten a tal pa lat nyi föl det, ame lyet ott ho nod nak hívsz.
Áld ja meg Is ten a ker tet, ame lyet mű velsz és őr zöl.
Áld ja meg Is ten a le ve gőt, amely át jár ja tü dő det, és él tet pil la nat ról

pil la nat ra.
Áld ja meg Is ten a vi zet, amely szom ja dat olt ja, és fel üdít.
Áld ja meg Is ten a jó ízű gyü möl csö ket, az éte le ket, ame lyek

táp lál nak.
Áld ja meg Is ten a köny ve ket, gon do la to kat, ame lyek rád ta lál nak.
Áld ja meg Is ten sze ret te i det, ami ért gon dos kod nak ró lad.
Áld ja meg Is ten ta ní tó i dat, mes te re i det ne ked adott

böl cses sé gü kért.
Áld ja meg Is ten úti tár sa i dat a meg élt hit za rán dok út ján.
Áld ja meg Is ten dol gos ke ze det, ér tel me det és fi gyel me det.
Áld ja meg Is ten a pár ná dat, amely re éj je len te le haj tod fe je det.
Áld ja meg Is ten a föl di éle ted nek em lé kül ál lí tott sír kö vet.
Áld ja meg Is ten élet re szü le té se det és ott hon ra ta lá lá so dat Őná la.
Áld jon meg Is ten, hogy áld hasd és ma gasz tal hasd őt

mind örök ké!
Var ga Gyön gyi

Ado má nyok
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta
a kö vet ke ző ado mányok ér ke ztek:
• Ki gyós sy An na (Nagy ka ni zsa) 1000 Ft
• Sik ló si gyü le ke zet 10 000 Ft
• Mal mői bib lia kör (Svéd or szág) 30 000 Ft

Kö szön jük a tá mo ga tá st! 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).

kap ta meg az ál la mi en ge délyt és
el is me rést. Ki lenc idő sek és fo -
gya té ko sok ott ho na, hu szon hat
dia kó ni ai köz pont, két if jú sá gi
klub és a Wroc law ban mű kö dő,
Lu ther ről el ne ve zett kép zőköz -
pont tar to zik a dia kó ni á hoz. Új el -
nök nő je úgy nyi lat ko zott, hogy
ter ve zik mun ká juk te te mes ki bő -
ví té sét.

Ham burg, Né met or szág. A he lyi
ró mai ka to li kus ér sek bí rál ta az ál -
la mi szo ci á lis mun kát. „Sok szor
az az ér zé sem, hogy tár sa dal munk
töb bet tesz a tönk re ment, mint az
egész sé ges csa lá do kért.” A csa lá -
di konf lik tu so kat ke ze lő ta nács -
adás anya gi tá mo ga tás ban ré sze -
sül, a há zas sá gi ta nács adás ra azon -
ban sem mit nem ad az ál lam.

Va ti kán vá ros. A Ke resz té nyek
Egy sé gét Elő se gí tő Pá pai Ta nács
új ve ze tő je, a sváj ci Kurt Koch kar -
di ná lis sze rint a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség gel együtt ké szül nek
a re for má ció kez de té nek öt szá za -
dik év for du ló já ra. Kö zös nyi lat -
ko za tot ké szí te nek elő – de az elől
a kér dés elől ki tért, hogy lesz-e
kö zös, evan gé li kus–ró mai ka to li -
kus köz pon ti ün nep ség.

Stock holm, Svéd or szág. Csak
tra gi kus ha lá la után meg ta lált nap -
ló ja alap ján döb bent rá a vi lág,
hogy az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze té nek fő tit ká ra, a svéd Dag
Ham mar skjöld mé lyen hí vő Krisz -
tus-kö ve tő volt. Öt ven év vel ez -
előtt, 1961. szep tem ber 18-án ép -
pen Kon gó ba re pült, hogy bé kít -
sen, ami kor ti tok za tos kö rül mé -
nyek kö zött le zu hant a re pü lő gé -
pe, és a fá rad ha tat lan bé ke te rem -
tő ször nyet halt. Ham mar skjöld
ezt ír ta nap ló já ban egy he lyütt:
„Az Ő ke zé ben min den órá nak ér -
tel me van.” 

Tor gau, Né met or szág. A he lyi
vár temp lom ban tar tott öku me ni -
kus is ten tisz te let után meg nyi tot -
ták a há rom száz negy ven ki lo mé -
ter hosszú „szász za rán dok la tot”.
Az út hu szon há rom ál lo má sa azo -
kat a szász vá ro so kat kö ti össze,
ame lyek kel Lu ther nek szo ro sabb
kap cso la ta volt. Ha össze kap csol -
ják a tü rin gi a i ak ha son ló út já val,
ak kor 2017-re, a re for má ció fél év -
ez re des ju bi le u má ra min den kö -
zép né met „Lu ther-vá rost” egy be -
köt nek e za rán dok utak.

Össze ál lí tot ta: G. I.


