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„Mert ez hoz zá tok is el ju tott, és aho -
gyan az egész vi lá gon gyü möl csöt te -
rem és nö ve ke dik, ugyan úgy kö zöt te -
tek is, at tól a nap tól fog va, ame lyen
meg hal lot tá tok, és iga zán meg is mer -
té tek az Is ten ke gyel mét.” (Kol 1,6)

Sok szor meg elég szünk az zal, ha
va la mi nem rosszabb. Csak annyit
sze ret nénk, hogy ne zsu go rod ja nak
a le he tő sé ge ink, ki lá tá sa ink, hogy
ne le gyen ki sebb a moz gás te rünk.
Be le nyug szunk a vál to zás nél kü li -
ség be, a meg szo kott ru tin ba.

Is ten igé je azt üze ni, hogy az ő
or szá gá nak, az evan gé li um meg -
szó la lá sá nak és ha tá sá nak lét ele -
me a nö ve ke dés. A fent ol vas ha tó
mon dat ele jén az „ez” szócs ka az
evan gé li um ra utal. Az öröm hír re,
hogy van re mény, nem va gyunk
egye dül, ha nem Is ten utá nunk
nyúl a sze re te té vel, sa ját Fi át is
oda ad ja, fel ál doz za azért, hogy
min ket meg ment sen, ki emel jen az
el ve szett ség ből. 

Aho vá ez az evan gé li um el jut,
ott nö ve ke dés van. Le het, hogy
nem anya gi ak ban, le het, hogy
nem lét szám ban, de re mény ben,
sze re tet ben, bé kes ség ben, bi za -

lom ban min den kép pen. Jé zus is
er ről a fo lya mat ról be szél egyik
pél dá za tá ban: „Mi hez ha son ló az
Is ten or szá ga, és mi hez ha son lít sam?
Ha son ló a mus tár mag hoz, ame lyet
fo gott egy em ber, és el ve tett a kert jé -
ben; az pe dig fel nö ve ke dett, és fá vá
lett, úgy hogy az égi ma da rak fész ket
rak tak az ága in.” (Lk 13,18–19)

Az egy há zi esz ten dő ben a pün -
kösd és Szent há rom ság ün ne pe
utá ni fél év szin te tel je sen men tes
az ün ne pek től (a re for má ció ün -
ne pét le szá mít va). Az ol tár te rí tő
szí ne eb ben az idő ben zöld. A
zöld a nö ve ke dés szí ne, aho gyan
ezt a színt vi se lik a nö vé nyek is ta -
vasszal és nyá ron. Mind ez a csen -
des, bé kés bel ső nö ve ke dést hir -
de ti. Szá mon tart juk nagy ün ne -
pe ink elő ké szí tő idő sza kát (ad -
ven tet és böj töt), de sok szor el fe -
lejt ke zünk az ün ne pek le ve ze tő
idő sza ká ról. Pe dig ezek nek az az
üze ne te, hogy az ün ne pek ál tal
köz ve tí tett kincs nek, öröm hír nek
kö vet kez mé nye, ha tá sa van.
Most van a nö ve ke dés ide je!

g Tóth Ká roly Ist ván 
evan gé li kus lel kész (Ta ká csi)

AZ ÉLET KE NYE RE

A nö ve ke dés ide je
Az Úti társ (és az Evan gé li kus Élet)
ol va sói már ér te sül het tek a fel vi -
dé ki ma gyar nyel vű evan gé li kus
misszi ó ról. A 2006 óta tu da to san
szer ve ző dő, né hány ezer lel ket
szám lá ló szlo vá ki ai ma gyar evan -
gé li kus kö zös ség a gyak ran ked -
ve zőt len kö rül mé nyek el le né re is
min dent meg tesz a fenn ma ra dá sá -
ért. Ezt az ál la po tot mu tat ta be a
Ma gyar Te le ví zió ta valy su gár -
zott do ku men tum film je Ma gya -
rok a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy -
ház ban cím mel. A Szlo vá ki ai és
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház 2012-ben part ner szer ző dés -
ben erő sí tet te meg ki sebb ség ben
élő tag ja ik jo ga it.

Az or szá gos szin tű, anya or szá -
gi és hit test vé ri se gít ség gel mű kö -
dő szol gá lat idei leg na gyobb kö -
zös szer ve zé sű ese mé nye a má jus
25-én Ho gyan ad az Úr győ zel met
cím mel meg tar tott mi szi ós nap
volt a má tyus föl di Al só sze li ben.

A fel vi dé ki ma gyar evan gé li ku -

sok 2007 óta im már ha to dik al ka -
lom mal ve het tek részt or szá gos
ta lál ko zón. Idén az együtt lé tet
Endre ffy Gé za lel kész és a bu da ör -
si gyü le ke zet tag jai ve zet ték. A
ren de zők min den fel vi dé ki ma -
gyar evan gé li kust meg hív tak az
al ka lom ra. 

A he lyi gyü le ke zet el nök sé gé -
nek üd vöz lé se után a részt ve vő -
ket a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá -
sú Evan gé li kus Egy ház ne vé ben
Mi lan Kriv da, az egy ház ke rü let
püs pö ke, míg a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ré szé ről
Lack ner Pál, a Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia fő tit ká ra kö -
szön töt te. Endre ffy Gé za hit éb -
resz tő ige hir de té sei, dr. Ga rá di
Pé ter nek a hall ga tó ság fi gyel mét
le kö tő elő adá sa, a cso port be szél -
ge té sek, va la mint az úr va cso ra -
osz tás sal meg tar tott zá ró áhí tat
újabb re mény ség gel aján dé koz ták
meg a test vé re ket. 

Kel le mes szín folt ja volt a misszi -
ós nap nak a Sa ró ka Li li á na – a far -
na di gyü le ke zet if jú tag ja – ál tal ve -
ze tett gyer mek-bib lia óra. 

Kö szö net az Úr is ten nek, a szol -
gá lat te vő nek, a tá mo ga tók nak, a
részt ve vők nek, va la mint a he lyi
gyü le ke ze ti ta gok nak a si ke res al -
ka lo mért! 

* * *

A Bu da ör si Evan gé li kus Egy ház -
köz ség évek óta ápol test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso la tot a sa jó gö mö ri -
ek kel, és en nek kö szön he tő en, a
föld raj zi ha tá ro kat át ível ve, szin te
egy egész ré gi ó ban szol gál nak kö -

zö sen, ön zet le nül, ma gya rul hir -
det ve Is ten igé jét. Az Al só sze li ben
tar tott hoz ha son ló misszi ós na pok
a nyá ri tá bo rok (Százd, Ipoly sza -
kál los, Ipoly ság, Far nad, Torn al -
ja), a to váb bi al kal mak épí tő jel leg -

gel hat nak kö zös sé ge ink re, és
meg erő sí tik a ben nük fo lyó szol gá -
la tot. El en ged he tet len, hogy a jö -
vő ben is le gyen foly ta tá suk. 

A szün te len imád ko zás és ki tar -
tás mel lett nagy szük ség van egy
ha té kony stra té gia ki ala kí tá sá ra,
il let ve to vább gon do lá sá ra. Bár a
fel vi dé ki ma gyar evan gé li ku sok
hely ze té ről már több fó ru mon is
si ke rült va lós ké pet nyúj ta ni, a
meg ma ra dá sunk szem pont já ból
fon tos igé nye ket meg fo gal maz ni,
misszi ós szol gá la tunk több te rü le -
ten is meg erő sí tés re és leg in kább
mun ka tár sak ra vár. To vább ra is
kö szön jük és szí ve sen vár juk az
ez zel kap cso la tos se gít sé get. 

g Nagy Oli vér 
evan gé li kus lel kész (Al só sze li)

Misszi ói nap Al só sze li ben

Mint bi zo nyá ra so kak előtt is -
mert, má jus 1-jén el hunyt Mó zes
Ár pád, a Ro má ni ai Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház nyu gal ma -
zott püs pö ke. Te me té se má jus 22-
én volt a ko lozs vá ri Há zson gár di
te me tő ben. Az aláb bi ak ban az
egy ház egyik lel ké szé nek szub -
jek tív mél ta tá sát ad juk köz re. 

Mó zes Ár pád egy sze rű szü lők
gyer me ke ként ke rült a teo ló gi á ra.
Erős jel le mé vel és ve ze tői ké pes -
sé ge i vel ha mar ki tűnt tár sai kö zül.
Ta nul má nya it kö ve tő en a kom mu -
nis ta rend szer rel meg nem al ku vó
Ar gay György püs pök tit ká ra ként
kezd te szol gá la tát. Ko lozs vár után
Szé kely zsom bor ra he lyez ték lel -
kész nek, ahol tisz tes sé gé ért, ge -
rin ces ma gyar sá gá ért, hű sé ges
szol gá la tá ért a gyü le ke zet na gyon
meg ked vel te. A zsom bo ri evan gé -
li kus ság ra gasz ko dá sa, sze re te te
egész éle té re ki ha tott.

Bör tön éve i ben is hű ma radt el -
ve i hez, lé lek ben nem tud ták meg -
tör ni, be teg vagy gyen ge lel kész -
tár sai he lyett nem egy szer föl vál -
lal ta a fi zi kai mun kát, kész volt
sok szor sa ját éle lem adag já ról is le -
mon da ni más ja vá ra, be teg tár sa i -
nak az őrök től gyógy szert ke rí te -
ni. Kiss Bé la lel kész nek, egy ko ri

fo goly tár sá nak val lo má sa sze rint
ar ra is ké szen állt, hogy a sza ba du -
ló fog lyok kö zött „ő se per hes se ki
leg utol só nak a szál lás he lyet, mert
ak kor le het biz tos ab ban, hogy
min den ki meg sza ba dult”.

Ál do zat kész sé ge, ne mes egy -
sze rű sé ge, ken dő zet len be csü le -
tes sé ge ké sőbb püs pök ként is
meg mu tat ko zott. Alig ik tat ták be
tiszt sé gé be, a di ák sá got rög tön
föl pár tol ta, ösz tön dí ja i kat meg -
nö vel tet te, és anya gi lag sa ját pén -
zé ből is se gí tet te a teo ló gu so kat.

Már egye te mi éve im vé ge fe lé
jár tam, ami kor egy al ka lom mal él -
tem az ál ta la ko ráb ban föl aján lott
sze mé lyes anya gi tá mo ga tás sal.
Mo so lyog va nyúlt be a zse bé be,
és ki vett két bank je gyet. Ez az
összeg több mint há rom ha vi ösz -
tön dí jam volt ak ko ri ban. Át nyúj -
tot ta, én pe dig meg kö szön tem a
ne mes nagy lel kű sé get. A na gyobb
meg le pe tés csak ez után kö vet ke -
zett. Kér te, hív jam oda ott lé vő
év fo lyam tár sa i mat is, és ami kor
oda jöt tek, bár ké rés nél kül, de ők
is ugyan annyi ado mány ban ré sze -
sül tek. Ak kor meg ér tet tem, hogy
ez az em ber Is ten és ön ma ga előtt
is tisz tes sé ges akar len ni.

Pél dás ma ga tar tá sa nem csak a
lel ké szek, de gyü le ke ze ti tag ja ink

előtt is nyil ván va ló volt. So ha nem
volt fenn hé já zó vagy le né ző má -
sok kal szem ben, min dig nyit va állt
az aj ta ja, még ha be je len tet le nül ér -
ke zett is az em ber. Íté le te i ben püs -
pök ként nem a na gyobb funk ci ót
vi se lők párt ját fog ta, ha nem föl
mer te vál lal ni akár egy kez dő lel -
kész iga zát is. Az igaz ta lan, ko holt
vá dak alap ján el töl tött bör tön évek
igen ér zé kennyé tet ték az igaz ság -
ta lan ság gal szem ben. Nem volt
gyors az el ma rasz ta lás ban, tu dott
min den ki nek el fo gad ha tó meg ol -
dá so kat ke res ni, és cél ját so ha nem
té vesz tet te szem elől.

Egy ház ke rü le tünk kény sze rű
meg ala ku lá sa (1921) óta Mó zes
Ár pád az egyet len püs pök, aki
meg vá lasz tott tiszt sé gé ről le -
mond va, ön ként vo nult nyu ga -
lom ba. A sta fé ta bo tot át ad ván re -
mél te, hogy a fi a ta labb ge ne rá ció
fris sebb erő vel, de ugyan olyan
hű ség gel és mennyei gaz dánk
ügye irán ti ugyan olyan el kö te le -
zett lel kü let tel vég zi majd szol gá -
la tát. Püs pö ki szol gá la tá nak ti -
zen két éve, az ál lam- és mi nisz ter -
el nö kök, il let ve a dip lo ma ták tár -
sa sá ga sem tet te el bi za ko dot tá
vagy nagy ra vá gyó vá.

Nyug dí jas éve i re nem épít te tett
vagy vá sá rolt ma gá nak ké nyel -

mes, ka csa lá bon for gó vá rat, ha -
nem egy ko ri kis gyü le ke ze té nek
üres pa ró ki á ját vá lasz tot ta. A lak -
ha tó vá té tel költ sé ge i nek fe lét föl -
vál lal ván ke rül tek vissza sze re -
tett, hű sé ges ne jé vel, Lí vi á val
oda, ahol ko ráb ban ti zen ki lenc
bol dog évet töl töt tek. A nagy ká -
ro lyi lel kész lak egy sze rű sé gé ben
fo gad ták bel- és kül föl di ven dé ge -
i ket, il let ve mind azo kat, akik nem
fe led kez tek meg buz gó elöl já ró -
juk ról, jó te vő jük ről. 

Ha föl kér ték, szí ve sen vég zett
szol gá la tot, és szin te min dig han -
got adott egy há zunk és nem ze -
tünk irán ti el kö te le zett sé gé nek.

A ki tün te té sek, ame lyek ben a
ma gyar ál lam, il let ve az ’56-osok
Szö vet sé ge az el múlt évek ben ré -
sze sí tet te, mél tó el is me ré sei an -
nak a sok év ti ze des kö vet ke ze tes,
pél da ér té kű szol gá lat nak, ame -
lyet az evan gé li kus ság és a ma -
gyar ság ér de ké ben Mó zes Ár pád
vég zett. Ör ven dett a ki tün te tés -
nek, de azt sze ret te vol na, ha ezek
az el is me ré sek a sa ját egy há za ré -
szé ről jön nek.

Utol só uta zá sa az zal a cél lal tör -
tént, hogy Bu da pest re vi gye kor -
rek tú rá ra, majd ki adás ra vissza em -
lé ke zé se it. Val lot ta, hogy sok fé le
élet ta pasz ta la ta, a fog ság ne héz

évei, a kom mu niz mus em ber te len -
sé ge i nek nyo mai és a kol la bo rán -
sok okoz ta vesz te sé gek mind-mind
olyan tör té né sek, ame lye ket az
utó kor nak is meg kell is mer nie. 

Ré gi ba rát ja, a Kár pát-me den -
cei evan gé li kus ság és az egy há zi
dip lo má cia emi nens sze mé lyi sé -
ge, D. Sze bik Im re ki ér de me sült
püs pök volt az utol só szol ga társ,
aki bu da pes ti la ká sán ke zet szo rít -
ha tott ve le, majd a te me tés al kal -
má val szív hez szó ló ige hir de té se i -
vel is vi gasz tal hat ta, biz tat hat ta a
gyá szo ló kat.

Mó zes Ár pád éle te vé gé ig fá -
rad ha tat la nul szol gál ta mennyei
Urát, és min den cse le ke de té vel
azon fá ra do zott, hogy az evan gé -
li kus egy ház nak és a ma gyar nem -
zet nek hasz ná ra le hes sen. Szor -
gal ma, lel ki is me re tes szol gá la ta,
egye nes jel le me, lán go ló ha za fi sá -
ga, bá tor ki ál lá sa, ön zet len ál do -
zat kész sé ge pél da ér té kű a mai lel -
ké szek nek, az evan gé li kus ság nak
és az egész ma gyar ság nak.

El köl tö zé sé vel sze gé nyebb lett
nem csak az evan gé li kus egy ház,
de a ma gyar nem zet is.

Em lé ke le gyen ál dott, ju tal ma
pe dig az örök élet! 

Má tyás At ti la 
evan gé li kus lel kész (Nagy vá rad)

In me mo riam Mó zes Ár pád evan gé li kus püs pök
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Az in ter jú ra ér kez ve a De ák té ri
pa ró kia épü let má so dik eme le tén
ká vé il lat fo gad. „Pon tos kis lány
vagy” – mond ja Ve ron ka né ni,
ami kor aj tót nyit. Ő Ha fen scher
Ká roly bá csi hat van két éve hű sé -
ges fe le sé ge, aki ott lé tem alatt fi -
nom fa la tok kal és nem utol só sor -
ban – az il la tá ról már az aj tó ból
is me rős – ká vé val kí nál. A pa ti -
nás bú to rok kö zött pe dig az idős
pro fesszor me sél… 

– Ön evan gé li kus lel kész -
ként az öku me ni kus egy há zi
kap cso la tok is mert és el is mert
ku ta tó ja. Mi lyen út ve ze tett
odá ig, hogy szak mai mun ká -
já nak alap pil lé re az egy ház -
kö zi – el ső sor ban a ró mai ka -
to li kus és evan gé li kus fe le ke -
zet kö zöt ti – pár be széd vizs -
gá la ta és elő se gí té se lett? 

– A fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um ba jár tam, ott is
érett sé giz tem. Teo ló gi ai
ta nul má nya im vé gez té vel
1948-ban ösz tön dí jat nyer -
tem az Egye sült Ál la mok -
ba, a penn syl va ni ai Gettys -
burg be. Itt új irányt vett az
éle tem. El lent mon dás ként
él tem meg, hogy ta nul má -
nya im so rán mint egy há -
rom száz fe le ke zet ről hal -
lot tam, a Cre dó ban pe dig
na pon ta egy egy ház ról val -
lot tunk. Meg érett ben nem
a dön tés: ezen túl – az ak -
kor ki bon ta ko zó – egy ség -
moz ga lom hí ve le szek, más
szó val híd épí tő le szek a fe -
le ke ze tek kö zött.

1949-ben ha za jöt tem, és két hó -
na pig ál lás nél kül vol tam, mert ab -
ban a po li ti kai lég kör ben „ame ri -
kás nak” szá mí tot tam, és a bu da -
pes ti kol lé gák nem mer tek al kal -
maz ni. Az év őszén az tán ma ga
mel lé vett Scholz Lász ló zug lói lel -
kész, majd 1954-ig, a De ák tér re
ke rü lé se mig öt he lyen vol tam se -
géd lel kész.

– Már De ák té ri lel kész ként ho -
gyan mun kál ko dott az öku me né te -
rén?

– 1962-től 1965-ig tar tott a II.
va ti ká ni zsi nat, amely a múlt szá -
zad leg je len tő sebb ese mé nye volt
a ke resz tény ség ben. Kor for du lót,
új ra éle dést je len tett ez a ró mai ka -
to li kus vi lág egy ház ban. A Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség és a ka to li -
kus egy ház kö zös bi zott sá got ho -
zott lét re a zsi na tot kö ve tő en,
1967-ben. En nek vol tam tag ja ti -
zen egy éven ke resz tül. Ez ko -
moly fel ada tot je len tett, hi szen
nem csak a ka to li kus ta ní tást, ha -
nem az evan gé li kus ál lás pon tot is
min den nél job ban is mer nem kel -
lett, hogy kép vi sel ni tud jam.

1969-ben Svéd or szág ba kap tam
ösz tön dí jat a svéd ál lam egy ház se -
gély szer ve ze té től, a Lu therh jal -
pen től. Há rom hó nap alatt negy -
ven gyü le ke ze tet is mer het tem
meg. Egy há zunk ve ze tő sé gé nek
ne vé ben hi va ta lo san meg hív tam
Ru ben Jo sef son ér se ket, hogy új ra
fel ve hes sük a kap cso la tot a svéd
ál lam egy ház zal – a kap cso lat Or -
dass püs pök bör tön be ke rü lé sé vel
sza kadt meg. 1970-ben az ér sek hi -
va ta los lá to ga tást tett ná lunk, és

az egy há zi ve ze tők ré szé ről meg -
tör tént az új bó li kap cso lat fel vé -
tel. E lá to ga tást 1984-ig to váb bi ak
is kö vet ték. 

A het ve nes évek vé gén új te rü -
let nyílt meg szá mom ra, ami kor a
re for má tus teo ló gi án tart hat tam
órá kat he lyet tes ta nár ként a fe le -
ke zet tu do má nyi in té zet ben. Itt
ké sőbb ma rio ló gi át és ho mi le ti kát
is ta ní tot tam. A pro fesszo rok kal
épp úgy, mint a di á kok kal jó vi -
szony ban áll tam, és sok ba rá ti be -

szél ge tést foly tat tam a test vér -
egy ház kép vi se lő i vel. Egyéb ként
itt, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye te men kap tam 2005-ben
dísz dok to rá tu so mat is.

– A fi a ta lab bak ked vé ért meg em lí -
te ne né hány olyan mo men tu mot a 20.
szá zad ból, mely fon tos volt az öku -
me né ala ku lá sa szem pont já ból?

– Mint em lí tet tem, nem csak a
ka to li kus egy ház, ha nem az öku -
me né szem pont já ból is a II. va ti -
ká ni zsi na tot tar tom a leg je len tő -
sebb ese mény nek. XXI II. Já nos
pá pa már a zsi nat előtt há rom év -
vel, 1959-ben meg hir det te az úgy -
ne ve zett „ag gi or na men to” – nap -
ra kész ség, kor sze rű sí tés – szük -
sé ges sé gét és azt, hogy nyit ni kell
más fe le ke ze tek és a vi lág fe lé is.

Jól szem lél te ti egyéb ként a II.
va ti ká ni zsi nat előt ti ál la po to kat
az 1938-ban a bu da pes ti Eu cha -
risz ti kus Kong resszu son esz ka lá -
ló dó Reg num Ma ri a num–Reg -
num Ch ris ti-vi ta. Egy ne ves je -
zsu i ta ige hir de tő, Bang ha Bé la ezt
mond ta a Hő sök te rén több ezer
em ber je len lé té ben: „In kább len -
nék ate is ta, mint pro tes táns.” Ezt
a ki je len tést a pro tes táns egy há -
zak ré szé ről ért he tő fel há bo ro dás
kö vet te. A II. va ti ká ni zsi nat fé -
nyé ben mind ezek már tel je sen fe -
les le ges bel har cok nak tűn nek a
ha zai ke resz tény ség éle té ben.

Fon tos meg em lí te ni még az
úgy ne ve zett evan gé li kus–ró mai
ka to li kus Kö zös nyi lat ko za tot, me -
lyet 1999-ben ír tak alá. Eb ben a
ka to li ku sok is el is me rik, hogy a
meg iga zu lás a Szent há rom ság Is -

ten mű ve, és hogy mind ez egye dül
ke gye lem ből, nem sa ját ér dem ből
tör té nik. 

– Mi ért fon tos az öku me ni kus kap -
cso la tok ápo lá sa ma?

– A sta tisz ti kai ada tok sze rint
apad a ke resz té nyek lé lek szá ma,
nem csak Ma gyar or szá gon, ha -
nem egész Eu ró pá ban. A mi no ri -
tás ban új ki hí vá sok elé ke rü lünk.
Amit a ka to li ku sok a ma gyar or -
szá gi pro tes tán sok tól ta nul hat -
nak, az ép pen az, hogy mi ként le -

het meg szó lí ta ni az em be -
re ket ki sebb ség ben, mi vel
a pro tes tán sok itt min dig
ki sebb ség ben vol tak. Most
nem a pro tes tan tiz mus, ha -
nem ma ga a ke resz tény ség
a mi no ri tás.

– És mit ta nul ha tunk mi
más fe le ke ze tek től, je le sül a
ró mai ka to li kus egy ház tól?

– Nagy re mény ség gel te -
kin tek a va ti ká ni őr ség vál -
tás elé. A már ci us ban meg -
vá lasz tott Fe renc pá pa új
nyi tás ra szán ta el ma gát.
Egy sze rű em ber akar len ni
egy sze rű em be rek kö zött.
Tu da tá ban van az egy ház
eu ró pai ki sebb sé gi lé té -
nek, tud ja, hogy a név le ges
hí vek el tűn nek az egy ház -
ból, és azo kat kell ko mo -
lyan ven ni, akik nem csak a
plety kák ra, a vissza élé sek -
re kí ván csi ak. Új men ta li -
tást és új re mény sé get ho -
zott Fe renc pá pa. Pél da ké -
pé nek As si si Fe ren cet je löl te
meg, aki „Is ten sze gény ké -
je” és egy ben Olasz or szág

vé dő szent je. 
Az új pá pa je zsu i ta, aki ko mo -

lyan ve szi hi va tá sát, fe gyel me -
zett, egy sze rű éle tet foly tat, egy -
sze rű en ét ke zik, egy sze rű en la -
kik, egy sze rű köz le ke dé si esz kö -
zö kön jár, mint ál ta lá ban a sze -
gény em be rek Ró má ban. Nép sze -
rű és szó ki mon dó. Úgy lát szik,
va ló ban tud ért he tő en be szél ni –
nem csak nyi tott au tó val jár a
Szent Pé ter té ren, nem csak el vég -
zi a pá pa ság láb mo sás-szol gá la tát
még a fi a tal ko rú bű nö zők fegy in -
té ze té ben is, ha nem me ri hir det ni
– ke mény szó val vagy sze lí den –
Is ten tör vé nyét és evan gé li u mát.

– Az öku me né után en ged jen meg
egy sze mé lyes kér dést, Pro fesszor úr!
Mi vel töl ti nyug dí jas nap ja it az egy -
ház tu dós pro fes sor eme ri tus?

– Az utób bi idő ben a két száz
év vel ez előtt szü le tett Sören Ki -
er ke ga ard-ral fog lal ko zom, és új ra
vé gig gon do lom azt, amit tő le ta -
nul hat tam. A kö zös sé gek kap -
cso la tá ban ő há rom stá di u mot,
stá tust kü lön böz tet meg: az esz -
té ti ka it, az eti ka it és a val lá sit.
Ezt a há rom ka te gó ri át le het ma
is hasz nál ni. Po zi tí vum, hogy az
esz té ti kai stá tus ra je len tős pél -
dák van nak Ma gyar or szá gon.
Pél dá ul a Lu the rá nia ének kar szol -
gá la ta a cisz ter ci temp lom ban
vagy kö zös vo nu lás ősi re for má -
tus ma gyar éne kek ének lé sé vel a
Kál vin tér ről a bu dai Szent An na-
temp lo mig. Re mél jük, hogy az
eti kai és a val lá si stá tus is be kö -
vet ke zik egy szer.

Sz. P.

„A mi no ri tás ban új ki hí vá sok
elé ke rül 
az eu ró pai ke resz tény ség”
Be szél ge tés D. dr. Ha fen scher Ká roly nyu gal ma zott
evan gé li kus lel késszel, az öku me ni kus kap cso la tok szak ér tő jé vel

Kel ló Gusz táv evan gé li kus lel kész
1927. szep tem ber 11-én azt kér dez -
te a szü le im től: „Mi a gyer mek ne -
ve?” Ak kor tar tot tak ugyan is ke -
reszt víz alá a szar va si evan gé li kus
új temp lom ban. „Ist ván” – fe lel ték
szü le im, és ezt az ál ta luk adott ne -
vet erő sí tet te meg a lel kész ily
mó don: „Ist ván, meg ke resz tel lek
té ged az Atyá nak, a Fi ú nak és a
Szent lé lek Is ten nek ne vé ben.”

Az óta – tör vé nye sen és hi va ta lo -
san – én és a ne vem szo ro san
össze forr tunk. Ist ván va gyok, és
sze re tem a ne ve met. Sőt büsz ke is
va gyok egy ki csit rá, ami óta tu -
dom, hogy mit je lent. Ist ván a gö -
rög szte fa nosz szó nak a ma gyar vál -
to za ta. Ere de ti leg azt a ko szo rút
je len tet te, ame lyet az olim pi ai já té -
ko kon fon tak a győz te sek fe jé re.
Szte fa nosz-Ist ván te hát annyit
tesz, mint „győ zel mi ko szo rú”.

Újabb öröm ért, ami kor a Szent -
írás ból meg tud tam, hogy volt már
a bib li ai kor ban is egy Ist ván ne vű
„elő döm”, akit ma is a leg el ső ke -
resz tény vér ta nú ként tisz te lünk,
min den év ka rá csony más nap ján
em lé kez ve rá. A ma gyar tör té ne -
lem ta nu lá sa kor pe dig ha mar meg -
ta nul tam a le ges leg el ső ma gyar ki -
rály ne vét: ő is ezt a ne vet kap ta,
mi u tán Vajk ként ke reszt víz alá
tar tot ták.

Nem gon do lom, hogy ne vem ki -
vá lasz tá sá nál mind er re gon dol tak
vol na a szü le im. Ne kem egy sze rű -
en azért ad ták ezt a ne vet, mert el -
ső fi ú ként szü let tem be le a csa lád -
ba, és a csa lá di szo kás sze rint a
leg idő sebb fiú min dig is az édes -
apa ne vét kel lett „to vább vi gye”.
Édes apám pe dig szin tén Ist ván
lett an nak ide jén, mi u tán a nagy
vér ta nú ün ne pén, ka rá csony más -
nap ján szü le tett.

Az ókor ban na gyobb tisz te let -
tel gon dol tak a név re, és a ki vá -
lasz tá sá nál cél tu da to sab ban jár tak
el. Össze kap csol tak ve le egy sze -
mélyt, aki nek va la mely jel lem be li
tu laj don sá gá ra vagy a kül se jé re
em lé kez te tett a név. Az volt
ugyan is az ál ta lá nos meg győ ző dés
– szin te min den kul tú rá ban –,

hogy a név ben ti tok za tos erő rej -
te zik. Ha te hát va la ki meg tud ta a
ne ve met, ak kor fö löt tem már
mint egy sza ba don ren del kez he -
tett. Mert a ne vem meg is me ré sé -
vel bir to ká ba ju tott a ben ne rej tő -
ző erő nek.

Fur csá nak tűn het szá munk ra
az ilyes faj ta gon dol ko dás. De
gon dol junk csak a nép me sék re.
Ott is igen sok szor van szó ar ról,
hogy egy „el va rá zsol tat” a ked ve -
se csak egy név, egy jel szó ki ta lá -
lá sá val „vált hat” meg. S va la mi
eh hez ha son lót is me rünk meg mai
ku ta tók tól is. Lel ki be te gek nél
gyak ran for dul elő, hogy nem tud -
ják, tu laj don kép pen mi től is fél -
nek. Ha vi szont jó ta nács adók se -
gít sé gé vel rá jön nek va la mi kép -
pen be teg sé gük oko zó já nak ne vé -
re, az már fél gyó gyu lást je lent het
szá muk ra. Fé lünk az el len ség től,
de két sze res a fé lel münk, ha nem
is tud juk, ki vagy mi az, s mi a ne -
ve. Még ak kor is, ha mi már nem
oszt juk a ré gi ek vé le mé nyét a
név ben rej lő erő ről.

Kö vet ke ző lap szá munk ban a
bib li ai ne vek kel fog lal ko zunk
majd. Ad dig is azon ban, amo lyan
há zi fel adat ként, ke res sük meg a
kö vet ke ző bib li ai sze mélyt. Hogy
meg tud has suk: mi a ne ve?

Ré sze ges fér je ud va ri at la nul vi sel -
ke dett a ki rállyal szem ben. Szá mol -
nia kel lett az zal, hogy ezért bün te tés,
fel te he tő leg vé res meg tor lás jár. Eb -
ben a fe nye ge tő vál ság hely zet ben
egye dül ne ki volt he lyén az esze. Ma -
gá ra vál lal ta fér je vét kes ma ga tar tá -
sát, és aján dé kok kal ment a fér je el -
pusz tí tá sá ra vo nu ló, sér tett ki rály
elé. A köz vet len ve szély így el há rult,
sőt a ki rály nak annyi ra meg tet szett
az asszony „ön fel ál do zó” ma ga tar tá -
sa, hogy el állt ere de ti ter vé től, és a fér -
jét bün tet len hagy ta. An nak ha ma ros
ha lá la után pe dig a ki rály még fe le sé -
gül is vet te a „jó eszű és szép ter me tű”
öz ve gyet.

Ki volt te hát ő?
(Se gít ség ként el árul juk, hogy a

tör té net ről Sá mu el el ső köny vé -
ben ol vas ha tunk…)

Gé mes Ist ván

Mi a ne ve?

Ba lázs Zol tán, a ba log pá dá ri evan -
gé li kus gyü le ke zet tag ja, egy ko ri
gond no ka már ci us 14-én töl töt te
be a min den ha tó Úr is ten ke gyel -
mé ből 85. élet évét. 

Ke resz te lé se kor Já ros sy Mi hály
evan gé li kus lel kész szol gált a fa lu -
ban, ő ré sze sí tet te Zo li bá csit a
szent ke reszt ség ál dá sá ban. Per -
sze az óta sok víz folyt le a kis Ba -
log-pa ta kon. Fi a tal kor, kon fir má -
ció, há zas ság kö tés Herczeg Már tá -
val. Az Úr is ten meg ál dot ta őket
gyer me kek kel, és együtt örül nek
sze re tett ne jé vel gyer me ke ik csa -

lád ala pí tá sá nak, majd az uno kák
ér ke zé sé nek. 

Kö szö ne tet mon dunk a min den -
ha tó Úr is ten nek Ba lázs Zo li bá csi -
ért. Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
ne ki is mind azért a fá rad sá gért,
me lyet e most már ki csiny ke evan -
gé li kus kö zös sé gért tett. A min -
den ha tó Úr is ten áld ja meg őt s sze -
ret te it, ve zes se őket azon az úton,
amely a menny or szág ba ve zet.

„Az if jak nak dí sze az erő, az öre gek
ékes sé ge pe dig az ősz haj.” (Péld 20,29)

Rusz nyák De zső
evan gé li kus lel kész (Sa jó gö mör)

Kö szön tés –
kö szö net
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Az 1948 de cem be ré ben kö tött
egyez mény ben a hit tu do má nyi
fa kul tás sal kap cso lat ban ugyan
még azt ol vas hat juk: „Az ál la mo -
sí tás nem érin ti a ki zá ró lag egy há -
zi cé lú, nem köz ok ta tá si jel le gű
tan in té ze te ket, di a kó nus- és di a -
ko nissza kép ző in té ze te ket,
misszi o ná ri us kép ző és bár mi fé le
más egy há zi mun ká so kat kép ző
in té ze te ket.” To váb bá: „A sop ro -
ni teo ló gi ai fa kul tás és a val lás- és
köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri um kö -
zött az ed di gi jog vi szony vál to -
zat lan ma rad.” 

Ez zel szem ben Ré vai Jó zsef
1950 jú ni u sá ban a kö vet ke ző ket
je len tet te ki: „Az egye te me ken
nem le het töb bé he lye a teo ló gi ai,
hit tu do má nyi fa kul tá sok nak.
Egy részt azért, mert a mar xiz -
mus–le ni niz mus vi lág né ze te
alap ján tör té nő tu do má nyos ok ta -
tás nem tör tén he tik a teo ló gi ai
ok ta tás sal azo nos szer ve ze ti ke -
ret ben. Más részt azért, mert az
egye te mek és fő is ko lák ál la mi
tan in té ze tek, az egy ház és az ál -
lam szét vá lasz tá sá ból pe dig lo gi -
ku san kö vet ke zik, hogy a teo ló gi -
ai ok ta tás és a pap kép zés ki zá ró -
lag egy há zi ügy és nem ál la mi fel -
adat. A teo ló gi ai ka ro kat te hát át
kell ad ni az egy há zak nak.” (Sza -
bad Nép, 1950. jú ni us 6.) 

A szót ha ma ro san tett is kö vet -
te, előt te azon ban jú ni us 9-én
össze ült a ta ná ri kar, és bi zal mas
je len tést kül dött az egy há zi ve ze -
tő ség nek. Eb ben azt kér ték, hogy
az egye tem ke re té ből ki vá ló hit tu -
do má nyi kar to vább ra is egye te mi
be so ro lá sú ma rad jon, és mint
ilyen to vább gya ko rol has sa a dok -
tor ava tás jo gát. To váb bá azt is
kér ték, hogy az egy há zi jel le gű hit -
tu do má nyi kar a je len le gi ál la mi
jel le gű hit tu do má nyi kar jog utód -
ja le gyen, és mint ilyen kap ja meg
a hit tu do má nyi kar irat tá rát, a hit -
tu do má nyi kar esz kö ze it, így a
könyv tá rát és a ta ná ri stá tu so kat.

* * *

Mind eb ből saj nos nem sok va ló -
sult meg. 1950. au gusz tus 30-án
Dar vas Jó zsef kul tusz mi nisz ter,
il let ve Tú róczy Zol tán püs pök és
Re ök Iván egye te mes fel ügye lő je -
len lé té ben pót egyez ményt kö töt -
tek, mely nek ér tel mé ben a Ma -
gyar Nép köz tár sa ság kor má nya
tu do má sul vet te, hogy a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház egye -
tem a Pé csi Tu do mány egye tem
szer ve ze té ről le vá lasz tott Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Kar he lyett
a lel kész kép zés biz to sí tá sa ér de -
ké ben Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -
dé mi át ál lít fel. 

Az aka dé mia fenn tar tá sá val
kap cso la tos ki adá sok ra há rom
éven át ál lam se gélyt biz to sít,
amely összeg az után ti zen hat
éven át hu szon öt szá za lék kal
csök ken, és 1968-ben tel je sen
meg szű nik. Az ok ta tó és nem ok -
ta tó jel le gű sze mély zet vég el bá -
nás alá ke rül, a to váb bi ak ban rá a
Nem Ál la mi Tan sze mély zet Or -
szá gos Nyug díj in té ze té re vo nat -
ko zó ha tá lyos jog sza bá lyok vo -
nat koz nak. Az ál lam le mond a kar
ká pol ná já nak mu ze á lis vagy mű -
vé szet tör té ne ti ér té ket nem kép -
vi se lő be ren de zé se i ről, fest mé -
nye i ről és szob ra i ról. Vé gül a kor -
mány az egyez mény ér tel mé ben
bér be ad ja az in téz mény nek egy évi
idő tar tam ra az épü let be ren de zé -
sét, iro dai fel sze re lé sét s ok ta tá si
esz kö ze it, va la mint a gond no ki la -
kást. A bér le ti idő alatt az összes
köz ter het a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház egye tem nek kell
vi sel nie.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött kez -
dő dött el az 1950/51-es tan év.
Még ugyan az az épü let adott ott -
hont a teo ló gi ai mun ka szá má ra,
de a hall ga tók már nem a Pé csi Tu -
do mány egye tem ki he lye zett fa -
kul tá sán, ha nem egy ön ál ló in téz -
mény ben, az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mi án kezd ték meg az
évi ta nul má nya i kat. 

Ta lán jel ké pes nek is te kint he -

tő, hogy eb ben az év ben meg sza -
kadt az a szép ha gyo mány, hogy a
tan év a sop ro ni temp lom ban kez -
dő dik ün ne pé lyes tan év nyi tó is -
ten tisz te let tel. He lyet te ká pol nai
is ten tisz te let tel in dult el a tan év,
az aka dé mia te hát sa ját fa lai kö zé
vo nult vissza, hogy ott vi szony la -
gos biz ton ság ban kezd je el és
foly tas sa mun ká ját. 

A hit tu do má nyi kar nak az egye -
tem ről va ló le vá lasz tá sa azért sem
volt prob lé ma men tes, mert ek kor
az egész ta ná ri kart – egy há zi in -
téz mény lé vén az egye te mes pres -
bi té ri um jó vá ha gyá sá val – új ból
kel lett vá lasz ta ni. Mi vel a vé le mé -
nyek sok eset ben nem egyez tek
meg a tan szék ve ze tő ta ná rok sze -
mé lyét il le tő en, igen ne he zen ala -
kult ki a pro fesszo ri kar vég le ges
össze té te le. 

* * *

Az aláb bi ak ban az 1950. év au -
gusz tu sá tól ok tó ber ele jé ig le ját -
szó dó ese mé nye ket vesszük sor ra
el ső sor ban az ak ko ri jegy ző köny -
vek alap ján.

Au gusz tus 14-én az egye te mes
pres bi té ri um meg al kot ta az újon -
nan meg ala kult Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia sza bály za tát, és
ki je löl te a tan szék ve ze tő ta ná ro -
kat. Pál fy Mik lós, Kar ner Ká roly,
Wiczi án De zső és Só lyom Je nő sze -
mé lye kö rül nem akadt vi ta. Pod -

ma nicz ky Pál utód já ul a val lás tu -
do má nyi tan szék re a kar ad di gi
könyv tá ro sát, Fer di nánd Ist vánt
tet ték meg, de – bár ő min den te -
kin tet ben meg fe lelt vol na a nyil -
vá nos egye te mi ta ná ri ki ne ve zés
kö ve tel mé nye i nek – csak rend kí -
vü li ok ta tó nak sza vaz ták meg. 

Nem volt egy ér tel mű, hogy mi
le gyen a to váb bi ak ban Kiss Je nő
új szö vet sé gi pro fesszor sor sa. A
rend sze res tan szék id. Prőh le Ká -
roly tá vo zá sá val meg üre se dett,
he lyé re fi át, ifj. Prőh le Ká roly
sop ron bán fal vi lel készt je löl ték
ki. A gya kor la ti tan szé ken Já -
nossy La jos ki ne ve zé se kö rül tá -
mad tak vi ták. 

A pres bi té ri um a vi tás kér dé sek -
ben a kö vet ke ző képp ha tá ro zott:
Kiss Je nőt meg bí zott óra adó ként
szer ződ tet ték, Já nossy La jos nak
nem ad tak tan szé ket, és a tan szék -
ve ze tő meg vá lasz tá sát egy ké sőb -
bi idő pont ra ha lasz tot ták. 

Szep tem ber 27-én, a tan év nyi -
tót kö ve tő en össze ült az egye te -
mes el nök sé gi ér te kez let, ahol
Kar ner Ká roly dé kán is je len volt.

Ek kor annyi ban vál toz tat tak az
egye te mes pres bi té ri um ha tá ro za -
tán, hogy Kiss Jen őre még is csak
rá bíz ták az egyik új szö vet sé gi
tan szé ket. To váb bi vál to zás,
hogy a rend sze res tan szé ket még -
sem ifj. Prőh le Ká roly, ha nem
Nagy Gyu la kap ta meg. A gya kor -

la ti tan szék ve ze tő jé ül ek kor még -
is Já nossy La jost vá lasz tot ták
meg. Ottlyk Er nőt nyil vá nos rend -
kí vü li ta nár nak tet ték meg. 

Ok tó ber el ső nap ja i ban zen dü -
lés tört ki a hall ga tók kö ré ben, mi -
vel a nagy ré szük nem tud ta el fo -
gad ni az ese mé nyek ek kép pen va -
ló ala ku lá sát. A hall ga tók egy cso -
port ja be je len tet te a dé kán nak,
hogy amíg a kö rül mé nyek meg
nem vál toz nak, nem haj lan dók lá -
to gat ni az órá kat. A dé kán er re a
be je len tés re dé ká ni szü ne tet ren -
delt el, hogy ez zel is tom pít sa az
if jú ság meg moz du lá sá nak sztrájk -
jel le gét. 

A hall ga tók kö vet ke ző lé pés -
ként gyű lést hív tak össze, ám kér -
dés volt, hogy hol tart sák meg.
Mi vel sem az aka dé mia épü le té -
ben, sem a teo ló gus ott hon ban
nem kap tak en ge délyt a gyű lés
meg ren de zé sé re, a di á kok – nem
kis me rész ség ről ta nú bi zony sá -
got té ve – a teo ló gi á val szem köz -
ti, az Ál lam vé del mi Ha tó ság épü -
le té vel szom szé dos sport pá lyán
gyü le kez tek össze, és tar tot ták
meg ülé sü ket. A hall ga tók egy
cso port ja el le nez te a „sztráj kot”,
és ke resz tény eti kai szem pont ból
el íté len dő nek tar tot ta, a több ség
azon ban csat la ko zott a til ta ko zó
ak ci ó hoz. 

Ok tó ber 26-án ka ri is mét ülé se -
zett az egye te mes pres bi té ri um.
Mi vel Já nossy La jos köz ben –
meg vá lasz tá sa el le né re – püs pö ki
dön tés ré vén tá voz ni kény sze rült
a gya kor la ti tan szék élé ről, ifj.
Prőh le Ká roly Veö reös Im ré vel
együtt ok tat ta a gya kor la ti tár -
gya kat is. Kiss Je nőt nyug dí jaz -
ták, így ő sem áll ha tott ka ted rá ra
ez után.

* * *

Az imént vá zolt 1950-es hely zet,
mely nek nyo mon kö ve té se még fi -
gyel mes ol va sás mel lett sem egy -
sze rű fel adat, azt mu tat ja, hogy a
párt mi lyen tö ké le tes mun kát vég -
zett: tud ta, hogy ha a kö rül mé nye -
ket el le he tet le ní ti, ak kor el ke rül -
he tet le nül bel ső fe szült sé gek ke -
let kez nek, és ez zel már el is ér te
tu laj don kép pe ni cél ját, ne ve ze te -
sen az egy ház fo lya ma tos gyen gü -
lé sét a tár sa da lom ban.

Szűcs Pet ra
(Foly tat juk…)

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) – II. rész
So ro za tunk má so dik ré szé ben a ma Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem né ven mű kö dő in téz mény 1948 és 1951 kö zöt ti, igen vi ha ros idő -
sza kát vesszük gór cső alá. Mint a la punk elő ző, má jus 5-i szá má ban
meg je lent el ső rész ből ki de rült, a há bo rú be fe je zé se utá ni né hány év -
ben – bár sok volt a nél kü lö zés – az evan gé li kus lel kész kép zés fel té te -
lei még adot tak vol tak. Az 1947-es év je len tet te a for du la tot, ek kor tól
ugyan is kez de tét vet te a kom mu nis ta pro pa gan da-had já rat, amely
nem kí mél te az egy há za kat, így ter mé sze te sen a lel kész kép zést sem. 

Ihász Be at rix pa ró kus lel kész
gyü le ke ze ti szol gá lat ba ik ta tá sa
után, az ün ne pi köz gyű lé sen ke -
rült sor Oros há zán má jus 18-án a
he lyi evan gé li kus egy ház köz ség
és az er dé lyi Tat rang gyü le ke ze -
te kö zöt ti – im már hu szon há rom

éve mű kö dő – test vér kap cso lat
hi va ta los meg erő sí té sé re, az
együtt mű kö dé si meg ál la po dás
alá írá sá ra. Ké pün kön a tat ran gi
evan gé li kus gyü le ke zet ne vé ben
Szé kely Le ven te lel kész szig nál ja
a do ku men tu mot.

Oros há za–Tat rang: 
hi va ta los a test vér kap cso lat

Az 1951/52-es tan év vé gén szi gor la to zott hall ga tók és pro fesszo ra ik. Fel ső sor:
Ki szely Sán dor, Dó ka Zol tán, Cson ka Al bert, Ju hász Gé za, Har ká nyi Lász -
ló, Var ga György, Ha lassy End re. Kö zép ső sor: Ma da rász Ist ván, dr. Fer di -
nánd Ist ván, Prőh le Ká roly, dr. Nagy Gyu la, Veö reös Im re, Trajt ler Gá bor,
Po váz sai Mi hály. Al só sor: dr. Wiczi án De zső, dr. Só lyom Je nő, dr. Ve tő La -
jos, dr. Kar ner Ká roly, dr. Pál fy Mik lós, dr. Ottlyk Er nő.
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Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan
nőnek, nem fáradoznak, és nem fonnak,
de mondom nektek, hogy Salamon teljes
dicsőségében sem öltözködött úgy, mint
ezek közül akár egy is. Ha pedig a mező
füvét, amely ma van, és holnap a kemen-
cébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sok-
kal inkább titeket, kicsinyhitűek? (...)
A ti mennyei Atyátok pedig tudja hogy
szükségetek van mindenre. De keressétek
először az ő országát és igazságát, és ezek
is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne
aggódjatok tehát a holnapért, mert a hol-
nap majd aggódik magáért: elég minden
napnak a maga baja. 

(Mt 5,28b–30;32b–34)



Va ti kán vá ros. Fél re ért he tet len
éles ség gel ítél te el az új pá pa a mo -
dern rab szol ga ság min den faj tá ját.
Mű köd te tő it „pro fit kap zsi ego is -
ták nak” ne vez te.

Stutt gart, Né met or szág. A he -
lyi rá dió ál lo más fel ügye lő bi zott -
sá gá ból tö röl ték a sza bad egy há -
zak kép vi se lő jé nek he lyét. He lyet
ka pott azon ban a musz lim egye sü -
le tek kép vi se lő je. A ba den-würt -
tem ber gi zöld mi nisz ter a hoz zá
be nyúj tott sza bad egy há zi til ta ko -
zást vá lasz ra sem mél tat ta.

Lon don, Ang lia. Ti zen két év
alatt het ven két szá za lék ról öt ven -
ki lenc szá za lék ra csök kent a ke -
resz té nyek ará nya Nagy-Bri tan -
ni á ban. Ez több mint négy mil lió
fő nyi vesz te sé get je lent. Ugyan -
ak kor hu szon öt szá za lék ra nőtt az
ate is ták és öt szá za lék ra a musz li -
mok há nya da.

Abu ja, Ni gé ria. 2009 óta há rom -
ezer-hat száz ke resz tény esett ál do -
za tul a Bo ko Ha ram (= min den bűn,
ami Nyu gat ról jön) moz ga lom nak,
amely az isz lám ál lam jo got sze ret -
né be ve zet ni. En nek ér tel mé ben az
isz lá mon kí vül sem mi lyen más val -
lás nem mű köd het ne az or szág ban.
Ni gé ria 165 mil lió la ko sá nak csak -
nem fe le ke resz tény.

’s-Her to gen bosch, Hol lan dia.
Húsz eu ró pai or szág kül döt tei
vet tek részt a ke resz tény ta ná rok
nem zet kö zi kon fe ren ci á ján. A ta -
nács ko zás fel hí vás sal for dult a ta -
ní tók hoz és ta ná rok hoz, hogy

mun ká juk vég zé se köz ben ne fe -
led kez ze nek el bi zony sá got ten ni
hi tük ről. Le kell küz de ni ük az ate -
is ták ál tal han goz ta tott val lás-tu -
do mány el len té tet.

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. Egy re több prob lé mát vet
fel az Egye sült Ál la mok had vi se -
lé sé nek leg újabb for má ja, a pi ló ta
nél kü li, táv irá nyí tá sú re pü lők be -
ve té se. Míg Bush el nök ide jé ben
60 ilyen be ve té se volt Pa kisz tán -
ban az ame ri kai had se reg nek, ad -
dig Oba ma el nök 2011-ig 248-szor
adott er re pa ran csot. Mind ezt az -
zal in do kol ta, hogy így si ke rült
két ezer Al-Ka i da-par ti zánt le lő ni
és a vi lá got biz ton sá go sab bá ten -
ni. Ag gasz tó még is, hogy je len leg
több ka to nát ké pez nek ki ezek -
nek a gé pek nek a sze re lé sé re,
mint ahány pi ló tát.

Prá ga, Cseh or szág. Az ál lam
ezen túl nem vesz részt az egy há -
zak mun ká já nak fi nan szí ro zá sá -
ban. Ez an nak a kö vet kez mé nye,
hogy szer ző dést kö tött az egy há -
zak tól el vett in gat la nok vissza -
szol gál ta tá sá ról. Há rom mil li árd
eu ró nyi összeg kár pó tol ja az egy -
há za kat. A bap tis ták le mond tak
igé nye ik ről.

Moszk va, Orosz or szág. Ag -
gasz tó an nö vek szik az or szág ban
a szü lők nél kül fel nö vő, el ha gyott
vagy ki tett gye re kek szá ma. Szá -
mu kat hét száz ezer re be csü lik, és
alig tör té nik va la mi, hogy a szám
csök ken jen.

Ham burg, Né met or szág. A má -
jus ele jén tar tott evan gé li kus egy -
há zi na po kat (Kirchen tag) az
„Amennyi re szük sé ged van” mot -
tó val ren dez ték meg. Ezt egye sek
a fo gyasz tó tár sa dal mi gon dol ko -
dás el le ni for ra da lom nak, a pa zar -
lás tól va ló bú csú zás nak tart ják.

Mün chen, Né met or szág. Hein -
rich Be dford-Strohm ba jor evan gé -
li kus püs pök éle sen bí rál ta a nö -
vek vő fe gyer ki vi telt. Né met or -
szág a vi lág har ma dik leg na gyobb

fegy ver szál lí tó ja – az el múlt év -
ben hat van négy or szág vá sá rolt
né met fegy ve re ket.

Er furt, Né met or szág. A sza bad -
egy há zak or szá gos if jú sá gi ta lál ko -
zó ján – me lyet há rom éven ként
ren dez nek meg – idén négy ezer-
hét szá zan vet tek részt, amely re -
kor dot je lent.

Er furt, Né met or szág. Tü rin gia
az el ső né met tar to mány, amely
2009-ben evan gé li kus lel kész nőt
vá lasz tott mi nisz ter el nö ké ül. Ch -
ris tine Li eberk necht kor mány prog -
ram já nak fon tos ré sze az úgy ne ve -
zett „tü rin gi ai mo dell” sze rin ti csa -
lád vé de lem. Lé nye ge, hogy egy -
for mán tá mo gat ja a mun kát vál la -
ló, de az ott hon ma ra dó, gye rek ne -
ve lést vá lasz tó szü lő ket, mert a
gye re kek nek szük sé gük van a szü -
lők re. A mi nisz ter el nök nő sze rint
Tü rin gi á ban emel ke dik a szü le té -
sek szá ma. Sze rin te a gyer mek vál -
la lás hoz ke resz tény hit és kor -
mány tá mo ga tás szük sé ges.

Mor ris town, Egye sült Ál la -
mok. Az ame ri kai be ván dor lá si hi -
va tal vissza uta sí tot ta an nak az öt -
gyer me kes né met csa lád nak a kér -
vé nyét, amely val lá si meg győ ző -
dé sük mi at ti ül döz te tés okán kért
me ne dék jo got Ame ri ká ban. A szü -
lők nem en ged ték gyer me ke i ket is -
ko lá ba, ott hon ta ní tot ták őket, az -
zal a meg oko lás sal, hogy az is ko lá -
ban sok olyant ta ní ta nak, ami a
Bib li á val el len ke zik. Ezért a né met
ha tó sá gok már hét ezer eu ró bün te -
tést szab tak ki rá juk. Az ame ri kai
hi va tal sze rint ez nem ne vez he tő
ül dö zés nek. A csa lád vi szont ma -
rad hat, mert csak azo kat az il le gá -
lis be ván dor ló kat uta sít ják ki, akik
már bű nö zők vol tak. 

Tar tu, Észt or szág. Hu szon há -
rom ön kén tes pré di ká tort kép zett
ki az evan gé li kus egy ház egy több
hó na pos in ten zív tan fo lya mon. Va -
la mennyi en már ed dig is se gí tet tek
a gyü le ke ze tek gon do zá sá ban. A
kép zés után a lel ké szek se gí té se és
te her men te sí té se lesz a fel ada tuk.

Stutt gart, Né met or szág. A
Würt tem ber gi Evan gé li kus Egy -
ház – amely nek ke re tei kö zött
vég zi mun ká ját a ma gyar gyü le ke -
zet is – több mint száz öt ven ezer
ön kén tes mun kást fog lal koz tat. A
gyü le ke ze tek ben dol go zó pres bi -
te rek szá ma hét ezer. 

Moszk va, Orosz or szág. A vá -
ro si ta nács ter vei sze rint két száz
új temp lom épí té se len ne szük sé -
ges a fő vá ros ban. Az or to dox egy -
ház je len té se sze rint idén hu szon -
hét új temp lom be fe je zé se vár ha tó. 

Han no ver, Né met or szág. Csak -
nem más fél ezer részt ve vő je volt
an nak az öku me ni kus kong resz- 
szus nak, ame lyen pro tes tán sok és
ró mai ka to li ku sok az egy ház ról,
an nak jö vő ké pé ről és fel ada ta i ról
tár gyal tak. Kü lö nö sen nagy ér -
dek lő dést vál tott ki a he lyi evan -
gé li kus és a hil des he i mi ró mai ka -
to li kus püs pök vi tá ja. 

Je ri kó, Pa lesz ti na. Kö rül be lül
fél mil li ó ra te he tő az Iz ra el ben dol -
go zó ro mán ven dég mun ká sok szá -
ma. Ezek pász to ro lá sá ról hosszú
idő óta fo lyik vi ta a Je ru zsá le mi
Or to dox Pat ri ar chá tus és a Ro -
mán Or to dox Egy ház kö zött. A
vi ta ab ból ke let ke zett, hogy a ro -
mán egy ház 2012-ben – a he lyi or -
to dox pat ri ar chá tus en ge dé lye
nél kül – egy há zi köz pon tot épí tett
fel Je ri kó ban. 

Mün chen. Né met or szág. Az
észak-af ri kai ál la mok ból ide me ne -
kült ke resz té nyek köz pon ti ta ná -
csot ala pí tot tak, amely az ér de ke i -
ket vé de né. Né met or szá gi Ke le ti
Ke resz té nyek Köz pon ti Ta ná csa a
tes tü let ne ve. Be le tar toz nak a
szír, a kopt, az erit re ai és a kál de us
or to dox egy há zak. Fel ada tuk nak
te kin tik, hogy a köz vé le ményt tár -
gyi la go san tá jé koz tas sák egy há za -
ik ott ho ni hely ze té ről.

Dak ka, Bang la des. Száz ez res
tö meg kö ve tel te, hogy az is ten ká -
rom lást bün te ten dő cse lek mény -
nek mi nő sít se a kor mány. A fő vá -
ros ut cá in tün te tők az ate is ták ra
ha lál bün te tést szab ná nak ki. 

Athén, Gö rög or szág. Az Eu ró -
pai Unió azt kö ve te li, hogy a kor -
mány te gye le he tő vé, hogy az üz -
le tek va sár nap is nyit va tart sa nak.
Az or to dox egy ház azon ban he ve -
sen til ta ko zik ez el len: a spár tai
met ro po li ta a „kon zum bál vány”
előt ti meg haj lás nak ne vez te és
éle sen el ítél te ezt a tö rek vést.

Alep po, Szí ria. A szír–tö rök ha -
tár sáv ban is me ret le nek el hur col tak
két or to dox püs pö köt, so főr jü ket
pe dig le lőt ték. Ke resz tény egy há zi
ve ze tők, száz hu szon hat né met
kép vi se lő, sőt még egy isz lám szer -
ve zet ve ze tői is el ítél ték ezt a bar -
bár tet tet, és kö ve te lik (de ki től?) a
két püs pök sza ba don bo csá tá sát. 

New York, Egye sült Ál la mok.
Ro ha mo san csök kent az utób bi
évek ben a mi sé ket lá to ga tó ró mai
ka to li ku sok szá ma. Ezért az ér sek -
ség te rü le tén meg szün tet tek hu -
szon egy lel kész sé get. Man hat tan -
ban egy ne o rene szánsz stí lus ban
épült temp lo mot le rom bol nak,
hogy he lyé re üz let ház épül jön. 

An go la. A bal ol da li kor mány be -
til tot ta a bra zil pün kös dis ta misszi o -
ná ri u sok mun ká ját az or szág ban. Az
ürügy az volt, hogy egy száz öt ven -
ezer em ber rész vé te lé vel zaj lott al -
kal mon – ame lyen a pré di ká to rok az
összes em be ri nyo mo rú ság le győ zé -
sét hir det ték – hisz té ri kus je le ne tek
ját szód tak le, s az így ke let ke zett tu -
mul tus ban több em bert ha lál ra gá -
zol tak. A két száz húsz ta gú par la -
ment ben száz ki lenc ven egy olyan
kép vi se lő ül, aki po li ti kai kar ri er jét
szov jet be ha tás nak kö szön he ti.
Velük könnyű volt a dön tés ho za tal. 

Ná poly, Olasz or szág. A dél o -
lasz ró mai ka to li kus püs pö kök
meg til tot ták, hogy egy há zi ren -
dez vé nye ik be vé te le a he lyi maf fi -
át tá mo gas sa. Nem sza bad töb bé a
za rán dok la tok al kal má val hor dott
zász ló kat el ár ve rez ni, a zász lók ra
pa pír pén ze ket ra gasz ta ni, sőt még
kegy tár gya kat sem sza bad árul ni
az is ten tisz te le ti he lyi sé gek ben.

Isz lá má bád, Pa kisz tán. Sú lyos
vál ság előtt áll nak a he lyi ke resz té -
nyek – ahogy azt egy brit fel mé rés
mu tat ja. A meg kér de zett fi a ta lok
negy ven szá za lé ka tel je sen ki áb -
rán dult a nyu ga ti de mok rá ci á ból,
és in kább az isz lám tör vény ke zést
ve zet né be az or szág ban.

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

Ferenc pápa

Prága

Angela Merkel a Kirchentagon

’s-Her to gen bosch

Ch ris tine Li eberk necht

London jelképei – telefonfülke, Big
Ben, emeletes busz

Hein rich Be dford-Strohm
Moszkva

Dakka

Angólai naplemente

Iszlámábád


