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Az Eu ró pai Ma gyar Evan gé li u mi
If jú sá gi Kon fe ren cia (EME IK)
részt ve vői 54. al ka lom mal, 2013-
ban is a nagy hé ten ta lál koz tak a
né met or szá gi Holz ha us en ben. A
kon fe ren cia té má ja a meg bé ké lés,
meg bo csá tás, ki en gesz te lő dés volt. E
fo ga lom kör min den em ber nek, a
ke resz té nyek nek pe dig kü lö nö -
sen is a bib li ai idők től mind má ig
ak tu á lis kér dé se. 

A kon fe ren cia fő elő adói dr. Né -
meth Dá vid, a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem Hit tu do má -
nyi Ka ra Val lás pe da gó gi ai és
Pasz to rál pszi cho ló gi ai Tan szé -
ké nek pro fesszo ra és dr. Ka szó
Gyu la, ugyan ezen tan szék ad -
junk tu sa vol tak. 

Az elő adók Jó zsef és test vé re i -
nek jól is mert, Mó zes el ső köny vé -
ben ta lál ha tó tör té ne te alap ján há -

rom, a té má val össze füg gő kér -
dés kört vizs gál tak: mik a jel lem -
zői a le ját szó dó lel ki fo lya ma tok -
nak, ame lyek az Is ten nel, az em -
ber tár sa im mal és az ön ma gam mal
tör té nő meg bé ké lés so rán fel me -
rül nek? 

A bib li ai tör té ne tet en nek meg -
fe le lő en két sí kon tár ták elénk és
vi lá gí tot ták meg. Egy részt bib lia -
ma gya rá zat for má já ban, a bib li ai
tör té net sze mé lye i nek és a le írt
ese mé nyek nek a té ma spe ci á lis lá -
tó szö gé ből tör té nő is mer te té sé -

vel, más részt ugyan ezen sze mé -
lyek és tör té né sek pasz to rál pszi -
cho ló gi ai elem zé sé vel. Ez utób bi
fel dol go zás hoz ta iga zán kö zel a
mai em ber szá má ra a konf lik tus -
ke ze lés nek és a meg bo csá tás fo -
lya ma tá nak cél ját, fon tos sá gát és
rész le te it. Az egyes kér dé sek bib -
li ai és pszi cho ló gi ai, pe da gó gi ai
ma gya rá za tát min dig ugyan az az
elő adó szol gál tat ta, így min den
kér dés kör ben na gyon si ke res és
ta nul sá gos volt a sok ezer éves
tör té net em be ri ak tu a li tá sá nak
be mu ta tá sa.

A té mát ki egé szí tet te a né pek
kö zöt ti meg bé ké lés kér dés kö ré -
ben Bonnyai Han na elő adá sa, ame -
lyet uta zá sai so rán szer zett sze -
mé lyes ta pasz ta la tai alap ján tar -
tott a kö zel-ke le ti né pek éle té ről
és vi szo nyá ról. Han na or vos ként
több íz ben töl tött hosszabb-rö vi -

debb időt a szó ban for gó né pek –
iz ra e li ek és ara bok – kö zött.

Az if jú sá gi kon fe ren cia az idők
fo lya mán a Nyu gat-Eu ró pá ban
élő ma gyar vagy ma gyar szár ma -
zá sú fi a ta lok mel lett má ra tu laj -
don kép pen több ge ne rá ci ós csa lá -
dok szá má ra szer ve ző dő lel ki kö -
zös ség gé vált. Együtt lé tünk az
idén is kö vet te a Nyu gat-eu ró pai
Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze -
tek Szö vet sé gé nek pres bi te ri
kon fe ren ci á ját. Így a szom bat es -
ti prog ram és a vi rág va sár na pi

ün ne pi is ten tisz te let kö zös al ka -
lom volt. Az ezen szol gá ló lel ké -
szek Csák vá ri Dá ni el (li tur gia),
dr. Ka szó Gyu la (ige hir de tés) és
Joób Szi lárd (úr va cso rai li tur gia)
vol tak. Az öt na pos együtt lé tet
reg ge li és es ti áhí ta tok, kü lön fé le
kul tu rá lis prog ra mok, va la mint
az elő adá sok és bib lia ma gya rá za -
tok kor osz tá lyok sze rin ti cso por -
tok ban tör té nő meg be szé lé se
egé szí tet te ki. 

Hadd emel jük ki ez út tal is a
nagy kre a ti vi tás ról ta nús ko dó és
sok vi dám ság gal já ró, úgy ne ve -
zett if jú sá gi es tet, ami kor a részt -
ve vők ki sebb cso por tok ban egy-
egy bib li ai tör té ne tet je le ní tet tek
meg (ez al ka lom mal ter mé sze te -
sen Jó zsef és test vé rei éle té ből).
A kán to ri és kar ve ze tői szol gá la -
tot idén is Ko ós Ani ta lát ta el, szol -
gá la tá val nagy el is me rést arat va.

A kon fe ren ci án hét eu ró pai or -
szág ból (Ang lia, Bel gi um, Hol lan -
dia, Ma gyar or szág, Né met or szág,
Svájc és Szlo vá kia) mint egy hat -
van fő vett részt, kö zöt tük tu cat -
nyi kis gyer mek, kik nek fog lal -
koz ta tá sá ban a han no ve ri ma gyar
gyü le ke zet jó vol tá ból egy szak -
kép zett óvó nő nyúj tott se gít sé -
get. A kon fe ren cia ha gyo má nyo -
san a nagy csü tör tö ki vi gí li á val,
ze nés úr va cso rai is ten tisz te let tel
zá rult.

Dr. Be rez nai Ta más

Meg bé ké lés, meg bo csá tás, 
ki en gesz te lő dés
Be szá mo ló az EME IK nagy he ti kon fe ren ci á já ról Mit szól na hoz zá, ha csa lád ja, ro -

ko nai, ba rá tai el fe led kez né nek a
szü le tés nap já ról? Nem gon do -
lom, hogy há lás len ne ne kik ezért!
Hi szen tár sa dal mi nyo más ne he -
ze dik ránk még a szü le tés nap
meg tar tá sa ügyé ben is: a ked ves
meg em lé ke zés ha szon nal, pénz -
ki adás sal, vá sár lás sal is jár, s ez
ak kor már ilyen vagy olyan mér vű
gaz da sá gi té nye ző is.

Mit szól hat hoz zá Is ten, hogy
olyan si et ve és tar tó san meg fe led -
kez tünk az ő egy há za szü le tés -
nap já ról? Hát nem a „nem tu dom,
mit kezd jek ve le” ün ne pe ink kö zé
tar to zik pün kösd? Évek kel ez -
előtt „ba ri ká dok ra ment” a ke res -
ke de lem, ami kor tö röl ni akar ták
az ün nep má sod nap ját – de nem
ám azért, mert az egy ház szü le tés -
nap ját fél tet ték vol na, ha nem ami -
att ag gód tak, hogy más nap el ma -
rad az át la gon fe lü li al ko hol fo -
gyasz tás!

Új mód sze re is van ma a fe le -
dés nek. Az egy re masszí vab ban
meg in dult is ten el le nes pro pa gan -
da pün kösd el len is irá nyul. Azt
han goz tat ja, hogy Jé zus – ha élt
egy ál ta lán?! – nem ala pí tott egy -
há zat, ha nem egy tar zus zi, Pál ne -
vű ügyes me ne dzser ta lál ta azt ki.
Ha pe dig ez így van, ak kor pün -
kösd nem a ke resz tény egy ház
szü le tés nap ja, ha nem egy hi he tet -
len se bes ség gel, két ezer éven át
az egész vi lág ra ki ter je dő val lá sos
üz let in du lá sáé…

Mi azon ban in kább hi szünk an -
nak a bib li ai tu dó sí tás nak, amely
sze rint Is ten Jé zus ál tal meg ígért
Szent lel ke vet te bir to ká ba a hí vő -
ket. S aki ket ez a Lé lek űz, hajt,
azok az Is ten gyer me kei. És bol -
do gok va gyunk, hogy eb ben a tu -
dat ban ün ne pel het jük pün kösd
szép, szent ün ne pét – Krisz tus
egy há zá nak szü le tés nap ját!

– rk – 

A fe le dés be me rült
szü le tés nap

„Egy is ten arc van el te met ve ben -
nem” – ír ja Re mé nyik Sán dor. Va -
jon mi lyen is ten arc van el te met ve
ben nünk?

Ma gunk al kot ta is ten arc? Span -
gen berg né met teo ló gus így ír er -
ről: „A val lás is te ne ket és bál vá -
nyo kat te remt, az em be ri elég te -
len ség pót te kin té lye it, a hit el len -
ben Is tent ér zé ke li. A val lás ban az
em ber te rem tet te meg is te nét, a
hit vi szont tud ja: Is ten te rem tet te
az em bert.” Me lyik is ten arc van
el te met ve ben nünk: a val lás vagy
a hit ar ca?

Fél re is mert is ten arc? So kan vé -
le ked nek Is ten ről úgy, hogy az
Ószö vet ség ben ke mény, íté lő, ke -
gyet len, míg az Új szö vet ség ben sze -
líd, sze re tő és so ha sem bün te tő.
Va ló ban két ar ca len ne Is ten nek? 

Is ten, ha ha rag szik, ér tünk te -
szi, de ez csak egy rö vid szem -
pil lan tás nyi idő – míg ez zel
szem ben ott van örök ké va ló ke -
gyel me, túl ára dó sze re te te. El fe -
lej tet tük vol na, hogy szü le ink,
ha kel lett, meg bün tet tek en ge -
det len sé günk mi att? El fe lej tet -
tük vol na, hogy mi is ha ra gud -
tunk már gyer me ke ink re rossz
tet te ik mi att? El fe lej tet tük vol -
na azt is, hogy a ha rag nem tar -
tott hosszan, hi szen a kö vet ke ző
pil la nat ban ma gunk hoz ölel tek
szü le ink, és ezt tet tük mi is? De ha
ezt nem is tet ték és tet tük vol na,
az ige ta nú sá ga sze rint Is ten min -
dig így tesz, mert ő sze re tő Atya!

Te he tet len is ten arc? Sen ki
sem tud ja ki kap csol ni gon do la ta -
i ból 2001. szep tem ber 11-ét. Ho -
gyan né zünk az ese mé nyek mi att
Is ten re? Te he tet len nek tart juk
őt? Nem Is ten aka ra ta a rossz, a
ter ror, a ha lál. A bűn kö vet kez -
mé nye mind ez. „A bűn zsold ja a
ha lál, az Is ten ke gyel mi aján dé ka pe -
dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban.”
(Róm 6,23)

Iga zi is ten arc? Is ten tisz ta sá gá -
val és szent sé gé vel nem egyez tet -
he tő össze a bűn. Ő gyű lö li a bűnt,
de sze re ti az em bert, mert „nem kí -
ván ja a bű nös em ber ha lá lát, ha nem
azt, hogy a bű nös meg tér jen út já ról,
és él jen” (Ez 33,11).

Is ten ar cát iga zán Jé zus Krisz -
tus ban le het meg is mer ni és fel is -
mer ni. Is ten a leg ár tat la nab bat és
a leg iga zab bat, egy szü lött Fi át
alá ve tet te a bűn min den bün te té -
sé nek, még a ha lál nak is. És ép pen
eb ben az em be ri leg ért he tet len
tett ben mu tat ta meg leg cso dá la to -
sab ban a bű nö sö ket men te ni aka -
ró sze re te tét. 

Krisz tus gol go tai ke reszt je az
egyet len hely ezen a vi lá gon, ahol
a bün te tő Is ten szi go rú ar cá val
egy ide jű leg az ő ir gal mas, sze re tő,
iga zi ar cát is meg lát hat juk! A ke -
reszt re fel te kint ve érez het jük
meg, hogy a leg sú lyo sabb íté let
hor do zá sa köz ben is a meg fe szí -
tett Krisz tus ban ve lünk van Is ten
ir gal ma, ke gyel me és sze re te te.

Ta másy Ta más né

AZ ÉLET KE NYE RE

Az iga zi is ten arc
„Túl ára dó ha ra gom ban egy pil la nat ra 
el rej tet tem elő led ar co mat, de örök hű ség gel 
ir gal ma zok ne ked – mond ja meg vál tó Urad.” 
(Ézs 54,8)
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Si et ve a nyel vem re ve szem és íz -
lel ge tem. Mi előtt még a szó hasz -
ná la tunk ból is vég leg szám űz zük.
Egyéb ként is csak el vét ve hasz -
nál juk; el ko pott, szí nét vesz tet te.
El fe lejt het jük. 

Tisz tes ség sza vunk ra gon do lok.
Nyel vé szek sze rint szláv nyel -
vek ből ke rült át hoz zánk. De ná -
lunk igen mély gyö ke ret vert. So -
kat ad tunk a be csü le tes, sza vát
tar tó, egye nes em ber re. Tud ta, mi
il lik, mi lyen a tisz tes sé ges vi sel ke -
dés, a tisz tes sé ge sen el vég zett
mun ka, a tal pig be csü le tes ség, az
adott szó meg tar tá sa. A új szö vet -
ség be li gö rög meg fe le lő jét így le -
het ne for dí ta ni: ma ga tar tás, vi sel -
ke dés, élet vi tel, amely egy bi zo -
nyos jó nor má nak, sza bály nak
meg fe le lő.

Az tán ki ki ál tot tuk sür gő sen,
hogy az a bi zo nyos sza bály idő-, di -
vat-, kor- és tár sa da lom füg gő.
Amo lyan comme il faut, ahogy ép -
pen tet szik. Nem sza bad azért ré gi
sé mák hoz, sza bá lyok hoz gör csö -
sen ra gasz kod ni, mert az ele ve
rossz, kép mu ta tó ma ra di ság hoz ve -
zet. Úja kat sza bad és kell ki agyal ni
s az il lik-nem il lik al ter na tí vát re la -
ti vi zál ni, vi szony la go sí ta ni kell.
Mo der neb bül: a kor hoz iga zí ta ni.

Ki hát a tisz tes sé ges, be csü le -

tes, meg bíz ha tó, ren des, sza va hi -
he tő, tisz te let re mél tó? A ré gi fel -
fo gás sze rint az, aki meg tart bi zo -
nyos sza bá lyo kat. Füg get le nül at -
tól, hogy ezt szín ből vagy szív ből
te szi. Az új fel fo gás sze rint vi -
szont az, aki tart ja ma gát a sa ját
ma ga ál lí tot ta nor mák hoz, sza bá -
lyok hoz. Füg get le nül a má sok vé -
le mé nyé től, ne tán ér de ké től. 

En nek meg fe le lő en nő nap ról
nap ra a ká osz. Hi szen mi mind
egyé ni sé gek nek tart juk ma gun kat.
Jo gok jár nak ne künk. Ezek kö zé
bár mi kor föl ve het jük a tel je sen sza -
bad és füg get len dön tés jo gát – a
tisz tes ség ről is! Te kin tet tel ma -
gunk ra. És te kin tet nél kül má sok ra. 

Amit én ne ve zek tisz tes ség nek,
be csü let nek, ígé ret meg tar tás nak,
il len dő nek – an nak ér vé nyes sé gét
egye dül ma gam sza va to lom. Vi -
szont – és itt a baj! – el vá rom, sőt
kö ve te lem, hogy min den ki más el -
fo gad ja azt, és al kal maz kod jék is
hoz zá. 

Így ke rü lünk a fur csa di lem ma
elé, hogy szin te min den egyes em -
ber tisz tes sé gét vagy csu pán a sa -
ját ma ga ál tal fab ri kált mér cé vel
mér jük, vagy egy sze rin tünk ma -
ga sabb tisz tes ség kri té ri um hoz
szab juk. Ha az el ső áll, ak kor a
par la ment ben ki zá ró lag a ma ga ér -

de ke it kép vi se lő től alig is vár ha -
tunk a kö zös ség szá má ra egész sé -
ges és ér vé nyes eti kai-po li ti kai
dön té se ket. Ak kor a min ket – ál lí -
tó lag – ta ná cso ló pénz em ber re
bár mit bíz ha tunk, de leg ke vés bé a
pén zün ket. 

Gye re ke in ket se bíz zuk olyan
ne ve lők re, akik büsz kék ar ra, ha a
gye re keket a sa ját jo ga ik ér vé nye -
sí té sé re ok tat ják – ne tán a szü le ik -
kel szem ben is. Sor sun kat pe dig
sem mi kép pen ne mer jük rá bíz ni
azok ra, akik ugyan ma gasz tos esz -
mék kel csa lo gat nak, de ma gu kat
tá vol ról sem tart ják ezek hez. 

So se tud tam meg ér te ni, hogy
biz tat hat nak hű ség re je gye se ket
lel ki gon do zók, akik a sa ját há -
zas sá guk ban hűt le nek nek bi zo -
nyul tak. Hogy le het biz ton ság -
ban a va gyo nom azok elől, akik
szin te sza ko sí tot ták ma gu kat a
lo pás ra, sik kasz tás ra? Hogy ve -
gyem kész pénz nek an nak sza -
vát, akit már bi zo nyí tot tan szó -
sze gé sen fog tak?

Vé gül még egy meg jegy zés. Ré -
gi idők tisz tes ség fo gal mát csak
azok ra al kal maz ták, akik nek –
ide gen szó val – in te ger, az az egé -
szé ben volt sza va hi he tő, bi za lom -
ra mél tó és bi zal mat kel tő az éle -
tük. X. Y. tisz tes em ber volt a ma -

gán éle té ben csak úgy, mint a mun -
ká já ban és a köz élet ben. Be csül -
ték ben ne a jó csa lád apát, -anyát, a
tisz tes üz let em bert, a jó gaz dál ko -
dót, no és gyü le ke ze te hű sé ges
mun ká sát – egy ben! Mert a tisz tes -
ség nem de káz ha tó ki! 

Cso da-e, ha ájul do zunk (vagy
már ezen is túl va gyunk?), ha ki -
de rül, hogy egy vi lág ha ta lom a sa -
ját ma ga ki ta lál ta alap ve tő em be ri
jo go kat láb bal ti por ja, s azt még
jo gos nak is je len ti ki? Ha a vi lág
„fő-fő” pénz ügye se ol csó szál lo -
dai sze rel mi ka lan dok „hő se”? Ha
ma gas posz ton ülő po li ti kus egy -
szer re bo nyo lul tan gya nús gaz da -
sá gi ügyek ben mond cső döt? Ha
ne ve lők a rá juk bí zot tak kín zó i vá
és meg ron tó i vá lesz nek? Ha egy
egész or szá got rend ben tar ta ni
aka ró a sa ját ma gán éle té ben nagy
nul lá nak bi zo nyult? De hát – ér -
de mes még mind ezen föl há bo -
rod ni? Hi szen itt már ré gen túl
va gyunk a tisz tes ség el te me té sén!

Két tisz tes ség mér ce jut az
eszem be. Az egyik Jé zus tól va ló:
„…a ti be szé de tek ben az igen le gyen
igen, a nem pe dig nem…” (Mt 5,37)
A má sik egyik ta nít vá nyá tól: „A
kí vül ál lók iránt tisz tes sé ge sen vi sel -
ked je tek…” (1Thessz 4,12)

– er ká – 

EZEN EL GON DOL KOZ TUNK…

Tisz tes ség

Test vér -gyü le ke ze ti kap cso la to -
kat be mu ta tó ro va tunk ban most a
Pest me gyei Al ber ti és az er dé lyi
Szi lágy som lyó evan gé li kus gyü le -
ke ze té nek kap cso la tá ról írunk
egy kis tör té nel mi ki té rő vel.

Szi lágy som lyó a 13. szá zad tól épült
ki a Krasz na két part ján, a Mag ura
hegy ség alatt. A vá ros je len le gi lé -
lek szá ma 18 ezer fő re te he tő, a la -
ko sok egy har ma da ma gyar, két -
har ma da ro mán nem ze ti sé gű.

Som lyó tör té ne te év szá za do -
kon ke resz tül össze füg gött a Bá -
tho ry csa lád tör té ne té vel. A Bá -
tho ry csa lád nem csak Er dély
egyik nagy föld bir to ko sa volt, ha -
nem szá mos fe je del met és más ve -
ze tő, irá nyí tó sze mé lyi sé get is
adott. Így el mond ha tó, hogy Szi -
lágy som lyó je len tős tör té ne lem -
mel bír. 

A Bá tho ryak ki emel ke dő sze -
mé lyi sé ge az 1533. szep tem ber 27-
én szü le tett Bá tho ry Ist ván. Ke -
resz te lő je a gyö nyö rű som lyói gó -
ti kus ka to li kus temp lom ban volt.
Is ko lá it Som lyón kezd te, majd a
pá du ai egye te men foly tat ta. A ka -
to nai pá lya von zá sa vagy a kor
szo ká sai rö vi de sen harc ba szó lí -
tot ták. 1552-ben kard ját már az eg -
ri har cok ban for gat ta. Eu ró pai
szin tű gon dol ko dá sa, ál ta lá nos és
ka to nai fel ké szült sé ge alap ján ha -
mar a fő urak ve zér egyé ni sé ge
lett, te kin té lye egy re nőtt, 1571-
ben fe je de lem mé vá lasz tot ták.
Egy szét zi lált Er délyt vett át, és
na gyon gyor san si ke rült fel vi rá -
goz tat nia.

Bá tho ry Ist ván fe je de lem pá lyá -
ja – Is ten aka ra tá ból – túl ívelt Er -
dély ha tá ra in. 1576. má jus 1-jén vi -
lág ra szó ló ün nep ség ke re té ben a
krak kói szé kes egy ház ban Len -
gyel or szág ki rá lyá vá ko ro náz ták. 

A Lu ther Már ton és Kál vin Já -
nos ál tal el in dí tott re for má ció 
leg gyor sab ban Svájc ban, Fran cia -
or szág ban, Hol lan di á ban, Skó ci á -
ban, Ma gyar or szá gon és Er dély -

ben ter jedt el. A re for má ció ide -
jén Som lyón kö rül be lül há rom -
száz lé lek él he tett, mely nek fe le
re for má tus volt. Az 1615. szep -
tem ber 27. és ok tó ber 13. kö zött
tar tott ko lozs vá ri or szág gyű lés
az urak ké ré sé re en ge dé lyez te,
hogy Som lyón a temp lom azé a
fe le ke ze té le gyen, amely nek több
hí ve van. Így a temp lom a ka to li -
ku so ké lett. 

1797. au gusz tus 5-én Som lyó
éle té ben ki emel ke dő ese mény kö -
vet ke zett be: a Mag ura lej tő jén, a
vár hegy ol da lán, a Csor gó ut cá -

ban két kecs ke pász tor meg ta lál ta
az úgy ne ve zett ge pi da kin csek
egy ré szét. Ezt nap ja ink ban is
Bécs ben őr zik. 

Száz év vel ké sőbb, 1889-ben
ugyan csak a Csor gó ut cá ban egy
ház alap ásá sa köz ben a fel szín re
ke rül tek az újabb som lyói ge pi da
kin csek. Eze ket a bu da pes ti Nem -
ze ti Mú ze um ban őr zik. A kin csek
el rej té sé nek kö rül mé nyei és ide je
nap ja ink ban még nem is mert.

A há rom száz éves tör té nel mi
múlt tal bí ró al ber ti evan gé li kus
gyü le ke zet tel szem ben több mint
száz év vel hosszabb tör té nel mi

múlt ra te kint het vissza szi lágy -
som lyói test vér gyü le ke ze tünk,
amellyel kap cso la tunk 1992-ben
kez dő dött. A gyü le ke ze tünk be
tar to zó egyik csa lád is mer ke dett
meg a szi lágy som lyói re for má tus
lel kész há zas pár ral a Du nán túl
egyik üdü lő jé ben. 

A kö zös nya ra lás ból meg hí vás
lett, mely nek ele get té ve Al ber ti -
ből – még ab ban az év ben – Iker
Fe renc és ked ves fe le sé ge né hány
fi a tal lal együtt meg lá to gat ta Mi ke
Zol tán lel kész csa lád ját, va la mint
a gyü le ke zet fi a tal ja it. Így 1993-

tól élő kap cso lat van a gyü le ke ze ti
ta gok kö zött.

Szo kás sá vált, hogy a két gyü le -
ke zet vál tott hely szí nen éven ként
ta lál ko zik. Ilyen kor a ven dé ge ket
csa lá dok nál szál lá sol juk el. Így
nagy sze rű ba rá ti és ro ko ni kap -
cso la tok ala kul tak-ala kul nak ki, il -
let ve si ke rül egy más kul tu rá lis és
ter mé sze ti ér té ke it is job ban meg -
is mer ni. Kap cso la tunk tar tal mas,
még is in do kolt a to vább gon do lá sa
el ső sor ban a fi a ta lok ak tív sze re -
pé nek erő sí té sé vel.

Kas sik Ká roly pres bi ter 
(Al ber ti)

EGY MÁS TER HÉT HOR DOZ ZÁ TOK…

Al ber ti–Szi lágy som lyó

Mi vel je len lap szám ép pen hús vét
és pün kösd ün ne pe kö zött je le nik
meg, hadd áll jon itt mind két ün -
nep kör höz egy-egy vers Rit ter
La jos And rás stutt gar ti köl tő -
nek, la punk ol va só já nak tol lá ból.

Hús vét
Alig né mult el
va sár nap haj nal ra
a ka la pács üté sek
ér ces vissz hang ja
a Gol go tán…
mi kor a pir ka dat
arany su ga ra
ra gyog ni kez dett
a ke reszt fa lá bá nál,
a ho mok ba csöp pent vér ből
ki haj tott 
Krisz tus-ró zsa
haj nal ra ki nyí ló 
vi rá gán…
és csil log va tört meg
a har mat csep pe ken;
majd fel vil lant
a sír bolt zá ró kö vén,
s raj ta egy re erő sebb, 

egy re va kí tóbb
lett a fény,
és a kő pár ká nyát sú rol va
las san meg in dult…
tom pa ro baj jal
gör dül ni kez dett,
egy re gyor sab ban…
éle in szö kell ve,
majd egyen sú lyát veszt ve,
a szik rá zó ho mok ban
hang ta lan el dőlt,
s éles csat ta nás sal meg re pedt.
A kő krip ta sö tét jét,
fe ke te gyá szát
úgy tör te meg a fény,
mint vi har fel hő ket a vil lám…
s a Ko po nyák he gye
vib rált, re me gett,
s mint ha el es ni akar na:
a kő lik ban meg csú szott,
fer dén meg dőlt a ke reszt!
Az tán, mint égi tűz csó vá ja,
öm lött el a ten ger a kő fe lett…
be lob bant 

a nyi tott sír kam rá ba,
s csat tog ni, zen ge ni kez dett 

a kő…
…egy re for róbb lett a le ve gő,
és dics fény ben, fe hé ren 

ra gyo gott
a Gol go ta! …an gya lok aj kán
hang zott a menny ből:
Al le lu ja! Fel tá ma dott! 

Jé zus él!
In Ex cel sis Glo ria! 

Döb ren tey Il di kó

Em lé ke im
Uram, 
sü töm a pa la csin tát 

há zam né pé nek,
s köz ben ma gam előtt lá tok
sok-sok nagy ma mát:
haj dan volt osz tály társ nő i met,
ré gi szom széd kis lá nyo kat,
gye rek ko ri ba rát nő ket,
amint szem üveg ben, 

meg vas ta go dott de rék kal
buz gón dob ják, töl tik, 

haj to gat ják a pa la csin tá kat,
épp úgy, mint én.
Nem ré gi ben még cop fos 

kis lá nyok vol tunk,
s ne künk sü töt ték a pa la csin tát
a mi nagy ma má ink…
Uram, kö szö nöm egyik 

leg na gyobb aján dé ko dat:
az em lé ke zést!
Kö szö nöm, hogy éle tem 

ese mé nyei
nem ro han tak el 

mel let tem nyom nél kül!
Kö szö nöm, Uram,
hogy bár az előt tem ál ló út 

már rö vi debb,
mint amit ed dig meg tet tem, 
még is, meg tett uta mat
ked ves sza vak 

és szív ből jö vő ka ca gá sok
tisz ta kö vei sze gé lye zik.
Kö szö nöm, Uram,
hogy rossz em lé ke i met 

se gí tesz el fe lej te ni!
Kö szö nöm, 

hogy em lé ke im ben él nek
ked ves sze ret te im,
akik már az örök élet ben van nak!
Kö szö nöm, Uram, 

az em lé ke i met,
ame lyek al kal mas idő ben,
mond juk, pa la csin ta sü tés köz ben,
elő buk kan nak,
s az öröm könnyét 

csal ják sze mem be.
Ámen.

Az írás meg je lent: Döb ren tey Il di kó:
És kép zeld, Uram… – A 21. szá zad
zsol tá ra i ból. Lu ther – Szent Ma xi -
mi li án – Ek ho, Bu da pest, 2010, 61. o.
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A több mint négy száz öt ven éves
múlt ra vissza te kin tő in téz mény
pe csét jén ta lál ha tó 1557-es év szám
a re for má ció szel le mé ben meg -
nyílt sop ro ni la tin is ko la ala pí tá sá -
nak ide jét jel zi. Eb ből nőtt ki ké -
sőbb a Sop ro ni Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Fő is ko la, amely 1923-ban mint
a Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet
Tu do mány egye tem Sop ro ni Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Ka ra egye -
te mi ran got ka pott. 

So ro za tunk ban az in téz mény
tör té ne té nek for du la tok ban ta lán
leg gaz da gabb és egy ben leg zűr za -
va ro sabb idő sza kát te kint jük át,
ami kor is ki vál ni kény sze rült a pé -
csi egye tem kö te lé ké ből, és „Evan -
gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi á vá”
lett. Ez után ke rült sor a Bu da pest -
re köl tö zés re, amellyel kez de tét
vet te a teo ló gia – úgy mond –
„pusz tai ván dor lá sa”. 

A há bo rú utol só sza ka sza és az
azt kö ve tő idő szak nagy pró ba té -
telt je len tett a kar ok ta tó i nak és
hall ga tó i nak töb bek kö zött azért,
mert az alap fel té te lek nem vol tak
adot tak ah hoz, hogy az in téz -

mény ben ma gas szín vo na lon foly -
has son a tu do má nyos mun ka. 

Sop ron bom bá zá sa – nyu ga ti
fek vé se mi att – a töb bi ma gyar vá -
ros hoz ké pest vi szony lag ké sőn,
1944. de cem ber 6-án vet te kez de -
tét. A bom bá zá sok so rán a fa kul -
tás is ka pott né hány ta lá la tot, az
épü let nagy ré sze azon ban hasz -
nál ha tó ál la pot ban ma radt. Lak -
ha tat lan ná vált vi szont a Lel kész -
kép ző In té zet, így a fa kul tás épü -
le té be kel lett be köl töz tet ni a hall -
ga tó kat, akik itt vé szel ték át a há -
bo rú utol só, leg ször nyűbb hó nap -
ja it, majd pe dig az azt kö ve tő
mint egy két évet. 

* * *

1945. áp ri lis 1-je után a szov jet
had se reg be vo nu lá sá val ko ránt -
sem ért vé get a ret te gés. Mi vel
Sop ront ko ráb ban nyi las ba rát vá -

ros ként tar tot ták szá mon, je len -
tős meg tor lá sok kal kel lett szá -
mol ni uk az ott la kók nak: pla ká tok
hir det ték pél dá ul, hogy az orosz
ka to nák nak le gá li san két nap sza -
bad rab lás en ge dé lye zett… 

A nyo mor nak és a nél kü lö zés -
nek a há bo rú be fe jez té vel nem
sza kadt vé ge. Ezt szem lé le te sen
mu tat ja két eset, ame lyet egy ak -
ko ri hall ga tó idé zett föl sze mé lyes
em lé kei alap ján. Né hány di ák a
leg sa nya rúbb idő szak ban – ami -
kor ki zá ró lag sót lan krump lin és
ba bon kel lett él ni ük – son kát, kol -
bászt és sza lon nát raj zolt a táb lá -
ra, hogy leg alább lát has sa nak ilye -
ne ket. És meg esett az is, hogy egy
szor gal ma sabb di ák „bér be írt”
sze mi ná ri u mi dol go za to kat a ke -
ve sebb erő fe szí tést ten ni aka rók -
nak, még pe dig a kö vet ke ző dí ja -
zás sal: há rom rúd kol bá szért je les,
két rú dért jó, egy rú dért pe dig kö -
ze pes „bér dol go zat” járt a meg bí -
zást adó hall ga tó társ nak. 

A fa kul tás épü le te még 1946 te -
lén sem volt fűt he tő ál la pot ban.
Mi vel az ab la ko kon be fújt a je ges

szél, a für dő szo bai vö dör ben meg -
fa gyott a víz. Er re az idő szak ra
egy ak ko ri teo ló gus hall ga tó így
em lék szik vissza: „Az idő ek kor
már igen hi deg volt – ok tó ber vé ge fe lé
jár tunk –, és be kö szön töt tek a ve lő kig
der mesz tő sop ro ni sze lek. A teo ló gia
be desz ká zott ab la kai bi zony nem sok
el len ál lást ta nú sí tot tak, és a ré se ken
be fü tyült a szél. Fű tés ről szó sem le he -
tett. Agyon fa gyot tan tén fe reg tünk a
szo bák ban és a fo lyo só kon. Min den ki
ma gá ra sze dett min den me leg hol mit.
Kucs mák ban és kesz tyűk ben de re -
kunk ra csa vart pok ró cok kal ül tünk az
órá kon is, és ez sok de rült ség re adott
al kal mat. De sok zú go ló dás ra is. A
gyen ge koszt és a hi deg min den kit ide -
ges sé és mo gor vá vá tett.” 

* * *

Veö reös Im re – aki egyéb ként Bu -
da ker Osz kár után a Lel kész kép ző

In té zet ve ze tő je lett – az 1945–48
kö zöt ti idő sza kot ta lá ló an „két ar -
cú évek nek” ne ve zi. A ki fe je zés
ar ra utal, hogy egy fe lől min den ki -
ben élt a re mény egy de mok ra ti -
kus Ma gyar or szág lét re jöt té vel
kap cso lat ban, más fe lől vi szont az
egész or szág fö lött érez he tő en ott
le be gett egy újabb el nyo más le he -
tő sé ge. 

Bár az in téz mény ko ránt sem tö -
rés men te sen vé szel te át a há bo rús
éve ket, azon ban az el mé lyült ta -
nu lás hoz ek kor még töb bé-ke vés -
bé adot tak vol tak a kö rül mé nyek.
A kar ok ta tói is igye kez tek lé pést
tar ta ni a teo ló gi ai tu do má nyok
nem zet kö zi fej lő dé sé vel: Kar ner
Ká roly pro fesszor volt az el ső a ke -
let-eu ró pai teo ló gi ai pro fesszo rok
kö zül, aki re a gált Ru dolf Bult mann
mi to ló gi át la ní tó prog ram já ra, és a
té má ról sze mi ná ri u mot is tar tott. 

Id. Prőh le Ká roly a rend sze res
teo ló gia nem zet kö zi leg is el is -
mert pro fesszo ra ként gyak ran
vett részt tu do má nyos kon fe ren -
ci á kon. Wiczi án De zsőt nagy  tu dá -
sú egy ház tör té nész ként, el ső sor -
ban Lu ther-tu dós ként, Só lyom Je -
nőt a ha zai pro tes táns egy ház tör -
té net ki vá ló szak ér tő je ként, De ák
Já nost pe dig szi go rú ószö vet sé -
ges ként tar tot ták szá mon. 

Pod ma nicz ky Pál, a val lás tör té -
net és a ke resz tény ne ve lés tu do -
mány dok to ra ti zen nyolc nyel ven
ol va sott. Nem vé let le nül ne vez -
ték őt a hall ga tók a leg na gyobb
sze re tet tel „man zárd fe jű nek”,
ugyan is úgy kép zel ték, hogy ma -
gas hom lo ka mö gött az ál ta la be -
szélt nyel vek „lak nak”. 

A kül föl di kap cso la tok ról meg -
em lí ten dő, hogy a há bo rú el ső

éve i ben kü lö nö sen meg élén kült
evan gé li kus cse re di ák-kap cso la -
tok 1944–45-ben már nem vol tak
adot tak, és köz vet le nül a há bo rú
be fe je zé se után sem volt még le -
he tő ség kül föl dön ösz tön dí jas ta -
nul má nyo kat foly tat ni. Csak
1947–48 kö rül, a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség és az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa meg ala ku lá sa után
nyílt rö vid ide ig is mét mód ar ra,
hogy a nyel ve ket be szé lő, te het sé -
ges fi a ta lok kül föld re me hes se nek
ta nul ni. Azon ban az ek kor már
egy re nyíl tab ban fel lé pő kom mu -
nis ta ha ta lom saj nos több eset ben
ke resz tül húz ta az ösz tön díj ra
igyek vők szá mí tá sa it. 

A ta ná ri kar tag jai kö zül az
1949-es év ben nyug dí ja zá sa mi att
már nem áll ha tott ka ted rá ra id.
Prőh le Ká roly, és a tan év nyi tót
kö ve tő na pok ban hunyt el dr.

Pod ma nicz ky Pál. Egy hall ga tó
így em lék szik vissza rá 1955-ben:
„Sze gény jó, öreg Po di bá csi. Most is
ma gam előtt lá tom, amint a De ák té -
ren vé gig dö cög fe ke te kör gal lér já ban,
bot tal és szé les ka lap já val. A fur csa,
jel leg ze tes arc ból két vi ze nyős szem
né zett ár tat lan kék sé gé vel a vi lág ba.
Ke vés em be ri szem ben lát tam ennyi
jó sá got ra gyog ni. (…) Fel ült a ka ted -
rá ra, az tán me sél ni kez dett. (…) A
vi lág min den tá ján és min den ko rá -
ban ott hon érez te ma gát. So ha sem
volt olyan ér zé sem, hogy kér ke dik tu -
dá sá val.”

* * *

A teo ló gia há bo rú alat ti és köz vet -
le nül a há bo rút kö ve tő tör té ne té -
nek meg is me ré sé hez ada lék ként
szol gál hat az a tény, hogy az 1940-
től 1950-ig ter je dő idő sza kot „az
evan gé li zá ció év ti ze de ként” is
szo kás em le get ni. Míg az 1939/40-
es tan év ben az or szág gyü le ke ze te -
i ben ti zen négy evan gé li zá ci ót tar -
tot tak (mind ezt egyet len lel ki -
pász tor, Sré ter Fe renc szol gá la tá -
val), 1949/50-ben ez a szám kö zel
száz húsz ra te he tő. Ter mé sze te sen
ek kor ra már jó val több, mint egy
negy ven lel kész kap cso ló dott be
az éb re dé si moz ga lom ak tív szer -
ve ző mun ká já ba. 

Az evan gé li zá ci ók nem ma rad -
tak vissz hang nél kül. Ez jól meg -
mu tat ko zott a teo ló gi á ra je lent ke -
zők ma gas szá má ban is. Egy, az
1948-as év ben fel vé te li ző, ma már
nyug dí jas lel kész pá lya vá lasz tá sa
előz mé nye ként a kö vet ke ző ket
em lí ti: „Is ten ke gyel mé ből egy al csú ti
kon fe ren ci án ju tot tam hit re 1946-
ban. Hat száz fi a tal volt együtt ezen
a tá bo ro zá son, a kö vet ke ző két év ben
pe dig mind két al ka lom mal há rom -
ezer nél is töb ben. Cso dá la tos idők
vol tak ezek…”

A teo ló gus if jú ság kö ré ben
azon ban nem min den ki val lot ta
ma gát az éb re dé si moz ga lom
„szü löt té nek”. A hall ga tó ság egy
ré sze in kább a „tu dós teo ló gus sá”
vá lást tűz te ki cé lul. Szél ső sé ges
ese tek ben ez konf lik tu sok for rá -
sá vá is vált. (Ez köz is mer tebb ne -
vén a má ig is ha tó „pi e tis ta-ort ho -
dox” vi tát je len ti. Ter mé sze te sen
nem kell azt gon dol ni, hogy ki zá -
ró lag két szél ső sé ges né zet lé te -
zett, hi szen sok fel jegy zés árul ko -
dik ar ról, hogy a hall ga tók nagy
ré sze igye ke zett meg ta lál ni az
„arany kö zép utat”.) 

Áll jon itt egy – né mi képp
szkep ti kus és a dol go kat kis sé le -
egy sze rű sí tő – idé zet, amely
azon ban a ko ra be li vi szo nyok ról
még is csak jól árul ko dik: 

„Az ort ho do xok és a pi e tis ták köl -
csö nö sen ki át koz ták egy mást az egy -
ház ból. Az ort ho do xok sze rint a ke -
gye sek szü ner gis ták és hit val lás el le -
ne sek, a pi e tis ták sze rint az ort ho do -
xok hi tet le nek. Nem tér tek meg, és
nem fo gad ták el Jé zus Krisz tust
meg vál tó juk nak. A har ma dik cso port
– a »szom bat he lyi is ko la« – ki akar ta
őket bé kí te ni egy más sal, és azt ál lí tot -
ta, hogy csak hang súly be li el té rés van
a két ádáz el len ség kö zött: mind ket -
ten ugyan azt hi szik és vall ják, csak
mást hang sú lyoz nak. Ezt olyan hév -
vel bi zony gat ták, hogy köz ben rá jöt -
tek: tu laj don kép pen az ort ho do xok és
a pi e tis ták al kot ják az egyik cso por -
tot, és ők – a szom bat he lyi ek – a má si -
kat. Er re sür gő sen ki át koz ták a pi e -
tis tá kat meg az ort ho do xo kat is, és
ön ma gu kat ne vez ték ki »iga zi« teo ló -
gu sok ká. Íme: ez volt a teo ló gus if jú -
ság »szel le mi áb rá za ta« 1946 őszén.”

Szűcs Pet ra

Múlt idé ző
Az evan gé li kus lel kész kép zés tör té ne te két rend kí vü li ál la pot kö zött (1945–1956) – 1. rész
Öt ré szes so ro za tunk a múlt egy sze le té vel fog lal ko zik. Egy olyan sze -
le té vel, amely for du la tok ban igen gaz dag volt, és amely rend kí vül
nagy je len tő ség gel bírt a 20. szá zad má so dik fe lé nek ala ku lá sa szem -
pont já ból. Ter mé sze te sen nem vál lal ko zunk ar ra, hogy a ma ga tel jes -
sé gé ben ve gyük gór cső alá a ne ve zett idő sza kot, mind össze an nak re -
konst ru á lá sá ra te szünk kí sér le tet, hogy meg lás suk, mi ként él ték át a
má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se és az ’56-os for ra da lom kö zöt ti pe ri ó -
dust az evan gé li kus lel kész kép zés ben részt ve vő hall ga tók és ta ná ra -
ik. No ha csak egy kis in téz mény hét köz nap ja i ba nyer he tünk be te kin -
tést, még is él he tünk az in duk tív mód szer rel, az egye di ből az ál ta lá -
nos ra is kö vet kez tet he tünk. Mi, akik nek mind ez tör té ne lem. Mert so -
kak nak – igaz, az idő mú lá sá val, saj nos, egy re ke ve seb bek nek – ez
meg élt va ló ság. Ne kik va ló szí nű  leg nem kell ma gya ráz ni, hogy
mennyi re „le ké pez te” a teo ló gia tör té ne te mind azt, ami „nagy ban”
zaj lott az or szág ban. 

Pün kösd
…és az égi fény
is mét ra gyog ni kez dett…
mint iz zó üs tö kös
gömb je, hang ta lan
eresz ke dett le fe lé,
majd aho gyan szik ra pat tan 
a tűz ből, lo bo gó
ket tős láng nyel vek
vál tak ki be lő le,
s szürem ked ve
ha tol tak át a fa la kon,
és meg áll tak le beg ve
az egy be gyűlt,
né mán re me gő
Ti zen egy
fe je fö lött…
Krisz tus ígé re te:
a Szent lé lek ere je
be lé jük köl tö zött!
…és be szél ni kezd tek
szá muk ra ad dig
is me ret len nyel ve ken,
fé lel mük el tűnt,
hang juk csen gett
– apos to lok aj kán –, 
áram lott a szó,
fel hang zott, har so gott
az el ső pré di ká ció!
Krisz tust hir det ték:
a Fel tá ma dást! az Éle tet!
A cso dál ko zó nép
ér tet te őket,
s az össze gyűlt tö meg ből
jó né hány meg tért
és meg ke resz tel ke dett.

Jöjj el… szállj le
re ánk is, óh, Szent lé lek!
adj erőt,
és töltsd be szí ve in ket,
hogy hű en vi sel jük 

ke reszt je in ket!

A soproni fakultás egykori épülete, amely ben ma általános iskola működik



Ot ta wa, Ka na da. El ső eset ben
nyi tott meg mi nisz ter el nök a val -
lás sza bad ság hely ze tét fi gye lő
iro dát. Az iro da fel ada ta lesz,
hogy vi lág szer te fi gye lem mel kí -
sér je a val lás gya kor lás sza bad sá -
gát. Az or szág mi nisz ter el nö ke,
Step hen Har per, aki gya kor ló evan -
gé li kus ke resz tény, az iro da ve ze -
té sé vel And rew Benn ett gö rög ka -
to li kus di a kó nust bíz ta meg nagy -
kö ve ti rang ban.

Ha van na, Ku ba. Ca stro kom -
mu nis ta kor má nya be vál tot ta a ta -
va lyi pá pa lá to ga tás kor tett ígé re -
tét, és dek ré tum mal ün nep pé nyil -
vá ní tot ta a nagy pén te ket. A nagy -
pén tek kö rü li kör me ne te ket,
ame lyek La tin-Ame ri ká ban min -
dent fe lül mú ló ce re mó ni ák, Ku -
bá ban csak sze rény ke re tek kö -
zött tart hat ják meg a ró mai ka to li -
ku sok. 

Bra unsch weig, Né met or szág.
A negy ven év vel ez előtt meg kö -
tött Le u en ber gi egyez mény alap ján
jött lét re az Eu ró pai Evan gé li u mi
Egy há zak Kö zös sé ge. Fried rich
We ber bra unsch wei gi evan gé li -
kus püs pök ezt a do ku men tu mot
„a je len leg egyet len mű kö dő öku -
me ni kus egy ség nek” ne vez te. A
kö zös ség ben lu the rá nu sok, kál vi -
nis ták, uni ál tak, a Cseh Test vé -
rek és az itá li ai val den sek szó szé -
ki és úr va cso rai kö zös ség re lép -
tek egy más sal.

Hon kong, Kí na. A volt hong -
kon gi ró mai ka to li kus ér sek, Jo -
seph Zen Ze-ki un sú lyos kri ti ká val
il let te a Va ti kánt. Sze rin te a XVI.
Be ne dek pá pa ál tal a kí nai kor mány
fe lé kez de mé nye zett nyi tást a Va -
ti kán stra té gái el sza bo tál ták. Sze -
rin te ezek a min den áron va ló
komp ro misszu mok ra spe ci a li zá -
lód tak, s ez zel ugyan olyan kor -
rup tak ká vál tak, mint a kí nai párt -
ve ze tés és az ál ta la „bá bu ként”
ke zelt, kol la bo rá ló ró mai ka to li -
kus egy ház ve ze tés. 

Bécs, Auszt ria. Az 1938 már ci -
u sá ban Né met or szág hoz „csa tolt”
or szág ban igen nagy volt a ka to li -
kus egy há zi el len ál lás. A né me tek
az egy ház nyolc ezer pap ja kö zül
724-et tar tóz tat tak le, kö zü lük he -
ten hal tak meg a bör tön ben. Száz -
tíz pa pot küld tek kon cent rá ci ós
tá bor ba, kö zü lük húsz meg halt.
Ti zen öt pa pot ítél tek ha lál ra és vé -
gez tek ki. Ezer öt száz pap nak til -
tot ták meg a ta ní tást és a pré di ká -
lást. Az ak ko ri pá pa ar ra kény sze rí -
tet te a bé csi kar di ná list, hogy ír jon
alá olyan nyi lat ko za tot, amely ben
meg ígé ri, hogy a ná ciz mus sal sem -
mi fé le egyez sé get nem köt. 

Stutt gart, Né met or szág. A bib -
lia tár su la tok je len té se sze rint a vi -
lág hat ezer nyel ve kö zül csak 475-
re van le for dít va a tel jes Bib lia, és
to váb bi 2063 nyel ven ol vas ha tók
egyes rész le tek. Mun ka tár sa ik je -
len leg négy száz öt ven for dí tá son
dol goz nak, ezek kö zül 263 olyan
nyel ven ké szül, ame lyen ed dig
még nem je lent meg bib li ai könyv.
Ezen fe lül hat van olyan pro jekt -
ben vesz nek részt, amely ben a
Szent írás se gít sé gé vel ír ni-ol vas ni
ta nít ják az anal fa bé tá kat. 

Masz kat, Omán. Az Arab-fél -
szi get kis or szá gá nak val lás ügyi
meg ha tal ma zott ja, Ab dul lah bin
Mo ham med al-Sal mi meg hí vá sá ra
elő adást tar tott D. Frank Ot fried
July würt tem ber gi evan gé li kus
püs pök. Elő ször for dult elő, hogy a
nagy Sul tan-Qu a bo os me cset ben
(belső tere képünkön) ke resz tény

püs pök tar tott elő adást. Az elő -
adás cí me A val lá si tü re lem evan gé li -
kus szem pont ból volt. Omán kor má -
nya nem tű ri a gyű löl kö dő musz lim
pré di ká to rok mű kö dé sét. Ez zel a
meg hí vás sal is je lez ni kí ván ta,
hogy a to le ran cia, a meg ér tés hí ve.

Kelk he im, Né met or szág. Az
Open Do ors ne vű szer ve zet je len -
té se össze ál lí tot ta an nak a húsz or -
szág nak a lis tá ját, ahol leginkább
ül dö zik a ke resz té nye ket: Észak-
Ko rea, Sza úd-Ará bia, Af ga nisz -
tán, Irak, Szo má lia, Mal dív-szi ge -
tek, Ma li, Irán, Je men, Erit rea,
Szí ria, Szu dán, Ni gé ria, Pa kisz tán,
Eti ó pia, Üz be gisz tán, Lí bia, La -
osz, Türk me nisz tán, Ka tar. Észak-
Ko re á ban öt ven-het ven ezer re be -
csü lik a mun ka tá bor ba zárt ke resz -
té nyek szá mát. Sza úd-Ará bi á ban
ha lál bün te tés vár ar ra, aki át tér a
ke resz tény hit re. Af ga nisz tán ban
min den ke resz tény temp lo mot be -
zár tak. Ke resz tény hí vek már elő re
at tól fél nek, hogy az ül dö zés fo ko -
zód ni fog, ha a nyu ga ti ál la mok ka -
to na sá ga 2014-ben vég leg el hagy ja
az or szá got.

Né met or szág. Or szág szer te húsz
he lyen van temp lo muk a hin duk nak
Né met or szág ban. Köz tük a Hamm
vá ro sá ban le vő (képünkön) a leg na -
gyobb Eu ró pá ban. Eb ben két száz -

negy ven is ten sé get tisz tel nek a ta -
mi lok, akik Srí Lan ká ból me ne kül -
tek ide. Kö zü lük negy ven öt ezer a
hin du. 

La hore, Pa kisz tán. Már ci us ele -
jén száz het ven ke resz tény nek a há -
zát és két temp lo mot gyúj tot tak föl
musz lim szél ső sé ge sek, mert ál lí tó -
lag az egyik ke resz tény csú fot űzött
Mo ha med ből. Idő köz ben a vizs gá lat
meg ál la pí tot ta, hogy ko hol mány
volt a vád. Ez azon ban már nem se -
gít az ár tat la nul meg ká ro sí tot ta kon. 

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. Csak nem ti zen öt mil lió né -
ző je volt A Bib lia cí mű té vé so ro -
zat el ső ré szé nek, amely je le ne te -
ket mu tat be a tel jes Szent írás ból. 

Ber lin, Né met or szág. A Pro
Christ ne vű evan gé li zá ci ós moz -
ga lom ne ves ige hir de tő jét, Ul rich
Par zanyt ke mé nyen meg tá mad ta
egy ber li ni es pe res. A Né met or -
szá gi Pro tes táns Egy ház (EKD)
el ítél te ezt a mél tat lan tá ma dást,
és ki emel te, hogy szer ve ze te ko -
moly össze gek kel tá mo gat ta idén
is a moz gal mat, mert nagy ra ér té -
ke li az ige hir de tő szol gá la tát. 

Lon don, Ang lia. Az egyik fő vá -
ro si ke rü let ben tar tot ták meg el ső
„is ten tisz te le tü ket” az is ten ta ga -
dók. Az öt let két ko mi kus tól jött,
és vagy két száz em bert von zott.
De még a vi lág szer te el hí re sült
ate is ta fő ideo ló gus, Ric hard Daw -
kins is meg ve tő en je gyez te meg a
hír re, hogy „az ate is ták nak nincs
szük sé gük temp lom ra”.

Moszk va, Orosz or szág. Tíz éve
ala pí tot ták meg az or szág el ső A li -
ansz moz gal mát, amely nek ti zen -
két ta gú ve ze tő sé gét lu the rá nu sok,
re for má tu sok, pün kös dis ták, me -

to dis ták és ad ven tis ták al kot ják.
Az or szág 142 mil lió la ko sá ból 35
mil lió tar to zik az or to dox egy ház -
hoz, egy mil li ó ra be csü lik a kü lön -
bö ző „evan gé li u mi ke resz tény” fe -
le ke ze tek tag lét szá mát, és fél mil li -
ó ra a ró mai ka to li ku so két.

Por to Al eg re, Bra zí lia. A lu -
the rá nus egy ház az észa ki or szág -
ré szek ben erős misszi ói mun kát
vé gez moz gó „sá tor evan gé li zá ci -
ó i val”. Egy-egy vá ros ban sát rat ál -
lí ta nak föl, amely ben át fo gó –
nem csu pán val lá sos – prog ra mot
nyúj ta nak a he lyi ek nek. A sá tor -

temp lom mal az tán to vább ván do -
rol nak, de nyo má ban új, ön ál ló
gyü le ke ze tek ke let kez nek.

Nürn berg, Né met or szág. Hein -
rich Be dford-Strohm ba jor evan gé li -
kus püs pök fel kér te az egyik is mert
ze ne szer zőt Jé zus ke resz ten el -
mon dott hét sza vá nak meg ze né sí -
té sé re. A mű vet nagy pén te ken mu -
tat ták be a St. Sebald-temp lom ban.

Pe king, Kí na. A kö vet ke ző húsz
év ben az or szág „nő im port ra” szo -
rul. A kom mu nis ta párt csa lád po li -
ti ká ja kö vet kez té ben már most 113 :
100 az arány a fér fi ak ja vá ra. Egy re
gya ko rib bak a „lány lo pá sok”: a lá -
nyo kat el hur col ják, majd há zas ság -
ra kény sze rí tik őket.

Ber lin, Né met or szág. A volt
ke let né met ál lam te rü le tén még
min dig erő sen ér vé nye sül a kom -
mu nis ta egy ház po li ti ka: míg idén
össze sen ti zen hat ezer fi a tal kon -
fir mál, ad dig har minc hat ezer ré -
sze sül „if jú ava tás ban”. 

Bécs, Auszt ria. Az oszt rák la kos -
ság het ven há rom szá za lé ka a ró mai
ka to li kus egy ház tag ja, és csak négy
szá za lé ka evan gé li kus. Ugyan ek ko -
ra a musz li mok ará nya is, ti zen két
szá za lék pe dig nem tar to zik sem mi -
fé le val lá si kö zös ség hez. 

Nagy sze ben, Er dély. A ro mán
Di o ni sie Nic o lae Ari on lett a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség Né met Nem ze ti
Bi zott sá gá nak új ösz tön díj fe le lő se.
Nagy sze ben ben és Bern ben ta nult
teo ló gi át, és hat év vel ez előtt ő ma ga
is a bi zott ság ösz tön dí ja sa volt. 

Stutt gart, Né met or szág. A
Würt tem ber gi Evan gé li kus Egy -
ház 2,2 mil lió tag ját je len leg 2203
lel kész gon doz za. Az egy ház al -
kot má nya sze rint a lu the ri re for -
má ció örö kö se, ala pí tó tag ja a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség nek, de

nem tag ja a né met lu the rá nu sok
szö vet sé gé nek (VELKD).

Bu e nos Ai res, Ar gen tí na. Fe -
renc, az új ró mai pá pa buz gó szur -
ko ló ja az ar gen tin lab da rú gó li ga
San Lo ren zo ne vű csa pa tá nak.
Ezt a csa pa tot 1908-ban egy ró mai
ka to li kus pap ala pí tot ta, és a pá pa
min dig szí ve sen em lék szik 1946-
ra, ami kor ez a csa pat nyer te meg
az ar gen tin baj nok sá got. 

Tas kent, Üz be gisz tán. A he lyi
ka to li kus temp lom ban ren dez ték
meg idén az egye te mes ima he tet.
Eb ben részt vet tek a ró mai ka to li -
kus egy ház, az ör mény apos to li
egy ház és a né met lu the rá nus egy -
ház hí vei. Öröm, hogy a val lá si kér -
dé sek ben igen szi go rú musz lim
kor mány el len őr zé se el le né re jó
volt a lá to ga tott ság, és bé kes ség ben
zaj lot tak a ren dez vé nyek.

Han no ver, Né met or szág. 2014-
től itt lesz a Re for má tus Vi lág szö -
vet ség szék he lye. A Genf ből va ló
el köl tö zést a sváj ci frank na gyon
ma gas ár fo lya ma tet te szük sé ges -
sé: a pénz át vál tás sal já ró költ sé -
gek ve szé lyez tet ték a szö vet ség
fi nan szí ro zá sát.

Bécs, Auszt ria. Ál la mi el is mer te -
té sért har col nak az úgy ne ve zett sza -
bad egy há zak. A pün kös dis ta, bap -
tis ta és men no ni ta kö zös sé gek nek
kö rül be lül ti zen hét ezer tag juk van.
Mi vel ed dig nem is mer te el őket az
ál lam fe le ke ze tek ként, még is ten -
tisz te le te ik re is kü lön ha tó sá gi en ge -
délyt kel lett kér ni ük. Most ab ban
re mény ked nek, hogy a ka to li kus,
lu the rá nus és re for má tus egy há zak -
kal azo nos stá tust kap nak majd.

Ham burg, Né met or szág. A vá ros
Horn ne vű ne gye dé ben ál ló evan gé -
li kus Ka per na um-temp lo mot a gyü -
le ke zet el ad ta egy isz lám egye sü let -
nek, amely me cset té akar ja át ala kí -
ta ni. A Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) ko ráb ban ho zott ha -
tá ro za ta ér tel mé ben nem len ne sza -
bad ke resz tény temp lo mo kat más
val lá sok nak át ad ni. Ér de kes, hogy a
ham bur gi evan gé li kus püs pök nőt –
lát szó lag – nem za var ja az ügy, mert
csu pán az ügy let tisz tes sé ges le bo -
nyo lí tá sá ra in tett. Ez zel szem ben
van nak, akik „gát sza ka dás ról” be -
szél tek, mert en nek a rossz pél dá nak
eset leg má sutt is lesz nek után zói. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés 
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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:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

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

Jo seph Zen Ze-ki un

Bécsi evangélikus templom a Sim me -
rin ger Hauptstraßén


