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Szent István vonásai
Legkésőbb a 2000. évi millenniumi ünnepségek óta majd minden
magyar településen áll egy Szent
István-szobor. Nincs más olyan
alakja fordulatokban gazdag történelmünknek, akiről annyi műalkotást mintáztak volna, mint első
királyunkról.
Pedig nem is ismerjük, ismerhetjük Szent István alakját. Az ábrázolások sokfélesége legfeljebb a
művészek szándékára utalhat. Az
összekulcsolt kezű, ájtatos férfiról tudjuk, hogy ő volt az ellenfeleivel könyörtelenül leszámoló
uralkodó. A szilárd tekintetű,
kardjára támaszkodó vagy lovon
ülő marcona király pedig azonos a
tudatosan gyakorolt keresztény
hitéből erőt merítő, szeretett fiát
és lehetséges utódját idő előtt elveszítő, esendő emberrel.
Szent István szobrai persze
nem is csupán a személyiség erejét
sugallják. A budapesti Halászbástyától a legkisebb falvak főteréig
– függetlenül művészi színvonaluk tól – a ma gyar ál lam több
mint ezeréves történetére, az állam szerepére, a keresztény ember felelősségére is emlékeztetnek mindnyájunkat.
Akiről ennyi szobor készül, az
nyilvánvalóan példakép. Egy ideált testesít meg, a szobrok gyako-

risága alapján igen sokak, sokunk
számára. A millenniumi évben
sok szó esett róla, mégis mintha az
ideál valós tartalma kissé feledésbe merült volna. S ha magáról Istvánról nem tudunk is sokat, az Imre fiához intézett Intelmekből kiderül, mit tekintett saját maga az államvezetés ideáljának.
A tíz pontban összefoglalt államvezetési tanácsok napjainkban
leggyakrabban idézett mondata a
hatodik, a vendégek befogadásáról szóló fejezetben található:
„Mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő.” Ki tapasztalhatta volna meg jobban e
mondat igazát, mint a diaszpórában élő magyarság? Ugyanakkor
Magyarország is mindannyiunké,
többek között – a magyar mellett
– a szlovák és német nyelvű evangélikusoké is.
Az Intelmek pontjai között van
néhány olyan is, amelyet ritkábban idézünk, noha éppen ezek vihetnek minket közelebb a Szent
István-i ideálhoz.
Tudjuk, hogy augusztus 20. a
katolikus egyházi ünnep átalakulása által lett állami ünneppé, felekezeti hovatartozástól, hitvallástól függetlenül. Az eredet okán is
érdemes emlékeztetni arra, hogy
a középkori felfogás szerint az

István és Gizella megalapítja az óbudai Péter-Pál-templomot – miniatúra a
Képes Krónikából

A Magyar Evangélikus
Konferencia hatéves megbízatása lejár ebben az
esztendőben. A tisztújító
közgyűlés és konferencia
2012. október 20-án lesz
Nyíregyházán. Kérjük az
időpont előjegyzését!

uralkodó nem egyszerűen öröklés
vagy vérségi kötelék által vált azzá, hanem a keresztény hitelveknek megfelelő tettei emelték e pozícióba. Mint István írja: „a hit
tettek híján meghal”, e tettek között pedig kiemelt helyet foglalt
el a fiatal magyar állam megszilárdítása.
A kereszténység felvételének
stratégiai lényege éppen az, hogy
ezáltal a király és állama független maradhatott, nem vált a Német-római Birodalom vazallusává. Az Európa nyugati felén elfogadott értékrendbe illeszkedve
jobb eséllyel őriz het te meg a
nagyhatalmakkal szembeni önálló sá gát, szu ve re ni tá sát. „Légy
erős”, és „légy alázatos” – adja
útravalóul István, világossá téve,
hogy az olykor véres harcokban
is megnyilvánuló erő nem a despota önmagáért való öldöklése. S
amikor biblikus ihletéssel „irgalmasságot akar, és nem áldozatot”, akkor a megértés, a megvilágosodás reményében fordul fiához s népéhez.
István felfogása szerint a jó
uralkodó törekszik államának minél jobb megszervezésére, miközben tudja, hogy a legjobb szervezet sem működhet a megfelelő
szellemi támaszték nélkül. A lenyűgöző állam- és egyházszervezési munkát végző István a szellemi-erkölcsi támaszték kijelölésénél a Tízparancsolatot állítja elénk,

világossá téve, hogy az emberi
együttélés örök érvényű szabályai
mindenkire, alattvalókra és vezetőkre egyaránt vonatkoznak.
Nem mindig könnyű István király államfelfogása, elképzelései
és 21. századi mindennapjaink történései között közvetlen összefüggést találnunk. Túlzás, amikor
a nyugati kereszténység felvételét
– mely kétségkívül hosszú távon
meghatározta külpolitikai orientációnkat – egy mondatban említik európai uniós tagságunkkal. A
Szent István-i keresztény államiságot egy az egyben példaként állítani – szintén gyakori szónoki
fordulat – napjainkban nyilván lehetetlen, még akkor is, ha tudjuk,
hogy a zsidó-keresztény hagyomány az európai demokráciák
többsége számára fontos igazodási pont.
Magyarországnak az év eleje
óta új Alaptörvénye van, melynek
néhány passzusát számos kritika
érte itthon és külföldön. A Himnusz első sorának – „Isten, áldd
meg a magyart!” – idézése nekünk, magyar evangélikusoknak
természetes fohász. Még akkor is
az, ha tudjuk: a hitvallás – az Alaptörvény esetében a Nemzeti hitvallás – a mi fogalmaink szerint nem
feltétlenül a büszkeség kifejezésének műfaja. A Magyar Evangélikus Konferencia számára pedig az
a tény, hogy a magyar állam immáron nemcsak felelősséget érez, ha-

Esküvő: Mitja és Judit
A battyándi (puconci) evangélikus templomban július 21-én Mitja
és Judit, azaz Andrejek Mitja és
Györfi Judit evangélikus lelkésznövendékek fogadtak egymásnak
örök hűséget. A házaspár a budapesti képzés alatt ismerkedett
össze, s a friss muravidéki kötődés
révén több alkalommal is végeztek
lelkigondozást magyar és szlovén

nyelven Lendván és a goricskói
falvakban.
Az eskető lelkész, Györfi Mihály,
Judit édesapja Isten áldását kérte a
fiatal párra, s meggyőződését fejezte ki, hogy Krisztus útjának követése a házasságban egyenlő a
boldogság megtalálásával. A fiatalok ünneplése az egybekelés után
Andrejekék szentbíbori (sebebor-

ci) házának udvarán folytatódott a
késő esti órákig. A fiatal pár egy
évig kötelező továbbképzésen
vesz részt Lipcsében, utána a Muravidéken szeretnének lelkészi feladatokat ellátni. Mivel egymás
nyelvét kiválóan elsajátították, a
magyar és a szlovén liturgia közvetítése sem jelent számukra gondot.
Forrás: nepujsag.net

nem felelősséget is vállal a határainkon kívül élő magyarokért, fontos figyelmeztetés a saját felekezeti felelősségünkre is, amelyet
igyekszünk a jövőben komolyabban venni.
A hit és a tettek kölcsönhatásának tudatosítására manapság mindnyájunknak szüksége van, jobban, mint bármikor. Az a sokat
emlegetett válság a nemzeti közösségre is nagy terheket ró. Ám
az igazán nagy terhek az egyre fogyó keresztény közösségre hárulnak, hiszen mi, öntudatos magyar
evangélikusokként is, a saját közösségünkön túlra is látunk, sorsunk – a többszörös diaszpórahelyzet által – sok más vallású és
nemzetiségű embertársunkéval is
összefonódott.
Bízzunk benne, hogy ha István
király igazi arcvonásai örökre
rejtve maradnak is előttünk, ideálja s az ő „szellemi támasztéka” zsinórmértékül szolgál mindnyájunknak! Mindazoknak, akik felelősséget viselnek szűkebb és tágabb környezetükért, embertársainkért, nemzeti, felekezeti és
egyetemes keresztény közösségünkért.
Prőhle Gergely

A szerző a Magyar Evangélikus
Konferencia (Maek) elnöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője
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Aratási hálaadó ünnep – az új kenyér ünnepe
Textus: 5Móz 8,10–18
„Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz
Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged
Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és
skorpiók vannak; a kiszikkadt földön,
ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek
atyáid. Megsanyargatott és próbára
tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne
gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a
gazdagságot! Hanem gondolj arra,
hogy Istened, az Úr ad neked erőt a
gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett
atyáidnak. Így van ez ma is.”
Kedves Testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
Hálaadó ünnep van. Megköszönjük Istennek a föld termését.
Azt, hogy van újra friss búza, lehet új kenyerünk, sokféle gyümölcs az asztalunkon.
„Áldani fogod Istenedet, az Urat.”
Mert végső soron övé az érdem
mindazokért, ami jókban részünk
lehet. Ő adta a termőföldet, amelyen sok minden megtermett. Bár
volt szárazság, kánikula – amint
nyáron általában szokott kánikula
is lenni –, és voltak viharok is –
amint nyáron általában szoktak
lenni viharok is. És tőle kaptuk –
ajándékba és feladatul – azt a földet is, ahol élünk. Országunkat,
népünket, földrészünket, Euró-

pát, sőt az egész, emberekkel lakott világot is.
Bizony, szűkebb környezetünkben ugyanúgy, mint földünkön
szerte, vannak szárazságok, viharok és sajnos, nem ritkán súlyos
katasztrófákba torkolló jelenségek is. De vegyük észre, hogy a
természeti jelenségeken túli, a lelki értelemben vett szárazságot és
szörnyű viharokat mi magunk,
emberek okozzuk! Családokon,
népen belül, másként gondolkodók között. Bizony, „csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk!” (A metodista énekeskönyv 54. éneke).
„Vigyázz, föl ne fuvalkodjék a
szíved, és el ne feledkezz Istenedről,
az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!”
Az Ószövetség népének újra meg
újra visszatérő alapérzése volt az
egyiptomi fogságból való megszabadulás, amelyet Isten adott
neki Mózes által. Nekünk, az Újszövetség népének hasonló nagy
alap ér zé sünk le het egy má sik
szabadulás, melyet Jézus Krisztus által kaphatunk ingyen, kegyelemből. Ő szerzett számunkra szabadulást a bűn rabságából,
és az örök élet ígéretét adta.
Textusunkban ezután felsorolás következik. Arról olvashatunk
benne, hogy mi mindenért adhatunk hálát Istenünknek.
„Ő vezetett téged a nagy és félelmetes
pusztában, a kiszikkadt földön, ahol
nincs víz.” Voltál-e már, Testvérem, nagy és tikkasztó pusztában?

Soha nem látott méretű „evangéliumi invázió”, robbanásszerű protestáns növekedés tapasztal ha tó La tin-Ame ri ka kon ti nens nyi or szá gá ban, Bra zí li á ban. Talán csak az első század
ősgyülekezeteinek a szaporodása hasonlítható ehhez a spirituális forradalomhoz. A mai, szekularizáció utáni világkorszak
vallási-egyházi új reneszánszának legszembetűnőbb jeleként
Isten napról napra szaporítja a
zöld kon ti nen sen az ő né pét.
De mog rá fu sok, szo cio ló gu sok
kutatják a lelki tavasz mozgatórugóit. Legutóbb a brazil geográfiai és statisztikai intézet (IBGE) jú ni us vé gén köz zé tett
friss adatai lepték meg a világot
az ot ta ni pro tes tán sok el ké pesz tő mé re tű – ugyan ak kor
nyil ván nem csak mennyi sé gi
mutatókkal jellemezhető – növekedéséről.

TÍZ ÉV ALATT 26 MIL LI Ó VAL LET TEK TÖB BEN

Brazília evangéliumi protestáns
népessége az elmúlt tíz év alatt 16
millióról 42,3 millióra ugrott, ami
elképesztő mértékű növekedés –
áll a jelentésben.

Erősen változó felekezeti
arányok –
a számok meglepő üzenete
A 2010-es adatokat publikáló tudományos felmérés azt is jelzi,
hogy három évtized alatt a főként
pünkösdi, a Szentlélek befolyása
alatt álló új protestáns (karizmatikus, evangéliumi, pünkösdi) mozgalom befolyása a brazil népességben 6,6%-ról 22,2%-ra nőtt.
Ezzel szemben a klasszikusan
katolikusnak tartott dél-amerikai
országban a római katolikusok
száma csökken. Tíz éve a lakosság
73,6%-át tették ki, 2010-re ez az
arány 64,6%-ra mérséklődött. A
visszaesés a hatalmas ország min-

Nem a Hortobágyra gondolok,
még csak nem is a Szaharára. Olyan
időszakokra, amikor nincsen benned és körülötted semmi más, csak
sivárság, rettenetes szomjúság és
esetleg egy-egy csalóka délibáb.

„Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid.”
Isten adhat nekünk új látásokat,
új énekeket, új áldásokat, új békes sé get. Mind eze kért le gyen
neki dicsőség!

Mózes és Izráel népe a saját bőrén
ismerte meg ezeknek az időszakoknak a szörnyű voltát. Hasonlót már
én is tapasztaltam életemben. De
Isten irgalmas szeretete, amely
egykor a zsidó népet is vezette, engem is kivezetett a pusztaság szorításából.

„Megsanyargatott és próbára tett,
hogy végül is jót tegyen veled.” Ez
történt a vándorló izráeliekkel.
Így történt korábban Jákóbbal,
később Dániellel, Jóbbal, és
hosszasan sorolhatnánk. Bizonyára nekünk magunknak is vannak
ilyen élettapasztalataink.

A protestánsok „nagy ugrása”
den régiójában kimutatható, legerőteljesebben az északi területeken. Itt a 2000-ben rögzített
71,3%-os katolikus többség 2010re 60,6%-ra esett vissza. Ez idő
alatt ebben a régióban a protestánsok aránya viszont 19,8%-ról
28,5%-ra nőtt.
Rondonia államban, az ország
északnyugati részén volt a legnagyobb a protestáns növekedés,
33,8%-os; ezzel szemben Piauí államban – Brazília északkeleti részén – tapasztalható a legkisebb
mértékű: 9,7%-os. Ez utóbbi államban a katolikus egyház nemcsak megtartotta, hanem növelni
is tudta befolyását. A lakosság
85,1%-a katolikus. Legkisebb a katolikusok aránya – 45,8% – Rio de
Janeiro államban.
Az intézet által közzétett kutatási eredmények a vallásos lakosság összetételét az alábbi mutatókkal jellemzik: nem, neveltetés,
iskolázottság, etnikai hovatartozás és életkor. Érdekesség, hogy a
férfiak aránya a katolikusok között magasabb (65,5%), mint a nőké (63,8%).
Figyelemre méltó a korosztályok szerinti megoszlás is. A katolikus népesség zömében negyven
év felettiekből áll, ellenben az
evangéliumi protestánsok között
magas a gyermekek és a kamaszkorúak aránya: az 5–9 éveseké
25,8%, a 10–14 éveseké 25,4%.

Vallások mozgásban –
milliókat mozgató hit
A vallás és közélet kutatására
2001-ben Washingtonban (USA)
létrehoztak egy pártokhoz nem
kötődő, független intézetet, a

Pew Forumot. Az intézet 2011 végén közzétett adatai szerint a világ legtöbb keresztényt számláló
országa az Amerikai Egyesült Államok, a második helyen pedig
Brazília áll.
Brazíliában háromszor annyi a
keresztény, mint Németországban; itt él a világ keresztény népességének 8%-a, míg az országban a
keresztények aránya az összlakosságot tekintve 90%.
A kontinensnyi
országba a 16. században a portugálok
vitték be a kereszténységet, akkor a
római katolicizmust.
1950-ben még az ország
lakosságának 94%-a volt
római katolikus, 1980ban 90%-a, 2000-ben pedig már csak 74%-a. De
még így is Brazíliában él
a világ legnagyobb katolikus közössége: 134 millió lélek.
A protestánsok aránya az összlakosságban 1940-ben még csak
2,6% volt.
Emilio Willems könyve az érzékelhető trendváltozásról 1967ben jelent meg, ezzel a címmel: Az
új hit követői – Kulturális változás és
a protestantizmus feltörekvése Brazíliában és Chilében. II. János Pál
pápa 1980-ban tett brazíliai látogatásakor már így fogalmazott a
világsajtó: „A pápa látogatást tett
a pünkösdi(sta) Brazíliában.”
Kétségtelenül hatalmas a növekedés, az 1940-es adatokhoz képest 2000-re csaknem tízszeres.
Az a különös, hogy a karizmatikus, „szentlelkes” mozgalom szívó hatása olyan erős, hogy ma már

a brazíliai római katolikusoknak a
fele azonosul az új protestáns
mozgalommal.

Evangéliumi invázió –
hatalmas lelki „svung”
Nem véletlen, hogy az evangéliumi szerző, misszionárius, író,
Samuel Rhea Gammon 19. század
vé gén ke let ke zett prog ram adó
műve, a Brazil evangéliumi invázió ma is igen népszerű.
A szerző prófétai látomása az ország lelki
új já szü le té sé ről a
szemünk előtt zajlik. Igaz, ő ezt csak
hitben láthatta, erősen remélte. Bekövetkezett.
A brit The Guardian
napilap 2009. szeptember 29-i számában brazíliai vallási helyzetképet közölt. Ebben Antonio Flávio Pierucci, a Sao Pauló-i
egye tem szo cio ló gi ai in té ze té nek vallásszociológia-professzora elemzi a kialakult helyzetet.
Az evan gé li u mi rob ba nás nak
szerinte történelmileg – nem lelkileg – nézve két fontos kiváltója
volt. Az egyik az, hogy a 19. század végén teret nyert a vallásszabadság, majd a brazil köztársaság
megszületésével a római katolikus egyház elvesztette monopolhely ze tét. A má sik pe dig az,
hogy az 1964–68 közötti katonai
diktatúra hatalmas lelki sivatagot
„teremtett”, s millió lélekben támadt fel a spirituális megújulás
vágya.
A professzor szerint az új protestáns egyházak igen jól élnek a

„Gondolj arra, hogy Istened, az Úr
ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét,
amelyre esküt tett atyáidnak.” Itt
eszembe jutnak a Példabeszédek
könyve 30,7–9 versei: „Szegénységet
vagy gazdagságot ne adj nekem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: Kicsoda az
Úr? Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem
nevével!” Hozzám illendő eledellel
– ami ott tart engem Isten közelében. Ha a gazdagság tántorítana el,
avagy a szegénység: Istentől kérjük és várjuk azt, ami hozzánk illő.
Ami ott tart minket őnála.
Mindezek mellett és ezeken túl
– ahogy korábban már szó volt erről – mi már magáért Jézus Krisztusért is hálát adhatunk. Megköszönhetjük, hogy közel hozta az
embervilághoz a szerető mennyei
Atyát. Megköszönhetjük a benne
kapott szabadságot, az újrakezdés
lehetőségét.
„Így van ez ma is” – olvassuk
igénk befejező mondatában. És
hitünk szerint így is marad, hiszen
Jézus Krisztus Urunk megígérte:
„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Ámen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk,
köszönjük, hogy szeretsz minket. Hálát adunk, hogy megadod nekünk
mindazt, amire lelkünknek és testünknek szüksége van. Köszönjük,
hogy minden új napon megtapasztalhatjuk a te jóságodat. Ámen.
Görög Zoltán

média és a marketing eszközeivel,
de a hagyományos protestáns közösségekben is észlelhető a megújulás. Hatalmas lelki „svungban”
él az ország. Ennek egyik valóban
fantasztikus bizonyítéka volt a Jézus-menet, egészen pontosan a
Menetelés Jézusért elnevezésű rendezvény, amelyen több mint háromillió hívő vett részt 2005. május 26-án Sao Paulóban.

A fiataloknak kötődés,
közösség kell –
ezt adjuk nekik?
Az új protestáns közösségek 2010ben 34 ezer misszionáriust bocsátottak ki a nagyvilágba. A brazil
parlament tagjainak közel fele
egyházilag elkötelezett szenátor,
többségük új protestáns. Igen fontosnak tekintik, hogy a fiataloknak értékes közösséget, közösségi élményt, „feelinget” és kötődést kínáljanak. Így fogalmaznak:
„A fiataloknak kellenek az olyan
helyek, ahol találkoznak egymással. A valahová, valakihez tartozás igénye igen erős náluk. Speciálisan vonzódnak, kötődnek Jézushoz is – s ezt találják meg nálunk, az evangéliumi új protestáns
közösségekben.”
Márpedig hogy akié az ifjúság,
azé a jövő, ez nemcsak Brazíliában, hanem hazánkban is igaz. Ott
az ifjúság az egyszer már eljött és
majd újra eljövendő Úr Jézus kezében van, s ezért nem téved el,
nem vész el. És van hit által egészséges lendülete, megtartó lelki közössége. Nálunk pedig? Ki ad számot s kinek a hazai ifjúság egyre
visszásabb helyzetéről, széteső
képéről? Nálunk mit mutatnának
a nem létező vagy alig figyelembe vett vallásszociológiai statisztikák? Kié az ifjúság Magyarországon?
Dr. Békefy Lajos
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Mégis élünk

Véget ért az aratás

Pillanatkép a Rajna-vidéki és Vesztfáliai Magyar Protestáns
Gyülekezet mindennapjairól

Evangélikus énekeskönyv – 490.

Az Útitárs 2011. augusztusi számában – Gábry Sándor tiszteletes
úr nyugdíjba vonulása után –
megjelent egy gyülekezetünket
érintő beszámoló. A két tartományi evangélikus egyház – egy zsinati határozat alapján – az eddig
finanszírozott magyar evangélikus lelkészi állást Gábry Sándor
nyugállományba vonulásával megszüntette, és törölte a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást is. Így
szinte kilátástalannak látszott ötvenkét éve alapított gyülekezetünk fennmaradása.
2. Amit Isten megígért Még Noénak régen, Hogy amíg lesz ez a föld,
Aratás is lészen: Ím, betölt, mert a föld, Termését megadta: Hű a népek
Atyja!
3. Jó reményben hullt a mag A föld rejtekébe. Felsarjadt a zöld vetés, És
az Úr megvédte. ő adott harmatot Az eltikkadt földre, És úgy lett
gyümölcse.
4. Alázzuk meg magunkat, Ha így áld az Isten, Hiszen jóra érdemünk
Nékünk soha sincsen, Mert szívünk, életünk Oly rest a jótétre, A
gyümölcstermésre.

közel százan jöttek el. A prédikációból – Nóé hitét, bizalmát és engedelmességét megismerve – tanulságként magunkkal vittük:
„Akkor is fogadd meg az Úr rendelését, ha ma még nem látod értelmét.”
Együttlétünket az is színesítette, hogy Márta asszony újra megnyerte Zambelly Bianka operaénekesnőt, hogy eljöjjön közénk:
először kuruc dalokat, műsora
második részében pedig magyar
népdalokat énekelt.
A lelki táplálék mellett a bőséges testi táplálékra is gondoltak a
szervezők. Nagyon finom bográcsgulyást kaptunk.
Gergely Péter zongoraművészünk ebéd után játszott, fülbemászó csárdásaira egy Erdélyből
érkezett házaspár még táncra is
perdült; őket aztán többen is követték. A jelen lévő aranyos gyermekek megtanultak egy hosszú
dalt, ennek előadásával ajándékoztak meg bennünket. A délutáni programban az egyik csoport
tudományos filmet látott Nóé bárkájáról, a másik pedig bibliai rejtvényt fejtett meg.
A díjkiosztás hatalmas meglepetés volt. A tiszteletes asszony tortaremekeit kapták a csillogó szemű nyertes gyermekek: futballpálya, labda, nyitott könyv Biblia alfa-ómegával, csokitorta, mézes
sütemény bibliai „alapanyagokból”… Köszönjük!
A Jóisten áldását kérjük erre a
megindult munkára.
Sturz-Koritsánszky Sára

Szélrózsa-levél

KISS TAMÁS FELVÉTELE

zunk benne, hogy ez kitart addig,
amíg az egyesületen keresztül juttatott támogatás megérkezik.
Mindezek ellenére Márta aszszony elhivatottsága nagy pezsdülést hozott a gyülekezet életébe.
Nagyszerű prédikációi közvetítették az evangéliumot, emelkedett
az istentiszteleteken részt vevők
száma, és végre megjelent az ifjúság is.
Generációváltás? Mindenesetre meglepő volt, hogy több alkalommal a harminc alattiak domináltak összejöveteleinken. A kölni istentiszteletek után például a
szeretetvendégség átalakul ifjúsági találkozóvá. Hívő, nem hívő,
mást hívő, illetve „kereső” magyar fiataloknak van alkalmuk
vallásról, morálról, filozófiáról,
emberismeretről és az élet aktuális kérdéseiről diskurálni, elgondolkodni – és mindehhez lelkipásztori vezetést kapnak. A résztvevők száma itt is nő.
Tíz hónap telt el a 2011. szeptemberi újrakezdés óta. A szintén
sok nehézséggel küzdő deutzi
gyülekezet – amennyire a körülményei engedték – befogadott
minket, helyet biztosított számunkra. Szeptemberben közös istentiszteletre készülünk, melyre a
deutzi gyülekezet százötven éves
jubileumi ünnepségén már elhangzott a meghívás.
Június 23-án Aachenben gyülekezeti napot tartottunk. Aznap
számtalan iskolai, lakóhelyi és
más összejövetel volt a városban,
mégis – gyermekekkel együtt –

5. Bűnbánó, hálás szívvel, Atyánk, áldj meg minket! Az termi jó
gyümölcsét Szeretetnek, hitnek. Dicsérjen, hirdessen Minden áldás
téged! Zengjen hálaének!
Payr Sándor (1861–1938)

A középső napon a Kehely sátorban a pódiumbeszélgetés témája a Magyar
Evangélikus Konferencia (Maek) volt. Képünkön (jobbról balra) Adorjáni
Dezső Zoltán püspök (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház), dr.
Lackner Pál főtitkár (Maek) és a beszélgetés koordinátora, Pángyánszky
Ágnes lelkész vita közben.

Rajtra készen

FOTÓK: EMERITZY GÉZA

Az egyetlen reménység egyesület alapítása volt, ugyanis a német
egyház a jövőben – megfelelően
ki dol go zott „pro jek te ken” ke resztül – csak egyetlen közös magyar egyesületet támogat. Mivel
jelenleg a németországi magyar
protestáns gyülekezetek mindegyike sajátos, egyéni körülmények között működik, a Holzhaus en ben 2012-ben meg ala kult
egye sü le ti szö vet ség fel ada ta
lesz a Németországi Protestáns
Egyház (EKD) juttatásának szerve zett, „igaz sá gos” el osz tá sa.
Mindez azonban nagyon távoli,
nagyon bizonytalan.
Gyülekezetünk a maga szórtságában és az eddigi anyagi támogás
megszűnése miatt nem sok reménnyel tekinthetett a jövőbe. A
presbitérium sok tervet fontolgatott, átmeneti megoldásokat keresett, eredmény nélkül.
És akkor megtapasztalhattuk
Urunk kegyelmét.
Elküldte hozzánk Gulyás Márta
tiszteletes asszonyt, aki elfogadta
a felkérést, és a jelenleg betöltött
félállása melletti szabad idejében
fizetés nélküli, tiszteletbeli lelkipásztori munkát vállalt gyülekezetünkben.
Gulyás Márta fiatal református
lelkészként Gödöllőn egy idősotthon vezetője volt. Onnan települt
át Kölnbe, miután házasságot kötött korábbi lelkészünkkel, Gulyás
Kornéllal. Hamarosan özvegységre jutott. Kölnbe érkezése után
szinte azonnal a Deutschlandfunk
rádiónál kapott állást, majd munkáját a Deutsche Wellénél folytatta, ahol a mai napig is félállásban dolgozik. Ez okból vált sajnos
szükségessé az istentiszteletek
számának csökkentése.
Anyagi támogatást egyelőre sehonnan nem kapunk. A gyülekezet a nehéz időkre félretett aranytartalékából és önkéntes adományokból csak a legszükségesebbeket tudja fedezni, így például a lelkész útiköltségét, bérleti díjakat,
biztosítási, postai díjakat stb. Bí-

A hagyományos közép-európai
gondolkodásban szeptember és az
iskolaév szervesen összetartozik.
Az augusztus 20-i ünnepek után a
kisdiákok és a szülők gondolatban
már az iskolára fókuszálnak (tapasztalataim szerint ez a nagyobb
diákok esetén nem mindig történik így…).
Nagyon eltérő távolságokat gondolunk végig a tanév kezdetén.
Van, aki a hétvégét várja, más az első szünetre készül. A nagyobbak
már a tanéven túl is látnak, hiszen
eredményeikkel a továbbtanulást,
ezzel pedig egész életüket határozzák meg. A művészek, sportolók
életét egyes, kiemelkedően fontosnak tartott versenyek szakaszolják
– mint az e sorok írása közben is
zajló olimpiai játékok.

Minden tanév új feladatot jelent
az iskolafenntartásban is, hiszen a
szabályok, az igények és lehetőségek koordináta-rendszerében kell
– ha nem is az ideális, de – a lehető
legjobb helyet megtalálni.
„Nem az iskolának, hanem az
életnek tanulunk” – hallottuk sokszor, tán mondtuk is párszor. A
keresztyén ember számára persze
a mondat hosszabb: az örök életre
tanulunk. Nemcsak tantárgyakat
– ideértve a hittant is –, hanem
emberséget, tisztességet, alázatot, reménységet is. Akkor is, ha
ezek ma nem tartoznak a népszerű,
sokak által választott szakokhoz.
Mert ezekkel juthatunk – nem földi álláshoz, hanem mennyei polgársághoz.
LP
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Hírek, kitekintés
Kijev, Ukrajna. Hétmillió olyan
kiskorú gyermeket tartanak számon az országban, akik szinte
„árvákként” nőnek fel, szüleik
ugyanis a jobb kereset reményében külföldre mentek dolgozni.
Eközben viszont az országban a
szociális területen, a gondozói
munkakörben egyre nő a betöltetlen állások száma.
Köln, Németország. Egy helyi
bíróság az emberi méltóság és
sérthetetlenség elleni bűnténynek
ítélte a fiúk körülmetélését. Óriási
felzúdulást váltott ki ez a döntés
zsidók és muszlimok között egyaránt. Az előbbiek a vallásszabadság elvének durva megsértését vetik a bíróság szemére, a muszlimok pedig az erőszakos integrálási kísérlet egyik eszközének tekintik a döntést. A parlament sietve biztosította őket arról, hogy az
ítéletből nem lesz törvény.
Leuven, Belgium. A Vatikán
megtiltotta a perui római katolikus egyetemnek, hogy a „pápai”
és a „római katolikus” szavakat
használja a nevében, mert túl önálló és liberális volt. S úgy látszik, ennek híre ment. Most a
nagy hí rű bel gi u mi ka to li kus
egyetem „lázadt fel” a tudományos kutatás szabad gyakorlása
érdekében és az egyházi befolyás csök ken té sé ért. Egy elő re
el ér ték, hogy az egye tem nek
nem szük sé ges a „ka to li kus”
megnevezést viselnie: egyszerűen Leuveni Egyetemnek nevezheti magát.
Bonn, Németország. Nem hivatalos becslések szerint az ország 81,8 millió lakosának vallási
megoszlása így fest: 24 millió római katolikus, 23 millió evangélikus; 700 ezren élnek úgynevezett
„szabadegyházakban”; 4,5 millió
a muszlimok és 300 ezer a zsidók
száma. De a legnagyobb „felekezet” az egyéb vallásokhoz tartozóké, illetve a vallástalanoké:
26,8 millió.
Oslo, Norvégia. Az ország lakosságának állítólag tíz százaléka
vallástalan. Ezekre akar tekintettel lenni a kulturális ügyek miniszternője. Mivel pedig norvégül a temetőnek kirkegard, tehát
templomkert a neve, ez sértően
hathat a tíz százalékra. Ezért ezután a norvég temetők hivatalos
neve gravplass, azaz sírtér lesz.
Osnabrück, Németország. Egy
elismert Közel-Kelet-szakértő
szerint a nagyon kérdéses szíriai
konfliktusnak egyértelmű kárvallottjai egészen biztosan az ott élő
keresztények lesznek. A jelenlegi
politikai rendszerben semmi bántódás nem éri őket. Ugyanúgy,
mint ahogyan korábban az iraki
keresztények is békében élhettek
mindaddig, amíg az amerikaiak le
nem rohanták az országot. Irakban már alig lehet keresztényekről beszélni: vagy elmenekültek,
vagy elpusztították őket. S ha ehhez a tragikus véghez nyugati segítséggel kerültünk közelebb, akkor ennek felelőssége alól a nyugati kormányokat senki föl nem
mentheti.
Vatikánváros. A bajor miniszterelnök római látogatása alkalmával – pápai utasításra – részesülhetett az oltáriszentségben.
Kritikusok meg is támadták ezt a
kivételezést, hiszen Horst Seehofer
elvált ember, a római katolikus
egyház pedig az elváltakat mindmáig kizárja ebből a kegyelemből.
A berlini római katolikus érsek sietett a pápa védelmére. Szerinte
XVI. Benedek nem tett mást, mint

amit minden jó lelkipásztor tett
volna a helyében…
Düsseldorf, Németország. A
legnépesebb német tartományban
a 2012–13-as tanévben egymillió
római katolikus, 991 ezer evangélikus és 320 ezer muszlim iskolás
szabadon választhatja meg, melyik vallásoktatásban kíván részesülni. Elsőként az országban itt
lesz a muszlim vallásoktatás is
rendes iskolai tárgy.
London, Anglia. Az anglikán
egyház érseke élesen bírálta a minisz ter el nök Big So ci ety, az az
Erős társadalom nevű szociálpoliti kai prog ram ját. A terv bi zonnyal ar ra épül, hogy mi nél
több polgár gondoskodjék a saját
szo ci á lis el lá tá sá ról. Az ér sek
szerint ez csak átlátszó kísérlet
arra, hogy az állam kibújjon szociális felelőssége alól.
Gütersloh, Németország. Az
Antiókhiai Szír Ortodox Egyház
pátriárkája a Szent Efraim-rend
nevű kitüntetést adományozta
Gerhard Duncker egyháztanácsosnak, aki kilenc éven át volt lelkésze a Törökországban élő németeknek, s ezalatt sokszor emelte
fel szavát a keresztényeket ért
jogsértések ellen.

Asunción, Paraguay. Államcsínnyel űzték el hivatalából Fernando Lugo államelnököt, római
katolikus püspököt. Már elnökké választása előtt is a „szegények püs pö ké nek” ne vez ték.
Nagybirtokosok felrótták neki,
hogy a szegények javára akart
föld re for mot vég re haj ta ni, és
megbuktatták. Az eset pikantériája, hogy az új, liberális elnököt,
aki a gazdagok jelöltje volt, és
aki – nyilván hálából – nem kezdeményez földreformot a szegények javára, mind a német fejlesz té si mi nisz té ri um, mind a
Szentszék támogatja.
Brüsszel, Belgium. Az Európai
Unió (EU) élelmiszer-hivatala javasolja, hogy tegyen eleget az elnökség az amerikai, rossz hírű
Monsanto tröszt kérésének: ez a
világpiacot szinte teljesen kézben
tartó vetőmagvállalat génkezelt
szóját akar az EU-ba juttatni.
Szakértők szerint a mag méregmaradékokat tartalmaz, és veszélyt jelenthet az újszülöttekre.
Tunisz, Tunézia. A Barnabas
Found nevű keresztény segélyszervezet jelentése szerint muszlim radikálisok lefejeztek egy fiatal férfit, aki áttért a keresztény
hitre. Újabb szomorú mozzanata
ez a világszerte dúló keresztényüldözésnek, egyszersmind bizonyítéka annak, hogy nyugati kormányok részéről végzetes tévedés az úgynevezett „arab tavasz”
pusztításait támogatni. A lefejezést az Egyiptom ma című tévéműsor videóról sugározta.
Freiburg, Németország. Az állami etikai bizottságban nem ülhetnek római katolikus teológusok – döntötte el a katolikus püspöki konferencia. Nem támogathatják a kormánynak azt a tervét,

Tűnődés
hogy engedélyezi a preimplantációs diagnosztikai kutatásokat
(PID), amelyek oda vezetnének,
hogy emberek dönthetnének arról, kinek szabad megszületnie, és
kinek nem. Ez a szelektálási eljárás nem egyezik a kereszténység
tanításával.
Vatikánváros. Amerikai római
katolikus tudósító lesz a Szentszék sajtóhivatalának és az államtitkárságnak a koordinátora. Greg
Burke a konzervatív Opus Dei félig
illegális római katolikus egyházi
mozgalomnak a tagja. Megfigyelők szerint ez újabb jele annak,
hogy a pápa szeretné visszacsalogatni hatalma alá a szélsőséges hagyományos irányzatokat.
New Orleans, USA. A Déli
Baptista Szövetség – amely 16
mil lió tag gal az or szág leg na gyobb protestáns egyháza – történelme folyamán először választott színes bőrű elnököt Fred Luter személyében. Az orleansi lelkész igen nehéz feladatot vállalt
magára.
Drezda, Németország. A szász
evangélikus egyház elbocsátotta
szolgálatából azt az országos ifjúsági lelkészt, aki vagy kétszáz társával együtt kiáltványt írt alá,
amelyben alkalmatlanságát veti az
egyházvezetés szemére. A tiltakozó jegyzék aláírói azt kifogásolták, hogy az egyházi zsinat döntése értelmében egynemű lelkészi
párok lakhatnak együtt gyülekezeti parókiákon.
Belfort, Franciaország. Megtartotta első gyűlését a Francia
Egyesült Protestáns Egyház, miután hosszas tárgyalások végén
megegyeztek az evangélikusok és
a reformátusok. Így most 272 ezer
lelket számlál majd az új egyház.
A hivatalos, végső döntést jövő év
májusában hozza majd meg az első
közös zsinat.
Ngaounderé, Kamerun. Az ország evangélikus-lutheránus egyházában most szenteltek először
lelkésszé nőket. A csaknem háromszázezer lelket számláló egyház 180 férfiból álló lelkészi karába ez alkalommal 3 női lelkész került be.

Az emberi identitás sokrétegű.
Nyelvi, vallási, nemzeti, regionális és helyi összetevői bizonyosan
vannak, de valószínűleg a munka
és a család hatásai is könnyen kimutathatók, tán még az egyesületeké is.
Ezekben a hetekben munka
vagy a pihenés közben fél szemünk vagy fél fülünk az olimpiára
figyel. Eközben vettem észre,
hogy ha két külföldi (játékos vagy
csapat) mérkőzik egymással, tudatos döntés nélkül is általában az
evangélikus országbelinek szorítok. Már majdnem felépítettem
ennek kapcsán egy, a tudat és fele-

kezeti kötődés kapcsolatáról szóló feltevést, mígnem az e sorok
írását megelőző nap az Izland–Magyarország férfikézilabda-nyolcaddöntőt néztem. A két
félidő meg a dupla hosszabbítás
összesen nyolcvan perce alatt
egyértelműen nem a felekezeti
kötődés volt a domináns.
Az örök élet összefüggésében
mindezek a mulandó kategóriába
kerülnek majd. Mégis jó időnként
a megosztottság, a valós vagy virtuális távolságok felett az egység,
a közösség megtapasztalása. De
elegendő ez csak négyévente?
LP

Áldás és békesség
Evangélikus énekeskönyv – 485.

2. Minket az Úristen Nem teremtett kósza szélnek, Mert helyünk van
itten, Ahol őseink is éltek. Itt a hazánk, s bárhova térjünk, Ennek
emléke marad vélünk, Távoli tájról ide érzünk.
3. Egymásért élhetünk És együtt a nagyvilágért. Megváltónk van
velünk, Mindenkiért ő ontott vért. Szent keresztfája megjelölte:
Szolgálatának ez a földje. Áldjuk, kövessük mindörökre!
Bodrog Miklós (1929–2009)
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Berlin, Németország. Egy felmérés szerint az ország lakosságának csak huszonöt százaléka szavazott az üzletek vasárnapi nyitva
tartása mellett. Most ki kell várni,
hogy a törvényhozók tekintettel
lesznek-e a lakosság véleményére,
vagy inkább az üzleti világnak
akarnak kedvezni.
Va ti kán vá ros. Áp ri lis 16-án
töltötte be 85. életévét a pápa.
Így ő a legutóbbi száz év legkorosabb katolikus egyházfője. XVI.
Benedek tart még egy rekordot:
hét német származású elődjének
mindegyikénél hosszabb ideje viseli tisztségét.
Jeruzsálem. Wolfgang Schmidt,
a badeni tartományi egyház lelkésze lett az új jeruzsálemi evangélikus német prépost. A Megvál tás ról el ne ve zett dóm temp lom lelkészének munkaterülete
nemcsak Izrael, hanem a palesztin területek is.
Összeállította: G. I.
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