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„…halála a halált elnyelte…”
Húsvét előtti gondolatok egy szervezet metamorfózisa kapcsán
Akár találós kérdésként is fel lehetne tenni, honnan származik a címbeli idézet. Azok, akik ismerik Luther egyházzenei munkásságát, vagy
esetleg Johann Sebastian Bach zenéjének kedvelői, bizonyára hamar válaszolni tudnak a kérdésre. Egy gregorián szekvencia, a 11. században
keletkezett, Victimae paschali laudes
kezdetű ének Luther Mártont is
megihlette, majd ennek nyomán
megírta a Christ lag in Todesbanden
kezdetű szekvenciaparafrázist. Ebben az énekben található a fenti idézet, mely a mai napig lutheránus
énekkincsünk egyik gyöngyszeme.
Persze ki tudja, ha Bach nem
komponálta volna meg ugyanezzel a
címmel és szöveggel kantátáját
(BWV 4), vajon akkor is ilyen elevenen őrizné-e a lutheránus hagyomány ezt a gyönyörű szöveget, melyet magyarul az Evangélikus énekeskönyv 215. énekeként, Jézus, Megváltónk sírba szállt kezdettel találhatunk meg. A címbeli idézet pedig a 3.
versszakban tűnik fel: „Ilyen bajvívás nem volt még. / Küzdött halál és
élet, / Mígnem a halál erején / Az
élet győztessé lett, / S az ige valóra
vált: / Krisztus halála a halált / Elnyelte, megcsúfolta. Halleluja!”
A katartikus húsvéti üzenet, miszerint az egyik halál elnyeli a másikat, és válik belőle új élet, párhuzamba állítható Jézus mondásával,
melyet János evangélista idéz a búzaszemről, amelynek meg kell halnia, hogy termést hozzon. Ennek
kapcsán most – húsvétra készülő
lelkülettel bár, de – nemcsak a húsvéti kontextusban, hanem egy más
vonatkozásban szeretnék kicsit
gondolkodni, együtt gondolkodni
az Olvasóval.
A minap – az Útitárs felelős szerkesztőjeként – részt vettem azon az
ülésen, amelyre a 2006-ban Orosházán megalakult Magyar Evangélikus Konferencia küldöttei voltak
hivatalosak. Jómagam vendégként
voltam jelen, de érintettként is, mivel az Útitárs magyar evangéliumi
lap 2008 óta ennek a szervezetnek a
kiadásában jelenik meg.
Majd nyolc évvel ezelőtt óriási
reményekkel bontott zászlót a
Maek, azaz a Magyar Evangélikus
Konferencia, mely létezési módjának az egyesületi formát választotta. Ez a szervezeti rendszer komoly kötelezettségeket is ró a belépő tagokra. Kötelező a tagdíjfizetés, meghatározott időközönként
gyűléseket kell tartani az egyesület
különböző grémiumainak, elnökséget, főtitkárt kell választani.
Aki emlékezni szeretne az euforikus hangulatra, mely a szervezet
megalakulását jellemezte, nézze
meg ennek bizonyságául a Duna Tv
által készített műsort – a „Maek” és
az „Orosháza 2006” keresőszavak
beírásával bárki megtalálhatja az interneten. Az Országgyűlés akkori
elnöke, Szili Katalin köszöntötte az
egybegyűlteket. Minden jelen lévő,
delegált tag annak a reményének
adott hangot, hogy a határon innen

és túl élő evangélikus/protestáns
testvérek ezentúl vállvetve segítik
egymást, és ebben a Maek szervezete lesz az összetartó erő. Nem fér
kétség ahhoz, hogy ezt ott és akkor
mindenki komolyan gondolta. Jól
emlékszem arra a sokak által kifejezett „üröm az örömben” érzésre is,
hogy a szlovákiai magyar evangélikusok – elöljáróik tiltása miatt –
nem vehettek részt hivatalosan az
eseményen, jóllehet néhány bátor
testvér, nem törődve a hivatalos állásponttal, jelen volt az orosházi
zászlóbontáson.
Majd jöttek a hétköznapok. A
Maek szervezetileg létrejött, élt,
élnie kellett. Id. Zászkaliczky Pál
főtitkárként a legtöbbet tette azért,
hogy az orosházi eszmék a gyakorlatban tovább éljenek. Ebben a minőségében 2006-tól 2011-ig a Déli
Egyházkerület Puskin utcai székházában hetente több alkalommal
is fáradhatatlanul dolgozott, levelezett, telefonált, intézkedett, ötleteket adott az aktuális Útitárshoz, és
nagy buzgósággal járta a gyülekezeteket határon innen és túl.
Mivel ezen időszak egy részében
jómagam is a nevezett épületben dolgoztam, saját szememmel láthattam,
hogy Pali bácsi milyen odaadóan végezte munkáját, annak ellenére,
hogy a szervezet már működésének
kezdetén is gyakran falakba ütközött: sok volt a rossz cím a névjegyzékekben, újságcsomagok érkeztek
vissza, kéréseit nemegyszer ignorálták… Ő mindezek ellenére lelkiismeretesen tette a dolgát.
Személyéhez kötődik továbbá
több tartalmas révfülöpi konferencia megszervezése a Luther-rózsa
színei címmel. Az ezeken elhangzott előadások a lutheránus identitás erősítésére voltak hivatottak,
mert bár sokféle szokás, hagyomány él a Kárpát-medencei evangélikusság körében, igeközpontúságunkban, hitünk alapvető vonásaiban egyek vagyunk. A sokféleség ugyanakkor gazdagító tapasztalat mindnyájunk számára.
Számos határon túli projekt –
mindezzel párhuzamosan – jól működött. A testvérgyülekezeti kapcsolatok éltek, újak is születtek közben. A Magyarországi Evangélikus
Egyháznak nem egy olyan lelkésze,
aki valamely határ menti településen
végzi szolgálatát, szívügyének érezte-érzi, hogy a határ másik oldalán
magyar nyelvű istentiszteletet tartson a helyi magyar szórványnak. Az
országos iroda Cselovszkyné dr. Tarr
Klára vezette ökumenikus és külügyi osztálya is kiemelt figyelmet
fordított és fordít a határon túli kapcsolatok ápolására; ezzel kapcsolatban Végh Szabolcs lelkiismeretes
munkáját is ki lehet és kell emelni.
A nyugat-európai magyar protestánsokkal való kapcsolattartás tekintetében kiemelkedő volt például a magyar állam által támogatott
Kőrösi Csoma program, mely lehetővé tette, hogy lelkes magyarországi
fiatalok szerte a világon a diaszpó-

rában töltsenek néhány hónapot,
jelenlétükkel és munkájukkal erősítve a magyar közösségek működését. Ahogy lapunkban tavaly beszámoltunk róla, így jutott ki Stuttgartba Gazdag Zsuzsanna, aki evangélikus lelkészként a württembergi
protestánsok munkáját is segítette.
Erdélyben létrejött a Szélrózsa
„kistestvérének” is mondható Középpont ifjúsági találkozó, melynek megszervezéséhez rengeteg
energiára, lelkesedésre volt szükség, ám ezekben nem volt hiány.
Egyházunk püspökei és országos
felügyelője több alkalommal látogattak meg magyar gyülekezeteket
Európában és a tengeren túl is.
Hosszan lehetne még sorolni
azokat a momentumokat, amelyek
azt mutatják, hogy volt élő kapcsolat az anyaországi és a határon túli
magyar protestánsok között, és
hogy ezzel együtt sok lelki élmény
is adatott az elmúlt nyolc évben.
Egy dolog mellett azonban nem
mehetünk el szó nélkül: az említett
események legnagyobb része a Magyar Evangélikus Konferenciától
függetlenül jött létre. A programok
a Maek tevékenységén kívül születtek. Az egyesület tagdíjbefizetései viszont elmaradtak, a küldöttgyűlések általában rendkívül gyér
látogatottsággal zajlottak.
Az Orosházán megfogalmazott
nemes eszméket tehát nem lehetett
ilyen formán átültetni a gyakorlatba. A Maek mint egyesület létezett, de valódi tartalom, élet alig
volt mögötte. Akár egy kiürült csigaház – ahogy egyik püspökünk fogalmazott a küldöttgyűlésen.
A Maek elnöksége így válaszút
elé került: mit tegyen a csigaházzal,
amelyben már érdemben nem lakik
csiga? Vagy fenntartja a jelenlegi
egyesületi formát, és nyögi annak
adminisztratív terheit, vagy a formáról inkább a tartalomra teszi át a
hangsúlyt. Az elnökség és az április
4-én összeült küldöttgyűlés az
utóbbit választotta.
A szervezet egyesületi formájában tehát – a küldöttgyűlés határozata révén – megszűnt létezni, de
nem tagjainak lustaságából vagy
nemtörődömségéből, hanem nemes céltól vezérelve. Hogy új élet
sarjadjon. Hogy ne ölje meg a forma a tartalmat.
A húsvéti példához visszatérve:
az egyik halál – reménység szerint
– elnyeli a másikat. Új esélyt teremt. Hogy ne kelljen a forma kiüresedéséből a tartalom kiüresedésének is következnie.
Mindazonáltal egyben biztos lehet mindenki, aki szívén viselte, viseli a Maek sorsát: az intézmény
maga nem szűnik meg. Létezésének további részleteiről, formájáról az országos presbitérium dönt
májusban. De addig is kérjük Urunkat, hogy adjon mindnyájunknak –
határainkon innen és túl – felelősségérzetet egymás iránt, hitet, kitartást és erőt a folytatáshoz.
Szűcs Petra

Búcsú az egyesületi
formától
Küldöttgyűlést tartott a Maek
Budapesten, az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalának tanácstermében tartotta küldöttgyűlését április 4-én a Magyar Evangélikus
Konferencia (Maek). Az esemény aktualitását az elnökség tavaly decemberi döntése adta. Ahogyan az Evangélikus Élet is beszámolt róla
korábban, az elnökség tagjai arra a következtetésre jutottak, hogy a
továbbiakban a szervezet a jelenlegi, egyesületi formájában nem működőképes, ezért ebben a tekintetben változtatásra van szükség.
A küldöttgyűlésen jelen volt egyházunk mindhárom püspöke és
Prőhle Gergely országos felügyelő,
a Maek elnöke, valamint Adorjáni
Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. Rajtuk kívül a 2006-ban Orosházán választott küldöttgyűlés
tagjai – határon innenről és túlról
– vettek részt az eseményen.
A szavazást megelőző tanácskozáson többen annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy kár lenne „elsorvasztani” a szervezetet azzal, hogy ezentúl nem egyesületként, hanem az egyházon belül, kisebb autonómiával működik – inkább új lelkesedéssel kellene belevágni azon célok megvalósításába,
melyeket a 2006-os alakuláskor fogalmazott meg a szervezet. A jelenlévők nagyobb része azonban úgy
vélekedett, hogy nem lenne célszerű egy nehézkesen működő struktúrát fenntartani, mert az nemhogy

nem segíti elő, hanem a mára kialakult helyzetben egyenesen gátolja
az Orosházán megfogalmazott célok gyakorlati megvalósítását.
„Nem szabad, hogy a forma megfojtsa a tartalmat” – hangzott sokak
véleménye.
Így az – ilyen formában tehát utoljára összeült – közgyűlés szavazással döntött arról, hogy a Maek mint
egyesület feloszlatja önmagát. A
szervezet azonban az egyház keretein belül, szorosan együttműködve
az országos iroda ökumenikus és
külügyi osztályával, továbbra is élni
fog. Az új struktúráról és a szervezet hatásköréről a májusban összeülő országos presbitérium dönt.
E határozat az Útitárs létét nem
befolyásolja, hiszen bár a lap kiadója eddig a Maek volt, ezt követően
a Magyarországi Evangélikus Egyház közvetlenül fog a megjelenéséhez anyagi támogatást nyújtani.
– gépéné –

Húsvéti szekvencia
Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.
Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan
Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvítt csoda-csatával,
a holt Élet-Vezér ma úr és él!
Mária, szentasszony, mondd, mit láttál útadon?
Az élő Krisztusnak sírját s a Fölkentnek láttam
glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas:
ó, győztes Királyunk, légy irgalmas.
(Babits Mihály fordítása)

2 • 2014. április 13.
AZ ÉLET KE NYE RE

Ez azóta is így történik. Az élő
Krisztussal való személyes találkozás során nyílik ki ma is a szeme a
szó lelki értelmében mindenkinek.
Egészen addig valami furcsa sötét
szemüveget hordunk, amellyel
próbálunk tájékozódni a valóságban, de sokszor mellényúlunk,
mellélépünk, és utólag bánjuk ennek a következményét. Ebben az
állapotában egyedül érzi magát
mindenki. Úgy gondolja, nincs segítség, mert nincs segítő.

Amikor valaki behívja az életébe az élő Krisztust, úgy, ahogyan
az emmausi tanítványok behívták
a házukba, amikor valaki elkezd
engedelmeskedni neki a legkisebb
mértékben is, úgy, ahogy ők tudomásul vették, hogy Jézus úr az ő
házukban, és ő parancsol, akkor
nyílik meg a szeme az embernek.
Akkor jut el a szívhez egészen
személyesen Jézusnak az egész,
személyes szava: Ne félj, én megváltottalak, név szerint ismerlek,
enyém vagy, számíthatsz rám.
És akkor telt meg tartalommal
az ő életük is, akkor lett egyszerre
világos a számukra, hogy mi a feladatuk. Küldetést kaptak, olyan
mondanivalóval álltak elő, amely
mindenkinek segítséget jelentett,
és mindez egészen természetesen, magától, magától a Szentlélektől történt.
Sőt az ilyen ember egyszerre
túllát a földi élet határain is, és teljes bizonyossága lesz arról, hogy
Jézus érdeméért örök életet adott
neki az Isten. Éppen ezért nem fél
többé sem az élettől, sem a haláltól. Tud olykor nagyon nehéz körülmények között is örömmel élni, és tud reménységgel meghalni.
Így lettek ők szemlélőkből hallgatókká s hallgatókból követőkké.
Erre hív minket is a mi Urunk.
Kodály Zoltánnak egyszer valaki
említett egy nevet, és hozzátette:
ő is a mester tanítványa volt. Mire
Kodály hangsúlyosan így felelt:
„Soha nem volt a tanítványom,
csak hallgatta az előadásaimat.”
Mert ez nagy különbség. Aki hallgató, az még kívülálló, az maradhat semleges, még nem foglalt állást, talán nem is akar. Aki csak
hallgatja a másik előadásait, vagy
nézi, mit hogyan tesz, az az illető
személyétől és gondolkozásától
még nagyon távol maradhat.
A tanítvány: elkötelezett ember. Jézus korában a tanítványok
együtt éltek a mesterrel. Éjjelnappal együtt voltak. És ha valamivel nem értett egyet a tanítvány
abból, amit a mester mondott, akkor másik mestert választott. De
egy mester tanítványának lenni
azt jelentette, hogy teljes belső
azonosulásra jut el az illető, teljes
meggyőződéssel és önként. Hogy
nemcsak tanulni akar a mestertől,
hanem követni akarja őt minden
tekintetben. Hasonlítani is akar
hozzá.
Jézus Krisztus erre hívott mindig mindenkit, és erre hív ma is.
Azt szeretném kérni: legyetek
annyira igényesek, hogy nem éritek be ennél kevesebbel. Nem érdemes egy kicsit vallásosnak lenni. Nem érdemes olyannak lenni,
amiről Jézus azt mondja: „az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy”.
Vagy akikről Pál apostol ezt írja:
megvan náluk az istenfélelem látszata, de annak az erejét megtagadták.
Jézus az ő tanítványait erőteljes, diadalmas, győzelmes életre
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ző isteni utakra. Kitűnik tehát,
hogy vannak emberi, és vannak isteni utak, amelyek nemcsak hogy
különböznek egymástól, de „minőségileg” is mások.
Az Úr útjai magasabbak az emberekéinél. A megfelelő héber szó
aláhúzza Isten útjainak magasztosságát – úgy is mondhatnánk:
felsőbbrendűségét – az emberek
útjaival szemben. Apollós ugyan
ismerte már ezt a magasabb utat, a

sátorlemez-készítő házaspár mégis szükségesnek látja, hogy ezt
még „alaposabban” megmagyarázza neki. Jézusnál pedig elismerik – még ha színlelésből is –,
hogy ő az igazsághoz ragaszkodva
tanítja Isten útját.
Már ezek a bibliai helyek is arra
késztetnek bennünket, hogy külön szóljunk az Isten útja(i)ról,
bár a kutatók megállapították,
hogy ezekről csak az Ótestámentum későbbi iratai tanúskodnak.
Ki nem fogynak a szentírók most
már ennek a magasabb istenútnak
a jellemzéséből és dicséretéből.
Isten minden útja igazságos (5Móz

32,4;), tökéletes (Zsolt 18,31), szeretet és hűség (Zsolt 25,10), szent
(Zsolt 77,14), kikutathatatlan (Róm
11,33), egyenes (Hós 14,10; ApCsel
13,10). Tehát az Isten útja(i) komolyan veendő, tanítandó, és ismerete elmélyíthető.
Már Ábrahámnak jut a feladat,
hogy megtanítsa fiait és házanépét az Úr útjának megőrzésére
(1Móz 18,19). Amihez magyarázatul még ez is hozzájárul: cselekedjenek az igazságnak és a jognak
megfelelően. Ez is mutatja, hogy
itt az út szó átvitt értelmű használatát látjuk. Tehát nem egy bizonyos területen átfutó, közleke-

Szemlélőkből követők
Az emmausi tanítványok
Ilyen távoli reménykedés élt
bennük, de igazából nem ismerték
Jézust, és nem volt kapcsolatuk
vele. Aztán kénytelenek a hallgatóivá válni, mert magyarázta nekik az Írást, s megmozdult a szívük. Olyan szép az, ahogy Károli
fordítja: „gerjedezett a szívük”. Az
új fordítású Bibliában azt olvassuk: „hevült a szívük”. Engedett fagyos hidegségéből. Újra megmozdult benne valami remény, hátha
mégis történik valami jó. Hátha lesz valami megoldás. Hátha ad valami segítséget valaki.
De Jézust már megfeszítették.
Egyáltalán nem véletlen,
hogy mit kellett hallgatniuk.
Jézus tudatosan az ő szenvedéséről szóló bibliai kijelentést
elemzi, és magyarázza nekik,
hogy legyen világos számukra,
hogy ezeket kellett – mondja
itt hangsúlyosan – elszenvednie, mert így intézte el az ő
ügyüket. A kereszten nem véletlen baleset történt, és nem
csupán a hatóság Jézussal
szembeni gyűlölete fejeződött
ki. Örök isteni terv valósult
meg. Ennek a két embernek az
ítéletét is elszenvedte ott Jézus, meg az enyémet is, és a tiéteket is. Ezt kell megérteniük ahhoz, hogy megszabaduljanak a
csüggedéstől.
Amikor valaki megérti, hogy
személyesen őhozzá jött Jézus,
érte tett valamit, neki kínál ajándékot, akkor gyógyul a lelke, akkor kezd kijönni abból a reménytelen állapotból, amelybe enélkül
került, mert akkor ismeri meg,
hogy kicsoda az Isten, és mit tett
érte.
Amikor felismerik útitársukban
a feltámadott Krisztust, akkor
nyer értelmet mindaz, amit addig
hallottak. Amit csak félig értettek, vagy egyáltalán nem. Karnyújtásnyi közelbe kerül hozzájuk, ami elérhetetlen távol volt.
Valóság lesz az, amit nem is mertek hinni: mégiscsak van segítség,
mert van segítő. Tudja meg hát az
egész világ! És nekiindulnak éjszakának idején, hogy vigyék a jó
hírt másoknak is.
FORRÁS: TIREK.HU

Ennek a történetnek az eleje és a
Ez a két ember mindenféle
vége között igen nagy különbség hosszas tanácskozás nélkül, azon
van. Az elején két elkeseredett, nyomban egy akarattal felugrik,
céltalan, csüggedt ember indul el és siet vissza Jeruzsálembe, hogy
szomorúan haza a falujába – a tör- minél előbb elmondja minél töbténet vége pedig arról szól, hogy beknek, akik hozzájuk hasonló renéhány óra múlva ugyanez a két ménytelen, csüggedt, kétségbeférfi ugyanazon az úton, szinte esett állapotba kerültek Jézus haszárnyakat kapva, röpül visszafe- lála miatt: valóban igaz, amit az
lé. Valami nagyon fontos monda- asszonyok reggel mondtak, valónivalójuk van, amellyel igen so- ban feltámadt a halálból, valóban
kaknak tudnak majd segíteni.
él. Ők már tudják, együtt mentek
Mi történt közben? Egyáltalán mi történik itt?
A leírásból tudjuk, hogy eredetileg nagy várakozással indultak el a Jeruzsálemtől mintegy tizenkét kilométernyire
levő falujukból a szent városba
a nagy páskaünnepre. Úgy hallották, hogy Jézus is ott lesz, és
elesett, nyomorult helyzetben
tengődő népüknek már csak
Jézustól reméltek valamiféle
segítséget.
Legnagyobb megdöbbenésükre azonban éppen azokban
a napokban, egy bizonyos pénteki napon végezték ki Jézust.
Keresztre feszítették. Lelkileg
teljesen összeomlott ez a két
férfi. Valami mérhetetlen ke- Cseri Kálmán
serűség van ebben a mondatukban, amelyet olvastunk: „Pedig vele az úton. Ott ült az asztalukmi azt reméltük, hogy ő fog segíteni a nál. Halleluja, Jézus győzött, halmi népünkön…” Ez azt jelenti, leluja, Jézus él! Minden okunk
hogy most már nincs mit remélni, megvan az örömre.
mert nincs kiben reménykedni.
***
Az ünnep végeztével, vasárnap
délután hazaindulnak. Árad belő- Egészen nyilvánvaló az a váltolük a keserűség. Ketten mennek, zás, amely ennek a két embernek a
beszélgetnek, és újra, újra azt haj- lelkében rövid idő alatt végbetogatják, amit átéltek a szent vá- ment. Kezdetben csak szemlélői
rosban. Vádolják a nép vezetőit, voltak Jézusnak és munkájának.
rettenetesen sajnálják magukat, Aztán hallgatóivá váltak, miközés szemernyi remény sem maradt ben Jézus az úton magyarázta nea lelkükben.
kik a Bibliát. Itt a végén pedig köEközben csatlakozik hozzájuk vetőivé, sőt követeivé lesznek,
egy harmadik férfi, a feltámadott akik másoknak is elújságolják ezt
Krisztus, csak ők most még nem is- a nagy győzelmet, ezt a nagy
merik fel. Neki is elpanaszolják ke- evangéliumot, hogy Jézus feltáserűségüket. Jézus pedig, türelme- madott és él.
sen végighallgatva őket, elkezdi
Szemlélő, hallgató, követő. Ezemagyarázni nekik a Bibliának azo- ken a lépcsőkön vezette fel őket a
kat a részeit, amelyek a Messiás dicsőséges Krisztus, és ezen az
szenvedéséről és megdicsőüléséről úton akar ma is végigvezetni minszóltak. Embereink, mint a szi- den benne hívőt.
vacs, isszák magukba Jézus szavaAmíg e férfiak csak szemlélői
it, szomjasan hallgatják, annyira, voltak Jézusnak, addig is rokonhogy amikor estefelé megérkez- szenveztek vele, de kívül maradnek a házukhoz, nem is engedik őt tak Jézus ügyén. Távolról tiszteltovábbmenni, hanem behívják ték őt, és gyakorlatilag semmi köszállásra.
zük nem volt hozzá. Semmit nem
És ott történik valami egészen kaptak tőle. Vártak valami általákülönös dolog. Jézus nem vendég- nos nagy segítséget, amelyről
ként viselkedik, hanem házigazda- pontosan maguk sem tudták, hogy
ként. Ez ugyanolyan szokatlan és mi lesz az; de ha valaki segíthet,
megdöbbentő volt akkor, mint ma akkor ez Jézus, aki lehet, hogy
lenne. Ő oszt a háziaknak kenye- igazat mond, és csakugyan ő az Isret, és miközben ők ezt tudomásul ten Fia – a tettei ezt mintha hiteleveszik, egyszerre csak megnyílik a sítenék –, de sosem lehet tudni,
szemük, felismerik útitársukban hogy ki kicsoda. Mindenesetre ha
Krisztust, ő pedig eltűnik előlük.
valaki még segíthet, az ő.

***

ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN

Isten útja(i)
Jézust megkísértő zsidók próbálták színlelt jóindulattal szólásra
bírni az Urat: „Mester, tudjuk, hogy
igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod…” (Mt
22,16) Az efezusi gyülekezetbe érkezett alexandriai Apollóst pedig
az Akvila–Priszcilla házaspár „alaposabban” akarja megtanítani az
Úr útjára (ApCsel 18,26). A prófétai üzenetben a már említett összehasonlításról hallunk: „Bizony a ti

gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim… Mert
amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti
utaitoknál…” (Ézs 55,8–9)
Mindhárom idézett helyen előfordul az út szó, de ezt a Biblia három különböző összefüggésbe állítja, illetve különböző módon értelmezi. Ézsaiásnál Isten figyelmezteti a népet, hogy ügyeljen az
emberekétől jelentősen különbö-

akarja elsegíteni. Olyan értékeket
bíz rájuk, amelyeket csak tőle lehet kapni, de amelyeknek mindegyike hiánycikk ebben a világban. Következésképp az ő tanítványai mérhetetlenül tudják gazdagítani a környezetüket azzal,
amit ők is úgy kapnak Jézustól.
Ilyen hasznos emberekké akarja ő
formálni elkötelezett követőit, tanítványait. És azt a bizonyosságot
is adja nekik, hogy Jézus érdeméért örök életük, üdvösségük van.
***
Figyeljünk meg egy asztalost, fogorvost vagy bármilyen hivatásban
dolgozó embert. Nézhetjük hoszszú ideig, hogyan végzi a munkáját. Szemlélőként még semmi
közünk egymáshoz. Aztán ha nagyon érdeklődik valaki, és hajlandó az illető magyarázni, akkor elmondhatja, melyik szerszám mire
való, hogyan lehet használni. Itt a
szemlélő már a hallgatója lesz, de
ebből még a többieknek nincs
hasznuk. Ha megtanulja azt a hivatást, begyakorolja, és ő is tudja,
mit mire lehet használni, akkor
lesz hasznos ember másoknak.
Jézus Krisztus ilyen profi tanítványokat akar formálni belőlünk,
akik tudják, mi végre vannak a világon. Akik tudják, hol a helyük –
mint ahogy ennek a két embernek
is akkor zökkent vissza az élete a
helyére, amikor Jézust felismerték. Akik tudnak olyan örömhírt
mondani, amelyet a feltámadott
Krisztustól hallottak ők is. Akiknek az élete hitelesítő illusztrációja mindannak, amit mondanak,
akiken keresztül mennyei értékek
áradnak ebbe a lelkileg egyre szegényebb világba.
Ez a történet azt hirdeti: ehhez
meg kell értenie valakinek, hogy
mi volt Jézus szenvedésének a célja, és találkoznia kell az élő Krisztussal. Ezért hívunk mindenkit
igét hallgatni. Nem azért, hogy
többen legyünk, hanem azért,
mert azoknak, akik elkezdik hallgatni az igét, ez mérhetetlenül sokat jelenthet, mert eközben kezd
hevülni a szívük – ahogy itt a két
emmausi férfi mondta –, és ezt követően nyílhat ki a szemük, ismernek rá a ma is élő Krisztusra, kerülnek vele személyes kapcsolatba. Hiszen a hit hallásból van,
mégpedig az Isten igéjének hallásából.
Történetünk elején áradt a keserűség ezekből az emberekből,
mert azzal volt tele a szívük. A közepén megmozdult a szívük, mert
Isten igéje mozgásba hoz minket,
és munkálkodik bennünk. A történet végén pedig árad belőlük az
öröm, az örömhír, görög szóval:
evangélium, és ezzel erősítik egymást ott a kis gyülekezetben, Jeruzsálemben, mert most már ezzel van tele a szívük.
Cseri Kálmán
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„Ők ajándékoztak meg engem…”
Beszélgetés Zászkaliczky Péterrel, a Deák téri gyülekezet egykori vezető lelkészével

– Miért tartotta fontosnak, hogy
mint a Deák téri gyülekezet egykori
vezető lelkésze – immár nyugdíjasként – kirándulásokat szervezzen
Erdélybe és a Felvidékre a gyülekezet
tagjainak?
– Az elsődleges cél apácai testvérgyülekezetünk meglátogatása
volt. Apáca – Apáczai Csere János
szülőfaluja – az erdélyi Barcaság
szélén, Brassótól mintegy negyven kilométerre északnyugatra,
az Olt partján fekvő település. A
testvér-gyülekezeti kapcsolatot
alig két-három héttel a romániai
rendszerváltozás után megbeszélhettem az akkori apácai lelkésszel, 1990 januárjában ugyanis
segélyszállítmányt vittünk néhány erdélyi gyülekezet számára.
Ezt a kapcsolatot a presbitériumok mindkét helyen hamarosan
jóváhagyták, és azóta sokoldalúan
élő maradt.
Egy ifjúsági csoport évről évre
decemberben Mikulás-estet rendez az apácai templomban, csomagokkal kedveskedve a falu gyermekeinek. Az apácai konfirmandusokat minden évben magyarországi
táborozásra hívjuk, amely a Budapesttel való ismerkedéssel – állatkert, budai Vár, Parlament – zárul.
A fiatalok évi rendszeres és a
gyülekezet vezetőinek egy-egy
ünnepen történő alkalmi látogatásai mellett fontosnak éreztem azt,
hogy a két gyülekezet tagjai is
megismerkedhessenek, találkozhassanak egymással, hiszen a testvérgyülekezet fogalma sem szűkül le csupán fiatalokra vagy vezetőkre. Ezért az első két – egymást
követő években szervezett – autóbusz-kirándulás az apácai testvérgyülekezet meglátogatásával
zárult. A látogatás azonban nem
korlátozódott az ott töltött időre,
hanem erdélyi körúttá bővült.
Az első utak gazdagító élményei tették természetessé a folytatást. A következő két évben az
újabb nyolcnapos úton Dél-Erdélyen keresztül a Kárpátokon túli
Csángóföld falvaiba jutottunk el,
majd szerveződött két kirándulás
Észak-Erdély és Kárpátalja megismerésére is. Az utolsó két út pedig a Felvidék városaiba és falvaiba vezetett.

– Milyen emlékeket őriz ezekről a
kirándulásokról?
– Ismét az apácai testvérgyülekezetben tett látogatással kell
kezdenem. A vasárnap délelőtti
istentiszteleten Simon László helyi lelkész prédikált. Az erdélyi istentiszteleti rendet – ott a lelkész
énekli a liturgia egyes elemeit –
már itthon sokszorosítottam,
hogy mindnyájan követni tudjuk.
Helyi szokásként Oláh Balázs, a
gyülekezet felügyelője segített a
lelkésznek az úrvacsora osztásában. Erre a segítségre azért is
szükség van, mert úrvacsorás istentiszteleten ott mindenki vesz
úrvacsorát. Istentisztelet után a
templom előtti téren a székely ruhás apácai tánccsoport – a táncot
betanító Mátis János tanár hangszeres kíséretével – adott bőséges
fotózási lehetőséget.
Délután a vendéglátókkal közös
kirándulás vezetett a hegyek közé, ahol tábortűz melletti közös
éneklés és puliszkafőzés tette
még barátibbá a hangulatot. A hétfő reggeli indulást pedig nemcsak
a házigazdák integetése kísérte,
hanem hazakísért minket Oláh István presbiter ajándéka, a reggelre
minden utas számára sütött, kerek
erdélyi kenyér is.

Fontosnak éreztem, hogy a magyar vidékeken a szállásokat mindenütt a faluturizmus keretében
szervezzem meg, hiszen így lehe-

désre, járásra szánt fizikai útról
van szó, hanem módról, magatartásról, életvitelről, tanításról, utasításról, sőt parancsról és az annak való engedelmességről.
Amikor Mózes meghökken, hogy
Isten az egész nép vezetésével bízza meg őt, azt kéri, hogy akkor az
Úr az ő útját is ismertesse meg vele
(2Móz 33,13). Tehát még az istenfélő, kegyes embernek is meg kell tanulnia, hogy mikor, milyen esetben
mi az Isten útja. Ezért jó, ha kéri Isten ebbéli segítségét: „Taníts engem
utaidra, Uram, hogy igazságod szerint
járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.”
(Zsolt 86,11) Számtalan bibliai he-

lyen olvassuk, hogy ezt a tanítást Istentől várhatja az ember: „Utaidat,
Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem…” (Zsolt 25,4)
Isten meghallgatja ezt a kérést, s ha
beteljesedik, akkor ujjong a hívő
ember: „Megismerteted velem az élet
útját, teljes öröm van tenálad…”
(Zsolt 16,11)
Mi tehát az Isten útja? Hihetetlenül gazdag erre a Szentírás válasza. Ez az út az igazság, a jóság, a
bölcsesség, az élet, a valóság útja. Ez
különbözteti meg az emberi utaktól. Benne Isten mintegy önmagát
ismerteti meg: ő az igaz, a jó, a
bölcs, a valóság. Ezért számunkra

tőség nyílott a mai országhatárokon túl élő honfitársaink örömeivel és gondjaival való megismerkedésre is. Ugyanakkor egyik
utunk során megszálltunk – első s
talán azóta is utolsó magyar csoportként – egy népi üvegikonfestéséről nevezetes román faluban
is. Házigazdáink nyitott szeretetét, falumúzeumukat és templomukat is megmutató örömét
azóta sem tudom elfelejteni.
Ez újabb bizonysága volt annak, hogy soha nem az évszázadok óta egymás mellett élő
nemzetiségekkel van a baj, hanem azokkal a nagypolitikai
érdekekkel, amelyek ismételten éket vertek közéjük.
Az utakon szerzett élményeket lehetetlen egyetlen interjúban felsorolni, akár csak
összefoglalni is. A természet
szépségei: a Gyilkos- tó vagy a
Békás-szoros, a Vereckei-hágó
vagy a Magas-Tátrában a Tarpataki-vízesés élményei mellett az épített és a szellemi
múlt öröksége is megelevenedett. A szász erődtemplomok
és a szepességi szárnyas oltárok, a koltói Teleki-kastély
parkja Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrával, a széki református templom vagy a mezőcsávási harangláb, a sok évszázados,
fából épített templomok Máramarosban, Kárpátalján, a felvidéki
Késmárkon és Garamszegen, a
huszti vár „bús düledékei” vagy a
kerci cisztercita apátság romjai
egyaránt késztettek megállásra és
csodálatra.
Irodalmi és történelmi emlékhelyek is kikövezték az utakat. Pusztakamaráson Sütő András, Érmindszenten pedig Ady Endre szülőházánál álltunk meg. Huszton a re-

tünk, mindkettőre énekeskönyvünk énekeinek eléneklésével is.
Koszorút helyeztünk el Tamási
Áron és Gábor Áron sírjára, a madéfalvi veszedelem emlékművénél és
Szolyván, a sztálini terror idején
„málenkij robotra” hurcolt negyvenezer magyar emlékparkjának
keresztje előtt.

formátus templomban eltemetett
Petrőczi Kata Szidóniára, Hibbén a
római katolikus erődtemplomban
nyugvó Balassi Bálintra emlékez-

De a kétezer kilométert rendszeresen meghaladó utak letetővé
tették, hogy ne csupán az érintett
helyeken essék szó helyszínekről
és személyekről, hanem végig az
út során. Így szólhattam az említetteken túl Nagykároly előtt
Kaffka Margitról, Petőfi és Szendrey Júlia találkozásáról, Kisbacon
előtt Benedek Elekről és műveiről,
Szklabonya felé közeledve Rimaszombat egykori diákjairól: Mikszáth Kálmánról, Pósa Lajosról,
Tompa Mihályról és Ferenczy Istvánról, az alsósztregovai Madáchsír felé közeledve pedig Reményik
Sándor Az utolsó mondat problémája
című versének segítségével arról,
mit is jelentett a Tragédia végén
Madách Imre „küzdj és bízva bízzál” szózata a kor számára.
A kirándulásokat az autóbuszban minden reggel megtartott áhítatok, kánonéneklések keretezték, vasárnapokon pedig istentiszteleteken vettünk részt: Nagyváradon és Rozsnyón evangélikus, a
kárpátaljai Mezőkaszonyban vagy
Beregszászon református templomban.
Számos egyéb kapcsolat építésére is adódott lehetőség. Déván a
gyermekotthonban Böjte Csaba ferences testvér munkájáról kaphattunk közvetlen benyomást, átadva az előzetesen összegyűjtött
adományt is, Gyimesfelsőlokon
pedig Berszán Lajos atyával, az általa alapított, Magyar Örökség díjas Szent Erzsébet csángó gimnáziummal ismerkedhettünk meg.

Nem lehet említés nélkül hagyni
a szmrecsányi látogatást sem. Amikor 1867-ben Deák téri templomunk tornyát statikai okokból le
kellett bontani, a három harang az egykori Liptó vármegyébe,
Szmrecsány falu akkor épülő
templomába került. Közülük kettőt az első világháború vitt el, a
megmaradttal azonban hosszan
harangoztak tiszteletünkre, és
elmondhatatlanul kedves vendéglátásban is volt részünk. A
szlovák gyülekezet tagjaiban
testvérekre találtunk, semmit
nem érezve a múlt és a jelen
szlovák–magyar sérelmeiből.
– Gyülekezetépítési szempontból bírtak-e jelentőséggel ezek a
kirándulások?
– Magam sem gondoltam
előre, hogy egy-egy ilyen kirándulásnak milyen közösségépítő szerepe lesz. Eltekintve
kisebb köröktől, rétegalkalmaktól, nagyvárosi helyzetéből következően a Deák téri
gyülekezet meglehetősen személytelen. A templomban egymás mellett ülők rendszerint
nem ismerik egymást, s az istentiszteletek után legtöbben
idegenként szélednek el. A kirándulások után viszont magam is
csodálkozva fedeztem fel azt,
hogy a közös utazások után a
résztvevők milyen örömmel üdvözlik egymást, hogyan állnak
meg a templom előtt egymással
csoportosan beszélgetni, és hogyan érdeklődnek egymás felől.
Az autóbusz egyheti összezártsága kapcsolatokat erősít, barátságokat teremt, az utastársak egymásban személyesen megismert
gyülekezeti tagokra, testvérekre
is találnak. Többek elmondása
szerint a kirándulások nekik ezt
az ajándékot is jelentették.
– Milyen visszajelzéseket kapott
Lelkész úr határon innenről és túlról? Ezek közül melyek azok, amelyek a legtöbbet jelentették számára?
– Számomra legtöbbet az apácai
gyülekezet tagjainak viszontlátogatása jelentette. Közülük sokan
először lépték át a magyar–román
határt. Az volt a kívánságuk, hogy
itt ünnepelhessék meg velünk
március 15-ét. Meglátogattuk a
Hősök terét, a Parlamentet, a Dunakanyart és Esztergomot, valamint az egri várat is. Volt, aki akkor jelentkezett az útra, amikor
megtudta, hogy Eger is szerepel a
látnivalók között, s az „egri csillagok” várából hazavitt kicsi kődarabot azóta őrzi otthon.
A szervezéssel nem én ajándékoztam meg őket – ők ajándékoztak meg engem a tőlük elszakított
haza szeretetével. Persze ez lényegében igaz a többi útra nézve is.
Szűcs Petra

tulajdonképpen örömhír, hogy
neki saját, magasabb útjai vannak.
És semmiféle emberi kritika nem
illetékes ezek megítélésében.
Mivel pedig Isten a javunkat
akarja, soha bele nem fárad, hogy
ő maga mutassa meg nekünk az útjait: „…arra tanítalak, ami javadra
válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17) Milyen örömhír akkor a másik prófétai ige: „Egy szívet és egy utat adok
nekik…” (Jer 32,39)! Ezen az úton
való járásra teremtett bennünket
az Isten, ezt a bölcsességirodalomból ismerjük meg: „Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei

előtt réges-régen.” (Péld 8,22) Ezért
a bizalomkeltő vallomás és ígéret:
„Az Úrnak útja a feddhetetlennek
erősség…” (Péld 10,29)
Ha tehát magasabbak az Isten útjai, mint az emberekéi, akkor itt
nem kevesebbről van szó, mint
hogy neki kell bizalmunkat „ajándékozni”, mert ő bizalomra méltó.
Ezt indokolja meg tömören Mózes
éneke: „Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.”
(5Móz 32,4) Őrá érdemes építeni
és útjait sajátunknak elfogadni.
Így összegezhetnénk tehát mindezt: az Isten útja(i) kifejezés igen

sokértelmű: jelentheti mindazt a
jót, amelyet Isten tett értünk, javunkra; az ő megváltó tervét, az ő
akaratát, sőt az erről szóló tanítást
is. Lukács meg talán az Isten útját
egyenlővé tenné a keresztény tanítással. Bajt von magára, aki ezt az
egyenes isteni utat elferdítené (ApCsel 13,10). De az is lehetséges,
hogy a korai keresztényeknek is ez
lehetett az első neve: ők voltak „az
út követői”, őket akarta Saul nagy
hitbuzgalmában elfogatni (ApCsel
9,2). És bűnbánóan vallja be, miután találkozott Jézussal, hogy „Ezt
az utat üldöztem…” (ApCsel 22,4)
Gémes István
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A legtöbb nyugdíjas lelkész érthető módon – ragaszkodásból, nosztalgiából vagy más okból – szívén viseli azon gyülekezetek sorsát, amelyekben élete során szolgált. Azt azonban már jóval kevesebben
mondhatják el magukról, hogy az aktív szolgálat befejeztével olyan
feladatok elvégzésére vállalkoznak, melyek sokszor talán még főállású, aktív lelkész kollégáik számára is „nagy falatot” jelentenének.
Zászkaliczky Péter nyolc alkalommal volt vezetője olyan kirándulásoknak, melyeket egykori gyülekezete – a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség – tagjai számára szervezett az anyaországon
kívül élő egyházközségek életének, vidékük kulturális kincseinek
megismerése céljából. Erdélybe, Kárpátaljára és a Felvidékre látogathattak el az érdeklődő gyülekezeti tagok. Ennek okán kérdeztük őt élményeiről, emlékeiről.
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Hírek, kitekintés
tos szalafista iszlám szélsőséges
tanait nem osztja.
Róma, Olaszország. I. Damasus
pápa bízta meg annak idején a
nyelvzseninek számító Jeromost
(a későbbi Szent Jeromost, Kr. u.
347–419) az evangéliumok görögről latinra való fordításával. Ebből
nőtte ki magát a teljes, latin nyelvű bibliafordítás, amelyet Vulgatának, azaz általánosnak, használhatónak neveztek el, s ez a római
katolikus egyház máig is egyedüli
hivatalos Bibliája. Jeromos kiváló
fordítónak bizonyult már a maga
idejében is, ismerte mind a bibliai
héber és görög, mind a latin nyelvet, amiért „háromnyelvű férfinak” (vir trilinguis) nevezték.
Genf, Svájc. Az ökumenikus
központban Világpolgár reformáció
címmel rendeztek konferenciát azzal a céllal, hogy fölhívja a figyelmet az 1517-ben indult reformáció
társadalmi hatásaira. A tanácskozás rendezői között volt a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) főtitkára és a németországi Szász-Anhalt tartomány kultuszminisztere.
Martin Junge LVSZ-főtitkár megmagyarázta a találkozó címét: „A
Lutheránus Világszövetség tagegyházai között a második és harmadik legnagyobb lélekszámú Af-
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London, Anglia. Húsz év óta egyre csökken az Anglikán Egyház
lélekszáma. A lakosság húsz százaléka tartja magát ateistának, a
névleges egyháztagok túlnyomó
része pedig nem ismeri egyháza
tanítását, és nem is tartja fontosnak vallása gyakorlását.
Hármas céllal megújulási folyamatot indítottak el az egyházban:
ez egyrészt a meglevő, hagyományos gyülekezetek „szakosítását”
jelenti például ifjúsági, diakóniai
vagy missziói munkára; másrészt
új közösségi formák kialakítását,
például rendek alapítása, kis bázisközösségek kialakítása házaknál vagy kávézókban; szigorú
visszatérés az összes hívő papságának bibliai elvéhez. A „laikus”
prédikátorok kiképzése oda vezetett, hogy ma az egyház nyolcezer
papja mellett tízezer laikus munkás van.
Tübingen, Németország. Az
Evangélikus Akadémikusok Szervezete évenként ötven rendezvényen próbálja összekötni az egyes
egyetemeken és főiskolákon folyó
kutatómunkát. A testület minden
alkalommal élesen rákérdez, hogy
van-e egyáltalán értelmük azoknak
a kutatásoknak, amelyek az egyes
teológiai karokon folynak.

Olimpiai létesítmények romjai Szarajevóban – vajon ez vár a szocsi építményekre is?
Szocsi, Oroszország. Az idei
téli olimpiai játékokat a cserkeszek földjén rendezték. A cserkeszek az ősi európai népek közé
számítanak. Már a 4. században
ismertek voltak. Az 5. században
tértek a keresztény hitre, és csak a
krími tatárok nyomására lettek
szunnita muszlimokká a 15. század folyamán.
Az ország északi részén ma is
létezik keresztény közösség. Az
olimpiai játékok megrendezése
felől őket nem kérdezték meg, pedig erőst tiltakoztak volna a gigantikus építkezéssel okozott természeti károk miatt.
Az Oroszországban, Törökországban, Szíriában, Jordániában,
Irakban, Izraelben, az Egyesült
Államokban, Hollandiában és Németországban élő cserkeszek lélekszáma négymillióra tehető.
Majna-Frankfurt, Németország.
Az elmúlt októberben kezdte meg
működését az Iszlám Tanulmányok Intézete. Alapítói igérik,
hogy olyan mérsékelt iszlámot tanítanak, amely sem a Szaúd-Arábiából táplált vahabita, sem a diva-

rikában van. A reformáció világpolgár lett.”
Tübingen, Németország. „A
pénz uralja a világot – és ki uralja a
pénzt?” Ez volt a témája egy konferenciának, amely a pénzvilág etikai irányultságáról szólt. Éles vitát
váltott ki egy nemzetközileg ismert bankár kijelentése, amely
szerint „a piac önmagát uralja”, azaz öntörvényű, benne semmiféle
etikának nincs helye. E megállapításnak ellentmondott Nikolaus Schneider, a Németországi Protestáns
Egyház (EKD) elnöke. Szerinte
minden gazdagságnak a közjót kell
szolgálnia. Ennek pedig feltétele,
hogy a „köz” szabályozza és ellenőrizze a pénzpiacot, mégpedig
megfelelő etikai normák szerint.
Betánia, Palesztina. Ott, ahol
valaha Keresztelő János keresztelt, a jordániai királyi család támogatásával új templomot épített
és vett használatba a Jordániai Lutheránus Egyház. A templom építése mindenképpen szenzációszámba megy abban az arab világban, amelyben szélsőséges muszlimok naponként rombolnak le

vagy gyújtanak föl keresztény
templomokat, imaházakat.
Moszkva, Oroszország. Az
Oroszországi Zsidó Gyülekezetek Szövetségének közlése szerint az országban 200 gyülekezet
él és dolgozik 178 városban, 44
zsinagógában és 70 gyülekezeti
központban. Rabbik vezetik a közösségeket 41 városban. A szövetség 100 iskolát, 25 művelődési házat, 70 gyermekmegőrzőt és 28
óvodát működtet.
Berlin, Németország. 2010 óta
folyik a Luther-Biblia újabb, nyelvi felülvizsgálata. A munkát sok
biztató, de kritikus megfigyelés is
kíséri. Megfigyelők óvnak a radikális változtatásoktól, hiszen a német társadalom nemcsak az irodalmi nyelvét, de annak társadalmi
hatását is ennek a fordításnak köszönheti. Még ma is milliók élnek
az országban, akik számára a Bibliát egyedül a Luther fordította
Szentírás jelenti. Az elmúlt évtizedek úgynevezett „korrekt” vagy
modern fordításai divatba jöhettek, de távolról sincsenek abban a
helyzetben, hogy a Luther-fordítást kiszorítsák az első helyről.
Moshav Aluma, Izrael. Ebben
a helységben ókeresztény bazilika
alapjait tárták föl a régészek.
Hossza huszonkettő, szélessége
tizenkét méter. A remek állapotban levő maradványokat ezerötszáz évesre becsülik a kutatók.
Köveket találtak benne Jézus és
Mária nevével, valamint értékes
padlómozaikot keresztény motívumokkal.
Teherán, Irán. Az országban
élő keresztények száma 250 ezerre tehető, a zsidókét pedig 25-28
ezerre becsülik. Az új államelnök
Izrael-barátságának eddig még
semmi pozitív jelét nem észlelik.
Ami a keresztényeket illeti, karácsony táján a hatóságok hat keresztényt tartóztattak le, akik
muszlimokból lettek Krisztus-hívőkké. A börtönökben sínylődő
keresztényekről pedig hallgat
mindenki.
Omszk, Oroszország. Otto
Schaude a világ egyetlen olyan
püspöke, aki soha nem járt teológiára, következésképpen semmilyen teológiai szakképzettsége
sincs. Ez a németországi BadenWürttemberg tartományból elszármazott ember ma az ural–szibériai és távol-keleti lutheránus
egyház vezetője. Három éve gondozza fáradhatatlan szorgalommal és hűséggel ezen a kontinensnyi területen szétszórt, többségében német leszármazottakból álló
négyezer hívét. Ezen a területen
százötven evangélikus templomot romboltak le a szovjet uralom
idején.
Rijád, Szaúd-Arábia. A Nigériában működő Boko Haram nevű
iszlám szélsőséges szervezet,
amely a nyugati civilizációt tekinti a legnagyobb ellenségének,
semmit sem tehetne, ha a szaúdi
kormány nem támogatná anyagilag és erkölcsileg. Segítségével
már tizenkét észak-nigériai körzetben vezették be az iszlám jogot, a sariát, és tömegével gyújtottak föl keresztény templomokat,
iskolákat, imaházakat.
Washington, Egyesült Államok. Az amerikai elnök beszédet
tartott a hagyományos, imareggelinek nevezett rendezvényen,
amelyen háromezer vendég vett
részt. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok politikájának szerves része a kereszténység tiszteletben tartása.

Moszkva, Oroszország. A Megváltó Krisztus-katedrálisban országos konferenciát rendeztek
Oroszország mint az orosz nép civilizációjával azonosuló szolidáris közösség címmel. Kirill ortodox pátriárka szerint egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az ifjabb generáció
letérni látszik az orosz hagyományok útjáról, és egyre inkább a más
etnikumú, eltérő vallási, világnézeti elveket valló kisebbségek irányában tájékozódik, mégpedig az
orosz nép s annak kultúrája, nyelve és vallása rovására.
Genf, Svájc. A svájci egyházak
sajnálatosnak tekintik a legutóbbi
népszavazás döntését: a lakosság
50,3%-a az idegenek bevándorlásának erőteljes korlátozását szavazta
meg, s ezzel igen veszélyes útra tért.
A sok olasz bevándorló mellett a 300
ezres német kontingens is szóba került. Évek óta divat, hogy jól képzett
német orvosok Svájcba mennek
dolgozni, mert ott jobban keresnek.
Helyükre Németországba a volt keleti tömb országaiból vándorolnak
be az orvosok, s ezzel veszélyeztetik hazájuk egészségügyi ellátását.

Dnyipropetrovszk, Ukrajna. A
helyi Katalin-templom lelkészét,
Serge Maschewskit választották
meg az Ukrajnai Német Lutheránus Egyház első ukrán püspökévé. Kisebbségi egyházának ezerötszáz tagja él harmincegy gyülekezetben.
München, Németország. A világhírű biztonsági konferencián a
német államelnök a németeknek a
különböző válsághelyzetekben
való nagyobb szerepvállalását sürgette. Előadásával nemcsak sikert, hanem felháborodást is kiváltott. Annál is inkább kritizálták, mivel Joachim Gauck elnök
„civilben” evangélikus lelkész.
Rupertsberg, Németország. A
helyi római katolikus lelkész felvételét kérte az evangélikus egyházba, mert nem ért egyet egyházának tanításával és magatartásával. Szakértők szerint a második
világháború óta mintegy száz római katolikus lelkész tért át az
evangélikus egyházba, s körülbelül ugyanennyi az ellenkező irányban egyházat váltók száma is.
Összeállította: G. I.

Meghívó az EPMSZ akadémiai napjaira
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjait május 26–31. között tartja Berekfürdőn, a Megbékélés Háza Református Konferencia-központban. A konferencia témája: Nemzedékváltások. Ezt szakavatott előadók tárgyalják az egyház, a család,
a történelem, a tudományok, a szubkultúra, az irodalom és a gazdaság vonatkozásában.
Szokás szerint reggeli áhítatok vezetik be az előadásokat, a munkacsoportokat és kerekasztal-beszélgetést. A megnyitó áhítatot
Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a pénteki áhítatot Bosák Nándor római katolikus megyés püspök
(Debrecen–Nyíregyháza) tartja. Az áldozócsütörtöki istentiszteleten Laborczi Géza nyíregyházi evangélikus lelkész hirdeti az igét.
Az esti műsorban hangverseny, Weöres Sándor-emlékest, filmvetítés szerepel, illetve előadás is megtekinthető lesz a magyar katonák harcairól a száz éve kitört első világháborúban. A résztvevők
délutáni kiránduláson meglátogatják a Tisza-tavi ökocentrumot is.
Érdeklődés, jelentkezés április 25-ig Haraszti Dóránál: Oltalom
Szeretetszolgálat, H – 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. Telefon:
+36-42/500 946, e-mail: haraszti.do@gmail.com

Adomány
Az Útitárs nyomda- és postaköltségére a legutóbbi szám óta a következő adomány érkezett:
• A svájci magyar nyelvű protestáns gyülekezetek jóvoltából 500 CHF.
Köszönjük a támogatást!
Lapunk kiadásának és postázásának költségeihez szeretettel várjuk
olvasóink támogató adományait a Magyar Evangélikus Konferencia,
Budapest, Raiffeisen Bank 12010886–00146767–00100002 számlaszámra.
(Külföldről: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002)

Magyar evangéliumi lap
Megjelenik hatszor egy évben
Kiadja a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek)
1088 Budapest, Puskin utca 12.
(telefon: +36-1/338-2302)
Felelõs kiadó: Prõhle Gergely elnök
Felelõs szerkesztõ, megrendelés, információ:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)
A lap ingyenes, a nyomda- és postaköltségre adományokat kérünk
és elfogadunk.
Bankszámla: Magyar Evangélikus Konferencia, Budapest, Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám (belföldrõl): 12010886-00146767-00100002
(külföldrõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRTHUHB

