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Szomszédolás – ima a békéért 
a határ mentén

A há zi gaz da, a fel ső őri re for má tus
gyü le ke zet az idén re kord szá mú je -
lent ke zőt fo gad ha tott, össze sen
har minc há rom lel ki gon do zó vett
részt a há rom na pos kon fe ren ci án,
töb bek kö zött Svéd or szág ból, Né -
met or szág ból, Fran cia or szág ból,
Svájc ból, Cseh or szág ból, Szer bi á -
ból, Er dély ből és Ma gyar or szág ról.

Az idei ta nács ko zás a ma gyar
–ma gyar pár be széd je gyé ben zaj -
lott, EU-mun ka vál la lá si „elő jel -
lel”, hi szen gaz da sá gi okok ra
vissza ve zet he tő újabb mig rá ció
van fo lya mat ban, és a kül föld re
sza kad tak sok szor szo rul nak lel ki
tá masz ra – mond ta el Gú thy Lász ló
re for má tus lel kész, a fel ső őri kon -
fe ren cia szer ve ző je és há zi gaz dá ja:

A há rom na pos kon fe ren ci án elő -
adást tar tott töb bek kö zött Kar -
vans ky Mó ni ka re for má tus lel kész
Bécs ből Az auszt ri ai ma gyar re for -
má tus egy há zi szol gá la tok a 20. szá -
zad ban cím mel, va la mint Bagdy
Emő ke kli ni kai szak pszi cho ló gus,
pszi cho te ra pe u ta, pro fes sor eme -
ri tus Bu da pest ről A lel ki gon do zók
lel ki gon do zá sá ról – A pro fesszi o ná lis
se gí tés le he tő sé ge i ről cím mel.

Az elő adá so kat és be szél ge té se -
ket szí nes prog ram ke re kí tet te ki,
így a részt ve vők el lá to gat tak az al -
só őri Ma gyar Ott hon Táj ház ba,
Bo ros tyán kő re (Berns tein), meg -
ko szo rúz ták Gyen ge Im re sír ját, és
or go na hang ver senyt is hall hat tak.
For rás: volks grup pen.orf.at/ma gya rok

„A PÜN KÖSD NEK JE LES NAP JÁN…”

Öku me ni kus is ten tisz te let től a ma gyar ré te sig Stutt gart ban

Re for má tus
lel ki gon do zók
kon fe ren ci á ja
A het ven éve fenn ál ló Nyu gat-eu ró pai Ma gyar Re for má tus Lel ki gon -
do zó Szol gá lat 1988 óta min den esz ten dő ben meg ren de zi évi ren des ta -
nács ko zá sát, me lyen fon tos hit tu do má nyi kér dé sek ke rül nek te rí ték -
re. 2004 óta min den má so dik év ben az auszt ri ai Fel ső őr (Ober wart) a
kon fe ren cia hely szí ne. Az idén jú li us 3–6. kö zött im már ha to dik al ka -
lom mal gyűl tek egy be a részt ve vők.

Im má ron hu szon har ma dik al ka -
lom mal ren dez ték meg pün kösd

hét fő jén az oszt rák–ma gyar ha tár
egyik Sop ron kör nyé ki fa lu já ban
az Ima a bé ké ért el ne ve zé sű öku me -
ni kus al kal mat. Idén az oszt rák ol -
da lon, Lé pes fal va (Loipers  bach  im
Burgenland) evan gé li kus temp lo -
má ban ün ne pel tek ma gya rok, ma -
gyar or szá gi né me tek, oszt rá kok –
evan gé li ku sok és ka to li ku sok –
kö zö sen.

For rás: ag fal va.lu the ran.hu

Pün kösd a Szent lé lek ki ára dá sá -
nak nap ja, me lyet az egy ház a
Krisz tus ke reszt ha lá lá tól szá mí -
tott öt ve ne dik na pon ün ne pel.
Ma ga a pün kösd sza vunk a gö rög
pen te kosz té, vagy is „öt ve ne dik”
szó ból szár ma zik. Jé zus a kö vet -
ke ző ket mond ta ta nít vá nya i nak:
„Jobb nék tek, hogy én el men jek:
mert ha el nem me gyek, nem jő el
hoz zá tok a Ví gasz ta ló: ha pe dig el -
me gyek, el kül döm azt ti hoz zá tok.”
(Jn 16,7; Ká ro li-for dí tás) 

Jé zus ha lá la ré sze volt az Atya
ter vé nek; fel ál doz ta egy szü lött Fi -
át az em be rek meg vál tá sá ért. Ma ga
Jé zus mond ta, hogy ha nem hal
meg, ak kor nem tud ja el kül de ni a
Vi gasz ta lót, a Szen lel ket, aki meg -
vi gasz tal ja gyá szuk ban az apos to -
lo kat, és el ve ze ti őket a tel jes igaz -
ság ra. 

Jé zusra meg ke resz tel ke dé se után
ga lamb for má já ban szállt rá a
Szent lé lek. Pün kösd nap ján nagy
vi har ke re ke dett, és a Szent lé lek
tü zes láng nyel vek for má já ban
szállt a ta nít vá nyok szí vé be. Ezek
az att ri bú tu mok a pün kösd leg -
több ké pi áb rá zo lá sán meg fi gyel -
he tők, pél dául a stutt gar ti, Bad
Canns tatt-i Lu ther-temp lom ab la -
kán is a fe hér ga lamb, alat ta pe dig
a pi ros láng nyel vek.

* * *

Min den hó nap má so dik va sár nap -
ján pro tes táns is ten tisz te let re
gyűl nek össze a stutt gar ti és a vá -
ros kör nyé ki hí vek Bad Canns tatt
vá ros ré sz Lu ther-temp lo má ban.
A nagy me leg, a hosszú is ko la szü -

net és a nya ra lá si sze zon el le né re
idén jú ni us ban is így tör tént, ami -
kor ab ban a sze ren csés hely zet -
ben volt a gyü le ke zet, hogy pün -
kösd ün nep nap já ra esett az is ten -
tisz te let. 

Több szö rö sen is ün ne pi al ka -
lom volt ez. A Szent lé lek ki ára dá -
sá nak em lék nap ján kö szönt he tett
új test vért az egy ház köz ség: a ke -

reszt ség ben el kö te lez te ma gát az
egy ház mel lett Sza bó At ti la test -
vé rünk. A pres bi té ri um új tag jai
ek kor tet ték le, a ré gi pres bi te rek
pe dig megerő sí tet ték es kü jü ket. 

A pré di ká ci ót Gé mes Pál lel kész
tar tot ta a je les nap nak és ma gá nak a
Szent lé lek el jö ve te lé nek je len tő sé -
gé ről, il let ve ar ról, hogy a mai vi lág -
ban mennyi re fon tos az Is ten be ve -

tett hi tünk, hi szen ez az, ami meg -
tart min ket azon az úton, mely el ve -
zet ma gá hoz Is ten hez. Az úr va cso -
rát Bit tner Abi gél lel kész nő osz tot ta.

Az is ten tisz te let utá ni sze re tet -
ven dég sé gen e sorok írója – nép -
rajz ku ta tó, Kő rö si Cso ma Sán -
dor-ösz tön dí jas – tar tott elő adást
a pün kösd né pi kul tú rá ban va ló
meg je le né sé ről, a pün kös di nép -

szo ká sok ról. Szólt töb bek kö zött
a pün kös di ki rály vá lasz tás ról, a
pün kös di ki rály egy évig tar tó jo -
ga i ról (min den mu lat ság ba, la ko -
da lom ba hi va ta los, a köz ség fi ze ti
a kocs má ban ál ta la el fo gyasz tott
bort, tár sai őriz ték lo va it); a pün -
kös dö lés ről, a pün kös di ki rály né -
já rás ról, ezek ter mé keny ség- és
ken der va rázs ló jel le gé ről, il let ve

ar ról, hogy ez a va rázs lás mi ként
lett ün nep kö szön tő, ado mány ké -
rő szo kás sá. 

Be szélt a pün kösd höz kap cso ló -
dó kü lön bö ző hi e del mek ről is.
Do log til tó nap volt az ün nep, ti los
volt dol goz ni, az ál la to kat be fog -
ni, ke nye ret süt ni. Ba ra nyá ban
úgy tar tot ták: ha pün kösd kor
szép idő van, ak kor sok bor lesz.
A pün kös di ken dő be sze dett har -
mat a tu ra i ak hi té ben meg tisz tí -
tot ta a lá nyo kat a szep lő től, de
szem be teg ség el len is hasz nál ták.

* * *

Éven te pün kösd hét főn ren de zik
meg Stutt gart ban a Tag der welt -
we i ten Kirchét, vagy is az egész
vi lág ra ki ter je dő egy ház nap ját.
Eb ből az al ka lom ból a Würt tem -
ber gi Evan gé li kus Egy ház öku me -
ni kus is ten tisz te le tet tart köz pon -
ti temp lo má ban, a Stifts kirché -
ben, utá na pe dig vá sárt ren dez a
kör nyé kén. 

E nyi tott na pon be mu tat ko zott
a vá ros ban mű kö dő leg több evan -
gé li kus és or to dox nem ze ti sé gi
gyü le ke zet, töb bek kö zött ara -
bok, gö rö gök, ör mé nyek, erit rea i -
ak, ko re a i ak, a kopt egy ház tag jai,
a bra zil és a por tu gál pro tes tán sok
stutt gar ti kö zös sé gei. 

Ko ra reg gel kö zö sen ál lí tot ták
fel a sát ra kat a Stifts kirche mel let -
ti sé tá ló ut cán, hogy a 11 óra kor
kez dő dő öku me ni kus is ten tisz te -
le ten min den ki részt tud jon ven -
ni. A ma gyar kö zös sé get Var ga
Pál, Gé mes Pál és Bit tner Abi gél
lel ké szek kép vi sel ték. 

Az is ten tisz te let után nyi tot ták
meg a vá sárt, ame lyen a kü lön bö -
ző nem ze ti sé gek a sa ját étel spe ci -
a li tá sa i kat kí nál ták. Így min den ki
meg kós tol hat ta a vi lág leg kü lön -
bö zőbb pont ja i ról szár ma zó íze -
ket. Az éte lek árá val az egy há za -
kat tá mo gat ták a vá sár lók. 

Dél után a pub li kum egyes nem -
ze ti sé gek egy-egy szo ká sát, ze né -
jét, tán ca it is mer het te meg. Saj ná -
la tos mó don a prog ram annyi ra el -
hú zó dott, hogy az utol já ra ma radt
nem ze ti sé gek – köz tük a ma gyar
is – már nem kap tak le he tő sé get a
be mu tat ko zás ra.

A ma gyar pro tes tán sok min den
má so dik év ben ál lí ta nak sát rat a
vá sá ron. Idén – a leg utób bi al kal -
mak hoz ha son ló an – há zi ré test
áru sí tot tak a gyü le ke ze ti ta gok.
Az egy ház köz ség ve ze tői már hó -
na pok kal ko ráb ban fel hív ták a há -
zi asszo nyok fi gyel mét az ese -
mény re, és kér ték őket, hogy aki
tud, süs sön egy-két rúd ré test. A
ta valy előt ti vá sár si ke rén fel buz -
dul va még több al más, má kos, ba -
rac kos, cse resz nyés ré tes ké szült,
és min det si ke rült is el ad ni az
utol só mor zsá ig. 

A vá sár lá to ga tói kö zött volt,
aki már vár ta, mi kor ehet új ra ma -
gyar ré test. Re mél jük, hogy a kö -
vet ke ző fesz ti vá lon – a mos ta ni -
hoz ha son ló an – nagy si kert fog
arat ni ez az édes ség, és foly ta tó -
dik a szép ha gyo mány, hogy a
Szent lé lek ki ára dá sá nak más nap -
ján lel ki ek ben és test ben is gaz da -
god ha tunk.

Fe ke te Bá lint
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„Én va gyok az élet nek ke nye re.” 
(Jn 6,48)

Ke resz tyén Test vé re im! 
Ősi, áhí ta tos ma gyar szo kás az,
hogy a ma gyar em ber, aki nek az
éle te a föld del nőtt össze, az új
ter més ből ké szült min den na pi ke -
nyér el ső da rab ját há la ál do za tul
le te szi az Úr asz ta lá ra. Le het,
hogy e szép szo kás leg mé lyebb
gyö ke rei a po gány ara tá si ün ne -
pek em lé ke i be nyúl nak vissza, de
csak an nál fél tőb ben kell őriz -
nünk e ha gyo má nyun kat, hi szen
ép pen azt mu tat ja, hogy e ré gi
szép ma gyar né pi szo kást a ke -
resz tyén ség nem ir tot ta ki, ha nem
el len ke ző leg: meg szen tel te.

Most, hogy az új ke nyér itt van
előt tünk az Úr Jé zus asz ta lán, tel -
jék meg a szí vünk bol dog há la -
adás sal a ke gyel mes Is ten iránt,
hogy ímé, a há bo rú ötö dik esz ten -
de jé nek a kü szö bén is ki mér te
szá munk ra a leg fon to sab bat, a
min den na pi ke nye ret.

Igaz, hogy sok ezer ma gyar pa -
raszt kér ges ke ze dol go zott ad dig,
míg most itt, a temp lom ban és ott -
hon, a há za ink ban meg szeg het jük

az új ke nye ret, de az Úr ad ta a föld
ter mő ere jét, az esőt, a nap su ga -
rat, a ter mést, az ered ményt, az ál -
dást a mun ká ra, s az Ő ke gyel mé -
ből vá lik az el fo gyasz tott ke nyér
új ra mun ká vá, aka rat tá, gon do lat -
tá, erő vé, élet té!

Ímé, a ke nyér út ja, a ke nyér
éle te! A hí vő em ber nem is te het
mást, mint hogy ke zé ben egy da -
rab bal be lő le el jön a temp lom ba,
és di cső í ti a ke nyér adó gaz da ke -
gyel mes jó sá gát! Jé zus pe dig fel -
hasz nál ja az al kal mat, hogy a ke -
nyér éle te pél dá já val el mond ja
ne künk az Élet Ke nye ré ről szó ló
nagy ta ní tá sát. Rá mu tat a ke -
zünk ben tar tott ke nyér da rab ra,
s azt mond ja: Nézd ezt a ke nye -
ret, és értsd meg, amit mon dok,
hogy én va gyok az Élet nek Ke -
nye re!

Jé zus itt most nem gyógy szert,
ha nem ele delt kí nál ne künk. Jé zus
nem csak gyó gyí ta ni akar ja a be te -
ge ket, lá tó vá ten ni a va ko kat, já -
ró vá a sán tá kat, fel tá masz ta ni a
ha lot ta kat, ha nem azt akar ja meg -
ér tet ni, hogy a min den na pi élet
bé kés, nyu godt, ki egyen sú lyo -

zott, bol dog foly ta tá sá nak is Ő az
egyet len táp lá ló ja.

A leg több em ber ott té vesz ti el
a dol got, hogy vég ső ments vár nak
te kin ti Jé zust, ak kor for dul hoz zá
se gít sé gért, ami kor már fe let tébb
meg nö ve ke dett a baj az éle té ben.
Az or vo sok is vál tig azon pa nasz -
kod nak, hogy idült és el ha nya golt
ba jok kal men nek hoz zá juk a be te -
gek, ami kor a kó ros tü ne tek már
annyi ra el ha tal ma sod tak raj tuk,
hogy már vál sá gos sá vált a hely -
zet, sőt már ké ső a gyógy mód.

Sok kal he lye sebb a be teg sé get
rend sze res élet tel, meg fe le lő táp lál -
ko zás sal meg előz ni, mint már a kész
bajt gyó gyí ta ni. Cso da-e, ha a kel lő
vi ta min tar tal mú táp lál ko zás hi á nyá -
ban le gyön gül egy szer ve zet, és me -
leg ágyá vá lesz min den ba ci lus nak?!
Ép pen ilyen ter mé sze tes, ha az Élet
Ke nye ré vel nem rend sze re sen táp -
lált lé lek ben el sza po rod nak a leg kü -
lön bö zőbb bű nök ba ci lu sai, és va ló -
ság gal mint ba ci lus gaz dák jár kál nak
a vi lág ban, ter jeszt ve ma guk kö rül
min de nütt a ra gályt. (…)

Ugye nem tu dod, hogy az a ke -
nyér, amit meg eszel, mi lyen mó -
don vá lik erő vé, lá tás sá, szag lás sá,
élet funk ci ó vá ben ned, de két ség -
te le nül ér zed a ha tá sát. Nos, a
bűn bo csá nat és örök élet bi zo -
nyos sá ga is ilyen lel ki ke nyér. Én
nem tud nám meg mon da ni, mi -
ként vá lik ez moz gás sá, cse le ke -
det té, erő vé, jó ság gá, sze re tet té,
de az két ség te len, hogy akik ez zel
táp lál koz nak, azok nak az éle té -
ben ez a táp lá lék cso dá la tos mó -
don hat ni kezd, azok nak az éle tét
en nek a táp lá lék nak az ere je át hat -
ja, át ala kít ja és meg szen te li.

Már ami kor az Úr út ja i ról szól -
tunk, meg em lí tet tük, hogy az
Ószö vet ség hang sú lyoz za Is ten út -
ja i nak az em be re ké i vel va ló szem -
be ál lí tá sát. Is ten út jai iga zak, ez -
zel szem ben az em be ri utak a ve -
sze de lem be ve zet nek. Idéz tük a
pró fé tai igét: „Hagy ja el út ját a bű -
nös… Tér jen az Úr hoz… a ti uta i tok
nem az én uta im…” (Ézs 55,7–8)
Már csak azért is to vább kell fog -
lal koz nunk az utak egy más hoz va -
ló vi szo nyá val, mert mind a két
szö vet ség ben is mé tel ten szó van
„két út ról”, ame lyek alap ve tő en
kü lön böz nek egy más tól, il let ve
ki zár ják egy mást. Az egyik az Úr -
hoz ve zet, vagy is ez az élet út ja. A
má sik vé ge a ve sze de lem, a ha lál.

Mi re gon dol ha tott Jé zus, ami -
kor He gyi be szé dé ben (Mt 5–7) két
út ról be szélt? 

Min de nek előtt tud juk, hogy az
óko ri iro da lom ban már hasz nál -
ták a két út ké pét. Egy Pro di kusz
ne vű gö rög fi lo zó fus írt me sét Hé -
rak lész ről, er ről a mi to ló gi ai
rossz csont ról és is te ni, le győz he -
tet len hős ről, amely a ké sőb bi ek -
ben így vált is mert té: „Hé rak lész
a vá lasz úton.” Ez a „tan me se”
nyil ván az em be ri élet egyik jel -
lem ző mo men tu má ból in dult ki,
hogy tud ni il lik a ha lan dó em be -
rek, mi ma gunk szin te na pon ként
ki va gyunk té ve a vá lasz tás, a dön -
tés örö mé nek vagy kény sze ré nek.
Pro di kusz hő se te hát vá lasz út elé
ke rül, és dön te nie kell, hogy az
erény vagy a rossza ság, a go nosz -
ság út já ra lép jen-e. A dön tés igen -
csak fon tos, mint ahogy nem ke -

vés szer a mi dön té se ink is meg ha -
tá roz hat ják egész éle tün ket.

A nem csak a gö rög vi lág ban is -
mert té vált me se ta nul sá ga: fá rad -
sá got és erő fe szí tést kell an nak
ma gá ra vál lal nia, aki – Hé rak lész
mód ján – az erényt vá laszt ja. 

Bár mi lyen is mert le he tett ez a
tan me se, még sem va ló szí nű, hogy
Jé zust be fo lyá sol ta vol na. En nek
sem mi nyo mát nem ta lál juk. Jé zus
az Ószö vet ség vi lá gá ban élt, amely -
től nem volt ide gen a két út ké pe.
Tu dott te hát Jé zus ar ról a ket tős -
ség ről, ame lyet Is ten ál lí tott fel,
kü lö nö sen is a tíz tör vény ben.
„Mi vel én va gyok a te Urad, te pe -
dig a szö vet sé ges tár sam, kö vesd
azt az utat, ame lyet én tá rok eléd,
hogy élj. Ez az én utam, ame lyen
biz to san el éred a cé lo dat, az üd -
vös sé get. És ve sze de lem be ro -
hansz, ha a ma gad fe je sze rint
lépsz a rossz út ra.” 

Itt van te hát a két út és a vá lasz -
tás le he tő sé ge. Egy más sal pár hu -
za mo san fut a két út, de az egyik
vé gén a kes keny ka pu vár, a má -
sik nak a rom lás ra nyí lik szé les ka -
pu ja. Igen fon tos, hogy Jé zus ezt a
ké pet ép pen a He gyi be széd ben em -
lí ti nyo ma ték kal. A vá lasz tás je -
len tő sé gét az is ki eme li, hogy a
be széd vé gén Jé zus még egy má -
sik ha son lat tal is él. Eb ben szó van

ar ról, aki meg hall gat ta Jé zus örök -
ké va ló üze ne tét, és an nak meg fe -
le lő en ren dez te be az éle tét.
Vagy is meg hal lot ta az üze ne tet, s
a meg hal lot tat éle te alap já vá is tet -
te. Szem ben áll ve le a má sik em -
ber, aki szin tén hal lot ta a jé zu si
evan gé li u mot, de – ahogy azt Ja -
kab ír ja le ve lé ben – nem lett meg -
tar tó ja an nak (Jak 1,23).

Mind a két kép pel dön tés elé ál -
lít ja Jé zus min den ta nít vány je lölt -
jét. Mint ha csak ma gá ra al kal maz -
ná Aty ja ki je len té sét: „Lásd, én ma
eléd ad tam az éle tet és a jót, de a ha -
lált és a rosszat is.” (5Móz 30,15)

A szép ma gyar nép dal be li le -
gény nek két sze re tő je kö zött kell
vá lasz ta nia: „Két út van előt tem,
me lyi ken in dul jak, / Ket tő a sze -
re tőm, me lyik től bú csúz zak?” Aki
vi szont Jé zust sze ret né kö vet ni,
az nem ta ka rít hat ja meg ma gá nak
a sa ját dön té sét. Itt pe dig élet ről
vagy ha lál ról van szó. 

Jé zus ta nít vá nyá nak nem le het -
nek il lú zi ói. Ne té vessze meg,
amennyi ben a szé les utat vá lasz -
tot ta, hogy fel tű nő en sok utas társ -
ra ta lál. A tö meg gel együtt me ne -
te lés ön ma gá ban még nem ga ran -
ci á ja a jó vég nek. A szé les út után
ugyan is kes keny ka pu vár ja, de ez
nem az ő szá má ra és a ve le me ne te -
lők szá má ra nyí lik, ha nem a má sik
út gyér szá mú ván do ra i nak. Nem a
tö meg, a bár mi lyen több ség biz to -
sít ja a bol dog cél ba érést.

Ugyan csak óva kod nia kell Jé zus
ta nít vá nyá nak, ne hogy vi gyá zat -
lan könnyel mű ség gel lép jen a kes -
keny út ra. Mert a kes keny úton já -

rók nál sem mű kö dik va la mi fé le
au to ma tiz mus. Mint ha az il le té ke -
sek örül né nek an nak, hogy leg -
alább – ha ke ve sen is, de – vá lasz -
tot ták a kes keny utat. A kes keny
út nak is meg van nak bő ség gel a
ma ga buk ta tói: könnyen le het
„mel lé lép ni”, le tér ni ró la, el hagy -
ni. Le het fél szív vel Jé zus kö ve té -
sé re je lent kez ni, de aki ezt te szi,
an nak nem sok ki lá tá sa van az élet -
re rá nyí ló kes keny ka pu el éré sé re.

És vé gül nem sza bad az Urat
okol ni, ha tu dat la nul vé tet tük el
az út vá lasz tást. Jé zus He gyi be szé -
dé ben el mon dott min dent, ami
meg fi gye len dő és el in té zen dő a
kes keny úton va ló ván dor lás ide je
alatt. A nagy vo na lú Úr pe dig még
a dön tés sza bad sá gát is meg ad ta.
Nem kény sze rít rá sen kit a jó vá -
lasz tá sá ra. Csak vár, és re mé li,
hogy nem ha mis szi rén han gok
után fut ko só és tá jé ko zó dó az ő
ta nít vány vá ro má nyo sa, ha nem
ki zá ró lag azon az ala pon dönt,
amit jö ven dő Ura tárt elé. 

Aki a kes keny utat vá laszt ja, az
Úr ral me ne tel: „Ve lem ván do rol
uta mon Jé zus…” A Jé zus sal me ne -
te lőt ő óv ja, vé di, ta ná csol ja. Sőt az
meg ta pasz tal ja az apos to li üze net
igaz vol tát: „…töb bé te hát nem én
élek, ha nem Krisz tus él ben nem…”

Gé mes Ist ván

Az élet ke nye re ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN

Két út

Ne gye di kes hit ta no sa im mal Je re -
mi ás pró fé tá ról és az ő szim bo li kus
cse le ke de té ről ta nul tunk, mi kor is
rá kel lett döb ben nem, hogy bár
csak hu szon-egy né hány év van kö -
zöt tünk, még is két tel je sen kü lön -
bö ző vi lág ban szo ci a li zá lód tunk.
Er re ak kor jöt tem rá, ami kor lát -
tam, hogy az én kis drá gá im nak el -
kép ze lé sük sincs, hogy mi ről is be -
szé lek, mi kor a tör té net ben elő for -
du ló „iga” szót em le ge tem.

Az egyik kis fiú vissza is kér de -
zett: „Esz ter né ni, nem »gi gát«
akart mon da ni? Mi csak azt a szót
is mer jük.”

Az tán né hány nap pal ké sőbb
még in kább meg ijed tem a köz tünk
tá ton gó ge ne rá ci ós sza ka dék tól,
ami kor a má so di ko sok nál tu da ko -
zód tam a há rom be tűs szócs ká ról.
Nem is mer ték. Mi u tán el ma gya -
ráz tam ne kik, mi lyen me ző gaz da -
sá gi esz közt je lent a szó, egyik gye -
rek azt kér dez te tő lem: „Ami kor te
szü let tél, él tek még a dí nók?”

Azok nak is, akik már a gi gák és a
di gi tá lis esz kö zök vi lá gá ban szü let -
tek, és azok nak is, akik még tud ják,
hogy néz ki egy iga (és akik ről fel té -
te lez he tő, hogy szü le té sük kor még
dí nók né pe sí tet ték be a föl det),
hoz tam egy rö vid ke tör té ne tet,
amely ta lán min den ge ne rá ció szá -
má ra ért he tő.

Az egy sze ri öreg asszony a po ros
úton igye ke zett ha za fe lé a rő zse -
gyűj tö ge tés ből. Ar ra haj tott a sze -
ke ré vel az egyik fa lu ja be li, és oda -
szólt a meg gör nyedt idős asszony -
nak: „Hé, öreg anyám, pat tan jon föl
ide mel lém, a bak ra! Könnyebb lesz
itt az út ha zá ig.” 

Az öregasszony meg kö szön te a
fel aján lást, és ha nem is pat tant, de
las san föl ká szá ló dott a sze kér re.

Mi kor már men tek egy ide je, a haj -
tó ész re vet te, hogy az asszony még
min dig a vál lán tart ja a kö teg rő -
zsét. „Rak ja le már azt a rő zsét,
öreg anyám! Nem lesz an nak sem mi
ba ja.” 

Az asszony ön fel ál do zó han gon
így vá la szolt: „De hogy te szem,
édes fi am! Ha már se gí tet tél, leg -
alább a rő zsém mel le gyen köny -
nyebb a sze ke red!”

A mi éle tünk is sok kal könnyebb
– vagy leg alább is ki csit könnye -
debb – le het ne, ha né ha-né ha oda -
ten nénk ma gunk mel lé a rő zse kö te -
gün ket. Tu dom, lá tom és hi szem,
hogy ne künk is meg kel le ne ta nul -

nunk el en ged ni a rő zsén ket: a gör -
csö sen szo rí tott dol ga in kat.

Ami kor Jé zus ar ról be szél, hogy
„ve gyé tek ma ga tok ra az én igá mat”,
ak kor az zal azt is mond ja, hogy en -
ged jünk el, te gyünk le va la mit. Te -
gyük le ter he in ket, fé lel me in ket és
mind azt, ami meg kö töz min ket.
Leg alább né ha-né ha. Leg alább es -
tén ként. Leg alább éj sza kán ként.
Vagy hét vé gen te…

Annyi szo mo rú ság, annyi be teg
em ber, annyi, annyi gond és baj van
kö rü löt tünk.

Va la kit nem ré gi ben meg kér dez -
tem a hogy lé te fe lől, és csak ennyit
vá la szolt: „Hú zom az igát.”

Ezt tesszük mind annyi an. Ki
ilyen, ki olyan igát.

Jé zus azt mond ja, húz zuk együtt.
„Ve gyé tek ma ga tok ra az én igá mat, és
ta nul já tok meg tő lem, hogy sze líd va gyok
és alá za tos szí vű, és meg nyug vást ta lál -
tok lel ke tek nek. Mert az én igám jó, és az
én ter hem könnyű.” (Mt 11,29–30)

A leg több iga, ame lyet va la mi -
kor őse ink az ál la tok nya ká ra tet -
tek, dup la iga volt, és ak kor mű kö -
dött jól, ha ket ten húz ták. Azt az
igát, amely ről Jé zus azt mond ja,
hogy ma gunk ra kell ven nünk, én
csak ilyen dup la iga ként tu dom el -
kép zel ni. Ahol nem kell egye dül
len nünk. Ahol nem kell egye dül
ci pel nünk éle tünk ter he it. Ahol
minden nek meg van a ma ga rend je
és ér tel me.

Már két ezer éve hang zik az
evan gé li um: „Ve gyé tek ma ga tok ra az
én igá mat…” Húz zuk együtt, ha le
tud tuk ten ni ke zünk ből a rő zsén -
ket! Húz zuk együtt, bár me lyik ge -
ne rá ci ó hoz – akár az igát, akár a gi -
gát job ban is me rők höz – is tar to -
zunk! Vagy húz zuk akár rő zsés tül
is, de húz zuk! Húz zuk együtt az
igát Jé zus sal, mert ő ma ga bá to rít
ben nün ket: „Ve gyé tek ma ga tok ra az
én igá mat, és ta nul já tok meg tő lem,
hogy sze líd va gyok és alá za tos szí vű, és
meg nyug vást ta lál tok lel ke tek nek.
Mert az én igám jó, és az én ter hem
könnyű.”

Hein richs Esz ter

Az Úti társ fi gyel mes ol va sói bi zo nyá ra tud ják, hogy a fen ti ro vat cím
alatt ige hir de té sek, el mél ke dé sek je len nek meg a lap ban. Ez út tal
azon ban nem csak a ro vat nak a cí me a jé zu si ön de fi ní ció, ha nem – az
au gusz tus 20-i ün nep kap csán – ma gá nak az ige hir de tés nek is. Au -
gusz tus 20-át az ál lam ala pí tá son túl az új ke nyér ün ne pé nek is te kin -
tik, sőt a ke resz tény ség szem pont já ból leg ke vés bé sem elő re mu ta tó
kom mu nis ta dik ta tú ra ide jé ben az ün nep nek ezt a di men zi ó ját emel -
ték ki el ső sor ban. Aláb bi írá sunk egy faj ta kor do ku men tum is. Mert
ezek a so rok még jócs kán az előbb em lí tett kor előtt ről szár maz nak,
még is mu tat ják, hogy ne künk, ke resz té nyek nek mennyi vel össze tet -
tebb je len tésű a ke nyér szim bó lu ma. Dr. Joó Sán dor re for má tus lel -
kész 1943-ban el hang zott ige hir de té sé nek rö vi dí tett, ám át vett ré sze i -
ben vál to zat lan szö ve gét kö zöl jük. (Szűcs Pet ra)

Az iga meg a gi ga
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Hét éves lá nyom a leg több ru há ját,
me lye ket ta valy még ja vá ban hor -
dott, ki nőt te. Mit te het ilyen kor
az em ber lá nya? Új fel ven ni va ló
után néz. Ha a csa lád ból „örö költ”
fel ho za tal ban nincs olyan, ame -
lyik meg fe le lő len ne az adott év -
szak ra és az ép pen ak tu á lis mé ret -
re, ak kor kény te len a bol tok pol -
ca in kö rül néz ni. Ez meg is tör té -
nik, ke rül is né hány új tex tí lia a
szek rény be. 

Si e tünk, öt perc van az in du lá -
sig. „Jaj, mit ve gyek fel?” „Ha
nincs más, le gyen az új pó ló. Csak
ne len ne raj ta az a frá nya cé du la,
gyor san le ve le, és már ve he ted
is.” A cé du la meg ott ma rad va la -

hol a ru hás szek ré nyen. Ha son ló
je le ne tek a na pok mú lá sá val né -
hány szor meg is mét lőd nek, már
több kis pa pír is ugyan ott pi hen.

Fér jem egy szom ba ti na pon
ren de zi a gye rek szo bát, és köz -
ben ész re ve szi a szek ré nyen ék te -
len ke dő pa pír hal mot. Kis sé iro ni -
ku san, de érez he tő bosszan ko dás -
sal hang já ban te szi fel a kér dést:
„Nem len ne nagy baj, ha ezt a ren -
ge teg ru ha cé du lát most ki dob -
nám?” „Jaj ne kem – gon do lom –,
nem le het ne va la mi olyan fi tye gőt
ki ta lál ni, ame lyik a fel ve vés előtt
hir te len szub li mál ?”

Nem sokkal ezután egy in ter ne -
tes hír re let tem fi gyel mes. A tu dó -
sí tás egy bi zo nyos sza ba da lom ról
szá molt be, mely egy nem zet kö zi
in no vá ci ós ver seny győz te se lett.
És pe dig nem más ról volt szó,
mint egy ár cé du lá ról, me lyet hor -
dás előtt nem kell le ven ni a meg -
vá sá rolt tex til áru ról, mert a mo só -
gép be té ve víz ha tá sá ra au to ma ti -
ku san mo só por rá vá lik.

„Ez kel le ne ne kem” – gon dol -
tam. 

Még ugyan azon a na pon egy té -
vé rek lám ra is fi gyel mes let tem,
mely – ne ve gye blasz fé mi á nak az
ol va só – egy olyan vé cé pa pír meg -
vá sár lá sá ra kí ván ta ösz tö nöz ni a
fo gyasz tót, amely nek gu ri gá ját
nem kell el vin ni a ku ká ig, mert az
a vé cé csé szé be dob va ma gá tól el -
bom lik. A vá sár lás ra fel hí vó szlo -

gen pe dig az volt, hogy ez ál tal
akár csa lá di ve sze ke dé sek so ra is
ki kü szö böl he tő vé vá lik.

Két ség te le nül ügyes öt let mind -
ket tő. Ne kem is jól jött vol na, hi -
szen így el ke rül het tem vol na egy
epés meg jegy zést.

Job ban be le gon dol va azon ban
még is fur csa ér zés lett úr rá raj -
tam. „Mi fé le vi lág az, ahol ezek a
leg főbb le győ zen dő prob lé mák?” 

To vább fej te get ve a gon do lat -
me ne tet azért ar ra is rá kel lett jön -
nöm, hogy a cé du lás sza ba da lom -
nak öko ló gi ai szem pont ból van
né mi lét jo go sult sá ga. Az em lí tett
tu dó sí tás be szá molt ar ról is, hogy
a vi lá gon na pon ta hány ton na pa -
pírt gyár ta nak csak ab ból a cél ból,
hogy cé du lák ként kü lön bö ző ru -
hák ra ke rül hes se nek. (És ak kor itt
gon dol ha tunk ar ra is, hogy nem -
csak az újon nan vá sá rolt áru kon
lóg a kis pa pír, ha nem az úgy ne ve -
zett tur ká lók ál tal kí nált tex tí li á -
kat is ilyen cé du lák kal lát ják el.) 

Az után vi szont egy má sik szem -
pont ke re ke dett fe lül ben nem:
„Nem le het, hogy csu pán olyan
dol gok ból csi ná lunk prob lé mát,
ame lyek könnyű szer rel ki kü szö -
böl he tők len né nek egy ki csit kör -
nye zet tu da to sabb gon dol ko dás -
sal?” Er ről pe dig eszem be ju tott
egy tré fás ké pes lap, me lyet sok év -
vel ez előtt lát tam Né met or szág -
ban; ma gyar for dí tás ban ez állt raj -
ta: „A ta ná rok azok az em be rek,

akik olyan prob lé mák le küz dé sé -
ben se gí te nek, ame lyek nél kü lük
nem is lé tez né nek.” Nem ugyan er -
ről van itt is szó – ez út tal ko mo -
lyan – más kon tex tus ban? 

Prob lé ma len ne-e a vé cé pa pír
gu ri gá já nak ki do bá sa, ha egy ki -
csit oda fi gyel nénk a dol ga ink ra és
egy más ra? Szük ség van-e olyan,
nyil ván költ sé ges és ke vés sé kör -
nye zet kí mé lő tech no ló gi ák lét re -
hozására, ame lyek ar ra irá nyul -

nak, hogy a fel hasz ná ló úgy mond
meg vá sá rol ja a már-már fe les le -
ges nek mond ha tó ké nyel met? Az
ár cé du lák kal kap cso lat ban pe dig
ta lán még egy sze rűbb a hely zet:

nem le het ne azon a szem lé le ten
vál toz tat ni, hogy a ru ha nem is ru -
ha, ha nin csen te le ag gat va kü lön -
bö ző pa pí rok kal?

Mind ezen pél dák ter mé sze te -
sen csak a jég hegy csú csát ké pe -
zik. Ne héz nem köz he lyek ben
be szél ni ar ról, hogy a fo gyasz tói
tár sa dal mat oly annyi ra jel lem ző
fel hasz ná lói szem lé let – túl azon
az egy ál ta lán nem el ha nya gol ha -
tó szem pon ton, hogy mi lyen ká -
ro kat ej tünk ez ál tal a ter mé sze -
ten – mi lyen sze mé lyi ség tor zu lá -
sok hoz ve zet. Töb bek kö zött a
konf lik tus ke ze lés te rén. 

Ha már olyan vi lág ban élünk,
ahol szin te el ke rül he tet len, hogy
az öko ló gi ai láb nyo munk – még
ha pró bá lunk is ten ni el le ne – ne
le gyen ir re á li san nagy, leg alább
azt ne hagy juk, hogy a gon dol ko -
dá sun kat is ir re á lis mér ték ben
de for mál has sák. Te hát ne gon -
dol juk, hogy az el dob ha tó vé cé -
pa pír-gu ri ga vagy a mo só por rá
bom ló ár cé du la fog ja meg ol da ni a
konf lik tu sa in kat. Mert ha az
nincs, ak kor majd lesz más. 

Konf lik tu sa in kat igen is ne künk
kell ke zel nünk, ne künk kell gyar -
ló sá ga ink kal fel ven ni a har cot.
Még pe dig fel nőtt em be rek mód -
já ra. Nem gyer me teg lé lek kel azt
hin ni, hogy majd a drá ga, „in tel li -
gens” ter mék meg old ja he lyet -
tünk a gond ja in kat.

– gépéné –

– Mi lyen fel ada to kat lát el az er dé -
lyi evan gé li kus egy ház if jú sá gi ta ná -
cso sa ként?

– Fő fel ada tom a ko or di ná ció, a
pár be széd elő se gí té se az egy ház -
me gyék, egy ház köz sé gek kö zött
az if jú sá gi mun ka te rü le tén.
Konk rét fel ada ta im kö zül a leg je -
len tő sebb ad mi niszt rá ci ós mun -
kát az or szá gos if jú sá gi tá bo rok
meg szer ve zé se igény li. Ilyen ta -
lál ko zó az idén Kriz bán lesz mint -
egy száz fi a tal rész vé te lé vel. 

Ta va ly nagy fá ba vág tuk a fej -
szén ket, ugyan is meg szer vez tük
a Köz-Ép-Pont if jú sá gi ta lál ko -
zót, mely min dent egy be vet ve
na gyon jól si ke rült. Jó volt lát ni,
hogy van rá igény, és hogy ki hasz -
nál va a he lyi le he tő sé ge ket, tar -

tal mas ren dez vényt si ke rült te tő
alá hoz ni.

– A két esz ten dő alatt, ami óta el lát -
ja az if jú sá gi re fe ren si fel ada to kat,
mi lyen ta pasz ta la to kat szer zett?

– Azt lá tom, hogy ne héz össze -
fog ni a fi a ta lo kat. Nem könnyű fel -
ven ni a ver senyt a vi lág gal és az
egy ház ke re te in be lül va la mi lyen
több le tet nyúj ta ni. Ná lunk is szé les
kör ben el ter jedt je len ség az úgy ne -
ve zett „ki kon fir mál ko dás”. Gyer -
mek ként még csak-csak, de ké sőbb
már na gyon ne he zen jut nak el a fi a -
ta lok egy há zi kö zös sé gek be.

Ugyan ak kor azt is lá tom, hogy
bő ven van le he tő ség eb ben a mun -
ka ág ban is. An nak is me re té ben,
hogy Er dély ben mint egy hu szon -
öt ezer ma gyar evan gé li kus él, ki -
je lent het jük, hogy jócs kán ez res
nagy ság ren dű azok nak a szá ma,
aki ket meg tu dunk, meg sze ret -
nénk szó lí ta ni. Ez te hát nagy fe le -
lős ség is egy ben. Az er dé lyi evan -
gé li kus ság szí ve egyéb ként a Bar -
ca ság ban do bog, hoz zá ve tő leg az
összevan gé li kus ság het ven szá za -
lé ka él itt. 

– A mos ta ni Szél ró zsa ta lál ko zó ra
mennyi en ér kez tek Er dély ből?

– Száz hat van ket ten va gyunk itt,
négy busszal jöt tünk. Né gyen va -
gyunk lel ké szek, a töb bi ek fi a ta -
lok. So kan kö zü lük fris sen kon fir -
mál tak, te hát elő ször van nak itt a
Szél ró zsán. Min den ki ma gyar
anya nyel vű, vi szont akad nak olya -
nok is kö zöt tük, akik éle tük ben
elő ször jár nak Ma gyar or szá gon.

A rész vé tel fel té te le va la mely gyü -
le ke zet hez va ló tar to zás volt, lel -
ké szi aján lást is kér tünk a je lent ke -
zés mel lé.

– Mi lyen ho za dé kai van nak a ta -
lál ko zón va ló rész vé tel nek? 

– Azt lát hat ják az itt le vők,
hogy ma gyar evan gé li kus nak len -
ni nem er dé lyi sa já tos ság. Hogy
itt van a „nagy test vér”, és en nek
fel is me ré se min den ki szá má ra
gaz da go dás. Az anya or szá gi ak -
nak azért, mert meg él he tik, hogy
így tel jes az egy ház, ne künk pe dig
azért, mert az itt szer zett él mé -
nyek erőt, bá to rí tást ad nak, hogy
lás suk, ér de mes ott hon is, ki sebb -
ség ben is meg él ni evan gé li kus ke -
resz tény sé gün ket ma gyar anya -
nyel vű kö zeg ben.

– Már mint bar ca sá gi lel kész től
kér de zem: mi lyen hely zet ben van nak
az ott élő ma gyar aj kú evan gé li ku sok,

és me lyek a leg főbb ten ni va lói az ott
szol gá la tot tel je sí tő lel kész nek?

– A ki sebb sé gi sors azt je len ti,
hogy bár el ső ren dű fel ada tunk nak
ter mé szet sze rű leg a hit élet gya kor -
lá sát te kint jük, a gyü le ke zet a kul -
tú ra gya kor lá sá nak he lye is. Ide tar -
to zik az anya nyelv ápo lá sa is. A mi
fel ada tunk te hát az is, hogy biz tas -
suk a hoz zánk tar to zó kat: ér de mes
ma gyar sá gun kat nem fel ad ni, ar ra
büsz ké nek len ni. Ér de mes op ti mis -
tán néz ni a jö vő be még ak kor is, ha
ez ko ránt sem könnyű.

Itt sze ret ném meg em lí te ni azt is,
hogy ne künk, er dé lyi ma gya rok -
nak na gyon so kat je lent, hogy ket -
tős ál lam pol gá rok le he tünk. Úgy
érez zük, vég re kap tunk egy kis jó -
vá té telt az el múlt majd nem száz év
há nyat ta tá sa i ért, nem is be szél ve a
2004. de cem ber 5-én el szen ve dett
szé gye nün kért. Az, hogy ro mán

pol gár tár sa ink úgy szól ván az ar -
cunk ba ne vet tek ak ko ri ban, hogy
„lám, nem kel le tek ti sen ki nek
sem”, ret te ne tes ér zés volt. Eh hez
ké pest nagy vál to zás, hogy érez -
zük: nem ta szít ki min ket az anya -
or szág, sőt mó dunk ban áll ala kí ta -
ni is a sor sát, mert jo go sul tak va -
gyunk vá lasz tás ra is.

Igyek szünk ezt egy há zi szin ten
is dek la rál ni. Nem má sért, mint
hogy sze ret nénk mél tók ma rad ni
elő de ink hez, akik meg győ ző dés -
sel kép vi sel ték az er dé lyi ma gyar
evan gé li kus ság ügyét. Hogy csak
egy ne vet em lít sek: Szó rády La jos
tat ran gi lel kész-fő es pe re sét, aki -
nek köz ben já rá sa jó vol tá ból ala -
kul ha tott meg a Ro má ni ai Zsi nat -
pres bi te ri Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház, mely nek ke re té ben
mi is vé gez het jük szol gá la tun kat.

Szűcs Pet ra

Ha az „in tel li gens” ter mé kek be szél ni tud ná nak…

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Ma gyar evan gé li kus nak len ni nem er dé lyi sa já tos ság”

„Denk mit” – azaz: „Gondolkodjunk
együtt!” Vajon gondolkodunk?!

Az idén Solt vad ker ten meg ren de zett 10. Szél ró zsa or szá gos evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó ide jén zaj lott be szél ge tés kö rül mé nyei nem
mond ha tók iga zán szok vá nyos nak. Dis ku rá lá sunk alatt egy íz ben tő -
lünk né hány mé ter re fel dőlt egy után fu tó, ben ne na gyobb ra ko mány,
köz vet len kö ze lé ben egy tö ré keny hölgy. In ter jú ala nyom a má sod perc
tört ré sze alatt avat ko zott köz be, meg előz ve a ko mo lyabb bajt. Né hány
perc cel ké sőbb fi a ta lok ból ál ló né pe sebb csa pat ér ke zett, hogy je lent se,
vissza tér tek vá ro si sé tá juk ról. Kosz ta Ist ván nal, a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház if jú sá gi re fe ren sé vel be szél get tünk.

Kosz ta Ist ván fe le sé ge, a szin tén evan gé li kus lel kész Kosz ta Eni kő tár sa sá gá ban

Mi ért is kel le ne azon nal meg sem mi -
sül ni ük, ha ilyen kre a tí van is fel hasz -
nál ha tók?
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BA LI. A Ba tak Pro tes táns Egy ház
a föld mű ves la kos ság egész sé gé ért
is ten ni akar: egy há zi ala pít vány
kül di ki a szi get leg el du got tabb fal -
va i ba is ön kén tes mun ka tár sa it,
akik már az is ko lák ban el kez dik a
meg elő ző egész ség ügyi ok ta tást.
Ke tut Was pada püs pök sze rint az
egy ház nem néz he ti tét le nül, ha
hí vei a be teg sé gek ki szol gál ta tott -
jai, Jé zus ne vé ben kö te les se gí te ni
min den rá szo ru ló nak. 

BU KA VU, KON GÓ. A he lyi Igaz -
ság és Bé ke Bi zott ság igaz ga tó ja
fel szó lí tot ta az eu ró pai ál la mo kat,
hogy vég re szün tes sék be a fegy -
ver szál lí tást a kon gói lá za dók nak.
Amíg ezt meg nem te szik, ad dig
nem lesz bé ke Kon gó ban. Azt se
fe led jék – mond ta –, hogy a mo -
bil te le fo nok, szá mí tó gé pek gyár -
tá sá hoz el en ged he tet len kü lön bö -
ző fé me ket a he lyi bá nyá szok em -
ber te len kö rül mé nyek kö zött
hoz zák fel szín re a föld mé lyé ből,
mi köz ben  elti por ják alap ve tő em -
be ri jo ga i kat.

HER MANNS BURG, NÉ MET OR SZÁG.
Az al só-szász or szá gi lu the rá nus
misszió ré gen foly tat in ten zív
misszi ói mun kát a Kö zép-af ri kai
Köz tár sa ság ban. Most nyug ta lan -
ság gal te kint er re a mű kö dé si he -
lyé re, mert kü lön bö ző fegy ve res
cso por tok egy más el len har col -
nak. Az or szág la kos sá gá nak hu -
szon öt szá za lé ka pro tes táns vagy
ró mai ka to li kus ke resz tény, ti -
zen öt szá za lé kot tesz nek ki a
musz li mok. 

LA PAZ, BO LÍ VIA. Az or szág fő vá -
ro sá ban mű kö dik az ay mara in di á -
nok teo ló gi ai is ko lá ja, az Ins tit uto
Su peri or Ecu mé ni co An di no de
Te o logía. Az in téz mény be – öku -
me ni kus nyi tott ság gal – bár ki je -
lent kez het, vi szont min den hall ga -
tó nak meg kell ta nul nia az ay mara
nyel vet. A hall ga tók szí ve sen be -
szél nek ar ról, hogy itt ta lál koz nak
az iga zi „an dok be li Jé zus sal”.

BER LIN, NÉ MET OR SZÁG. Jo a -
chim Ga uck ál lam el nök (aki ere de -
ti fog lal ko zá sát te kint ve evan gé li -
kus lel kész) be szé dé ben óvott at -
tól, hogy va la mi fé le ha mi san ér -

tel me zett ta pin tat ból a ke resz té -
nyek le mond ja nak ün ne pe ik ről –
te kin tet tel a nem ke resz tény la -
kos ság ér zé keny sé gé re. Kár len ne
pél dá ul ka rá csony nak vagy akár a
Már ton-na pi kör me ne tek nek va -
la mi más ne vet ad ni. Mert aki nem
be csü li a sa ját ér té ke it, ne he zen
vár hat el tisz te le tet má sok tól. Az
el nök a Né met Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság alap tör vé nye ha tály ba lé -
pé sé nek hat van ötö dik év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett ün nep sé -
gen mon dott be szé det.

EL-KU SZE IR, SZÍ RIA. A ke resz -
tény or to dox temp lom fa lá ra ezt
fir kál ták isz lam is ta ra di ká li sok:
„Mo ha med val lá sa le győ zi a zsar -
no ko kat.” Ez a mon dat ma gá ban
fog lal ja azt a musz li mok ál tal is mé -
tel ten fel ho zott vá dat – ame lyet a
nyu gat má ig sem akar meg ér te ni –,
hogy a je len le gi el nök ural ma alatt
a ke resz té nyek biz ton ság ban
érez ték ma gu kat. Vé tek te hát tá -
mo gat ni a nyu ga ton fel sza ba dí tók -
nak ki ki ál tott musz lim ter ro ris ta
cso por to kat. A hí rek sze rint je len -
leg hu szon négy kü lön bö ző musz -
lim ra di ká lis cso port küzd az or -
szág ban Bas sár el-Asz ad el nök és
egy más el len. Kö zös ben nük azon -
ban, hogy mind annyi an isz lam is ta
rend szert akar nak, amely ben az
ős ho nos ke resz té nyek csak za va -
ró, ide gen tes tet je len te né nek.

BAD SA AROW, NÉ MET OR SZÁG.
Úgy ne ve zett „la kó kö zös sé gi köz -
pon tot” épít a budd his ta kö zös ség
a Ber lin kö ze lé ben fek vő vá ros -
ban. A köz pont ban hu szon há rom
la kás és ven dég szo bák kap nak he -
lyet, a be ru há zás össz költ sé ge
mint egy hat mil lió eu ró. A ter ve -
zők cél ja, hogy a Bang la des ből és
Srí Lan ká ról ide me ne kült budd -
his ták szük ség ese tén szál lást kap -
has sa nak, és lel ki gon do zás ban is
ré sze sül hes se nek. 

JA KAR TA, IN DO NÉ ZIA. A vi lág leg -
több musz li mot szám lá ló or szá gá -
ban év ti ze de ken át val lá si bé ke ho -
nolt, pe dig a 240 mil lió la kos kö zül
200 mil lió van ezen a hi ten. A fél
vi lá got át fo gó musz lim stra té gia
ki agya lói sze mé ben az utób bi
évek ben szál kát je len tett ez a bé -
kes ség. Hir te len meg je len tek ügy -
nöke ik, akik szél ső sé ges né ze te ik -
kel ve szé lyez te tik a bé két. A ha -
tal mas szi get or szág la kos sá gá nak
tíz szá za lé ka ke resz tény. 

INNSB RUCK, AUSZT RIA. Man fred
Sche u er he lyi püs pök ki át koz ta az
egy ház ból Az Egy ház Mi Va gyunk
ne vű la i kus ró mai ka to li kus moz -
ga lom ve ze tő jét, Mart ha Hei zer

asszonyt és fér jét. Ket te jük „sú -
lyos vét sé ge” ab ban állt, hogy la -
ká su kon más sze mé lyek kel együtt
„mi sét utá noz tak”, vagy is az ol tá -
ri szent sé get, az eu cha risz ti át ün -
ne pel ték – fel szen telt pap köz re -
mű kö dé se nél kül. A há zas pár
„már vár ta” az íté le tet, a sú lyos sá -
ga még is igen meg lep te őket. A
püs pök egy elő re nem en ged, Hei -
zer ék vi szont ra gasz kod nak ah -
hoz, hogy tet tük he lyes volt.

HAN NO VER, NÉ MET OR SZÁG. A pün -
kös dis ta kö zös sé gek ro ha mo san
fej lőd nek. Egy nem ré gi ben meg -
je lent fel mé rés sze rint 1906-ban a
vi lág ke resz tény ség 0,2%-át ad ták,
2014-ben vi szont a ke resz té nyek
26,6 %-a tar to zik hoz zá juk. A leg -
több pün kös dis ta az Egye sült Ki -
rály ság ban él (635 ezer), majd
Olasz or szág, Ro má nia, Fran cia -
or szág kö vet ke zik a sor ban. Össz -
lét szá muk most mint egy 540 mil -
lió vi lág szer te. 

TUR AB DIN, TÖ RÖK OR SZÁG. 
A Mor Gab ri el szír or to dox mű -
em lék ko los tor rész ben vissza -
kap ta – éve kig hú zó dó el já rás vé -
gén – az ál lam ál tal 2008-ban el -
kob zott föld je it. A tö rök ál lam eu -
ró pai uni ós ren de let re hi vat koz va
ál la mo sí tot ta a ko los tor hu szon -
hét hek tár nyi föld jét. Eb ből adott
most vissza öt hek tárt. A ma ra dék
vissza adá sá ért a szer ze tes kö zös -
ség a stras bour gi em ber jo gi bí ró -
ság hoz for dul. A ko los tor kö zös -
sé gé nek tag jai és a kör nyék ke -
resz tény la kói má ig Jé zus nyel vét,
az arám nyel vet be szé lik. 

AN NA BERG-BUCH HOLZ, NÉ MET -
OR SZÁG. Több mint fél ezer tün te -
tő til ta ko zott a mag zat el haj tá sok
el len. A bé kés fel vo nu lást mint -
egy öt ven „el len tün te tő” za var ta
meg. „Se Is ten, se ál lam, se szü lő -
au to ma ták” – skan dál ták. Az
össze üt kö zé sek el ke rü lé se vé gett
a tün te tést is ten tisz te let tel zár ták
a he lyi evan gé li kus temp lom ban. 

VA TI KÁN VÁ ROS. Ge org Pell auszt -
rá li ai kar di ná list ne vez te ki a pá pa
az újon nan lét re ho zott va ti ká ni
gaz da sá gi tit kár ság pre fek tu sá vá.
A tes tü let fel ada ta lesz a vá ros ál -
lam összes pénz ügyé nek ke ze lé -
se. Éven ként kell majd költ ség ve -
tést ké szí te nie és a Va ti kán min -
den osz tá lyát el len őriz nie. 

RE GENS BURG, NÉ MET OR SZÁG.
Az idei ró mai ka to li kus ta lál ko -
zón (Ka tho li ken tag) hang zott el a

bam ber gi ér sek elő adá sá ban a kö -
vet ke ző mon dat: „Mi hisszük,
hogy min den nel, amit te szünk,
egy szer el kell szá mol nunk. Ez a
hit se gít ab ban, hogy tisz tes sé ge -
sen él jünk.” Bár ke vés szó esett a
ró mai ka to li kus egy ház ban gyer -
me kek és fi a ta lok el len el kö ve tett
sze xu á lis vissza élé sek ről, az ér -
sek nek ez a mon da ta vi lá gos uta -
lás volt ezek re és az ál ta la meg kér -
dő je le zett hi te les ség re.

MAL MÖ, SVÉD OR SZÁG. A svéd
bűn ügyi ha tó ság je len té se sze rint
a vá ros ban és kör nyé kén la kó két -
ezer zsi dó pol gár el len 2012-ben,
egy év le for gá sa alatt hat van hat
eset ben in téz tek ki sebb- na gyobb
tá ma dást. A tá ma dók és pro vo ká -
lók min den eset ben musz lim be -
ván dor lók vol tak.

KAS SEL, NÉ MET OR SZÁG. A bap -
tis ta és test vér gyü le ke ze tek szö -
vet sé ge ti zen öt új kö zös sé get vett
fel so ra i ba leg utób bi köz gyű lé sén.
Szám sze rű leg azon ban in kább fo -
gyást le het ész re ven ni. A szö vet -
ség nek 1995-ben 87 ezer tag ja élt
888 gyü le ke zet ben, és 2004 volt a
be me rít ke zé sek (= ke resz te lé sek)
szá ma. Má ra ezek a szá mok így
ala kul tak: 81 ezer lé lek, 803 gyü le -
ke zet és 1723 be me rít ke zés. 

BÁ ZEL, SVÁJC. Ti zen két éven át
tar tó be ha tó tár gya lás után fel vet -
ték a Ke resz tény Egy há zak Szö -
vet sé gé be az Új Apos to li Egy há -
zat. Az új tag egy elő re ven dég stá -
tust él vez, mi u tán év ti ze de ken át
her me ti ku san el zár kó zott min den -
fé le más val lá si cso por to su lás tól. 

ISO KO, TAN ZÁ NIA. Hosszú időn
át küz döt tek ke resz tény misszi o -
ná ri u sok a benn szü lött „gyó gyí -
tók” el len, aki ket in kább ku ruzs -
lók nak, mint gyó gyí tók nak tar tot -
tak. Má ra meg vál to zott a hely zet.

A Herrn hu ti Misszió kór há zai fel -
ajánl ják ezek nek a gyó gyí tók nak,
hogy ki ké pe zik őket, össze han -
gol va a tu do má nyos or vos kép zést
és a ter mé szet gyó gyá szok tu do -
má nyát. Hi vat koz hat nak Jé zus ra,
aki so ha nem ta nult – tud tunk kal –
or vos tu do mányt, de aki nek gyó -
gyí tá sa i ról még is olyan sok tu dó sí -
tást ka punk az evan gé li u mok ból.

BER LIN, NÉ MET OR SZÁG. A Je ho -
va Ta núi szek ta azt hir det te, hogy
1914-ben lesz a vi lág vé ge. Mi vel
ez nem kö vet ke zett be, 1914-et ké -
sőbb úgy ér tel mez ték, hogy nem a
vi lág vé ge jött el, ha nem Je ho va
trón ra lé pé se tör tént meg. En nek
szá za dik év for du ló ja al kal má ból
az idén öreg ott ho nok és sze re tet -
há zak, szo ci á lis ott ho nok, me ne -
kül te ket be fo ga dó in téz mé nyek
la kói kö ré ben igye kez nek te vé -
keny ked ni. Ezen in téz mé nyek
ve ze tő i nek fel ajánl ják, hogy rend -
sze re sen tar ta nak in ten zív „bib -
lia ta nul má nyo zást” a la kók nak. 

SAN JO SÉ, COS TA RI CA. Húsz
éve mű kö dik si ker rel az Uni -
versidad Bib li ca La ti no a me ri ca na
ne vű fő is ko la. Ve ze tő je, Ed win
Mo ra azt te kin ti in té ze te fő fel -
ada tá nak, hogy a bib li ai-teo ló gi ai
üze ne tet szo ro san össze kap csol ja
a min den na pi élet tel. Ezért igyek -
szik hi dat ver ni a bib li ai üze net és
a gyó gyí tás kö zött. Ez egy út tal
azt a tö rek vést is je len ti, hogy a
ha zá já ban csak nem is ten ként tisz -
telt or vo sok és a be te gek egy más -
hoz va ló vi szo nyát in kább a bi za -
lom ra igyek szik épí te ni.

LIM BURG, NÉ MET OR SZÁG. Fe renc
pá pa nyug díj ba küld te a pa zar ló
Franz-Pe ter Te bartz-van El st püs -
pö köt, aki egy gyü le ke ze ti há zat
har minc egy mil lió eu ró ból va ló sá -
gos „lu xus ho tel lé” ala kí tott, az egy -
há zi köz vé le mény és a né met tár sa -
da lom óri á si fel há bo ro dá sá tól kí -
sér ve. Most úgy tű nik, hogy bi zo -
nyos gon dol ko dá si „sza bad sá ga”
le tel té vel a vi ta tott püs pök va la mi
új fel ada tot kap – de min den kép -
pen né met nyelv te rü le ten kí vül.

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

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

Ketut Waspada

Bad Saarow – A buddhista centrum
látványtervei

A Mor Gab ri el mű em lék ko los tor

Re gens burg

A „luxushotel” Limburgban

Jo a chim Ga uck

J akarta

Ge org Pell


