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Ökumenikus imahét Erdély-szerte
Kolozsvár
Akárcsak az elmúlt százhét esztendő folyamán, ebben az évben
is megrendezték januárban a keresz té nyek egy sé gé ért vég zett
imanyolcadot. Mottója „Adj innom!” (Jn 4,7) volt. Ez a mondat
abból az evangéliumi jelenetből
származik, amelyben Jézus inni
kért Já kób kút já nál a sa má ri ai
asszonytól. Az anyagot a brazil
ökumenikus csoport készítette,
a vég le ges szö ve get pe dig az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak Hit
és Egyházszervezet Bizottsága
hagyta jóvá. Az imanyolcad napjain a különböző felekezetű gyüle ke ze tek öku me ni kus kö zös ségben tartottak istentiszteleteket, imádkoztak a keresztények
egységéért.
Kolozsváron a Cipariu téren
épülő görögkatolikus katedrális
Szent Jó zsef-ká pol ná já ban tar tották január 20-án este az imanyolcad központi rendezvényét
Flo ren tin Crihalme anu ko lozs vár–sza mo súj vá ri me gyés püs pök szervezésében. A házigazda
főpásztorral együtt imádkozott
és elmélkedett Kovács Sándor római ka to li kus fő es pe res, Gál
Sándor püspöki tanácsos, az Erdélyi Református Egyházkerület kép vi se lő je, Rácz Nor bert
unitárius lelkész, Fejér Olivér luthe rá nus püs pö ki tit kár, Ba ciu
Cristian, az ortodox érsekség tanácsosa, Valentin Tartamus, az
„Élet Folyama” gyülekezet pászto ra, va la mint nagy szá mú ke resztény hívő, pap és szerzetes.
Elmélkedésében Kovács Sándor főesperes elmondta: az élő
víz, amelyről Jézus beszél, nem
egyszerű víz, hanem az igazság és

a kegyelem. Ez az, ami örökre oltja az ember szomját. Az ember
számára Isten az életforrás, és ő
adja neki, hogy szeretetben és hűségben kibontakozzék. Keresztényi kötelességünk továbbadni másoknak is az „élő vizet”.
A párbeszéd egyértelműen a
mindenható Istennek való engedelmesség útja, hiszen ő azt akarja,
hogy a tanítványok eggyé legyenek
az igazságban. Mert az igazság és a
béke elengedhetetlen feltétele ez
az egység, amelyért imádkozunk.
Az Úr szép és hatalmas feladatot
szán nekünk: legyünk egyek, hogy
a világ higgyen. Az anyaszentegyház nem hirdetheti meggyőzően az
evangéliumot, ha a keresztények
megosztottak. Az egység keresése
nem valamiféle luxus, hanem halaszthatatlan kötelesség – hangsúlyozta Kovács Sándor.
Fodor György

Sepsiszentgyörgy

Szatmárnémeti

A keresztények egységéért meghirdetett, tíz napon át tartó ökumenikus közös imaalkalom január 25-én es te ért vé get Sep si szentgyörgyön. A város különböző felekezetű templomaiban
imád koz tak a hí vek az egy sé gért, a hitért, a megmaradásért,
magyarságunkért katolikus, református, unitárius és evangélikus lelkészek vezetésével.
A Gyöngyvirág utcai református templomban kezdődött január 16-án az ökumenikus imatized, a záró szentmisére pedig a
belvárosi Szent József-templomban gyűltek össze a sepsiszentgyörgyiek. Szabó Lajos kanonok
há zi gaz da ként kö szön töt te az
egybegyűlteket, és az első keresz té nyek pél dá ját hoz ta fel,
akik kitartottak az imádkozásban és a kenyértörésben, hogy
Isten szeretete kiáradjon a kö-

Az imaalkalom elején Schönberger
Jenő római katolikus püspök köszöntött mindenkit, aki ellátogatott a székesegyházba imádkozni
az Úr Jézus szándékára, „hogy az
a megosztottság, amely a történelem folyamán a keresztények között létrejött, minél inkább a megbékélés és a testvéri szeretet egységébe torkolljon. Amit szétromboltunk, azt csak a jó Isten segítségével tudjuk ismét eggyé tenni.
Adja meg Isten, hogy az igéből
erőt merítve az egység útján tudjunk előrehaladni.”

zösségben. Ezt kérte a jelenlevőkre is, akik az eucharisztia és
az ige oltáráról táplálkoztak.
Ugyanitt Kovács István unitári us lel kész meg ha tott sá gát
fejezte ki, hiszen nagy örömet
jelentett neki teli templomban
szólni. Összeszoktak azok, akik
estéről estére egymás kútjához
zarándokoltak, hogy megkóstolják azt a vizet, amely kicsit más,
de szom jat olt. Nincs más út,
mint egymást tisztelni és szeretni – hangsúlyozta. Hisz a költő
szavaival: „Akinek lelkében szép
az ének, az hallja mások énekét is
szépnek.”
A szentírási rész magyarázataként felvázolta azt az átalakulást, amely a samáriai asszony
lelkében történt: a teljes értetlenségtől, félremagyarázástól az
azonosulásig. Amikor Jézus a lelkébe látott, az asszony megvilágosodott.
Ez történik velünk is, amikor
ta lál ko zunk Jé zus sal: fel éb re dünk. Ezt éli meg a költő, az író,
a próféta, a pap, bárki, aki megtapasztalja Istent. És aki személyes tapasztalatot szerez Istenről, az ta nú sá got is tesz ró la.
Nem szabad elhallgatni az igazságot, nem szabad hagyni, hogy a
sötétség győzzön. Ezért misszió
a szeretetteljes megosztás, amikor a magánszférából a közösség
felé lépünk. Vállalni azt, amit hiszünk, nem ze tünk sze re te tét.
Nem mások ellenére, hanem saját kultúránkért – fogalmazott
Ko vács Ist ván; mon dan dó ját
megerősítette a Kriza János unitárius dalárda is.
Józsa Zsuzsanna

Kiemelendők még Szűcs Sándor
baptista lelkipásztor gondolatai:
„Valóban egységben az erő, jó, ha
a jó cél érdekében összefogunk, s
legfőképp az imádságban kell
hogy egyek legyünk. (…) Örülök,
hogy együtt imádkozhatunk
azért, hogy Isten áldja meg Szatmár lakosait, hogy tudjunk ellenállni a rossznak. Összefoghatunk
ebben, és az összefogásban nagy
erő, áldás van. Bátorítani egymást, imádkozni egymásért, ott
lenni egymás mellett…”
Józsa János
Forrás: vasarnap.katolikhos.ro.

Ezen elgondolkoztunk…
Januári prédikációmat a „fél” ige
ragozásával kezdtem: én félek, te
félsz, ő fél… Feltűnt, hogy ez ellen senki nem tiltakozott. Pedig a
néhány nappal előtte Párizsban
történt brutális emberirtás valahogy mindnyájunkat a legalábbis
megszeppentek elnémult táborába kergetett.
Három elgondolkodtatnivalónk
elsője a megrettenés: lehetséges
ez Európában ma? Hogy lehet az,
hogy szuperőrzésű nyugati országaink kellős közepén gyilkolhatnak olyanok, akikről állítólag a titkosszolgálatok eleve tudtak – és
mégsem előzték meg szörnyű tettüket? 2001. szeptember 11-e és a
párizsi merénylet kellett ahhoz,
hogy például a belgák és a berlini
rendészek végre lépjenek?
Hát nem vették észre, hogy korrupt, milliárdos uralkodóik elkergetése után az arab-muszlim tömegek éppen azokba az országainkba
viszik be a háborút, amelyekben
„hitsorsosaik” már milliószám el-

puhultak és elpolgáriasodtak, de
fiaik megundorodtak ettől, és
visszatérnek az erőszak gyökereihez? Hamis „békeretorikával” altattak el eddig bennünket, és közben hihetetlen mennyiségű fegyverkészletet adtak el egy totális
háborúra készülő felforgatónak?
Másodszor: csak őszinte és
mélységes részvéttel gondolunk a
terrortámadások áldozataira és
hozzátartozóikra. De ami a franciáknál történt, az több szempontból is végzetes. Hova züllött
ez az enervált, nyugati társadalom, hogy kapitulál olyanok előtt,
akik őt magát csupán gúnyolódásuk tárgyának tekintik? Hogy a
sajtó- és szólásszabadság emberi
alapjog, de nem több, és nem is kevesebb – erre nem gondoltak hegyes tollú szatirikusok, se a halálukat óriási látványossággal „ünneplő” politikai nagyságok?
Mert a sajtószabadságnak –
mint minden szabadságnak – ott
van a határa, ahol például a vallá-

sos érzés, a másik tisztelete és
meggyőződésének elismerése kezdődik! Mi degeneráltan jó viccnek
gondolhatjuk a leggorombább sárba rántásokat. De nem a mi állítólag szabad „kultúránk” szégyene
az, ha erre fájdalommal és dühvel
reagálnak azok, akiket lepocskondiáztunk? Nem kellene gyanúperrel élnünk, ha a divattá lett szlogent, a „Je suis Charlie”-t látjuk?
Mert csak egy i betűt kell kivenni
belőle, hogy Jesus, azaz Jézus legyen belőle, akit a szatirikusok
már nemegyszer szégyentelenül
kigúnyoltak…
Végül a harmadik: ezek a sajnálatos és tragikus események lerántják társadalmainkról és vezetőinkről a leplet. Azokról, akik
magas pozíciókban ülve még mindig azt a fantomot kergetik, hogy
a vallásos szemléletnek még az írmagja is kiirtandó a társadalomból. Meztelen és vértelen humanizmusukkal előbb-utóbb alulmaradnak, mert a terroristák igenis,

hangsúlyozottan egy vallás nevében
folytatják könyörtelen irtó hadjáratukat, hogy elsöpörjék őket.
Továbbá azokat is leleplezik,
akik megtehetnék, de inkább megtagadják vallásos meggyőződésüket, és meghódolnak a „biznisz”, a
tőke, a nemzeteken rákfeneként
elterpeszkedő globalizmus tervezői és szervezői előtt. Hát nem abszurd üzlet az, ha minden akadályoztatás nélkül kap a Nyugattól
egész fegyverarzenálokat olyan
állam, amely felfogásában, rendszerében mindannak megdöntésére készül, ami a Nyugat?
És végül: rólunk, keresztényekről is rossz bizonyítványt állítottak ki ezek a tragikus események.
Jézus tanítása szerint nemcsak a
barátot, de az ellenséget is szeretnünk kell. Ezt próbálgatjuk – nem
sok sikerrel. Vagy ha igen, akkor
gyanús egyoldalúsággal, és fel se
merjük tenni a kérdést, hogy mit
jelentett vagy jelenthetett ez a parancs annak a kétezer keresztény-

nek, akit ártatlanul lemészároltak
egy más vallás nevében Észak-Nigériában, s akikért senki sem
ment az utcákra, esetleg „Je suis
chrétien” nyakbaakasztókkal.
Jézus szava ma is, minket is mégis kötelez. De ugye azt elvárhatjuk,
hogy felelőseink – üzleteléseik és
diplomatáskodásaik közben – elmondják, mit tettek azért, hogy az
ellenségnek készülő észre térjen,
és álljon el gonosz szándékától?
Például azáltal, hogy nem szállítanak nekik fegyvereket. Vagy úgy,
hogy a sarkukra állnak. Nálunk az
idejöttek gátlástalanul építhetnek
mecseteket, de az engedélyezés
feltételévé tették-e, hogy „cserébe” az iszlám országokban keresztény templomok épülhessenek?
Vagy úgy, hogy a muszlim országok állapotát, ügyeit nem csupán az
üzleteléseik szemüvegén keresztül
mint kiuzsorázható piacot nézik,
hanem emberszámba is veszik az
ott élőket…
G. I.
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1. A teve meg a tű foka (Mk 10,23–27)
Új sorozatunkban olyan bibliai mondásokat szeretnénk megvizsgálni,
amelyek félreérthetők – vagy azok lettek az idők folyamán.
Jézus határozott üzenetének fontos része az, amit a vagyonról és a
gazdagságról mondott. Gondoljunk csak a bolond gazdagról, illetve a Lázárról és a gazdagról
szóló példázataira, Isten és a
mammon együttes szolgálatának
lehetetlenségére, vagy amikor a
szegényeket jelentette ki boldognak. Jézus ilyen témájú mondásainak szorgos gyűjtésében és közlésében Lukács evangélista jeleskedett leginkább.
Rajta kívül Márk és Máté is feljegyezte azt a történetet, amelyben egy – feltehetően fiatal – ember az Isten országába jutás lehetőségeiről érdeklődött Jézusnál.
Kettejük párbeszéde igen tanulsá gos, de fi as kó val vég ző dött.
A fiatalember előtt – minden törekvése ellenére – elzárva maradt a mennyországba jutás lehetősége; ennek egyedüli oka a vagyona, amelyről nem volt hajlandó lemondani.
Lukács szerint ez a kimenetel
szomorúsággal töltötte el az ifjút,
Jézus pedig inkább csak sajnálkozva közölte a tanítványaival,
hogy „mily nehezen mennek be az
Isten országába, akiknek gazdagságuk van” (18,24; Károli-fordítás).
Szavaival igen megdöbbentette
hallgatóit. Mintha ez az eset csak
arra késztetné Jézust, hogy mintegy ítéletet mondjon a gazdagok
felett. Márk szerint tanítványaihoz fordult, és ezt mondta: „Gyer-

mekeim, mily nehéz azoknak, akik a
gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni!” (10,24; Károlifordítás)
Két megjegyzés kívánkozik ide.
Az egyik a tanítványok reakciója.
Először megdöbbentek – így az új
magyar fordítás. De az itt szerep-

pótlás kérdését: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged:
mink lesz hát minékünk?” (Mt
19,27; Károli-fordítás) Csoda-e,
ha – miután Jézus a gazdagok
mennyországba menetelének lehetetlenségét kategorikusan kijelentette – egyre inkább megrémültek? A második görög ige
ezért nem csupán „jobban megrökönyödve” jelentéssel bír, hanem

lő görög szót fokozni is lehet: a tanítványok megrémültek. Gondolhatunk itt arra, hogy – tudomásunk szerint – valamennyien bizonyos vagyont, gazdagságot
hagytak hátra, amikor Jézus követésére szánták rá magukat. De mit
kapnak érte cserébe Isten eljövendő országában? Nyoma van, hogy
Péter szóvá is tette a jövőbeli kár-

valóságos kétségbeesést, a tehetetlenség bénító érzését kívánja
kifejezni.
A másik megjegyzés: Jézus jó lelkipásztorként nyilván belelát a tanítványok felbolydult lelkébe, gyermekeimnek szólítva őket. Tudtunkkal soha sehol nem szólította így tanítványait az Úr. Nem nehéz elképzelni, hogy együttérzése ilye-

tén kifejezésével kívánta elkerülni,
hogy lelkileg összetörje őket.
Tör té ne tünk ed dig a pon tig
alig okoz gondot a magyarázónak, de Jézus következő mondata
annál inkább. Hallatlan, ahogy a
gazdagot vagy a gazdagságában
bízót a tevéhez hasonlítja, amely
semmiképpen sem férhet át egy
tű fokán. Ez ugyanis teljességgel
le he tet len! Ez bi zony ke mény
dió, amit már az eredeti görög
szöveg számtalan változata is hűen kifejez. Hogy is értsük hát Jézusnak ezt a valóban radikális kijelentését?
Régi tapasztalat, hogy amikor a
magyarázók Jézus számukra felfoghatatlan állításaival találkoznak, gyorsan elkezdik keresni a
„kiskapukat”, hogy élét letompítsák, radikalitását csökkentsék.
Erre számos példát ismerünk, és a
gazdag ifjú történeténél sem volt
ez másképp.
Már a korai századokban próbálkoztak egy kis „nyelvészkedéssel”. A görög nyelvben van
két, egymással könnyen összetéveszthető szó: a tevét jelentő, héberből átvett kamelosz és a hajókötelet jelentő kamilosz. Kimondva mindkettő hasonlóan hangzik.
Merész fogással elhagyták hát a
Szentföld legnagyobb állatát, a
tevét, és sietve a hajókötéllel helyettesítették. A csalafintasággal
ugyan nem értek célt – hiszen az
általában karnyi vastagságú kötelet sem igen lehet átgyömöszölni
egy tű fokán –, de a törekvés világos: ne legyen olyan nagy a kü-

lönbség, mint a hatalmas állat és
az apró tűfok között van.
Talán még cifrább volt egy másik kísérlet. Eszerint Jeruzsálemben kellett lennie egy olyan szűk
kapunak, amelyen – ha nagy nehezen is, de – át lehetett hajtani egy
tevét. Így alakulhatna a gazdag
sorsa is: ugyan csak nehezen vergődhetne át, de nem volna lehetetlen. E magyarázat azonban már ott
is sántít, hogy tudtunkkal soha
nem volt Jeruzsálemben egy ilyen,
Tűfok nevű kapu.
Látjuk tehát, hogy ezekben az
okfejtésekben nem sok marad
meg Jézus ellentmondást nem tűrő, radikális mondatából. Pedig
kijelentését éppen az óriási állat
és a parányi nyílás közötti áthidalhatatlan ellentét teszi kifejezővé
és döntővé. Sőt: egyes rabbik ezt
úgy is fokozták, hogy teve helyett
elefántot mondtak…
Nem szükséges tehát tompítani
Jézus kemény szavait. Ő nem volt
sem középutas, sem a kiegyenlítés
zsonglőrje. Határozott üzenete
éppen élességében fejeződik ki
leginkább.
Ugyanakkor észre kell vennünk pozitív üzenetét is. Mondjuk így: Istennél az is lehetséges,
amit az ember soha el nem érhet:
az üdvösség. Kizárólag az ő irgalma teszi lehetővé, hogy az emberek az ő jövendő országának polgárai legyenek. A gazdagoknál
sincs ez másképp. Mert „Istennél
minden lehetséges” (Mk 10,27; Károli-fordítás).
Gémes István

„Az Emberfia emberek kezébe adatik!”
„A következő napon, amikor lejöttek a
hegyről, nagy sokaság ment Jézus elé.
És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: »Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként
valami lélek ragadja meg, és hirtelen
kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik,
és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat,
hogy űzzék ki, de nem tudták.« Ekkor
Jézus így szólt: »Ó, hitetlen és elfajult
nemzedék, meddig leszek még veletek,
és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat!« Még feléje tartott a
fiú, amikor leteperte az ördög, és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a
tisztátalan lélekre, meggyógyította a
gyermeket, és visszaadta az apjának.
Ekkor mindnyájan elámultak az Isten
nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta
tanítványainak: »Jegyezzétek meg jól
ezeket a szavakat: az Emberfia emberek kezébe adatik!« De ők nem értették
ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják. És féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről.” (Lk
9,37–45)
„Egyszer egy este történt, röviddel azután, hogy hazaértem. Álltam a szoba közepén, és úgy éreztem, elemészt a szomorúság. A tehetetlenség. A szívemen karcolások,
hajszálrepedések. És akkor szétestem. Tagjaim kopogva szétgurultak a szobában, csilingeltek a csontok, a belső szervek puhán gördültek, mint a kilyukasztott gumilabdák. Nagyot kiáltottam” – írja Lázár Ervin naplójában. Egy olyan
emberi érzést ír le, amelyet mindannyian ismerhetünk.
A tehetetlenség valóban elemésztő érzés. Hányszor élhette át ezt az
apa, akinek gonosz lélektől gyötört
fia annyit szenvedett! És milyen
mélyen élhették át a tanítványok,

amikor – talán egy kicsit öntelten –
nekiláttak, hogy majd ők segítenek
a beteg gyermeknek, s mégsem történt semmi. Ott álltak a hegy lábánál, és azt érezték, hogy elemészti
őket a tehetetlenség. Ott állt körülöttük a nagy sokaság, várták a tanítványok erejének áradását, és ők
pironkodva élték meg, hogy nem
tudnak segíteni. Tehetetlenek.
De bármennyire emberi, hogy a
tehetetlen embereket gúny tárgyává tesszük, nem szabad elfelejtenünk, hogy mások tehetetlensége
valóságos reflektor, amely rávilágít
a saját tehetetlenségünkre.
Így láthatjuk meg, hogy sokszor
olyan tehetetlenek vagyunk, mint
a töténetbeli apa. Igen sok megoldatlan problémánk van, s ezek a
félelmünket fokozzák. Nem akarom most sorolni azokat a példákat, hogy miben érezhetjük a tehetetlenségünket, hisz mindannyian, akik itt vagyunk, más és más
élethelyzetekben éljük át, hogy a
tehetetlenség miatt széthullanánk.
Bármilyen életkörülmények között vagyunk is, nem kerül el bennünket ez az érzés.
S megláthatjuk azt is, hogy amint
a tanítványok tehetetlenek voltak,
úgy válunk mi is sokszor hatóerő
nélkülivé. Azt gondoljuk, hogy a hit
által mindenre képesek vagyunk,
közben csak a magunk erejében és
képességében bízva nem tudjuk
megoldani a körülöttünk lévők
helyzetét.
Ott állunk – mint Lázár Ervin –,
és széthullunk. Szétesett emberek,
széthullott családok, felbomló közösségek markáns jelei annak,
hogy a tehetetlenség ott fészkel az
emberi szívben.
„Nagyot kiáltottam!” Mert amikor az ember tehetetlenségében

nem tud mást tenni, kiáltani még
mindig tud. A kiáltás nem más,
mint annak a bevallása, hogy erőnk
elfogyott, eszközeink kimerültek,
és képtelenek vagyunk arra, hogy
urai legyünk a helyzetnek. A tehetetlenség kiáltása annak a bevallása, hogy mindenestül másra szorulunk. Ennél komolyabb vallomás
nincs!
S mi félünk a tehetetlenség kiáltásától. Pedig meg kellene látnunk,
hogy olyan bonyolult az ember,
olyan rafinált a gonosz mesterkedése, és olyan nagyon átszövi az
életünket a rossz, hogy a magunk
emberi eszközei valóban kevesek
ahhoz, hogy a tehetetlenség érzése
megszűnjön a szívünkben.
„Nagyot kiáltottam. Beszaladt a
családom, a fiam, a feleségem, a lányaim. És gyorsan, kétségbeesetten összeraktak” – folytatja Lázár
Ervin. Tudatjuk, hogy a kiáltásnak
van foganatja. Ott vannak azok,
akik szeretnek, és akik számára
fontosak vagyunk. Ez a mondat rávilágít arra, hogy milyen nagy
szükségünk van egymásra. Mert a
tehetetlenség érzése elviselhetetlen, és széthullásunk megállíthatatlan lenne, ha nem lennének körülöttünk szeretettel hozzánk kötődő emberek.
Az apa kiáltása azonban más irányú volt. Lehet, hogy annyira tehetetlen vagy, hogy emberileg senki
sem tud segíteni. „Mester! Kérlek,
tekints a fiamra, az én egyetlenemre!” Az elveszettség, a reménytelenség utolsó szusszanása ez. Mert
amikor az ember már semmi megoldást nem talál, akkor eszmél rá
arra, hogy ott, ahol az emberi erő
cserbenhagy, még mindig lehet
más. Más! Ott, ahol már kifulladt az
emberi tehetség, és elillant a re-

mény utolsó szikrája is, ott már
semmi más nincs, mint az Isten.
Nehéz helyzetekben így sóhajtunk: nincs már remény! S ilyenkor kel le ne fel ki ál ta ni: mi az,
hogy nincs remény?! Isten azért
engedi meg, hogy teljes kiszolgáltatottságban legyünk, hogy meglás suk: már csak re mény van!
Már csak ő adhat megoldást. Tekints rám!
Egyik ifjúsági énekünk mondja:
„Rám néztél, és minden tiszta
már!” Hát nem kellene sokkal többet kiáltani: tekints rám!
Hidd el, testvérem, nem te fogod
megoldani a bonyolult családi helyzetet, de merj kiáltani: tekints rám!
Nem fogod megúszni az öregséggel
járó fájdalmakat és a leépülést! Merj
kiáltani: tekints rám! Ha úgy látod,
hogy már nem tudsz hatni kamasz
vagy felnőtt gyermekedre vagy
unokádra, és tehetetlen vagy, merj
kiáltani: tekints rám! Ha azt hiszed,
hogy anyagi terheid összeroppantanak, merj kiáltani: tekints rám! Ha
sikertelennek és céltalannak érzed
magad, merj kiáltani: tekints rám!
Mert Isten azért engedi meg, hogy
teljesen kiszolgáltatottak legyünk,
hogy azt is meglássuk: egyedül ő az,
aki a visszájára fordult világot meg
tudja igazítani.
Jézus ebben a furcsa jelenetben
így jellemzi a tanítványok hitetlenségét és az emberi tehetetlenséget:
Ó, hitetlen és elfajult – valójában
visszájára, fonákjára fordult – nemzedék! S ezzel arra mutat rá, hogy
ez a világ megigazításra szorul.
Nem helyenkénti, alkalmi javítgatásra, hanem arra, hogy radikálisan
megfordítsa valaki. Mert ahogy
most van a világ, abból csak – mint
a visszájára fordított szőnyegből –
a csomók, a bogok látszanak.

Az látszik, hogy az ember tehetetlen és kiszolgáltatott, szétesett
személyiségek, széthullott közösségek romjai hevernek a modern
világ csiricsáré díszletei között. S
az látszik, hogy aki végtelen irgalmával segíteni tud és képes, az éppen a mindennél nagyobb kiszolgáltatottság felé indul el. Emberek
kezébe adatik, hogy a tehetetlen
ember gátolja meg a tenni tudó Istent. Hát ez nem igaz! – kiálthatnánk értetlenül, a reményünk is
széthullik, ahogy mi magunk is a
tehetetlenségben, ha Jézust kivégzik! Ott állnak az értetlenek, és
nem tudják, mi lesz.
Az, aki visszaadta a reményt a tehetetlen apának, és korrigálta a tehetetlen tanítványok ügyefogyottságát, tehát az egyetlen esély az
életre – az emberek kezébe kerül?
Hát hogyan is értenénk meg
csupán a magunk dimenzióit ismerve, hogy azon az úton, amelyet mi a vereség útjának látunk,
Is ten még is csak azt ké szí tet te
elő, hogy visszájáról, a fonákjáról újra színére forduljon minden. Hogy ne az ördög mesterkedései tegyenek minket kétségbeesetten tehetetlenné, hanem hozzánk hajló irgalom változtasson
minket.
Böjt van, egy csendes időszaka
lehet ez az évünknek. Mélyebb
gondolatokra, meditálásra és belső
látásra, a hit látására van szükségünk ahhoz, hogy Jézusban, aki az
emberek kezébe adatott, meglássuk: ő azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. A mi életünkben is!
Bence Imre
Az igehirdetés elhangzott 2014 böjtjének első (Invocavit) vasárnapján.
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Búcsú Prőhle Henrikné Samarjay Évától
Lapunk egy korábban megjelent számában olvashattunk az 1916-ban Pozsonyban született Samarjay Éva kalandos életútjáról (Ingujjtól ingujjig, Útitárs, 2008/5.). Jelen írásunk
aktualitását az adja, hogy az említett cikk keletkezésekor kilencvenkét éves asszony
idén januárban, életének kilencvenkilencedik esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének. És bár nem volt „közszereplő”, evangélikus egyházunkban – határainkon innen
és túl – sokan ismerték, szerették és becsülték rendíthetetlen optimizmusáért, a megpróbáltatásokban is mindvégig kitartó hitéért és emberszeretetéért. Az alábbi szubjektív írás néhai Esterházy János felvidéki mártír leányának, a jelenleg Olaszországban élő
Esterházy Malfatti Alice-nak a visszaemlékezése.

Prőhle Henrikné dédunokái körében
Elbúcsúzni attól, akit szeretünk, mindig
fájdalmat okoz. Ugyanakkor a visszaemlékezés váratlan, már elfelejtett képei a boldogság óráit idézik fel bennünk.
Szeretném megosztani emlékeim: Évi
volt az utolsó kapocs néhai otthonomhoz, a
Felvidékhez. Az ő elbeszéléséből tudom,
hogy édesapám, Esterházy János mint egy
mentőbárkába gyűjtötte össze az Egyesült
Magyar Pártba a szlovákiai magyarokat;

nem volt sem faji, sem osztálykülönbség
közöttük, egy nagy családot alkottak.
Édesapám keresett valakit, aki vidéki házában, Nyitraújlakon tanulna velünk, a
gyermekeivel. Nem sokkal azelőtt felvettek
az Egyesült Magyar Pártba irodai munkára
egy fiatal leányt, akinek az apja Pozsonyban
jó nevű ügyvéd volt, mindenki ismerte. Trianon után Pozsonyban elkezdődött a magyarok kálváriája: elvesztették állásukat, ki-

utasították őket az országból, és a patrióta
Samarjay Emil bácsi vállalta magára ingyenesen a meghurcoltak védelmét. Mindenkinek segített, de saját maga anyagilag tönkrement ebben. Ezért fordult leánya a párthoz,
hogy dolgozhasson, és támogathassa a szüleit. Érthető, hogy már ez rokonszenvessé
tette Évit, aki nem sokkal ezután a nevelőnőnk lett, és nemcsak pajtássá, hanem egyféle pótmamává vált a számunkra.
Fiatalsága ellenére bölcs volt – sosem kritizált, csak tanácsokat adott. Emlékszem,
mennyire untam rendet rakni szekrényeimben. Évi azt kérdezte, hogy miért nem ajándékozom el azt, amire nincs szükségem.
Így a ruhák – az ő közbenjárása révén – Majorékhoz, a kertészünk családjához kerültek.
Évi mesélt az életéről, például hogy azért
tud jól angolul, mert dolgozott egy családnál az Egyesült Államokban. Később alkalmam adódott, hogy több ösztöndíj közül
választhassak; az amerikai mellett döntöttem, ami Évi befolyása volt.
Mindig figyelte sorsom: jöttek a nehéz
idők, és bár neki is alig volt, ennivalóját
sokszor megosztotta velem. Meglátogatott, amikor börtönbe zártak – ki másnak
lett volna ekkora bátorsága? Hisz aki így
tett, mindjárt feketelistára került!
Nekem sikerült 1954-ben elhagynom Magyarországot. Évivel sokáig leveleztem,
míg végre egyszer Bécsbe utazhattak, és
boldogan ölelhettük át egymást. Szép volt,
hogy férjével, Prőhle Henrikkel is őszinte barátokká váltunk.
Jóságát csak szerénysége múlta felül. Felnevelte gyermekeit, és mindezt úgy, mintha magától értetődő lett volna, pedig
mennyit kellett a nehéz időkben dolgoznia
ezért! Az áldás nem maradt el: az utolsó
években már unokák és dédunokák vették
körül, jósága bennük él tovább.
Esterházy Malfatti Alice

Elhunyt
Erdélyi Zsuzsanna
néprajzkutató
Kilencvennégy éves korában elhunyt Erdélyi Zsuzsanna művészeti író, néprajztudós,
a Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
rendes tagja, a nemzet művésze – közölte
honlapján az MMA február 13-án.
Erdélyi Zsuzsanna Komáromban született 1921. január 10-én. Nagyapja Erdélyi János (1814–1868) író, irodalomtörténész, filozófus. 1953–1963 között a művelődésügyi
minisztérium népzenei kutatócsoportjában
ismerkedett meg a magyar népzene-népművészet gazdag forrásvilágával, 1964 és
1971 között a Néprajzi Múzeum népzenei
osztályán dolgozott. 1971 és 1987 között a
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi
Kutatócsoportjának lett a munkatársa.
Szakrális szövegfolklórral, a népköltészet szimbolikájával foglalkozott. 1968-ban
hallott először archaikus népi imádságot
egy nagyberényi asszonytól, attól kezdve
ezt a középkori eredetű szöveghagyományt, a népi Mária-költészetet, a szóbeliség és az írásbeliség kapcsolatát és a népi
vallásosságot kutatta. Több tízezer szöveget gyűjtött. 1980-ban Esztergomban létrehozta a népi vallásosság gyűjteményét.
Erdélyi Zsuzsanna 2002-ben csatlakozott
az MMA egyesülethez, 2011-től az MMA
köztestületének rendes tagja, 2012 és 2014
között pedig a népművészeti, néprajzi tagozat vezetője volt.
Legismertebb művei közé tartozik az
Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához
(1961), a Hegyet hágék, lőtőt lépék – Archaikus
népi imádságok (1974), az Aki ezt az imádságot… – Élő passiók (2001) és a „…századokon
át paptalanúl…” (2011) című kötet. Erdélyi
Zsuzsanna munkásságát számos rangos díjjal ismerték el.
MTI
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Hírek, kitekintés
nem egymillió füzetet adtak el így.
Meglepetésszámba megy, hogy az
akció kezdete óta jelentősen megnőtt az újság olvasóinak száma.

Moszkva, Oroszország. A Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatalának vezetője, Hilarion Alfejev metropolita szerint „egyedül az ortodox egyház az egy, szent, katolikus
és apostoli egyház”, és ezt kell figyelembe venniük az általános ortodox világzsinat előkészítőinek.
Ez a 2016-ban megrendezendő
pánortodox tanácskozás ugyanott
lesz, ahol Kr. u. 381-ben a második
ökumenikus zsinat is volt: a konstantinápolyi Irene-templomban
(ma Isztambul, Törökország).
Arra a kérdésre, hogy miért szakította meg a kapcsolatot a Moszkvai Patriarchátus a protestáns
egyházakkal, azt felelte, hogy
utóbbiak az egyházi tanítás és
életvitel liberalizálásának bűvkörébe estek, ami tűrhetetlen.

Berlin, Németország. Egy „ősgermán hitközség” nevű, újpogány egyesület hevesen tiltakozik
az ellen, hogy az egyik római katolikus egyházközség, az evangélikus esperesség, egy zsidó egyesület és egy török közösség közös
imaházat készül felépíteni a város
szívében. A hitközség magyar nevű „főpapja” ősi mondákra hivatkozik, melyek szerint a felépítendő imaház telkén valaha ősgermán
szentély – a mai Berlin elődjének,
az egykori Cöllnnek a germán vallási központja – állt, amelyet a
„biblikus vallások” romboltak le.

tozást kifejező ruhát viselniük.
Ezek közé tartozik a muszlim nők
kendője, a hidzsáb is. A lakosság öt
százaléka muszlim vallású tatár,
negyven százaléka a finnugor kisebbséghez tartozó mordvin.
München, Németország. A Germanwatch nevű kutatóintézet
összeállított egy „klímakockázati
térképet”, amely szerint a klímaváltozással járó veszélyeknek a
következő tíz ország van a leginkább kitéve: Honduras, Mianmar,
Haiti, Nicaragua, Fülöp-szigetek,
Banglades, Vietnam, Dominika,
Guatemala és Pakisztán. Az ezekben élő és munkálkodó egyházaknak, vallási közösségeknek is fokozottan fel kell készülniük bármilyen katasztrófára.

London, Anglia. „A széltében elterjedt véleményekkel ellentétben az iszlám nem békét jelent,
hanem az Allah törvényeinek való
feltétel nélküli alárendelést. Ezért
nem vallják a muszlimok a szabad
véleménynyilvánítást. Szavaikat
és tetteiket ugyanis ez az isteni kinyilatkoztatás határozza meg,
nem pedig emberi kívánságok” –
nyilatkozta egy Londonban élő
vezető iszlám jogász, politikai aktivista, Anjem Choudary.

Odessza, Ukrajna. Az oroszok által bekebelezett Krím félsziget bevándorlási hatósága nem hosszabbítja meg a külföldről jött lelkészek tartózkodási és működési engedélyét. A félszigeten működő
római katolikus egyházközség elveszíti így lengyel lelkészét. Az
odessza–szimferopoli római katolikus püspökség tíz papjára és apácáira is ugyanez a sors vár.

Athén, Görögország. Már a 2004ben megrendezett olimpiai játékok idején ígéretet tett a görög
kormány egy muszlim mecset felépítésére, amiből persze semmi
nem lett. Most viszont a muszlim
szervezetek magas rangú imámot
neveztek ki Ziaya-ud-Din személyében. Chalandriban lesz a székhelye. Az oszmánok 1830-ban történt kiűzése óta ő az első hivatalos
iszlám vezető az országban.

selője volt. Helsinkiben született
1946-ban, és ott is nevelkedett
fel. Röviddel halála előtt felhívást intézett az ukrajnai válság
részt ve vő i hez, hogy köl csö nö sen tiszteljék egymást, és törekedjenek a békére.
Chisinau, Moldova. Az evangélikus egyház megkapta az állami
működési engedélyt, és regisztrálták a vallási közösségek sorában.
A hatóság Valentin Dragan lelkészt mint a szervezet vezetőjét
ellátta a szükséges okmányokkal.

Vatikánváros. Gerhard Feige magdeburgi püspököt a római katolikus „ökumenéminisztérium” tagjának nevezte ki Ferenc pápa.
A minisztérium hivatalos neve a
Keresztény Egység Pápai Tanácsa,
élén Kurt Koch svájci kardinális áll.

Berlin, Németország. Ötven évvel ezelőtt alapították meg a Híd
az emberhez című lapot egykor a
Jehova tanúi nevű felekezethez
tartozó tagok. Negyedévenként
nyújtanak segítséget olyanoknak,
akik – hozzájuk hasonlóan – szeretnének kiszabadulni a szekta
karmai közül. Most huszonkét
ilyen disszidens vallomását tették
közzé könyv formában.
Vatikánváros. Maradiaga bíboros
javaslata szerint a vatikáni reform
keretében lehetővé válna, hogy a
családok ügyeivel foglalkozó titkárság élén egy házaspár álljon;
nem feltétlenül indokolt, hogy a
hivatalt egy (nőtlen, családtalan)
pap vezesse. Sőt a bíboros szerint
a menekültek ügyeit is átvehetné
egy jól képzett, kompetens apáca.
A hondurasi érsek azt is javasolja,
hogy vonják össze a pasztorális és
a menekültügyek titkárságát. Kérdés, hogy a javaslatoknak milyen
visszhangjuk lesz.
Chania, Kréta. A helyi ortodox
egyház a sziget valamennyi kórházába olyan lelkigondozókat küld,
akiket gyógyíthatatlan betegek halálukig tartó ápolására képeznek
ki. A városban a haldoklók számára épített lakásegységeket felszentelte és Thalporinak („az emberiség melege”) nevezte el Irinaios
Athanasiadis metropolita.
Belgrád, Szerbia. A szerb bibliatársulat megegyezett az Alo! című
napilappal arról, hogy hetente egyszer bibliai füzetet mellékelnek
számaikhoz. Rövid idő alatt csak-

Santa Ana, Egyesült Államok. Az
Open Doors nevű intézet újra közzétette a világkereszténység helyzetéről készített jelentését. Eszerint nem kevesebb mint ötven
olyan ország van a földön, ahol a
keresztényeknek mellőzést, elnyomást vagy üldözést kell elszenvendniük. A szomorú listát ÉszakKorea vezeti, őt követi Szomália
és Irak. A koreai államban legalább
hetvenezer keresztényt tartanak
kényszertáborokban, hogy „átneveljék” őket. A szervezet vezetője
súlyos vádat emelt több nyugati és
főleg az amerikai kormány ellen,
hogy mindeddig tétlenül nézik a
közel-keleti kereszténység szinte
teljes kiirtását.

„Vasárnap nélkül
csak munkanapok vannak.”
Karlsruhe, Németország. Hivatalos jelentés szerint a német
munkavállalók huszonhat százaléka kénytelen vasár- és ünnepnapokon is dolgozni. A rohamos
emelkedés nyugtalanítja az egyházakat; tizenegy évvel ezelőtt
ugyanez a mutató még csak huszonhárom százalék volt.
Mordvinföld, Oroszország. Az
orosz tagköztársaságban múlt év
szeptember elseje óta a tanítóknak
tilos nemzeti vagy vallási hovatar-

Tegucigalpa, Honduras. A hondurasi bibliatársulat titkára, Jorge
Gómez közölte, hogy a kormány
felkérte őket az országban tomboló bűnözési hullám megfékezésében való részvételre. Naponta
húsz gyilkoságot követnek el, a
kábítószer-kereskedelem is szedi
a ma ga ál do za ta it. A tit kár is
egyetért azzal, hogy a keresztények sem nézhetik tétlenül ezt a
szomorú jelenséget. Többek között a Biblia még intezívebb terjesztésével kívánnak segíteni a
problémán.
Fitzlar, Németország. Szabadegyházi vezetők tesznek súlyos
szemrehányást nyugati politikusoknak és kormányoknak téves
és káros iszlámpolitikájuk miatt,
például hogy nem figyeltek oda a
hihetetlenül magas népszaporulatra az iszlám világban. Casablancától Taskentig millió gyermek nem járhatott iskolába, de az
úgynevezett Korán-iskolák tárt
karokkal fogadták be és megfelelően ki is „képezték” őket – az
iszlám megvédésére. A nyugati
vezetők azt is figyelmen kívül
hagyták, hogy a táliboktól kezdve az iszlám országok kegyetlen
harcosain át a Boko Haram nevű
ni gé ri ai rém szer ve zet tag ja i ig
mind a Ko rán ra hi vat koz nak,
amelyről gyakran színvonaltalan
imámoktól tanultak a Korán-iskolákban.

Jeruzsálem, Palesztina. A Palesztin Hatóság gyakran küldött
gyógyításra és kezelésre betegeket a Lutheránus Világszövetség
által fenntartott Auguszta Viktória Kórházba. A költségek megtérítésével viszont annyira elmaradt, hogy a kórház átmenetileg
anyagi gondokkal volt kénytelen
küszködni.
Düsseldorf, Németország. Bonnban temették el Longin von Klin érseket, aki az országban a Moszkvai Patriarchátus hivatalos képvi-
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Bielsko-Biala, Lengyelország.
Az evangélikus egyház 2016 tavaszán dönt majd véglegesen a nők
lelkésszé szentelésének ügyében.
2010-ben is felvetődött ez a kérdés, de akkor harminchárom küldött voksolt ellene, húsz mellette,
heten pedig tartózkodtak.

Tallinn, Észtország. A hatvanötödik évét betöltött Andres Pöder
utódjául új érseket választott az
evangélikus egyház a negyvenegy
éves Urmas Viilma személyében.
Harminckét szavazattal győzte le
a másik jelöltet, Ove Sandert, aki
huszonhat szavazatot kapott a
küldöttektől. Az új érseket 1998ban szentelték lelkésszé, majd tizenegy évet szolgált a pärnui Jakab-templom lelkészeként.
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