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Leg ké sőbb a 2000. évi mil len ni u -
mi ün nep sé gek óta majd min den
ma gyar te le pü lé sen áll egy Szent
Ist ván-szo bor. Nincs más olyan
alak ja for du la tok ban gaz dag tör -
té nel münk nek, aki ről annyi mű al -
ko tást min táz tak vol na, mint el ső
ki rá lyunk ról. 

Pe dig nem is is mer jük, is mer -
het jük Szent Ist ván alak ját. Az áb -
rá zo lá sok sok fé le sé ge leg fel jebb a
mű vé szek szán dé ká ra utal hat. Az
össze kul csolt ke zű, áj ta tos fér fi -
ról tud juk, hogy ő volt az el len fe -
le i vel kö nyör te le nül le szá mo ló
ural ko dó. A szi lárd te kin te tű,
kard já ra tá masz ko dó vagy lo von
ülő mar co na ki rály pe dig azo nos a
tu da to san gya ko rolt ke resz tény
hi té ből erőt me rí tő, sze re tett fi át
és le het sé ges utód ját idő előtt el -
ve szí tő, esen dő em ber rel. 

Szent Ist ván szob rai per sze
nem is csu pán a sze mé lyi ség ere jét
su gall ják. A bu da pes ti Ha lász bás -
tyá tól a leg ki sebb fal vak fő te ré ig
– füg get le nül mű vé szi szín vo na -
luk tól – a ma gyar ál lam több
mint ezer éves tör té ne té re, az ál -
lam sze re pé re, a ke resz tény em -
ber fe le lős sé gé re is em lé kez tet -
nek mind nyá jun kat.

Aki ről ennyi szo bor ké szül, az
nyil ván va ló an pél da kép. Egy ide -
ált tes te sít meg, a szob rok gya ko -

ri sá ga alap ján igen so kak, so kunk
szá má ra. A mil len ni u mi év ben
sok szó esett ró la, még is mint ha az
ide ál va lós tar tal ma kis sé fe le dés -
be me rült vol na. S ha ma gá ról Ist -
ván ról nem tu dunk is so kat, az Im -
re fi á hoz in té zett In tel mek ből ki de -
rül, mit te kin tett sa ját ma ga az ál -
lam ve ze tés ide ál já nak. 

A tíz pont ban össze fog lalt ál -
lam ve ze té si ta ná csok nap ja ink ban
leg gyak rab ban idé zett mon da ta a
ha to dik, a ven dé gek be fo ga dá sá -
ról szó ló fe je zet ben ta lál ha tó:
„Mert az egy nyel vű és egy szo ká sú
or szág gyen ge és esen dő.” Ki ta -
pasz tal hat ta vol na meg job ban e
mon dat iga zát, mint a di asz pó rá -
ban élő ma gyar ság? Ugyan ak kor
Ma gyar or szág is mind annyi un ké,
töb bek kö zött – a ma gyar mel lett
– a szlo vák és né met nyel vű evan -
gé li ku so ké is. 

Az In tel mek pont jai kö zött van
né hány olyan is, ame lyet rit káb -
ban idé zünk, no ha ép pen ezek vi -
het nek min ket kö ze lebb a Szent
Ist ván-i ide ál hoz.

Tud juk, hogy au gusz tus 20. a
ka to li kus egy há zi ün nep át ala ku -
lá sa ál tal lett ál la mi ün nep pé, fe le -
ke ze ti ho va tar to zás tól, hit val lás -
tól füg get le nül. Az ere det okán is
ér de mes em lé kez tet ni ar ra, hogy
a kö zép ko ri fel fo gás sze rint az

ural ko dó nem egy sze rű en örök lés
vagy vér sé gi kö te lék ál tal vált az -
zá, ha nem a ke resz tény hit el vek -
nek meg fe le lő tet tei emel ték e po -
zí ci ó ba. Mint Ist ván ír ja: „a hit
tet tek hí ján meg hal”, e tet tek kö -
zött pe dig ki emelt he lyet fog lalt
el a fi a tal ma gyar ál lam meg szi lár -
dí tá sa. 

A ke resz tény ség fel vé te lé nek
stra té gi ai lé nye ge ép pen az, hogy
ez ál tal a ki rály és ál la ma füg get -
len ma rad ha tott, nem vált a Né -
met-ró mai Bi ro da lom va zal lu sá -
vá. Az Eu ró pa nyu ga ti fe lén el fo -
ga dott ér ték rend be il lesz ked ve
jobb eséllyel őriz het te meg a
nagy ha tal mak kal szem be ni ön ál -
ló sá gát, szu ve re ni tá sát. „Légy
erős”, és „légy alá za tos” – ad ja
út ra va ló ul Ist ván, vi lá gos sá té ve,
hogy az oly kor vé res har cok ban
is meg nyil vá nu ló erő nem a des -
po ta ön ma gá ért va ló öl dök lé se. S
ami kor bib li kus ih le tés sel „ir gal -
mas sá got akar, és nem ál do za -
tot”, ak kor a meg ér tés, a meg vi lá -
go so dás re mé nyé ben for dul fi á -
hoz s né pé hez. 

Ist ván fel fo gá sa sze rint a jó
ural ko dó tö rek szik ál la má nak mi -
nél jobb meg szer ve zé sé re, mi köz -
ben tud ja, hogy a leg jobb szer ve -
zet sem mű köd het a meg fe le lő
szel le mi tá masz ték nél kül. A le -
nyű gö ző ál lam- és egy ház szer ve -
zé si mun kát vég ző Ist ván a szel le -
mi-er köl csi tá masz ték ki je lö lé sé -
nél a Tízpa ran cso la tot ál lít ja elénk,

vi lá gos sá té ve, hogy az em be ri
együtt élés örök ér vé nyű sza bá lyai
min den ki re, alatt va lók ra és ve ze -
tők re egy aránt vo nat koz nak.

Nem min dig könnyű Ist ván ki -
rály ál lam fel fo gá sa, el kép ze lé sei
és 21. szá za di min den nap ja ink tör -
té né sei kö zött köz vet len össze -
füg gést ta lál nunk. Túl zás, ami kor
a nyu ga ti ke resz tény ség fel vé te lét
– mely két ség kí vül hosszú tá von
meg ha tá roz ta kül po li ti kai ori en -
tá ci ón kat – egy mon dat ban em lí -
tik eu ró pai uni ós tag sá gunk kal. A
Szent Ist ván-i ke resz tény ál la mi -
sá got egy az egy ben pél da ként ál -
lí ta ni – szin tén gya ko ri szó no ki
for du lat – nap ja ink ban nyil ván le -
he tet len, még ak kor is, ha tud juk,
hogy a zsi dó-ke resz tény ha gyo -
mány az eu ró pai de mok rá ci ák
több sé ge szá má ra fon tos iga zo dá -
si pont.

Ma gyar or szág nak az év ele je
óta új Alap tör vé nye van, mely nek
né hány passzu sát szá mos kri ti ka
ér te itt hon és kül föl dön. A Him -
nusz el ső so rá nak – „Is ten, áldd
meg a ma gyart!” – idé zé se ne -
künk, ma gyar evan gé li ku sok nak
ter mé sze tes fo hász. Még ak kor is
az, ha tud juk: a hit val lás – az Alap -
tör vény ese té ben a Nem ze ti hit val -
lás – a mi fo gal ma ink sze rint nem
fel tét le nül a büsz ke ség ki fe je zé sé -
nek mű fa ja. A Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia szá má ra pe dig az
a tény, hogy a ma gyar ál lam im má -
ron nem csak fe le lős sé get érez, ha -

nem fe le lős sé get is vál lal a ha tá ra -
in kon kí vül élő ma gya ro kért, fon -
tos fi gyel mez te tés a sa ját fe le ke -
ze ti fe le lős sé günk re is, ame lyet
igyek szünk a jö vő ben ko mo lyab -
ban ven ni. 

A hit és a tet tek köl csön ha tá sá -
nak tu da to sí tá sá ra ma nap ság mind -
nyá junk nak szük sé ge van, job -
ban, mint bár mi kor. Az a so kat
em le ge tett vál ság a nem ze ti kö -
zös ség re is nagy ter he ket ró. Ám
az iga zán nagy ter hek az egy re fo -
gyó ke resz tény kö zös ség re há rul -
nak, hi szen mi, ön tu da tos ma gyar
evan gé li ku sok ként is, a sa ját kö -
zös sé gün kön túl ra is lá tunk, sor -
sunk – a több szö rös di asz pó ra -
hely zet ál tal – sok más val lá sú és
nem ze ti sé gű em ber tár sun ké val is
össze fo nó dott. 

Bíz zunk ben ne, hogy ha Ist ván
ki rály iga zi arc vo ná sai örök re
rejt ve ma rad nak is előt tünk, ide ál -
ja s az ő „szel le mi tá masz té ka” zsi -
nór mér té kül szol gál mind nyá -
junk nak! Mind azok nak, akik fe le -
lős sé get vi sel nek szű kebb és tá -
gabb kör nye ze tü kért, em ber tár -
sa in kért, nem ze ti, fe le ke ze ti és
egye te mes ke resz tény kö zös sé -
gün kért.

Prőh le Ger gely

A szer ző a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek) el nö ke, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos fel ügye lő je

Szent Ist ván vo ná sai

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

A Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia hat éves meg -
bí za tá sa le jár eb ben az
esz ten dő ben. A tiszt újí tó
köz gyű lés és kon fe ren cia
2012. ok tó ber 20-án lesz
Nyír egy há zán. Kér jük az
idő pont elő jegy zé sét!

A battyán di (pu con ci) evan gé li -
kus temp lom ban jú li us 21-én Mit ja
és Ju dit, az az And re jek Mit ja és
Györ fi Ju dit evan gé li kus lel kész -
nö ven dé kek fo gad tak egy más nak
örök hű sé get. A há zas pár a bu da -
pes ti kép zés alatt is mer ke dett
össze, s a friss mu ra vi dé ki kö tő dés
ré vén több al ka lom mal is vé gez tek
lel ki gon do zást ma gyar és szlo vén

nyel ven Lend ván és a go rics kói
fal vak ban. 

Az es ke tő lel kész, Györ fi Mi hály,
Ju dit édes ap ja Is ten ál dá sát kér te a
fi a tal pár ra, s meg győ ző dé sét fe -
jez te ki, hogy Krisz tus út já nak kö -
ve té se a há zas ság ban egyen lő a
bol dog ság meg ta lá lá sá val. A fi a ta -
lok ün nep lé se az egy be ke lés után
And re je kék szent bí bo ri (se be bor -

ci) há zá nak ud va rán foly ta tó dott a
ké ső es ti órá kig. A fi a tal pár egy
évig kö te le ző to vább kép zé sen
vesz részt Lip csé ben, utá na a Mu -
ra vi dé ken sze ret né nek lel ké szi fel -
ada to kat el lát ni. Mi vel egy más
nyel vét ki vá ló an el sa já tí tot ták, a
ma gyar és a szlo vén li tur gia köz ve -
tí té se sem je lent szá muk ra gon dot.

For rás: ne puj sag.net

Es kü vő: Mit ja és Ju dit
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„Ehetsz jól la ká sig, és ál da ni fo god Is te -
ne det, az Urat azért a jó föl dért, ame -
lyet ne ked adott. De vi gyázz, föl ne fu -
val kod jék a szí ved, és el ne fe led kezz
Is te ned ről, az Úr ról, aki ki ho zott té ged
Egyip tom föld jé ről, a szol ga ság há zá -
ból! Ő ve ze tett té ged a nagy és fé lel me -
tes pusz tá ban, ahol mér ges kí gyók és
skor pi ók van nak; a ki szik kadt föl dön,
ahol nincs víz, ő fa kasz tott vi zet a ke -
mény kő szik lá ból. Ő táp lált a pusz tá -
ban man ná val, ame lyet nem is mer tek
atyá id. Meg sa nyar ga tott és pró bá ra
tett, hogy vé gül is jót te gyen ve led. Ne
gon dol kodj te hát így: az én erőm és ha -
tal mas ke zem sze rez te ne kem ezt a
gaz dag sá got! Ha nem gon dolj ar ra,
hogy Is te ned, az Úr ad ne ked erőt a
gaz dag ság meg szer zé sé re, hogy fenn -
tart sa szö vet sé gét, amely re es küt tett
atyá id nak. Így van ez ma is.”

Ked ves Test vé re im az Úr Jé zus
Krisz tus ban!

Há la adó ün nep van. Meg kö -
szön jük Is ten nek a föld ter mé sét.
Azt, hogy van új ra friss bú za, le -
het új ke nye rünk, sok fé le gyü -
mölcs az asz ta lun kon.

„Ál da ni fo god Is te ne det, az Urat.”
Mert vég ső so ron övé az ér dem
mind azo kért, ami jók ban ré szünk
le het. Ő ad ta a ter mő föl det, ame -
lyen sok min den meg ter mett. Bár
volt szá raz ság, ká ni ku la – amint
nyá ron ál ta lá ban szo kott ká ni ku la
is len ni –, és vol tak vi ha rok is –
amint nyá ron ál ta lá ban szok tak
len ni vi ha rok is. És tő le kap tuk –
aján dék ba és fel ada tul – azt a föl -
det is, ahol élünk. Or szá gun kat,
né pün ket, föld ré szün ket, Eu ró -

pát, sőt az egész, em be rek kel la -
kott vi lá got is. 

Bi zony, szű kebb kör nye ze tünk -
ben ugyan úgy, mint föl dün kön
szer te, van nak szá raz sá gok, vi ha -
rok és saj nos, nem rit kán sú lyos
ka taszt ró fák ba tor kol ló je len sé -
gek is. De ve gyük ész re, hogy a
ter mé sze ti je len sé ge ken tú li, a lel -
ki ér te lem ben vett szá raz sá got és
ször nyű vi ha ro kat mi ma gunk,
em be rek okoz zuk! Csa lá do kon,
né pen be lül, más ként gon dol ko -
dók kö zött. Bi zony, „csak az Úr -
nak nagy ke gyel me, hogy még nin -
csen vé günk!” (A me to dis ta éne kes -
könyv 54. éne ke).

„Vi gyázz, föl ne fu val kod jék a
szí ved, és el ne fe led kezz Is te ned ről,
az Úr ról, aki ki ho zott té ged Egyip -
tom föld jé ről, a szol ga ság há zá ból!”
Az Ószö vet ség né pé nek új ra meg
új ra vissza té rő alap ér zé se volt az
egyip to mi fog ság ból va ló meg -
sza ba du lás, ame lyet Is ten adott
ne ki Mó zes ál tal. Ne künk, az Új -
szö vet ség né pé nek ha son ló nagy
alap ér zé sünk le het egy má sik
sza ba du lás, me lyet Jé zus Krisz -
tus ál tal kap ha tunk in gyen, ke -
gye lem ből. Ő szer zett szá munk -
ra sza ba du lást a bűn rab sá gá ból,
és az örök élet ígé re tét ad ta.

Tex tu sunk ban ez után fel so ro -
lás kö vet ke zik. Ar ról ol vas ha tunk
ben ne, hogy mi min de nért ad ha -
tunk há lát Is te nünk nek.

„Ő ve ze tett té ged a nagy és fé lel me tes
pusz tá ban, a ki szik kadt föl dön, ahol
nincs víz.” Vol tál-e már, Test vé -
rem, nagy és tik kasz tó pusz tá ban?

Nem a Hor to bágy ra gon do lok,
még csak nem is a Sza ha rá ra. Olyan
idő sza kok ra, ami kor nin csen ben -
ned és kö rü löt ted sem mi más, csak
si vár ság, ret te ne tes szom jú ság és
eset leg egy-egy csa ló ka dé li báb.

Mó zes és Iz rá el né pe a sa ját bő rén
is mer te meg ezek nek az idő sza kok -
nak a ször nyű vol tát. Ha son lót már
én is ta pasz tal tam éle tem ben. De
Is ten ir gal mas sze re te te, amely
egy kor a zsi dó né pet is ve zet te, en -
gem is ki ve ze tett a pusz ta ság szo rí -
tá sá ból.

„Ő táp lált a pusz tá ban man ná -
val, ame lyet nem is mer tek atyá id.”
Is ten ad hat ne künk új lá tá so kat,
új éne ke ket, új ál dá so kat, új bé -
kes sé get. Mind eze kért le gyen
ne ki di cső ség!

„Meg sa nyar ga tott és pró bá ra tett,
hogy vé gül is jót te gyen ve led.” Ez
tör tént a ván dor ló iz rá e li ek kel.
Így tör tént ko ráb ban Já kób bal,
ké sőbb Dá ni el lel, Jób bal, és
hossza san so rol hat nánk. Bi zo nyá -
ra ne künk ma gunk nak is van nak
ilyen élet ta pasz ta la ta ink.

„Gon dolj ar ra, hogy Is te ned, az Úr
ad ne ked erőt a gaz dag ság meg szer zé -
sé re, hogy fenn tart sa szö vet sé gét,
amely re es küt tett atyá id nak.” Itt
eszem be jut nak a Pél da be szé dek
köny ve 30,7–9 ver sei: „Sze gény sé get
vagy gaz dag sá got ne adj ne kem; táp -
lálj en gem hoz zám il len dő ele del lel.
Hogy meg elé ged vén meg ne ta gad ja -
lak, és azt ne mond jam: Ki cso da az
Úr? Se pe dig meg sze gé nyed vén ne lop -
jak, és go no szul ne él jek az én Is te nem
ne vé vel!” Hoz zám il len dő ele del lel
– ami ott tart en gem Is ten kö ze lé -
ben. Ha a gaz dag ság tán to rí ta na el,
avagy a sze gény ség: Is ten től kér -
jük és vár juk azt, ami hoz zánk il lő.
Ami ott tart min ket őná la.

Mind ezek mel lett és eze ken túl
– ahogy ko ráb ban már szó volt er -
ről – mi már ma gá ért Jé zus Krisz -
tu sért is há lát ad ha tunk. Meg kö -
szön het jük, hogy kö zel hoz ta az
em ber vi lág hoz a sze re tő mennyei
Atyát. Meg kö szön het jük a ben ne
ka pott sza bad sá got, az új ra kez dés
le he tő sé gét. 

„Így van ez ma is” – ol vas suk
igénk be fe je ző mon da tá ban. És
hi tünk sze rint így is ma rad, hi szen
Jé zus Krisz tus Urunk meg ígér te:
„Ve le tek va gyok min den na pon a vi -
lág vé ge ze té ig.” Ámen.

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk,
kö szön jük, hogy sze retsz min ket. Há -
lát adunk, hogy meg adod ne künk
mind azt, ami re lel künk nek és tes -
tünk nek szük sé ge van. Kö szön jük,
hogy min den új na pon meg ta pasz tal -
hat juk a te jó sá go dat. Ámen.

Gö rög Zol tán

Ara tá si há la adó ün nep – az új ke nyér ün ne pe
Tex tus: 5Móz 8,10–18

So ha nem lá tott mé re tű „evan -
gé li u mi in vá zió”, rob ba nás sze -
rű pro tes táns nö ve ke dés ta pasz -
tal ha tó La tin-Ame ri ka kon ti -
nens nyi or szá gá ban, Bra zí li á -
ban. Ta lán csak az el ső szá zad
ős gyü le ke ze te i nek a sza po ro dá -
sa ha son lít ha tó eh hez a spi ri tu á -
lis for ra da lom hoz. A mai, sze -
ku la ri zá ció utá ni vi lág kor szak
val lá si-egy há zi új re ne szán szá -
nak leg szem be tű nőbb je le ként
Is ten nap ról nap ra sza po rít ja a
zöld kon ti nen sen az ő né pét.
De mog rá fu sok, szo cio ló gu sok
ku tat ják a lel ki ta vasz moz ga tó -
ru gó it. Leg utóbb a bra zil ge og -
rá fi ai és sta tisz ti kai in té zet (IB -
GE) jú ni us vé gén köz zé tett
friss ada tai lep ték meg a vi lá got
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
mu ta tók kal jel le mez he tő – nö -
ve ke dé sé ről. 

Bra zí lia evan gé li u mi pro tes táns
né pes sé ge az el múlt tíz év alatt 16
mil li ó ról 42,3 mil li ó ra ug rott, ami
el ké pesz tő mér té kű nö ve ke dés –
áll a je len tésben. 

Erő sen vál to zó fe le ke ze ti
ará nyok – 
a szá mok meg le pő üze ne te
A 2010-es ada to kat pub li ká ló tu -
do má nyos fel mé rés azt is jel zi,
hogy há rom év ti zed alatt a fő ként
pün kös di, a Szent lé lek be fo lyá sa
alatt ál ló új pro tes táns (ka riz ma ti -
kus, evan gé li u mi, pün kös di) moz -
ga lom be fo lyá sa a bra zil né pes ség -
ben 6,6%-ról 22,2%-ra nőtt. 

Ez zel szem ben a klasszi ku san
ka to li kus nak tar tott dél-ame ri kai
or szág ban a ró mai ka to li ku sok
szá ma csök ken. Tíz éve a la kos ság
73,6%-át tet ték ki, 2010-re ez az
arány 64,6%-ra mér sék lő dött. A
vissza esés a ha tal mas or szág min -

den ré gi ó já ban ki mu tat ha tó, leg -
erő tel je seb ben az észa ki te rü le te -
ken. Itt a 2000-ben rög zí tett
71,3%-os ka to li kus több ség 2010-
re 60,6%-ra esett vissza. Ez idő
alatt eb ben a ré gi ó ban a pro tes tán -
sok ará nya vi szont 19,8%-ról
28,5%-ra nőtt. 

Ron do nia ál lam ban, az or szág
észak nyu ga ti ré szén volt a leg na -
gyobb a pro tes táns nö ve ke dés,
33,8%-os; ez zel szem ben Pi a uí ál -
lam ban – Bra zí lia észak ke le ti ré -
szén – ta pasz tal ha tó a leg ki sebb
mér té kű: 9,7%-os. Ez utób bi ál -
lam ban a ka to li kus egy ház nem -
csak meg tar tot ta, ha nem nö vel ni
is tud ta be fo lyá sát. A la kos ság
85,1%-a ka to li kus. Leg ki sebb a ka -
to li ku sok ará nya – 45,8% – Rio de
Ja nei ro ál lam ban.

Az in té zet ál tal köz zé tett ku ta -
tá si ered mé nyek a val lá sos la kos -
ság össze té te lét az aláb bi mu ta -
tók kal jel lem zik: nem, ne vel te tés,
is ko lá zott ság, et ni kai ho va tar to -
zás és élet kor. Ér de kes ség, hogy a
fér fi ak ará nya a ka to li ku sok kö -
zött ma ga sabb (65,5%), mint a nő -
ké (63,8%).

Fi gye lem re mél tó a kor osz tá -
lyok sze rin ti meg osz lás is. A ka to -
li kus né pes ség zö mé ben negy ven
év fe let ti ek ből áll, el len ben az
evan gé li u mi pro tes tán sok kö zött
ma gas a gyer me kek és a ka masz -
ko rú ak ará nya: az 5–9 éve se ké
25,8%, a 10–14 éve se ké 25,4%.

Val lá sok moz gás ban – 
mil li ó kat moz ga tó hit
A val lás és köz élet ku ta tá sá ra
2001-ben Wa shing ton ban (USA)
lét re hoz tak egy pár tok hoz nem
kö tő dő, füg get len in té ze tet, a

Pew Fo ru mot. Az in té zet 2011 vé -
gén köz zé tett ada tai sze rint a vi -
lág leg több ke resz tényt szám lá ló
or szá ga az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok, a má so dik he lyen pe dig
Bra zí lia áll.

Bra zí li á ban há rom szor annyi a
ke resz tény, mint Né met or szág -
ban; itt él a vi lág ke resz tény né pes -
sé gé nek 8%-a, míg az or szág ban a
ke resz té nyek ará nya az össz la kos -
sá got te kint ve 90%. 

A kon ti nens nyi
or szág ba a 16. szá -
zad ban a por tu gá lok
vit ték be a ke resz -
tény sé get, ak kor a
ró mai ka to li ciz must.
1950-ben még az or szág
la kos sá gá nak 94%-a volt
ró mai ka to li kus, 1980-
ban 90%-a, 2000-ben pe -
dig már csak 74%-a. De
még így is Bra zí li á ban él
a vi lág leg na gyobb ka to -
li kus kö zös sé ge: 134 mil lió lé lek.
A pro tes tán sok ará nya az össz la -
kos ság ban 1940-ben még csak
2,6% volt. 

Emi lio Wil lems köny ve az ér zé -
kel he tő trend vál to zás ról 1967-
ben je lent meg, ez zel a cím mel: Az
új hit kö ve tői – Kul tu rá lis vál to zás és
a pro tes tan tiz mus fel tö rek vé se Bra -
zí li á ban és Chi lé ben. II. Já nos Pál
pá pa 1980-ban tett bra zí li ai lá to -
ga tá sa kor már így fo gal ma zott a
vi lág saj tó: „A pá pa lá to ga tást tett
a pün kös di(sta) Bra zí li á ban.” 

Két ség te le nül ha tal mas a nö ve -
ke dés, az 1940-es ada tok hoz ké -
pest 2000-re csak nem tíz sze res.
Az a kü lö nös, hogy a ka riz ma ti -
kus, „szent lel kes” moz ga lom szí -
vó ha tá sa olyan erős, hogy ma már

a bra zí li ai ró mai ka to li ku sok nak a
fe le azo no sul az új pro tes táns
moz ga lom mal.

Evan gé li u mi in vá zió – 
ha tal mas lel ki „svung” 
Nem vé let len, hogy az evan gé li -
u mi szer ző, misszi o ná ri us, író,
Sa mu el Rhea Gam mon 19. szá zad
vé gén ke let ke zett prog ram adó
mű ve, a Bra zil evan gé li u mi in vá -

zió ma is igen nép sze rű.
A szer ző pró fé tai lá to -

má sa az or szág lel ki
új já szü le té sé ről a
sze münk előtt zaj -
lik. Igaz, ő ezt csak
hit ben lát hat ta, erő -

sen re mél te. Be kö vet -
ke zett. 

A brit The Gu ar di an
na pi lap 2009. szep tem -
ber 29-i szá má ban bra -
zí li ai val lá si hely zet ké -
pet kö zölt. Eb ben An to -

nio Flá vio Pier uc ci, a Sao Pa u ló-i
egye tem szo cio ló gi ai in té ze té -
nek val lás szo cio ló gia-pro fesszo -
ra elem zi a ki ala kult hely ze tet.
Az evan gé li u mi rob ba nás nak
sze rin te tör té nel mi leg – nem lel -
ki leg – néz ve két fon tos ki vál tó ja
volt. Az egyik az, hogy a 19. szá -
zad vé gén te ret nyert a val lás sza -
bad ság, majd a bra zil köz tár sa ság
meg szü le té sé vel a ró mai ka to li -
kus egy ház el vesz tet te mo no pol -
hely ze tét. A má sik pe dig az,
hogy az 1964–68 kö zöt ti ka to nai
dik ta tú ra ha tal mas lel ki si va ta got
„te rem tett”, s mil lió lé lek ben tá -
madt fel a spi ri tu á lis meg úju lás
vá gya. 

A pro fesszor sze rint az új pro -
tes táns egy há zak igen jól él nek a

mé dia és a mar ke ting esz kö ze i vel,
de a ha gyo má nyos pro tes táns kö -
zös sé gek ben is ész lel he tő a meg -
úju lás. Ha tal mas lel ki „svung ban”
él az or szág. En nek egyik va ló ban
fan tasz ti kus bi zo nyí té ka volt a Jé -
zus-me net, egé szen pon to san a
Me ne te lés Jé zu sért el ne ve zé sű ren -
dez vény, ame lyen több mint há -
rom il lió hí vő vett részt 2005. má -
jus 26-án Sao Pa u ló ban. 

A fi a ta lok nak kö tő dés, 
kö zös ség kell – 
ezt ad juk ne kik?
Az új pro tes táns kö zös sé gek 2010-
ben 34 ezer misszi o ná ri ust bo csá -
tot tak ki a nagy vi lág ba. A bra zil
par la ment tag ja i nak kö zel fe le
egy há zi lag el kö te le zett sze ná tor,
több sé gük új pro tes táns. Igen fon -
tos nak te kin tik, hogy a fi a ta lok -
nak ér té kes kö zös sé get, kö zös sé -
gi él ményt, „fee lin get” és kö tő -
dést kí nál ja nak. Így fo gal maz nak:
„A fi a ta lok nak kel le nek az olyan
he lyek, ahol ta lál koz nak egy más -
sal. A va la ho vá, va la ki hez tar to -
zás igé nye igen erős ná luk. Spe ci -
á li san von zód nak, kö tőd nek Jé -
zus hoz is – s ezt ta lál ják meg ná -
lunk, az evan gé li u mi új pro tes táns
kö zös sé gek ben.” 

Már pe dig hogy akié az if jú ság,
azé a jö vő, ez nem csak Bra zí li á -
ban, ha nem ha zánk ban is igaz. Ott
az if jú ság az egy szer már el jött és
majd új ra el jö ven dő Úr Jé zus ke -
zé ben van, s ezért nem té ved el,
nem vész el. És van hit ál tal egész -
sé ges len dü le te, meg tar tó lel ki kö -
zös sé ge. Ná lunk pe dig? Ki ad szá -
mot s ki nek a ha zai if jú ság egy re
visszá sabb hely ze té ről, szét eső
ké pé ről? Ná lunk mit mu tat ná nak
a nem lé te ző vagy alig fi gye lem -
be vett val lás szo cio ló gi ai sta tisz -
ti kák? Kié az if jú ság Ma gyar or -
szá gon?

Dr. Bé ke fy La jos

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

A pro tes tán sok „nagy ug rá sa”
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Az Úti társ 2011. au gusz tu si szá -
má ban – Gábry Sán dor tisz te le tes
úr nyug díj ba vo nu lá sa után –
meg je lent egy gyü le ke ze tün ket
érin tő be szá mo ló. A két tar to má -
nyi evan gé li kus egy ház – egy zsi -
na ti ha tá ro zat alap ján – az ed dig
fi nan szí ro zott ma gyar evan gé li -
kus lel ké szi ál lást Gábry Sán dor
nyug ál lo mány ba vo nu lá sá val meg -
szün tet te, és tö röl te a do lo gi ki adá -
sok hoz va ló hoz zá já ru lást is. Így
szin te ki lá tás ta lan nak lát szott öt -
ven két éve ala pí tott gyü le ke ze -
tünk fenn ma ra dá sa.

Az egyet len re mény ség egye sü -
let ala pí tá sa volt, ugyan is a né met
egy ház a jö vő ben – meg fe le lő en
ki dol go zott „pro jek te ken” ke -
resz tül – csak egyet len kö zös ma -
gyar egye sü le tet tá mo gat. Mi vel
je len leg a né met or szá gi ma gyar
pro tes táns gyü le ke ze tek mind -
egyi ke sa já tos, egyé ni kö rül mé -
nyek kö zött mű kö dik, a Holz ha -
us en ben 2012-ben meg ala kult
egye sü le ti szö vet ség fel ada ta
lesz a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) jut ta tá sá nak szer -
ve zett, „igaz sá gos” el osz tá sa.
Mind ez azon ban na gyon tá vo li,
na gyon bi zony ta lan.

Gyü le ke ze tünk a ma ga szórt sá -
gá ban és az ed di gi anya gi tá mo gás
meg szű né se mi att nem sok re -
ménnyel te kint he tett a jö vő be. A
pres bi té ri um sok ter vet fon tol ga -
tott, át me ne ti meg ol dá so kat ke re -
sett, ered mény nél kül.

És ak kor meg ta pasz talhat tuk
Urunk ke gyel mét.

El küld te hoz zánk Gu lyás Már ta
tisz te le tes asszonyt, aki el fo gad ta
a fel ké rést, és a je len leg be töl tött
fél ál lá sa mel let ti sza bad ide jé ben
fi ze tés nél kü li, tisz te let be li lel ki -
pász to ri mun kát vál lalt gyü le ke -
ze tünk ben. 

Gu lyás Már ta fi a tal re for má tus
lel kész ként Gö döl lőn egy idő sott -
hon ve ze tő je volt. On nan te le pült
át Köln be, mi u tán há zas sá got kö -
tött ko ráb bi lel ké szünk kel, Gu lyás
Kor nél lal. Ha ma ro san öz vegy ség -
re ju tott. Köln be ér ke zé se után
szin te azon nal a Deutsch land funk
rá di ó nál ka pott ál lást, majd mun -
ká ját a Deu tsche Wel lé nél foly -
tat ta, ahol a mai na pig is fél ál lás -
ban dol go zik. Ez ok ból vált saj nos
szük sé ges sé az is ten tisz te le tek
szá má nak csök ken té se. 

Anya gi tá mo ga tást egy elő re se -
hon nan nem ka punk. A gyü le ke -
zet a ne héz idők re fél re tett arany -
tar ta lé ká ból és ön kén tes ado má -
nyok ból csak a leg szük sé ge seb be -
ket tud ja fe dez ni, így pél dá ul a lel -
kész úti költ sé gét, bér le ti dí ja kat,
biz to sí tá si, pos tai dí ja kat stb. Bí -

zunk ben ne, hogy ez ki tart ad dig,
amíg az egye sü le ten ke resz tül jut -
ta tott tá mo ga tás meg ér ke zik.

Mindezek el le né re Már ta asz-
szony el hi va tott sá ga nagy pezs dü -
lést ho zott a gyü le ke zet éle té be.
Nagy sze rű pré di ká ci ói köz ve tí tet -
ték az evan gé li u mot, emel ke dett
az is ten tisz te le te ken részt ve vők
szá ma, és vég re meg je lent az if -
jú ság is. 

Ge ne rá ció vál tás? Min den eset -
re meg le pő volt, hogy több al ka -
lom mal a har minc alat ti ak do mi -
nál tak össze jö ve te le in ken. A köl -
ni is ten tisz te le tek után pél dá ul a
sze re tet ven dég ség át ala kul if jú sá -
gi ta lál ko zó vá. Hí vő, nem hí vő,
mást hí vő, il let ve „ke re ső” ma -
gyar fi a ta lok nak van al kal muk
val lás ról, mo rál ról, fi lo zó fi á ról,
em ber is me ret ről és az élet ak tu á -
lis kér dé se i ről dis ku rál ni, el gon -
dol kod ni – és mind eh hez lel ki -
pász to ri ve ze tést kap nak. A részt -
ve vők szá ma itt is nő. 

Tíz hó nap telt el a 2011. szep -
tem be ri új ra kez dés óta. A szin tén
sok ne héz ség gel küz dő de ut zi
gyü le ke zet – amennyi re a kö rül -
mé nyei en ged ték – be fo ga dott
min ket, he lyet biz to sí tott szá -
munk ra. Szep tem ber ben kö zös is -
ten tisz te let re ké szü lünk, mely re a
de ut zi gyü le ke zet száz öt ven éves
ju bi le u mi ün nep sé gén már el hang -
zott a meg hí vás.

Jú ni us 23-án Aachen ben gyü le -
ke ze ti na pot tar tot tunk. Az nap
szám ta lan is ko lai, la kó he lyi és
más össze jö ve tel volt a vá ros ban,
még is – gyer me kek kel együtt –

kö zel szá zan jöt tek el . A pré di ká -
ci ó ból – Nóé hi tét, bi zal mát és en -
ge del mes sé gét meg is mer ve – ta -
nul ság ként ma gunk kal vit tük:
„Ak kor is fo gadd meg az Úr ren -
de lé sét, ha ma még nem lá tod ér -
tel mét.” 

Együtt lé tün ket az is szí ne sí tet -
te, hogy Már ta asszony új ra meg -
nyer te Zamb elly Bi an ka ope ra-
éne kes nőt, hogy el jöj jön kö zénk:
elő ször ku ruc da lo kat, mű so ra
má so dik ré szé ben pe dig ma gyar
nép da lo kat éne kelt. 

A lel ki táp lá lék mel lett a bő sé -
ges tes ti táp lá lék ra is gon dol tak a
szer ve zők. Na gyon fi nom bog -
rács gu lyást kap tunk. 

Ger gely Pé ter zon go ra mű vé -
szünk ebéd után ját szott, fül be -
má szó csár dá sa i ra egy Er dély ből
ér ke zett há zas pár még tánc ra is
per dült; őket az tán töb ben is kö -
vet ték. A je len lé vő ara nyos gyer -
me kek meg ta nul tak egy hosszú
dalt, en nek elő adá sá val aján dé -
koz tak meg ben nün ket. A dél utá -
ni prog ram ban az egyik cso port
tu do má nyos fil met lá tott Nóé bár -
ká já ról, a má sik pe dig bib li ai rejt -
vényt fej tett meg. 

A díj ki osz tás ha tal mas meg le pe -
tés volt. A tisz te le tes asszony tor -
ta re me ke it kap ták a csil lo gó sze -
mű nyer tes gyer me kek: fut ball pá -
lya, lab da, nyi tott könyv Bib lia al -
fa-óme gá val, cso ki tor ta, mé zes
sü te mény bib li ai „alap anya gok -
ból”… Kö szön jük!

A Jó is ten ál dá sát kér jük er re a
meg in dult mun ká ra.

Sturz-Ko rit sánsz ky Sá ra

Még is élünk
Pil la nat kép a Raj na-vi dé ki és Veszt fá li ai Ma gyar Pro tes táns
Gyüleke zet min den nap ja i ról
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A ha gyo má nyos kö zép-eu ró pai
gon dol ko dás ban szep tem ber és az
is ko la év szer ve sen össze tar to zik.
Az au gusz tus 20-i ün ne pek után a
kis di á kok és a szü lők gon do lat ban
már az is ko lá ra fó kusz ál nak (ta -
pasz ta la ta im sze rint ez a na gyobb
di á kok ese tén nem min dig tör té -
nik így…). 

Na gyon el té rő tá vol sá go kat gon -
do lunk vé gig a tan év kez de tén.
Van, aki a hét vé gét vár ja, más az el -
ső szü net re ké szül. A na gyob bak
már a tan éven túl is lát nak, hi szen
ered mé nye ik kel a to vább ta nu lást,
ez zel pe dig egész éle tü ket ha tá roz -
zák meg. A mű vé szek, spor to lók
éle tét egyes, ki emel ke dő en fon tos -
nak tar tott ver se nyek sza ka szol ják
– mint az e so rok írá sa köz ben is
zaj ló olim pi ai já té kok.

Min den tan év új fel ada tot je lent
az is ko la fenn tar tás ban is, hi szen a
sza bá lyok, az igé nyek és le he tő sé -
gek ko or di ná ta-rend sze ré ben kell
– ha nem is az ide á lis, de – a le he tő
leg jobb he lyet meg ta lál ni. 

„Nem az is ko lá nak, ha nem az
élet nek ta nu lunk” – hal lot tuk sok -
szor, tán mond tuk is pár szor. A
ke resz tyén em ber szá má ra per sze
a mon dat hosszabb: az örök élet re
ta nu lunk. Nem csak tan tár gya kat
– ide ért ve a hit tant is –, ha nem
em ber sé get, tisz tes sé get, alá za -
tot, re mény sé get is. Ak kor is, ha
ezek ma nem tar toz nak a nép sze rű,
so kak ál tal vá lasz tott sza kok hoz.
Mert ezek kel jut ha tunk – nem föl -
di ál lás hoz, ha nem mennyei pol gár -
ság hoz.

LP

Rajt ra ké szen

Véget ért az aratás
Evangélikus énekeskönyv – 490.

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.

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)

Szélrózsa-levél

A középső napon a Kehely sátorban a pódiumbeszélgetés témája a Magyar
Evangélikus Konferencia (Maek) volt. Képünkön (jobb ról bal ra) Adorjáni
Dezső Zoltán püspök (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház), dr.
Lackner Pál főtitkár (Maek) és a beszélgetés koordinátora, Pángyánszky
Ágnes lelkész vita közben.
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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, meg ren de lés, in for má ció:
dr. Lackner Pál
(telefon: +36 20/824-4616, 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

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 mány ér ke zett:
• Sik ló si evan gé li kus gyü le ke zet – 10 000 fo rint.

Kö szön jük a tá mo ga tást! La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak
költ sé ge ihez sze re tet tel vár juk ol va só ink tá mo ga tó ado má nya it a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
12010886-00146767-00100002 szám la szá m ra. 

(Kül föld ről HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002.)

Ki jev, Uk raj na. Hét mil lió olyan
kis ko rú gyer me ket tar ta nak szá -
mon az or szág ban, akik szin te
„ár vák ként” nő nek fel, szü le ik
ugyan is a jobb ke re set re mé nyé -
ben kül föld re men tek dol goz ni.
Eköz ben vi szont az or szág ban a
szo ci á lis te rü le ten, a gon do zói
mun ka kör ben egy re nő a be töl -
tet len ál lá sok szá ma.

Köln, Né met or szág. Egy he lyi
bí ró ság az em be ri mél tó ság és
sért he tet len ség el le ni bűn tény nek
ítél te a fi úk kö rül me té lé sét. Óri á si
fel zú du lást vál tott ki ez a dön tés
zsi dók és musz li mok kö zött egy -
aránt. Az előb bi ek a val lás sza bad -
ság el vé nek dur va meg sér té sét ve -
tik a bí ró ság sze mé re, a musz li -
mok pe dig az erő sza kos in teg rá lá -
si kí sér let egyik esz kö zé nek te -
kin tik a dön tést. A par la ment si et -
ve biz to sí tot ta őket ar ról, hogy az
íté let ből nem lesz tör vény.

Le u ven, Bel gi um. A Va ti kán
meg til tot ta a pe rui ró mai ka to li -
kus egye tem nek, hogy a „pá pai”
és a „ró mai ka to li kus” sza va kat
hasz nál ja a ne vé ben, mert túl ön -
ál ló és li be rá lis volt. S úgy lát -
szik, en nek hí re ment. Most a
nagy hí rű bel gi u mi ka to li kus
egye tem „lá zadt fel” a tu do má -
nyos ku ta tás sza bad gya kor lá sa
ér de ké ben és az egy há zi be fo -
lyás 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”
meg ne ve zést vi sel nie: egy sze rű -
en Le u ve ni Egye tem nek ne vez -
he ti ma gát.

Bonn, Né met or szág. Nem hi -
va ta los becs lé sek sze rint az or -
szág 81,8 mil lió la ko sá nak val lá si
meg osz lá sa így fest: 24 mil lió ró -
mai ka to li kus, 23 mil lió evan gé li -
kus; 700 ez ren él nek úgy ne ve zett
„sza bad egy há zak ban”; 4,5 mil lió
a musz li mok és 300 ezer a zsi dók
szá ma. De a leg na gyobb „fe le ke -
zet” az egyéb val lá sok hoz tar to -
zó ké, il let ve a val lás ta la no ké:
26,8 mil lió.

Os lo, Nor vé gia. Az or szág la -
kos sá gá nak ál lí tó lag tíz szá za lé ka
val lás ta lan. Ezek re akar te kin tet -
tel len ni a kul tu rá lis ügyek mi -
nisz ter nő je. Mi vel pe dig nor vé -
gül a te me tő nek kir ke gard, te hát
temp lom kert a ne ve, ez sér tő en
hat hat a tíz szá za lék ra. Ezért ez -
után a nor vég te me tők hi va ta los
ne ve gravplass, az az sír tér lesz. 

Osn ab rück, Né met or szág. Egy
el is mert Kö zel-Ke let-szak ér tő
sze rint a na gyon kér dé ses szí ri ai
konf lik tus nak egy ér tel mű kár val -
lott jai egé szen biz to san az ott élő
ke resz té nyek lesz nek. A je len le gi
po li ti kai rend szer ben sem mi bán -
tó dás nem éri őket. Ugyan úgy,
mint aho gyan ko ráb ban az ira ki
ke resz té nyek is bé ké ben él het tek
mind ad dig, amíg az ame ri ka i ak le
nem ro han ták az or szá got. Irak -
ban már alig le het ke resz té nyek -
ről be szél ni: vagy el me ne kül tek,
vagy el pusz tí tot ták őket. S ha eh -
hez a tra gi kus vég hez nyu ga ti se -
gít ség gel ke rül tünk kö ze lebb, ak -
kor en nek fe le lős sé ge alól a nyu -
ga ti kor má nyo kat sen ki föl nem
ment he ti. 

Va ti kán vá ros. A ba jor mi nisz -
ter el nök ró mai lá to ga tá sa al kal -
má val – pá pai uta sí tás ra – ré sze -
sül he tett az ol tá ri szent ség ben.
Kri ti ku sok meg is tá mad ták ezt a
ki vé te le zést, hi szen Horst Se e ho fer
el vált em ber, a ró mai ka to li kus
egy ház pe dig az el vál ta kat mind -
má ig ki zár ja eb ből a ke gye lem ből.
A ber li ni ró mai ka to li kus ér sek si -
e tett a pá pa vé del mé re. Sze rin te
XVI. Be ne dek nem tett mást, mint

amit min den jó lel ki pász tor tett
vol na a he lyé ben…

Düs sel dorf, Né met or szág. A
leg né pe sebb né met tar to mány ban
a 2012–13-as tan év ben egy mil lió
ró mai ka to li kus, 991 ezer evan gé -
li kus és 320 ezer musz lim is ko lás
sza ba don vá laszt hat ja meg, me -
lyik val lás ok ta tás ban kí ván ré sze -
sül ni. El ső ként az or szág ban itt
lesz a musz lim val lás ok ta tás is
ren des is ko lai tárgy. 

Lon don, Ang lia. Az ang li kán
egy ház ér se ke éle sen bí rál ta a mi -
nisz ter el nök Big So ci ety, az az
Erős tár sa da lom ne vű szo ci ál po li -
ti kai prog ram ját. A terv bi -
zonnyal ar ra épül, hogy mi nél
több pol gár gon dos kod jék a sa ját
szo ci á lis el lá tá sá ról. Az ér sek
sze rint ez csak át lát szó kí sér let
ar ra, hogy az ál lam ki búj jon szo -
ci á lis fe le lős sé ge alól.

Güter sloh, Né met or szág. Az
An ti ó khi ai Szír Or to dox Egy ház
pát ri ár ká ja a Szent Ef ra im-rend
ne vű ki tün te tést ado má nyoz ta
Ger hard Dun c ker egy ház ta ná csos -
nak, aki ki lenc éven át volt lel ké -
sze a Tö rök or szág ban élő né me -
tek nek, s ez alatt sok szor emel te
fel sza vát a ke resz té nye ket ért
jog sér té sek el len.

Asun ci ón, Pa ra guay. Ál lam -
csínnyel űz ték el hi va ta lá ból Fer -
nan do Lu go ál lam el nö köt, ró mai
ka to li kus püs pö köt. Már el nök -
ké vá lasz tá sa előtt is a „sze gé -
nyek püs pö ké nek” ne vez ték.
Nagy bir to ko sok fel rót ták ne ki,
hogy a sze gé nyek ja vá ra akart
föld re for mot vég re haj ta ni, és
meg buk tat ták. Az eset pi kan té ri -
á ja, hogy az új, li be rá lis el nö köt,
aki a gaz da gok je lölt je volt, és
aki – nyil ván há lá ból – nem kez -
de mé nyez föld re for mot a sze gé -
nyek ja vá ra, mind a né met fej -
lesz té si mi nisz té ri um, mind a
Szent szék tá mo gat ja.

Brüsszel, Bel gi um. Az Eu ró pai
Unió (EU) élel mi szer-hi va ta la ja -
va sol ja, hogy te gyen ele get az el -
nök ség az ame ri kai, rossz  hí rű
Mon san to tröszt ké ré sé nek: ez a
vi lág pi a cot szin te tel je sen kéz ben
tar tó ve tő mag vál la lat gén ke zelt
szó ját akar az EU-ba jut tat ni.
Szak ér tők sze rint a mag mé reg -
ma ra dé ko kat tar tal maz, és ve -
szélyt je lent het az új szü löt tek re. 

Tu nisz, Tu né zia. A Bar na bas
Fo und ne vű ke resz tény se gély -
szer ve zet je len té se sze rint musz -
lim ra di ká li sok le fe jez tek egy fi a -
tal fér fit, aki át tért a ke resz tény
hit re. Újabb szo mo rú moz za na ta
ez a vi lág szer te dú ló ke resz tény -
ül dö zés nek, egy szer s mind bi zo -
nyí té ka an nak, hogy nyu ga ti kor -
má nyok ré szé ről végz etes té ve -
dés az úgy ne ve zett „arab ta vasz”
pusz tí tá sa it tá mo gat ni. A le fe je -
zést az Egyip tom ma cí mű té vé mű -
sor vi de ó ról su gá roz ta. 

Fre i burg, Né met or szág. Az ál -
la mi eti kai bi zott ság ban nem ül -
het nek ró mai ka to li kus teo ló gu -
sok – dön töt te el a ka to li kus püs -
pö ki kon fe ren cia. Nem tá mo gat -
hat ják a kor mány nak azt a ter vét,

hogy en ge dé lye zi a pre implan tá -
ci ós di ag nosz ti kai ku ta tá so kat
(PID), ame lyek oda ve zet né nek,
hogy em be rek dönt het né nek ar -
ról, ki nek sza bad meg szü let nie, és
ki nek nem. Ez a sze lek tá lá si el já -
rás nem egye zik a ke resz tény ség
ta ní tá sá val. 

Va ti kán vá ros. Ame ri kai ró mai
ka to li kus tu dó sí tó lesz a Szent -
szék saj tó hi va ta lá nak és az ál lam -
tit kár ság nak a ko or di ná to ra. Greg
Bur ke a kon zer va tív Opus Dei fé lig
il le gá lis ró mai ka to li kus egy há zi
moz ga lom nak a tag ja. Meg fi gye -
lők sze rint ez újabb je le an nak,
hogy a pá pa sze ret né vissza csa lo -
gat ni ha tal ma alá a szél ső sé ges ha -
gyo má nyos irány za to kat. 

New Or leans, USA. A Dé li
Bap tis ta Szö vet ség – amely 16
mil lió tag gal az or szág leg na -
gyobb pro tes táns egy há za – tör -
té nel me fo lya mán elő ször vá lasz -
tott szí nes bő rű el nö köt Fred Lu -
ter sze mé lyé ben. Az or lean si lel -
kész igen ne héz fel ada tot vál lalt
ma gá ra. 

Drez da, Né met or szág. A szász
evan gé li kus egy ház el bo csá tot ta
szol gá la tá ból azt az or szá gos if jú -
sá gi lel készt, aki vagy két száz tár -
sá val együtt ki ált ványt írt alá,
amely ben al kal mat lan sá gát ve ti az
egy ház ve ze tés sze mé re. A til ta -
ko zó jegy zék alá írói azt ki fo gá sol -
ták, hogy az egy há zi zsi nat dön té -
se ér tel mé ben egy ne mű lel ké szi
pá rok lak hat nak együtt gyü le ke -
ze ti pa ró ki á kon. 

Bel fort, Fran cia or szág. Meg -
tar tot ta el ső gyű lé sét a Fran cia
Egye sült Pro tes táns Egy ház, mi -
után hosszas tár gya lá sok vé gén
meg egyez tek az evan gé li ku sok és
a re for má tu sok. Így most 272 ezer
lel ket szám lál majd az új egy ház.
A hi va ta los, vég ső dön tést jö vő év
má ju sá ban hoz za majd meg az el ső
kö zös zsi nat. 

Nga o un de ré, Ka me run. Az or -
szág evan gé li kus-lu the rá nus egy -
há zá ban most szen tel tek elő ször
lel késszé nő ket. A csak nem há -
rom száz ezer lel ket szám lá ló egy -
ház 180 fér fi ból ál ló lel ké szi ka rá -
ba ez al ka lom mal 3 női lel kész ke -
rült be. 

Ber lin, Né met or szág. Egy fel -
mé rés sze rint az or szág la kos sá gá -
nak csak hu szon öt szá za lé ka sza -
va zott az üz le tek va sár na pi nyit va
 tar tá sa mel lett. Most ki kell vár ni,
hogy a tör vény ho zók te kin tet tel
lesz nek-e a la kos ság vé le mé nyé re,
vagy in kább az üz le ti vi lág nak
akar nak ked vez ni.

Va ti kán vá ros. Áp ri lis 16-án
töl töt te be 85. élet évét a pá pa.
Így ő a leg utób bi száz év leg ko ro -
sabb ka to li kus egy ház fő je. XVI.
Be ne dek tart még egy re kor dot:
hét né met szár ma zá sú előd jé nek
mind eg yi ké nél hosszabb ide je vi -
se li tiszt sé gét.

Je ru zsá lem. Wolf gang Sch midt,
a ba de ni tar to má nyi egy ház lel -
ké sze lett az új je ru zsá le mi evan -
gé li kus né met pré post. A Meg -
vál tás ról el ne ve zett dóm temp -
lom lel ké szé nek mun ka te rü le te
nem csak Iz ra el, ha nem a pa lesz -
tin te rü le tek is. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés
Az em be ri iden ti tás sok ré te gű.
Nyel vi, val lá si, nem ze ti, re gi o ná -
lis és he lyi össze te vői bi zo nyo san
van nak, de va ló szí nű leg a mun ka
és a csa lád ha tá sai is könnyen ki -
mu tat ha tók, tán még az egye sü le -
te ké is.

Ezek ben a he tek ben mun ka
vagy a pi he nés köz ben fél sze -
münk vagy fél fü lünk az olim pi á ra
fi gyel. Eköz ben vet tem ész re,
hogy ha két kül föl di (já té kos vagy
csa pat) mér kő zik egy más sal, tu -
da tos dön tés nél kül is ál ta lá ban az
evan gé li kus or szág be li nek szo rí -
tok. Már majd nem fel épí tet tem
en nek kap csán egy, a tu dat és fe le -

ke ze ti kö tődés kap cso la tá ról szó -
ló fel te vést, míg nem az e so rok
írá sát meg elő ző nap az Iz -
land–Ma gyar or szág fér fi ké zi lab -
da-nyol cad dön tőt néz tem. A két
fél idő meg a dup la hosszab bí tás
össze sen nyolc van per ce alatt
egy ér tel mű en nem a fe le ke ze ti
kö tődés volt a do mi náns. 

Az örök élet össze füg gé sé ben
mind ezek a mu lan dó ka te gó ri á ba
ke rül nek majd. Még is jó időn ként
a meg osz tott ság, a va lós vagy vir -
tu á lis tá vol sá gok fe lett az egy ség,
a kö zös ség meg ta pasz ta lá sa. De
ele gen dő ez csak négy éven te?

LP

Tű nő dés

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)


