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Ká nyá di Sán dor

Egy cso kor 
or go na mel lé
Jé kely Zol tán nak sze re tet tel

or go na szó or go na il lat
ón ka ri kás ab lak tá nyé rok
lé pes méz-ízű zsol tár
éle tem pün kösd-év sza ka
lel kem pün kös di ita la
má ig zson gí tó óbo rom
nyel vem pe tő fi sán do ra
al ber tus mol nár

le dőlt a cin te rem fa la
kö vei föld be vás tak
véd te len áll a dom bon
ma hol nap egyes egye dül
is te né lesz a temp lom
csu pán egy aj kon szól már
pap ta lan ma ros szent im rén
hal dok lik szen czi mol nár

hoz tam egy cso kor or go nát
ülök őben ne bí zón
ülök hol vár ja jé zu sát
a há zson gár di sí ron

Har ma dik al ka lom mal szol gált
má jus 18-án a lu xem bur gi ma gyar
pro tes táns gyü le ke zet ben Sze ve -
ré nyi Já nos, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos
misszi ói lel ké sze. 

Az ország fővá rosá ban, Luxem -
bourg ban az Eu ró pai Unió in téz mé -
nye i ben is dol go zó fi a ta lok, kis csa -

lá dok szer ve zik a kö zös sé gi éle tet.
Az utób bi idő ben a ho ni re for má tus
egy ház ha von ta küld lel ki pász tort a
gyü le ke zet gon do zá sá ra. Hit ok ta -
tás, ke resz te lő, kon fir má ció, is ten -
tisz te le tek, sze re tet ven dég ség a ré -
szei az erő sö dő gyü le ke zet éle té nek. 

Dr. Fa bi ny Ta más, az evan gé li -
kus egy ház kül ügye kért fe le lős

püs pö ke könyv aján dé kot kül dött
a kis kö zös ség nek. 

Az is ten tisz te let előtt a kör -
nyék be li ek „fe hér pik ni ket” (Pic -
nic in White) tar tot tak a vá ros
mel let ti er dő ben, a ma gyar or szá gi
evan gé li kus misszi ói lel kész ezért
szol gált ki vé te le sen fe hér ru há ban. 

Evan gé li kus Misszi ói Központ

Lá to ga tás a lu xem bur gi 
pro tes táns gyü le ke zet ben

Misszi ós hét vé gét tar tot tak Er dély -
ben, a Bras só mel let ti Négy fa lu ban,
a hosszú fa lu-fel sze gi csán gó ház ban.
A má jus 10–11-i al kal mon ige hir de -
tés sel Sze ve ré nyi Já nos, a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
misszi ói lel ké sze, ének kel, ta nú ság -
té tel lel a Je ru el Aco us tic (Ke resz tes
Ist ván és Ke resz tes Krisz ti na) szol gált.

– emk – 

Misszió evan gé li kus
csán gók nál

„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok
Is ten fi ai. Mert nem a szol ga ság lel két
kap tá tok, hogy is mét fél je tek, ha nem a
fi ú ság Lel két kap tá tok, aki ál tal ki ált -
juk: »Ab ba, Atya!«” (Róm 8,14–15)

Pün kösd kor tel je sí tet te be Jé zus
azt az igét, ame lyet Ke resz te lő Já -
nos pró fé tált: Én csak víz zel ke resz -
te lek, de jön majd va la ki utá nam,
aki nek nem va gyok mél tó, hogy
meg old jam a sa ru ja szí ját, aki tűz zel
és Szent lé lek kel ke resz tel majd.

A víz ke reszt ség „csak” el jegy -
zés. Jel kép, szim bó lum: ahogy a víz
le mos sa tes tünk szennyét, úgy bű -
ne in ket a meg bá nás és bo csá nat ké -
rés – ké sőbb Jé zus vé re – le mos hat -
ja, ha el fo gad juk. Jé zus be lül ről ke -
resz tel min ket – tűz zel és Szent lé -
lek kel. Ez már nem jel kép, ez a Lé -
lek ke reszt sé ge. Akit Jé zus Lé lek -
kel ke resz tel, nem víz be me rül be -
le, ha nem azt lel ke mé lyén tűz zel és
Szent lé lek kel tisz to gat ja Jé zus.

Mi a kü lönb ség a „pün kösd
előtt” és „pün kösd után” kö zött?
Az, hogy pün kösd előtt Jé zus ve -
lünk járt; pün kösd után pe dig
azok ban, akik Lé lek ál tal meg ke -

resz tel ked tek, at tól kezd ve Jé zus
ben nük jár. Jé zus sze me, ke ze, szí -
ve, lá ba le he tünk. […]

Van pün kösd nek egy sa já tos
aján dé ka, amely ről a Ró mai le vél így
be szél: akik Is ten Szent lel két ve -
szik, azok Is ten fi a i vá lesz nek. Min -
den ki Is ten te remt mé nye, Is ten
gyer me ke, de akik nem csak víz, ha -
nem Lé lek ál tal van nak meg ke resz -
tel ve, azok az Is ten fi ai. Ró luk
mond ja Pál: „akik re só vá rog va vár a
vi lág” (Róm 8,19). Az Is ten fi a i nak
meg je le né sé re. Is ten fi ai – mond ja
Pál – így ki ál ta nak: Ab ba, Atyám! 

Er re meg je gyez het né va la ki,
hogy min den nap el mond juk a Mi -
atyán kot. Mond juk, bi zony, oly -
kor ta lán el is al szunk raj ta.
Mond juk, mon do gat juk – de ki -
ált juk-e?

Mé lyen meg ha tott egy szer fiú -
uno kám. Meg hal lot ta, hogy jön az
édes ap ja, akit rend kí vül sze ret. Az
a kis „döm per” gye rek ro hant elő -
re, ne ki az ap já nak, föl az ölé be, és
azt ki ál tot ta: „Édes apu kám!” Ak -
kor, ab ban a han gos gyer me ki ki ál -
tás ban ér tet tem meg, mit is je lent

„Abb át” ki ál ta ni. (Az Is ten bi zal -
mas meg szó lí tá sa ará mul: „Atyács -
kám”, „Apu kám”.)

Mond juk a Mi atyán kot, de mi -
kor a koz mosz Ura hir te len
Atyánk ká lesz, érez zük, hogy a te -
nye rén élünk, az ő ere jé ből, és
Szent lel ke ál tal ke resz tel tet tünk
meg. Az is az ő cso dá ja, hogy
olyan vi szony ba tu dunk ke rül ni
ve le, hogy si e tünk fe lé jó ban,
rossz ban, öröm ben, bá nat ban, és
nem meg szo kás ból mond juk, ha -
nem úgy, ahogy Jé zus mond ta a
ke resz ten: „Atyám, a te ke zed be te -
szem le az én lel ke met.” (Lk 23,46)
Ahogy ő ta ní tot ta ta nít vá nya it:
„Ti te hát így imád koz za tok: Mi
Atyánk…” (Mt 6,9)

Ked ves Atyánk! Kö szön jük,
hogy a Lé lek ke reszt sé gé ben új já -
szü let he tünk. Erő síts meg a tűz
ke reszt sé gé vel, égess ki be lő lünk
min den bűnt, vét ket, nyo mo rú sá -
got, gyön ge sé get, erőt len sé get,
szülj új já min ket, mert er re van
szük sé günk, hogy él jünk, mi előtt
még meg hal nánk. Ámen.

Gyökössy Endre

AZ ÉLET KE NYE RE

Pün kösd cso dá ja
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„Meg fe led ke zik-e cse cse mő jé ről az
anya, nem kö nyö rül-e mé he gyer me -
kén? Ha má sok meg fe led kez né nek is,
én nem fe led ke zem meg ró lad! Íme, te -
nye rem be vés te lek be, szün te len előt -
tem van nak fa la id.” (Ézs 49,15–16)

Az idei anyák nap ján egy szí nes
vi rá got össze rak va akar tuk a gye -
re kek kel be mu tat ni, hogy az édes -
anyák olyan sok szí nű ek, mint a
vi rá gok. Olyan sok min dent tud -
nak, hogy min den szi rom ra ju tott
egy-egy mon dat, amely ből az de -
rült ki, hogy ki nek mi ért is fon tos
az édes any ja, mi ért sze re ti őt oly
na gyon: mert éle tet adott, mert le -
fek vés előtt meg fog ja a ke zün ket,
mert min dig meg ölel, mert tíz óra -
it ké szít, mert igent mond majd -
nem min dig, mert ügyes és szor -
gos, és el ké szí ti a ka ka ót a ka to -
nák kal együtt, mert na gyon ked -
ves, mert nem fe lejt el so ha – és
so rol hat nánk a vég te len sé gig.

Sok min dent tud nak az édes -
anyák, nagy ma mák. Oly kor pe dig
ez a sok min den na gyon ter he lő is
le het. Ne kik is kell erőt me rí te ni
va la hon nan. A vi rág nem lé te zik
szár és gyö kér nél kül, a sző lő -

vessző csak ak kor te rem sok gyü -
möl csöt, ha a sző lő tőn ma rad. Az
édes anyák ak kor ma rad hat nak
erő sek és min dig fit tek fel ada tuk
tel je sí té sé ben, ha Is ten ben ma rad -
nak, ben ne bíz nak. 

Az ézsa i á si ige is er re mu tat rá.
Aho gyan az édes anya sem fe led -
ke zik meg gyer me ké ről, Is ten
sem fe led ke zik meg ró lunk. Ő te -
nye rén hor doz és tart. Az anyák
na pi aján dé kunk a kis mű sor és vi -
rág mel lett az volt, hogy édes -
anyá in kat és gyü le ke ze tünk min -
den egyes tag ját igye kez tünk
meg erő sí te ni ab ban, hogy Is ten -
ben meg ma rad va, rá ha gyat koz va
ka punk erőt min den hez. 

Pél da ér té kű a gyer me ki ma ga -
tar tás. Aho gyan mi gyer mek ként
va kon bí zunk, bíz tunk szü le ink -
ben, ugyan így bíz hat nak ők is – és
mi is – Is ten meg erő sí tő és meg újí -
tó sze re te té ben. 

„Aho gyan a vi rá got szá ra tart ja,
/ Úgy hor doz te nye rén a min den -
ség Aty ja. / Úgy sze ret, ahogy te
is en gem, / És ró lad sem fe led ke -
zik meg so sem.”

Ke rék gyár tó Imo la

Anyák nap ja
Kolozsvá ron
Aki édes anya, az leg ké sőbb gyer me ke óvo dás ko rá ra ré sze se lesz az
anyák na pi ün nep sé gek nyúj tot ta él mé nyek nek. És bár szin te meg -
szám lál ha tat lan az egy év re eső in téz mé nye sí tett anya kö szön té sek
szá ma, úgy vél jük, az aláb bi ese mény még is csak hír ér ték kel bír. Gon -
dol juk ezt azért, mert egy gyü le ke zet éle té nek – óvo dák kal, is ko lák -
kal el len tét ben – nem „kö te le ző” ele me az anyák na pi mű sor, más -
részt azért, mert egy ma gyar nyel vű ün nep ség ta lán más je len tő ség gel
bír az olyan kör nye zet ben, ahol az em be rek tu da tá ban van nak, hogy
anyák nap ján nem csak az éle tet, ha nem ma gát az „anya-nyel vet” is
édes any juk nak kö szön he tik. (Szűcs Pet ra)

A Szent írás ban – fő leg az Ószö vet -
ség ben – igen sok szor van szó az
em ber út já ról, te hát a mi út ja ink ról.
Rög tön fel tű nik azon ban, hogy
nem sok jót tud nak mon da ni ró luk
a szent írók. Már a bib li ai ős tör té -
net ele jén mint egy szük ség van az
özön víz re, mert „Is ten lát ta, hogy
mennyi re meg rom lott a föld, mert
min den ki rossz út ra tért a föl dön”
(1Móz 6,12). Va ló szí nű leg er re
ala poz ta az után Pál apos tol a Ró -
má ba kül dött ta ní tást, mi sze rint
az em be rek „a bé kes ség út ját nem is -
me rik…” (Róm 3,17). Olya nok ők,
akik el hagy ják az „egye nes utat”
(2Pt 2,15), akik „meg sem is me rik az
igaz ság út ját” (2Pt 2,21), vagy
„min den ki a ma ga út ját jár ja” (Ézs
53,6). 

Nem len ne ne héz foly tat ni ezt a
gon do lat sort pél dá ul az zal, hogy
„sű rű ho mály” a bű nös em ber út ja,
ahol „nem tud ják, mi ben bot la nak
majd meg” (Péld 4,19). Sőt még a
sú lyos ver dikt is el hang zik: „Utál -
ja az Úr a bű nös út ját…” (Péld
15,9) E mö gött az ér ve lés mö gött
az az alap ve tő meg győ ző dés áll,
hogy az em ber út ja mint egy fel té -
te le zi az Is ten út ját, ame lyet el ha -
gyott a bű nös em ber.

Kár len ne azon ban egy ol da lú an
ne ga tí van mi nő sí te ni ál ta lá ban az
em ber út ját. Je re mi ás pró fé ta ar -
ról tu dó sít, hogy az em be ri út já rá -
sa nem vég zet sze rű en szük sé ges.
Is ten ugyan fe le lős sé tesz ben nün -
ket út ja in kért, de meg ad min den
le he tő sé get a tu da tos dön tés re:
„Én most elé tek adom az élet út ját és
a ha lál út ját” (Jer 21,8) – így szól
Is ten üze ne te. Az em ber nek sza -
bad kér de zős köd nie, hogy me lyik
a jó út, hogy azon jár jon (Jer 6,16). 

Bol dog az, aki el mond hat ja ma -
gá ról, hogy „az igaz utat vá lasz tot -
tam” (Zsolt 119,30), és „nem áll a
vét ke sek út já ra” (Zsolt 1,1). Ezt
nem ér vény te le ní ti a két ség be -
esett Jób ál lí tá sa sem, aki sze rint
Is ten „el tor la szol ta uta mat, nem me -
he tek to vább, ös vé nye im re sö tét sé get
bo rí tott” (Jób 19,8). Rossz ta nács -
adó i val va ló per le ke dé sé ben ké -
sőbb ma ga is be vall ja, hogy Is ten
„szem mel tart ja út ja in kat” (24,23).

Nagy biz ta tás van ab ban, hogy
Is ten nem csak fel kí nál ja a dön tés
le he tő sé gét, de út ke re sé sünk ben
sem hagy ma gunk ra. Ezt már if jú -
ko rá ban is meg ta pasz tal hat ja, aki
„tisz tán” akar ja tar ta ni az élet út ját
(Zsolt 119,9). Mert kü lön ben is is -
me ri Is ten az út ja in kat (Zsolt 1,6),
és nyi tott könyv előt te az éle tünk.
Mély kö szö net tel tar to zunk ne ki,
mert: „szem mel tar tod já rá so mat…,
gon dod van min den utam ra” – vall ja
Dá vid a cso dá la to san szép 139.
zsol tár ban (3. v.). Sőt eb ből ar ra
kell kö vet kez tet nünk, hogy Is ten
nem csak is me ri út ja in kat, de „a ke -
zé ben van az éle ted és min den utad”
(Dán 5,23). En nek el is me ré sé ről
ta nús ko dik a bölcs Sa la mon is:
„Az em ber nek az ér tel me ter ve li ki
út ját, de az Úr irá nyít ja já rá sát.”
(Péld 16,9) Hogy már hány szor
sze rez het tünk er ről bő sé ges ta -
pasz ta la to kat, azt csak Urunk
tud ja.

Azt sem sza bad fi gyel men kí vül
hagy nunk, hogy Is ten nem csak fi -
gye li az utun kat, ha nem se gít is
ab ban, hogy mi ként jár junk. Csak
ige nel het jük a zsol tá ros val lo má -
sát: „Is ten ru ház föl en gem erő vel, ő
te szi tö ké le tes sé uta mat” (Zsolt
18,33), és „rá iga zít ja lá bun kat a bé -

kes ség út já ra” (Lk 1,79). Mi vel pe -
dig is me ri az út ja in kat ve szé lyez -
te tő csap dá kat, ká tyú kat, aka dá -
lyo kat, ígé re tet tesz ar ra is, hogy
„meg pa ran csol ja an gya la i nak, hogy
vi gyáz za nak rád (= ránk) min den
uta don” (Zsolt 91,11).

Jó azért fi gyel ni ka pott vagy vá -
lasz tott út ja ink ra. Is ten vi lá gí tó
mé cses ként ad ja eh hez – se gít sé -
gül – igé je ta ní tá sát, út mu ta tá sát
(Zsolt 119,105). Mert az úton já rás
sok-sok el kö te le zés sel is jár, ami -
re Jé zus olyan ha tá ro zot tan hív ta
fel a fi gyel mün ket: „Bé külj meg el -
len fe led del ha mar, amíg az úton
együtt van ve led…” (Mt 5,25) Mert
út köz ben sok se bet ejt he tünk,
ren de zet len ügye in ket szí ve sen
to lo gat juk ma gunk előtt, meg ol -
dat lan gond ja ink ba be le ga ba lyod -
ha tunk. Az úton le vés jó al ka lom
dol gok, vi ták, fél re ér té sek, el len -
sé ges ke dé sek tisz tá zá sá ra és le -
épí té sé re. 

Ja kab még misszi ói, lel ki gon do -
zói le he tő sé get is lát az úton lét -
ben: „Test vé re im, ha va la ki kö zöt te -
tek el té ve lye dik az igaz ság tól, és meg -
té rí ti va la ki, tud ja meg, hogy aki
meg té rí tett egy bű nöst a té vely gés út -
já ról, meg men ti an nak a lel két a ha -
lál tól, és sok bűnt el fe dez.” (Jak
5,19–20)

Jó len ne egyet ér te nünk a szer -
ző vel, aki út ke re sé sünk re fel te he -
ti a ko ro nát ez zel a mon da tá val:
„Hagyd az Úr ra uta dat, bíz zál ben -
ne, mert ő mun kál ko dik…” (Zsolt
37,5) Úgy gon do lom, ezt csak
meg erő sí tet te Jé zus, ami kor ezt
mond ta: „Az én Atyám mind ez ide -
ig mun kál ko dik, én is mun kál ko -
dom.” (Jn 5,17) 

Gé mes Ist ván

ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN

Út ja ink

„Az utol só na pok ban, így szól az Is -
ten, ki töl tök Lel kem ből min den ha -
lan dó ra…” (Ap Csel 2,17)

Volt idő, ami kor hi á ba kér -
dez tem ta nít vá nya i mat: „Mit
ün nep lünk pün kösd kor?” –
nem tud tak vá la szol ni a kér -
dés re. A va sár na pi is ko lá sok
job ban fe lel tek, de lát tam raj -
tuk, hogy ez az ün nep rej té lye -
sebb szá muk ra, mint a töb bi.
El mond ták a Szent lé lek ki ára -
dá sá nak tör té ne tét, de a je len -
té sét nem ér tet ték ők sem.

Az óvo dás cso port pün kös -
di lec ké je nagy gon dot je len -
tett, hogy is ta nít sam meg,
mit kap tunk pün kösd kor.
Imád koz tam ezért a fel ada -
tért, és Is ten egy já ték szer re
irá nyí tot ta a fi gyel me met.

Egy rongy ba bát vit tem a
fog lal ko zás ra. Az élet je le it
ke res tet tem a ba bán a gye re -
kek kel. Ta po gat tuk, moz -
gat tuk, ráz tuk, daj kál tuk. 

A ba ba sem mit nem tu dott
egye dül ten ni. Nem tud ta, mi tör -
té nik ve le, és nem volt ké pes sem -

mi ön ál ló do log el vég zé sé re. Meg -
ál la pí tot tuk, hogy a ba ba nem él.

Ez után meg en ge d tem a gye re -

kek nek, hogy ked vük re mo zog ja -
nak egy pár má sod per cig. Él tek is
a le he tő ség gel. Ami kor in tet tem,
vé ge lett az ug ra bug rá lás nak.

Meg ál la pí tot tuk, hogy min den
test ré szünk mo zog, tu dunk be szél -
ni, van aka ra tunk és ér zé sünk. Te hát

élünk. Is ten te rem tett ben nün ket, és
lel ké től let tünk élő em be rek ké. 

Min dig jól mű kö dik a ke zünk,
azt te szi, ami jó? Min dig oda me -

gyünk, ahol Is ten lát ni akar, vagy
visz a lá bunk er re-ar ra? És hogy ál -
lunk a be szé dünk kel? Csak szé pet

és jót mon dunk? Imád juk a
Te rem tőn ket? És az aka ra -
tunk va jon me lyik irány ba
kor má nyoz za éle tün ket?

A Szent lé lek azért jött el,
hogy min den, ami ben nünk
él, Is ten di cső sé gé re él jen.
Oda vi gyen a lá bunk, aho vá
Is ten ve zet. Azt te gye a ke -
zünk, amit Is ten ránk bíz.
Szí vünk és szánk az ő di csé -
re tét zeng je. 

– Hol la kik a Szent lé lek? –
kér dez ték a ki csik.

– A szí vün ket üre sí tet tük
ki, hogy ab ban lak has son.
Ki tisz to gat tuk, le tö röl get -
tük a kis szo bát, és be hív tuk
ven dé gün ket.

– Le het lát ni raj tunk, ha a
Szent lé lek la kik a szí vünk ben?

– Ha sze ret jük test vé rün -
ket, oda ad juk ne ki a szí nes ce ru -
zát, ha szót fo ga dunk szü le ink -
nek, ha imád ko zunk, ak kor már
be köl tö zött a szí vünk be.

A gye re kek sok hi ányt fe dez tek
fel ma guk ban. Elég őszin ték vol -
tak, és el mond ták eze ket, így meg -
lát tuk, hogy vi sel ke dé sünk ből
meg ál la pít ha tó a Szent lé lek je len -
lé te. Meg val lot tam ne kik, hogy
van, ami kor én sem va gyok elég
tü rel mes, és nem en ge del mes ke -
dem ne ki. Szük sé gem van a se gít -
sé gé re, a ve ze té sé re, a ta ná csá ra és
az ere jé re.

Kér tem a gye re ke ket, raj zol ja -
nak egy iga zi pün kös di ké pet,
amely ről le het tud ni, hogy ott a
Szent lé lek je len van. 

Zo li ka egy kis fi út raj zolt ce ru -
zá val a ke zé ben. Át ad ja a test vé -
ré nek. Tí mea mo so lyog a ké pen.
Nem akar töb bet duz zog ni. 

Pün kösd kor iga zi vál to zá so kat
él tünk át. He lyet ka pott szí vünk -
ben az Élet Lel ke! 

Fritt mann Lász ló né

Az írás meg je lent Fritt mann Lász ló né
Vi rá gos ka ted rám – Tör té ne tek egy ke -
resz tyén ta ní tó nő éle té ből cí mű kö te té -
ben (Bu da pest, 2011, ma gán ki adás).

Pün kösd ün ne pe
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Ho gyan to vább, Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek)? Az
áp ri li si struk tu rá lis vál toz ta tás
után Fa bi ny Ta más püs pö köt kér -
dez tük a szer ve zet jö vő jé ről.

– Ami kor in ter jút kér tem Ön től,
mond ván, Ön a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház kül ügye kért fe le -
lős püs pö ke, azt mond ta: „Rend ben, de
a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
jö vő je ép pen hogy nem kül ügy.” Ki fej -
te né, pon to san mit is ért ezen?

– Hi ba len ne azt gon dol ni, hogy
a ha tá ron tú li ma gyar evan gé li kus -
ság ügye a kül kap cso la tok hoz tar -
to zik. Itt ter mé sze tes nem ze ti
össze tar to zás ról van szó, és mél -
tat lan len ne ezt kül ügy nek te kin te -
ni, fő leg an nak tu da tá ban, hogy a
Kár pát-me den cé ben élő ma gyar
em be rek nagy ré sze már ren del ke -
zik ma gyar ál lam pol gár ság gal is. 

Jól le het a Maek „gaz dá ja” most
már az or szá gos iro da öku me ni kus
és kül ügyi osz tálya lesz, de én a
„kül ügyi” he lyett sok kal in kább az
„öku me ni kust” emel ném ki. A ha tá -
ron tú li ma gyar di asz pó rá ban
ugyan is sok kal ke vés bé kü lö nül nek
el a fe le ke ze tek, sőt a Kár pát-me -
den cén kí vül sok he lyen nincs is kü -
lön ma gyar evan gé li kus és re for má -
tus kö zös ség, ha nem pro tes táns
gyü le ke ze tek van nak. 

A kül ügyi ol dal vi szont annyi ban
nem el ha nya gol ha tó, hogy a be fo -
ga dó or szá gok egy ház ve ze té sé vel
is igyek szünk kap cso la tot tar ta ni,
ez zel is elő se gít ve, hogy az ott élő
evan gé li ku sok, pro tes tán sok ügye
meg nyug ta tó mó don ala kul jon. 

– Az Úti társ elő ző szá ma is be szá -
molt ar ról, hogy a Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia ez után új ke re tek kö -
zött foly tat ja mun ká ját. Azt már em -
lí tet te, hogy az öku me ni kus és kül ügyi
osz tály tar ta ná kéz ben a fel ada to kat.
Meg tud hat nánk töb bet is ar ról, hogy
pon to san mi lyen for má ban kép ze li el
az egy ház ve ze tés a jö vőt?

– 2006-ban Oros há zán – mond -
hat ni: ent hu zi asz ti kus fel buz du lás -
tól ve zé rel ve – jött lét re a Maek.
Nem kér dés, hogy ak kor ez na gyon
ko moly el ha tá ro zás volt. Az óta
azon ban be bi zo nyo so dott, hogy a
túl nagy szer ve zet a gyors, ha té -
kony ügy in té zés ro vá sá ra ment. A
cél te hát egy új, az egye sü le ti nél át -
te kint he tőbb szer ve zet lét re ho zá -
sa. Ez a mű kö dés ben azt je len te né,
hogy az ed dig is lé te ző „ha tá ron tú -
li ke re tet” ezen túl a Maek kap ná
meg, ilyen for mán a Maek fő ko or -
di ná to ra a ke re tet ed dig is ke ze lő
Végh Sza bolcs len ne.

A szer ve zet struk tú rá já ban ez -
után is he lyet kap a kép vi se le ti ség,
hi szen ép pen ség gel ez volt és ez is
lesz a lé nye ge a – ne vé ben egyéb -
ként vál to zat lan – Maek nek. Hogy
ne mi mond juk meg itt hon ról, ki nek
mi len ne jó, ha nem ők mond has sák
meg ne künk, mi lyen se gít ség re, tá -
mo ga tás ra van szük sé gük. A vál toz -
ta tás sal te hát csak a túl zott bü rok ra -
tiz must sze ret nénk el ke rül ni.

To vább ra is fon tos nak tart juk az
Úti társ ma gyar evan gé li u mi lap
szol gá la tát, hi szen ezt misszi ós
esz köz nek te kint jük. An nál is in -
kább, mert ilyen szé les kör ben ter -
jesz tett ma gyar nyel vű, ki fe je zet -
ten a ma gyar pro tes táns di asz pó rá -
nak szánt lap – tu do má som sze rint
– a re for má tu sok nál nem lé te zik.

– Me lyek azok a misszi ós te rü le tek,
ame lye ken a Maek ki fejt he ti te vé keny -
sé gét?

– A mun ká ban há rom súly pon ti
te rü le tet emel nék ki: a Kár pát-me -
den cén be lül, de az anya or szá gon
kí vül élő ma gyar evan gé li ku sok kal
va ló együtt mű kö dést, a nyu gat-eu -
ró pai pro tes táns gyü le ke ze tek, va -
la mint a ten ge ren tú li ma gyar hit -
test vé rek se gí té sét.

A leg szo ro sabb kap cso la tunk ki -
mond va-ki mon dat la nul az er dé lyi
ma gyar evan gé li kus ság gal van. Ezt
a gya kor lat ban is igyek szünk mi nél
több te rü le ten ki fe je zés re jut tat ni.
Lel kész kon fe ren ci ák ra hív juk meg
egy mást, és épp most van ki ala ku -
ló ban az a gya kor lat, hogy pél dá ul a
pap né ta lál ko zók ra is meg hí vást
kap ná nak az Er dély ben szol gá ló
lel ké szek fe le sé gei. 

Gya kor la ti, de nem el ha nya gol -
ha tó kér dés, hogy mi ként kap nak
nyug dí jat azok a lel ké szek, akik
Ma gyar or szá gon és Er dély ben is
szol gál tak éle tük so rán. Er re pró -
bál ked ve ző meg ol dást ta lál ni – az
er dé lyi ek kel kon zul tál va – az itt -
hon mű kö dő szo li da ri tá si alap.

– A Fel vi dé ken élő evan gé li ku sok ról
mit tud ha tunk?

– A Fel vi dé ket il le tő en is sok
konk rét fel adat áll előt tünk. A leg -
ége tőbb ezek kö zül az, hogy Rusz -
nyák De zső nyug dí ja zá sá val új lel -
készt vagy mun ka tár sat kell ke res -
ni Sa jó gö mör be. Fé lő, hogy a szlo -
vá ki ai egy ház ve ze tés kül de ne ma -
gya rul tu dó lel készt, mi azon ban
azt sze ret nénk, ha nem sik kad na el
a ma gyar misszió. Konk rét el kép -
ze lé sünk is van. Ló czy Ti bor vi lá gi
mun ka társ évek óta ko moly misszi -
ós mun kát vé gez a te rü le ten, és sze -
ret nénk, ha ő foly tat hat ná ezt hi va -
ta los szin ten is. Er re a 2012-ben  kö -
tött szlo vák–ma gyar ke ret meg ál la -
po dás egyéb ként hi vat ko zá si ala -
pul is szol gál hat.

Meg kell még em lí te nem az úgy -
ne ve zett „kis ha tár for gal mat” is.
Több olyan Ma gyar or szá gon élő
lel kész kol lé ga van, aki szív ügyé nek
ér zi a fel vi dé ki szol gá la tot, így ha -
von ta vagy meg ha tá ro zott idő kö -
zön ként ige hir de tés sel szol gál kü -
lön bö ző ha tár men ti te le pü lé se ken.

– Tud na még em lí te ni ha son ló po zi -
tív ta pasz ta la to kat?

– Szlo vé ni á ban pél dá ul egy fi a tal
lel kész há zas pár, a szlo vén anya -
nyel vű, de ma gya rul is ki vá ló an be -
szé lő Mit ja And re jek és ma gyar fe -
le sé ge, And re jek-Györ fi Ju dit szol -
gál nagy lel ke se dés sel. Bár Szlo vé -
ni á ban él nek, de Ma gyar or szág ra
is át jár nak is ten tisz te le te ket tar ta -
ni, fő ként olyan he lyek re, ame lyek
az ő lak he lyük höz kö ze lebb es nek,
mint bár mely más ma gyar or szá gi
anya gyü le ke zet hez.

– Nyu gat-Eu ró pá ról még nem esett szó.

– Nem le het pél dá ul szó nél kül el -
men ni a bé csi gyü le ke zet mel lett.
Itt je len leg nincs ál lá sát be töl tő lel -
kész, Fó nyad Pál he lyet tes ként lát ja
el most a szol gá la tot. Bécs ben
egyéb ként nem csak az emig rán sok,
ha nem mig rán sok bá zi sát is je lent -
het né egy sta bil ma gyar gyü le ke zet.
Ez egész Nyu gat-Eu ró pá ra is igaz.
Ér de mes len ne a nagy részt fi a tal
mun ka vál la ló mig rán sok kö zöt ti
szol gá lat ra na gyobb súlyt fek tet ni.
Ter mé sze te sen úgy, hogy a rég óta
kül hon ban élők ér de kei se sé rül je -
nek. Ugyan ez ér vé nyes az észa ki ál -
la mok ra, pél dá ul Svéd or szág ra.

Né met or szág ban egyéb ként az
el múlt évek ku szá nak mond ha tó
vi szo nya i hoz ké pest né mi képp
ren de ződ ni lát szik a hely zet. A
Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház,
az EKD ugyan is élet re hív ta a sa ját
szer ve ze tén be lül az úgy ne ve zett
Ma gyar Gyü le ke ze tek Egye sü le -
tét. En nek ke re té ben négy stá tust
hoz tak lét re, ennyi en lát hat ják el
te hát fő ál lás ban a pro tes táns ma -
gyar gyü le ke ze tek pász to ro lá sát.
Az ő szol gá la tu kon kí vül több he -
lyen ösz tön dí jas teo ló gu sok tar ta -
nak is ten tisz te le ti al kal ma kat.

Brüsszel ben és Lu xem burg ban
is szá mos ma gyar él, kö zü lük so -
kan az Eu ró pai Unió ré vén ke rül -
tek ki csa lád juk kal. Az ő meg szó lí -
tá suk is fon tos, bár ezt a re for má -
tu sok is fel is mer ték. Evan gé li kus
rész ről az utób bi idő ben Joób Má té
lel kész, men tál hi gi é nés szak em ber
járt Brüs szel ben, Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész pe dig
Lu xem burg ban.

– Ejt sünk még szót a ten ge ren túl ról is.
– Két bá zis, a cleve landi és a to -

ron tói ma gyar gyü le ke zet még
„áll ja a sa rat”, no ha egy re na -
gyobb sze mé lyi és anya gi gon dok -
kal küz de nek. Fon tos nak érez -
zük, hogy őket is se gít sük. Már
csak azért is, mert na gyon so kat
kö szön he tünk az ame ri kai ma gya -
rok nak. Az el múlt év ti ze dek ben
ál ta luk ala pí tott ösz tön dí jak se gít -
sé gé vel kö zel har minc teo ló gus -
hall ga tó nak nyílt al kal ma az Egye -
sült Ál la mok ban leg alább egy év re
szó ló ösz tön díj jal ta nul má nyo kat
foly tat ni. Itt kü lön is ki kell emel -
nem Bern hardt Bé la ne vét, aki ren -
ge te get tett azért, hogy mind ez le -
he tő vé vál jon.

Ha a ten ge ren túl ról be szé lünk,
meg kell még em lí te ni a bra zí li ai
São Pa u lót, mely egy kor a ten ge -
ren tú li ma gyar evan gé li kus ság
egyik fel leg vá rá nak szá mí tott.
2013-as ott lé tem kor az öku me ni kus
és kül ügyi osz tály ve ze tő jé vel, Cse -
lovsz kyné dr. Tarr Klá rá val sze ret -
tem vol na meg lá to gat ni az ot ta ni
gyü le ke ze tet, ám szo mo rú an kel -
lett ta pasz tal nom, hogy saj nos má -
ra már alig ér zé kel he tő a je len lé te.

– Vé gül egy evan gé li kus püs pök szá -
má ra ta lán szo kat lan kér dés: kí ván-e
a Maek a kül föl dön élő ma gyar re for -
má tu sok nak is re le váns tar tal mat
köz ve tí te ni?

– Mi vel – amint er ről már szó is
volt a be szél ge tés ben – a nyu gat-
eu ró pai gyü le ke ze tek több nyi re
ve gyes össze té te lű ek, a kér dés jo -
gos. Azt gon do lom, hogy a re for -
má ció kez de té nek kö zel gő öt szá -
za dik év for du ló ja rá irá nyít ja a fi -
gyel met kö zös gyö ke re ink re, ar ra,
hogy az Ige egy há zai va gyunk. Ez
re le váns tar ta lom mind két fe le ke -
zet szá má ra – úgy vé lem.

Szűcs Pet ra

„Mél tat lan len ne kül ügy nek
tekin te ni a ha tá ron tú li kér dést”
In ter jú Fa bi ny Ta más püs pök kel

A ta lál ko zó szá mos kér dést fel ve -
tett. Az elő re egyez te tett té ma kö -
rök kö zül az el ső vi lág há bo rú ki tö -
ré sé nek szá za dik év for du ló ja és
Tri a non kér dés kö re, a mig rá ció és
az ez zel kap cso la tos je len sé gek, a
re for má ció kez de té nek 2017-es ju -
bi le u ma, va la mint sok más ak tu á lis
té ma ke rült te rí ték re, mind há rom
egy ház ve ze tő i nek ak tív köz re mű -
kö dé sé vel.

A ta lál ko zó el ső, ak tu a li tá so kat
tár gya ló be szél ge tő kö ré ben Gáncs
Pé ter el nök-püs pök a ma gyar iden -
ti tás ér zé keny mi vol tá ról szólt,
utal va ar ra, hogy Ma gyar or szág hu -
szon öt éve sza ba dult fel a rend szer -
vál tás előt ti szo ci a lis ta idő szak bék -
lyó i ból. Szim bo li ku san szól va „hu -
szon öt év vel va gyunk a »fel tá ma -
dás« után, de sok szor még min dig
nem tud juk, mi re sza ba dul tunk fel,
és nem min dig tu dunk él ni a sza bad -
sá gunk kal” – fo gal ma zott a püs pök.
Ma gyar or szág úton van ke let ről
nyu gat ra vagy ép pen nyu gat ról ke -
let re, de min den kép pen híd sze re pe
van, mint ahogy öku me ni kus szem -
pont ból egy há zunk nak is. 

A szim bo li kus pár hu za mok után
konk rét és ége tő prob lé má kat, kér -
dé se ket is fel ve tett az el nök-püs -
pök, mint a hit- és er kölcs tan ok ta -
tás be ve ze té se, a jól kép zett hit ok -
ta tók szá má nak nö ve lé sé vel kap -
cso la tos ne héz sé gek, ame lyek nagy
ki hí vást, de nagy sze rű fel ada tot is
je len te nek egy há zunk nak, ahogy
min den más tör té nel mi egy ház nak
is Ma gyar or szá gon. 

Jó hír vi szont, hogy na gyobb
szám ban van nak a hit ok ta tás ra be -
íra tott gyer me kek, mint azok,
akik nek szü lei az er kölcs tan ok ta -
tást vá lasz tot ták. Az is ko lá kon ke -
resz tül mint egy ti zen hét ezer di á -
kot és majd két ezer ta nárt ér el egy -
há zunk, ami nagy sze rű le he tő ség.

Ugyan ak kor nem sza bad meg fe -
led kez nünk gyü le ke ze te ink ről sem.
En nek ér de ké ben ala kul meg a kö -
zel jö vő ben az or szá gos iro dán a
gyü le ke ze ti és misszi ói osz tály,
amely ab ban tá mo gat ja a gyü le ke ze -
te ket és lel ké sze i ket, hogy az in téz -
mé nyek és a lel ki erő for rást je len tő
gyü le ke ze ti kö zös sé gek egy for mán
és ki egyen sú lyo zot tan le gye nek
kép vi sel ve az egy ház és az egy há zi
dön tés ho za tal köz pont já ban. 

A ta lál ko zón oszt rák és ba jor
rész ről is szó esett a leg fon to sabb té -
ma kö rök ről, ame lyek ak tu á li san jel -
lem zik az adott egy há zat. Han ne lo re
Rei ner oszt rák egy ház fő ta ná csos

asszony öröm mel ad ta hí rül: nő az
egy há zi is ko lák szá ma, és sok musz -
lim tér át az evan gé li kus egy ház ba,
mert a nyi tott és el fo ga dó lég kör
von zó szá muk ra, és a be il lesz ke dés
so rán sok se gít sé get kap nak a kö -
zös ség től. A jö vő azon ban nem fel -
hőt len: né hány éven be lül mint egy
negy ven lel kész megy nyug díj ba,
így az oszt rák egy ház lel kész hi ány -
ra szá mít hat a kö zel jö vő ben. 

A ba jor egy ház ne vé ben Hein rich
Be dford-Strohm tar to má nyi püs pök
össze gez te azo kat a té má kat, ame -
lyek nap ja ink ban fog lal koz tat ják a
dél né met tar to mány evan gé li kus
egy há zát: új já ala kult a ba jor zsi nat,
szin te nincs át fe dés a ré gi zsi na ti
kép vi se lők kel, ami azt je len ti, hogy
új erő for rást ka pott az egy ház el hi va -
tott, ten ni aka ró em be rek sze mé lyé -
ben. Be dford-Strohm hang sú lyoz ta:
az egy ház tag jai nak el hi va tott sá gá -
ból él. A gyü le ke ze ti ta gok és az egy -
ház ban ön kén te sen és más mó don is
sze re pet vál la lók azok, akik a „há tu -
kon vi szik” az egy ház ve ze té sét és
struk tú rá ját, ezért nem a szer ke ze ti
re form fog ja meg ad ni az egy ház hi á -
nya i ra ke re sett vá la szo kat, ame lye -
ket a ba jor egy ház ed dig vé gig pró -
bált, ha nem a bel ső, lel ki meg úju lás. 

Ez a lel kü let su gár zott a püs pök -
ből is, ami kor mind er ről be szélt.
Nem hall gat ta el azon ban azt sem,
hogy sok eset ben olyan kér dé sek -
ben kell dön tést hoz ni uk az egy -
ház ve ze tők nek, ame lyek ben nem
jár ta sak – mint pél dá ul a nagy szá -
mí tó gé pes be ru há zá sok stb. –, és
ame lyek így nyo masz tó fe le lős sé -
get ró nak rá juk, a gyors tár sa dal mi
fej lő dés egyik ve le já ró ja ként még is
ke zel ni kell őket. Azt sem hall gat ta
el a püs pök, hogy a Né met Pro tes -
táns Egy ház (EKD) tíz éven te ese -
dé kes fel mé ré sé nek leg utób bi ada -
tai sze rint emel ke dett az egy ház

iránt kö zö nyös em be rek szá ma.
Egy út tal azon ban azok, akik fe le -
ke ze ti leg el kö te le zet tek, tu da to -
sab ban van nak je len az egy ház ban. 

A ta lál ko zó más fél nap ja na gyon
gyor san el telt. Nagy sze rű volt meg -
él ni a kö zös sé get ve ze tői szin ten is
és meg osz ta ni egy más sal az örö mö -
ket, il let ve a prob lé má kat, kér dé se -
ket, ame lye ket együtt min dig köny-
nyebb meg él ni, és könnyebb rá juk
vá la szo kat is ta lál ni.
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra,

a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egyház Or szá gos Iro dá ja

Ökumenikus és Kül ügyi Osztályának
ve ze tő je

Hi dak, 
ame lyek össze ér nek
Ba jor–ma gyar–oszt rák 
egy ház ve ze tői ta lál ko zó Bécs ben
Elő ször tar tot tak há rom ol da lú ta lál ko zót a ba jor, az oszt rák és a ma -
gyar evan gé li kus egy ház ve ze tői. Az áp ri lis 29–30-i bé csi kon zul tá ci -
ón a ma gyar egy ház ré szé ről Gáncs Pé ter el nök-püs pök, Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő, Fa bi ny Ta más és Sze me rei Já nos püs pö kök, a zsi -
nat el nök sé ge – Ha fen scher Ká roly és Aba ffy Zol tán –, va la mint e so rok
író ja vett részt. A ba jor és az oszt rák egy ház is szá mos egy ház fő ta ná -
csos sal kép vi sel tet te ma gát Hein rich Be dford-Strohm ba jor és Mic ha el
Bün ker oszt rák püs pök ve ze té sé vel. A részt ve vők szin te mind nyá jan
is me rős ként üd vö zöl ték egy mást.

Gáncs Péter, dr. Michael Bünker osztrák és dr. Heinrich Bedford-Strohm bajor
püspök
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Eper jes, Szlo vá kia. Lát vá nyos
ün nep ség ke re té ben ik tat ták be a
cseh or szá gi és szlo vá ki ai or to dox
egy ház új met ro po li tá ját, Ras tis la -
vot. Az ese mé nyen fő leg a moszk -
vai és a ve le szö vet sé ges or to dox
egy há zak kép vi sel tet ték ma gu -
kat. A kons tan ti ná po lyi pat ri ar -
chá tus el len ben nem is me ri el a ká -
non jog nak nem meg fe le lő „ki ne -
ve zést”, és tá vol tar tot ta ma gát az
ün nep ség től. 

Stock holm, Svéd or szág. Tíz -
ezer vi et na mi és thai föl di ven dég -
mun kás ér ke zett az áfo nya szü ret -
re. A sze zon alatt töb bet ke res -
nek, mint oda ha za egy éven át.
Azon ban sok a vissza élés, csa lás,
és nem ke ve sen utaz nak ha za
adós ság gal ter hel ten. Most egy új
szer ve zet ala kult, amely a szak -
szer ve ze tek kel kar ölt ve vé del mé -
be vet te a ven dég mun ká so kat, de
még így is sok a vissza élés.

Genf, Svájc. „A lu the rá nu sok a
re for má ció kez de té nek öt szá za -
dik év for du ló ján nem a nyu ga ti
ke resz tény ség ket té sza ka dá sát
ün nep lik, ha nem Lu ther új evan -
gé li um ér tel me zé sét, amely szá -
muk ra örö möt je lent. Eb ben az
öröm ben a ró mai ka to li ku sok ve -
lük együtt részt ve het nek” – ez áll
a lu the rá nus–ka to li kus bi zott ság
ta nul má nyá ban, amely nek cí me:
A konf lik tus tól a kö zös sé gig.

Mün chen, Né met or szág. A ba -
jor Ke resz tény Egy há zak Mun ka -
kö zös sé ge fel hí vás sal for dult a ba -
jor or szá gi gyü le ke ze tek hez, hogy
ve gyék ko mo lyan a hoz zá juk ér -
ke ző me ne kül tek ügyét. A kö zös -
ség sze rint a me ne kül tek nem ve -
szé lyez te tik, in kább gaz da gít ják a
be fo ga dó kat. „Test vé re ink ők,
aki kért fe le lős sé get kell vál lal -
nunk” – hang sú lyoz ta a ki ált vány.

Tbi li szi, Grú zia. 1946-ban a
sztá li nis ta rend szer né met ha di -
fog lyo kat kény sze rí tett ar ra,
hogy a né met te le pe sek ál tal 1897-
ben épí tett evan gé li kus temp lo -
mot a hoz zá  tar to zó pap lak kal és
teo ló gi ai sze mi ná ri um mal együtt
a föl dig rom bol ják. Most a vá ros
egyik te rén, ott, ahol haj dan a
temp lom állt, táb la em lé kez tet a
szov jet pusz tí tás ra. 

Va ti kán vá ros. Fe renc pá pa több
íz ben bí rál ta a ró mai ka to li kus
pap ság „kar ri e riz mu sát”. En nek
meg fe le lő en a jö vő ben több
„rang” meg szű nik az egy ház ban,
mint pél dá ul az „apos to li pro to no -
tá ri us” vagy az „Őszent sé ge tisz -
te let be li káp lán ja”. A „mon si gno -
re” ugyan meg ma rad, de azt is
csak egé szen ki vé te les eset ben
kap hat ják meg hat van öt éven fe -
lü li, va ló ban ki ér de me sült pa pok. 

Mom ba sa, Ke nya. Négy ha lot -
tat és ti zen hét se be sül tet hagy tak
hát ra azok az isz lám ter ro ris ták,

akik a Jé zus Örö me ne vű ke resz -
tény temp lom ban imád ko zó hí -
vők re tü zet nyi tot tak. A már ci us
23-i vé reng zés tet te sei má ig sem
ke rül tek meg.

Hol ly wood, Egye sült Ál la -
mok. A Jé zus cí mű fil met 1979-
ben Iz ra el ben, te hát Jé zus mű kö -
dé sé nek he lyén for gat ták, és ed -
dig hat mil li árd (!) em ber néz te
meg ezer egy száz kü lön bö ző nyel -
ven. Ku ta tók sze rint két száz mil li -

ó ra te he tő azok szá ma, akik a film
ha tá sá ra tér tek át a ke resz tény
hit re.

Wi es loch, Né met or szág. A he -
lyi evan gé li kus lel kész fel hí vás sal
for dult a né met gyü le ke ze tek hez,
hogy per sely pén ze i ket ne ad ják
olyan kö te le ző en elő írt cé lok ra,
ame lyek el len kez nek a bib li ai és
hit val lá si ta ní tá sok kal. Pél da ként
em lí tet te a né met egy há zak fér fi-
és női mun ka ága i nak egyik film -
jét, amely nek cél ja a ne mek kü -
lön bö ző sé gé nek tu da tos le rom bo -
lá sa. Is ten fér fi vá és nő vé te rem -
tet te az em be ri sé get, és ezt sem -
mi fé le ideo ló gia nem he lyez he ti
ha tá lyon kí vül – hang sú lyoz ta a
lel kész.

Ki jev, Uk raj na. Az orosz–uk -
rán konf lik tus fe szült sé get oko -
zott az uk raj nai egy há zak kö zött.
Az or szág ban két or to dox egy ház
van: az egyik Moszk va-hű, a má -
sik vi szont nem is me ri el a moszk -
vai pat ri ar chá tus fel sőbb sé gi jo -
gát, ha nem tel je sen ön ál ló. Most
mind két fél a má si kat vá dol ja az
egy há zi épü le tek meg ron gá lá sá -

val. Kli ment ki je vi pát ri ár ka sze -
rint pap jai fél nek a meg tor lás tól, s
a ti zen öt ből hat már el is me ne kült
fé lel mé ben. Az ő bi zal ma sát is el -
fog ták, és majd nem két hé tig bán -
tal maz ták. Ő ma ga nem haj lan dó
el hagy ni a he lyét. 

Han no ver, Né met or szág. A
gen fi szék he lyű Re for má tus Vi -
lág szö vet ség, amely hez nyolc van -
mil lió re for má tus, pres bi te ri á nus
és uni ált ke resz tény tar to zik,
anya gi okok ra hi vat koz va át tet te
szék he lyét az észak-né met or szá gi
Han no ver be.

Szo csi, Orosz or szág. A sváj ci
il le tő sé gű, hit val ló ke resz tény
Ch ri stoph Kunz arany ér met nyert
a fo gya ték kal élő spor to lók olim -
pi ai já té kán, el ső he lyen vé gez ve
az óri ás szla lom- ver se nyen. Kunz
köz le ke dé si bal eset kö vet kez té -
ben az ez red for du ló óta ül to ló -
szék ben, és de rék tól le fe le tel je -
sen bé na. Egy me to dis ta gyü le ke -
zet tag ja, és ren dez vé nye ken bá -
to rít ja fo gya ték kal élő tár sa it,
hogy ne héz hely ze tük ben is bíz -
za nak Krisz tus ban, aki meg erő sí ti
őket.

Ber lin, Né met or szág. Öt ven
or szág ban hat van ezer hi va tá sos
és ön kén tes mun ka társ dol go zik
fá rad ha tat la nul a ki lenc száz esz -
ten dős Jo han ni ta Lo vag rend ben.
Az 1099-ben Je ru zsá lem ben ala pí -
tott rend nek min dig is fel ada ta
volt a be te gek ápo lá sa. A re for má -
ció ide jén vál tak ki a rend ből a ké -
sőb bi Mál tai Lo vag rend ró mai ka -
to li kus nak ma radt tag jai. A jo han -
ni ták je len leg 287 gyer mek ott -
hont és böl cső dét, 30 di ák- és if jú -
sá gi ott hont, 86 idő sek ott ho nát
és 10 kór há zat mű köd tet nek az or -
szág ban. 

New York, Egye sült Ál la mok.
218 ezer eu ró ra len ne szük sé ge
egy pün kös dis ta pré di ká tor nak,
hogy egy volt bron xi bor dély ház -
ból ke resz tény gyü le ke ze ti ott -
hont és ben ne gyü le ke ze tet ala pít -
son. Egyéb ként eb ben a ke rü let -

ben már ve zet egy gyü le ke ze tet,
amely nek tag ja i val a ház előtt na -
pon ként imád ko zott. Mi u tán a
bor dély ház egyik al kal ma zott ja
meg tért, a pré di ká tor al kal mas -
nak ta lál ta az időt ar ra, hogy a bű -
nö zés ről és pros ti tú ci ó ról el hí re -
sült vá ros ne gyed ben lel ki éb re dés
in dul jon meg. Ed dig ti zen négy -
ezer-öt száz eu ró nak meg fe le lő

össze get gyűj tött ter ve meg va ló -
sí tá sá hoz.

Ham burg, Né met or szág. Egy
ho tel igaz ga tó azt ja va sol ja, hogy a
ke resz tény gyü le ke ze tek on-line
por tá lon is igye kez ze nek el ér ni az
em be re ket. Ha az is ten tisz te le tek
lát ha tók len né nek a por tá lon, ak -
kor aki jó pré di ká tort ke res, ha -
ma rabb meg ta lál ná, ho va ér de mes
men nie – fej tet te ki. Ho te les nyel -
ven: „Mi ért men jek a gyen ge egy -
csil la gos ba, ha me he tek a hí res és
ki vá ló öt csil la gos ba is?”

Hol ly wood, Egye sült Ál la -
mok. Hol ly wood új ra kez di föl fe -
dez ni a Bib li át! Az idei hús vé ti
idő szak ban egy szer re négy ilyen
tár gyú té vé- és film pro duk ció je -
lent meg: A Bib lia cí mű té vé so ro -
zat és a be lő le ké szült film, az Is ten
fia, il let ve a Noé, va la mint az Is ten
nem ha lott cí mű. A No é ról szó ló
nagy vi tát vál tott ki. A film sze -
rint Noé har cos kör nye zet vé dő
ak ti vis ta, az özön víz pe dig a kör -
nye zet szennye zés bün te té se. Ez
az ér tel me zés kü lön bö ző ke gyes -
sé gi irány za tok hoz tar to zó ke -
resz té nyek ne ga tív vé le mé nyé vel
ta lál ko zik. A musz li mok pe dig,
akik el is me rik No ét pró fé tá nak,
til ta koz nak, mert a Ko rán tilt ja az
em ber áb rá zo lást.

Des sau-Gross küh nau, Né met -
or szág. Már ci us 26-án szen tel ték
fel az el ső né met or szá gi rend őr -
temp lo mot, il let ve tar tot ták ben ne
az el ső is ten tisz te le tet. A neo ro -
mán stí lu sú is ten há za amel lett,
hogy he lyet ad a he lyi gyü le ke zet -
nek, egész nap nyit va lesz, és al kal -
mat kí nál ar ra, hogy a rend őrök
bár mi kor lel ki ott hon ra ta lál ja nak
ben ne. Az An halt tar to má nyi
rend őr lel kész sze rint a rend őrök
gyak ran fo rog nak ve szély ben
mun ka vég zés köz ben, ezért hasz -
nos le het, ha az őr szo bán kí vül vár -
ja őket egy vé dett hely, ahol el mél -
ked het nek, vé gig on dol hat ják a
bűn és bűn hő dés nagy kér dé se it.

Hep pen heim, Né met or szág.
Lon don ból ide tet te át szék he lyét
a Ke resz té nyek és Zsi dók Nem -
zet kö zi Ta ná csa, még pe dig a
Mar tin-Bu ber-Ha us ba, ahol a
nagy né met zsi dó val lás fi lo zó fus,
Mar tin Bu ber la kott. A szer ve zet
fő tit ká rá vá a negy ven két éves
kieli teo ló gust és ju da is tát, Anet te
Ad el mannt vá lasz tot ták, aki a ha -
to dik eb ben a tiszt ség ben. 

Lon don, Ang lia. „Egy ne mű pá -
ro kat szí ve sen lá tunk, és sem mi -
fé le diszk ri mi ná lá suk ba nem me -
gyünk be le. De a há zas ság kö té sük
en ge dé lye zé se lé nye ges el té rés
len ne az ang li kán egy ház ta nítá sá -

tól. Aki ilyen há zas tár si kap cso -
lat ba lép, az az egy ház ban sem di -
a kó nus, sem pap, sem püs pök nem
le het” – így kom men tál ta az ang li -
kán egy ház azt a ter vet, amely
sze rint Ang li á ban és Wales ben
en ge dé lyez nék az egy ne mű ek há -
zas ság kö té sét.

Amsz ter dam, Hol lan dia. A
2006-ban meg ala kult Fe le ke zet -
kö zi Bé ke ta nács, amely ma gát ed -
dig hi va ta lo san IKV Pax Ch ris ti -
nek ne vez te, üz let po li ti kai okok -
ból tö röl te ne vé ből a „Ch ris ti”,
vagy is „Krisz tus” szót. Hol lan dia
tel je sen sze ku lá ris ál lam – ér vel -
tek a bí rá lók –, amely ben ilyen
val lá si diszk ri mi ná ci ó nak sem mi
he lye. 

Prá ga, Cseh or szág. Az 1972-ben
ala pí tott Temp let on-díj jal tün tet -
ték ki To máš Halík cseh szo cio ló -
gust és val lás fi lo zó fust, ró mai ka to -
li kus pa pot, aki so kat tett azért,
hogy Eu ró pa leg val lás ta la nabb or -
szá gá ban a hí vők és nem hí vők pár -
be szé de ne sza kad jon meg.

Var só, Len gyel or szág. Óri á si
több ség gel sza vaz ta meg a len gyel
szejm – az or szág gyű lés al só há za
– a nagy áru há zak va sár na pi nyit -
va tar tá sát. Ez zel el ve tet te azt a
né pi kez de mé nye zést, ame lyet a
ró mai ka to li kus püs pö kök is tá -
mo gat tak, s amely ezt ha tá ro zot -
tan meg til tot ta vol na. A kép vi se -
lők az zal ér vel tek, hogy a til tás
kö vet kez mé nye ként het ven ezer
mun ka hely ke rül ne ve szély be. Az
iga zi ok vi szont va ló szí nű leg az
volt, hogy je lez ni akar ták: a ró mai
ka to li kus egy ház ne po li ti zál jon
annyit. 

Ker ala, In dia. A sváj ci Bá ze li
Misszió egyik női mun ka tár sa,
Han na Frey a „szü lő any ja” a le -
gen dás fair trade ter mék nek, a
„misszió currynek”. A sváj ci ta ní -
tó nő a múlt szá zad ele jén ke rült a
ker alai misszi ói ál lo más ra, hogy
fej lessze a már lé te ző női mun kát.
Igye ke zett ar ról is gon dos kod ni,
hogy az asszo nyok pénzt is ke res -
se nek, ezért sa ját re cept je alap ján
curry fű szer ke ve ré ket kez dett ké -
szí te ni ve lük. A ter mé ket Svájc -
ban ter jesz tet ték – nagy si ker rel –
mint „misszió curryt”. A re ceptet
ké sőbb írás ba fog lal ták. A mun kát
az in di ai nők ma is foly tat ják, a ke -
ve ré ket a Mer ci fair, il let ve a Ka le -
bas se Fair Trade vál la lat im por -
tál ja, és ter jesz ti Bá zel ből. A be fo -
lyó összeg ből ma töb bek kö zött
fenn tart ják Kera lá ban a ke resz -
tény Be tá nia-ott hont, ahol har -
minc rá szo ru ló fi a tal lány kap la -
kást, el lá tást és kép zést.

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
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