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Ez zel az if jú ság ita lál ko zó-so ro -
zat tal pró bál juk majd egyen get ni,
ta nít gat ni if ja ink út ját, hisz kö te -
les sé günk a fi gyel mez te tés, hogy
az egy más tól-Is ten től-egy ház tól
va ló el ide ge ne dés sel mi ma gunk
le szünk a vesz te sek, sen ki más.
A bács fa lu si ta lál ko zón Bács fa lu,
Bras só, Tat rang, Zaj zon, Pür ke -
rec, Olt sza ka dát és Sep si szent -
györgy több mint har minc if ja volt
együtt. 

A ne héz, sú lyos té mát be ve ze tő
áhí ta ton a Pré di ká tor köny vé ből
hang zott a fi gyel mez te tés: „Job -
ban bol do gul ket tő, mint egy: fá ra do -
zá suk nak szép ered mé nye van. Mert
ha el es nek, az egyik em ber föl eme li a
tár sát.” (4,9–10)

Az ele jén ide gen ke dő sze mek
és fü lek las san-las san fel en ged tek
a ze ne hang ja i ra, me lyet Bar csa
Ist ván lel kész és ta nít vá nyai szol -
gál tat tak az if jú sá gi éne kek hez. 

A temp lo mi el csen de se dés foly -
ta tá sa ként a he lyi is ko la tor na ter -
mé ben a fel üdí tő tea és ka lács után
Fej ér Oli vér lel kész bon col gat ta
to vább a té mát: el ide ge ne dés a
csa lád ban. Ha azt mer né hin ni va -
la ki, hogy fi a tal ja in kat nem le het
meg szó lí ta ni, nem le het kö zös
han got ta lál ni ve lük, az té ved, hi -
szen az in ter ak tív elő adá son érez -
he tő, lát ha tó volt, hogy bi zony
szá muk ra is van ak tu a li tá sa a
tárgy kör nek. Sa ját él mé nyek, ta -
pasz ta la tok, hét köz na pi va ló sá -

gok – sok szor ne vet sé ge sek, sok -
szor szo mo rú ak, akár tra gi ku sak
is; olyan dol gok, me lyek ben ki -
csi nek-nagy nak ré sze van. Az
elő adó ter mé sze tes, sze mé lyes,
őszin te hang ja le bi lin csel te a hall -
ga tó sá got. 

Te rí ték re ke rült né hány prak ti -
kus öt let is, hogy if jú ként, gyer -
mek ként mit le het ten ni, mi lyen
fel ada tot le het vál lal ni a csa lá don
be lü li el ide ge ne dés el ke rü lé sé re.
Az egyik leg fon to sabb té nye ző,
amely szó ba ke rült, az ér zel mek
fel vál la lá sa. Ki mon da ni, mit ér -
zünk, ami kor min den ki ar ra buz -
dít, hogy tit ko lóz zunk, és ezt
még mon da tok ba is szer kesz te ni,
ami kor ma már a vir tu á lis cso por -
tok ban fél mon da tok kal, né hány
be tű vel vagy raj zok kal ér zé kel -
tet ni tud juk ál la po tun kat: ez a
leg ne hezebb. 

Meg ta lál ni az egyen súlyt a szü -
lők kel va ló vi szony ban, és nem -
csak az el vá rá sok nak meg fe lel ni,
ha nem bi za lom mal for dul ni a szü -
lő fe lé, mi kor a leg könnyebb az
len ne, ha me ne kül nénk, sző nyeg
alá se per nénk dol go kat. 

A va ló ság egy sú lyos té nye is
te rí ték re ke rült: a csa lá don be lü li
al ko ho liz mus, il let ve ag resszió.
A csend és a fe szült fi gye lem ar ra

en ge dett kö vet kez tet ni, hogy
saj nos nem volt hi á ba va ló er ről
szól ni. Né hány na gyon fon tos
tud ni va ló is el hang zott ar ról, mit
te het egy gye rek ilyen csa lá di kö -
zeg ben.

Mi az, ami vissza kap csol ja az
egy más tól tá vo lo dó csa lád ta go -
kat? A kö zös él mé nyek és a rí tu -
sok – nem csak ennyi, de ezek a
fon to sab bak. Ezt sen ki nem ve he -
ti el tő lünk. A meg tar tó erő a csa -
lád egy sé gé ben rej lik.

A ta lál ko zó részt ve vő i nek ebéd
után le he tő sé gük volt cso csó zi,
ping pon goz ni, ne me zelt szap pant
ké szí te ni, majd a temp lom ban kö -
zös ének lés sel, ál dás sal tet tek
gon do lat je let a nap vé gé re: foly ta -
tás má jus 16-án. Göd ri Al pár lel -
kész hív ta meg a fi a ta lo kat, hogy
Tat ran gon majd az egy ház tól va ló
el ide ge ne dés té má ját bon col gas -
sák. Aki a bács fa lu si együtt lé ten
ott volt, bi zo nyá ra nem bán ta
meg, hogy el jött.

Nagy Adél

Egy ház me gyei if jú sá gi ta lál ko zó Bács fa lu ban
Nem könnyű eb ben a di gi tá lis vi lág ban fel ven ni a lé pést – sok eset ben
a har cot – a tech ni ka vív má nya i val, ahogy az sem könnyű, hogy a ma -
gát fi a tal ként meg ne ve ző lel kész ge ne rá ció meg ta lál ja a han got, me -
lyen meg szó lít hat ja a mai fi a ta lo kat. Már ci us el ső hét vé gé jén er re tö -
re ked tek Bács fa lu ban, nem is si ker te le nül. Idén el ső al ka lom mal volt
a bács fa lu si evan gé li kus gyü le ke zet a bras sói egy ház me gye if jú sá gi ta -
lál ko zó já nak há zi gaz dá ja. Az együtt lét mot tó ja az el ide ge ne dés volt. 

A ke resz tyén vi lág nak két nagy
ün ne pe van: ka rá csony és hús vét.
Ahogy Gyök össy End re fo gal maz:
„Az Ige tisz ta tit ka az, hogy ka rá -
csony kor az Ige test té lett, hús vét -
kor a test Igé vé lett.” Az előb bi vi -
dám, öröm te li ün nep. A szü le tés,
Krisz tus szü le té se ked ves ese -
mény. Eb ben nincs sem mi árny
vagy szo mo rú ság. A gyer mek szü -
le té sé nek ál ta lá ban min den ki örül.
Hús vét vi szont már te le van drá -
má val, fe szült ség gel, kí sér tés sel és
ár nyak kal, de a vég ki fej let még is
öröm te li. Hi szen fel tá ma dás sal ér
vé get a tör té net, mely az ün ne pé -
lyes vi rág va sár nap pal kez dő dik.

A tör té net szé pen in dul. Krisz -
tus be vo nul Je ru zsá lem be, hogy
ott ül je meg az ün ne pet. A pász -
ka, a zsi dó hús vét az Egyip tom -
ból va ló ki vo nu lás ra em lé ke zik,
azt ün nep li. Jé zu son kí vül sen ki
nem tud ja, hogy alig né hány nap
múl va mi lyen meg pró bál ta tást
kell ki áll nia, mely nek tét je az em -
be ri ség üd vös sé ge. Há rom szor
el mond ja ugyan ta nít vá nya i nak,
mi vár rá, de azok fel há bo rod nak,
nem ér tik az egé szet. Fel sem
fog ják, ta ní tó juk mi ről be szél.
Mi fel fog tuk vol na?

A tö meg hul lám zik Je ru zsá lem -
ben. Tu dat lan fa lu si nép, ga li le a be -
li ek, kí ván csi gö rö gök, gaz dag ale -
xand ri ai és eu ró pai zsi dók, ró ma i -
ak, fe hér kön tö sű pa pok és lé vi ták,
si ma nyel vű szad du ce u sok, óva tos
fa ri ze u sok, ru há za tu kon szé les roj -
tok kal, és ró mai ka to nák si sak ban,
gesz te nye szín tu ni ká ban, lán dzsá -
val a ke zük ben. Raj tuk kí vül po gá -
nyok és ró ma i ak is ide se reg le nek,
mert kí ván csi ak a zsi dók kü lö nös
szo ká sa i ra, ün ne pé re.

Ces ti us Ga lus, Szí ria kor mány zó -
ja né hány év ti zed del Krisz tus ko ra
után meg szá mol tat ta a hús vé ti ál -
do za ti bá rá nyok szá mát. Mint egy
256 ezer ál la tot je gyez tek föl. Az

elő írás sze rint min den bá rányt leg -
alább tíz, ma xi mum húsz em ber -
nek kel lett el fo gyasz ta nia. Te hát
ak kor mi ni mum két és fél mil lió zsi -
dó gyűlt össze!

A tö meg össze se reg lik, és ün -
nep li Jé zust, ami kor be vo nul, hi -
szen aki még nem lát ta, az is hall -
ha tott cso da tet te i ről. A hír nyil -
ván ak kor is szél se be sen ter jed he -
tett. Le het, hogy egye sek hoz zá te -
het tek va la mit, ha bár alig ha kel -
lett, hi szen amit mű velt, az ma ga
volt a túl szár nyal ha tat lan cso da!
Nem min den na pi tet te ket haj tott
vég re. Re mény te len be te ge ket,
bé ná kat, va ko kat gyó gyí tott meg,
sőt ha lot ta kat tá masz tott föl.

Amint meg ér ke zett a vá ros ba,
be ment a temp lom ba. Fel for gat ta
a pénz vál tók asz ta la it és a ga lamb -
áru sok szé ke it, mert azok az imád -
ság há zát rab lók bar lang já vá tet -
ték. Hús vét kor pi ac mű kö dött a
temp lom ban. Az ud va ron mar ha -
vá sár zaj lott, és mind azt meg le he -
tett ven ni, ami az ál do zat hoz
szük sé ges volt. Nem ér te meg a
jám bor hí vő nek, hogy ma gá val
hoz zon ál la tot, me lyet a temp lom -
fel ügye lő eset leg nem fog hi bát -
lan nak ta lál ni, és rá adá sul a vizs gá -
lat is pénz be ke rül. In kább itt vet -
te meg a hi bát lan nak ta lált kecs két
vagy bá rányt. Fül si ke tí tő me ke -
gés, bé ge tés, bő gés, tur bé ko lás… 

Van, aki fel ve ti, hogy ez az
egész üz let An nás fő pap „biz ni -
sze” volt. Így nyil ván a pa pok nem
csu pán val lá si okok ból kí ván ták
Jé zus vesz tét. Ám nyil ván ezt ak -
kor nem te het ték meg, még ha a
Meg vál tó in du la tos tet té vel pro -
vo kál ta is őket. A tö meg, a ki szi -
po lyo zott sze gé nyek és nyo mo -
rul tak sze me lát tá ra el vég zett
„temp lom tisz tí tás” a ro kon szen -
vü ket él vez te. Nyil ván egy em -
ber ként áll tak mö göt te, hogy a
temp lo mi őr ség sem mert fel lép ni,

hol ott más kor szi go rú an ren det
te rem tett.

A ta nít vá nyok el ké szí tet ték a
pász ka bá rányt. Be kel lett vin ni ük
az ál do za ti ál la tot a temp lom ba.
Vé gig ha lad tak a ha tal mas csar no -
kon, a po gá nyok csar no kán. Me -
zít lá bas, fe hér kön tö sű pa pok áll -
tak ott arany- és ezüst edé nyek kel
a ke zük ben. A be en ge dett zsi dók
sa ját ke zű leg le öl ték az ál do za ti ál -
la tot, és a pap fel fog ta a vé rét.
A vér rel te li edényt ki cse rél ték
üres re, an nak tar tal mát meg ki ön -
töt ték az ol tár al já ra. On nan a vér
az ol tár alat ti rés be és ki a Ked ron
völ gyé be folyt. Min den egyes ál -
do za tot trom bi ta szó kö ve tett, és a
lé vi ták di csé rő him nu szo kat éne -
kel tek. A meg ölt bá rá nyo kat ka -
róra füg gesz tet ték és meg nyúz -
ták. A bőrt ott hagy ták mint a pa -
pok ré szét. Majd jött a kö vet ke ző
cso port. Egy dél után száz ezer nyi
bá rányt öl tek le!

A vé gén a pa pok föl mos ták a
csar no kot, a tö meg el vo nult, és ké -
szült az ün nep re. A bá rányt grá -
nát al ma fa ág gal szúr ták ke resz tül,
és csont ja it nem volt sza bad el tör -
ni. Agyag tűz he lyen kel lett süt ni.
A tűz hely hez a hús nem ér he tett.
Ha ez még is meg tör tént, ak kor azt
a részt le vág ták és el dob ták.
Amint le szállt a nap, meg szűnt az
iz ga tott sür gés-for gás, az ut cák ki -
ürül tek, ün ne pi csend ült Je ru zsá -
lem re. Mi u tán be es te le dett –
mond ja az Írás –, Jé zus át ment ti -
zen két ta nít vá nyá val az Olaj fák
he gyén, és a Ví zi ka pun ke resz tül
be jött a vá ros ba.

Az utol só va cso rát sok je les mű -
vész fes tet te meg. A ké pe ken Jé -
zus és ta nít vá nyai tá gas te rem ben,
asz tal mel lett ül nek. Márk az ír ja,
hogy egy be ren de zett, nagy fel ső
te rem ben ke rült er re sor. Lu kács
eme le ti ter met em lít. Van, aki fel -
té te le zi, er re a va cso rá ra a la pos

ház te tőn ke rült sor, amely fö lé
pony vát húz tak. Olyan le he tett,
mint más egy sze rű ke le ti ét ke zés.
U ala kú ala csony asz tal áll ha tott a
he lyi ség vagy a te tő kö ze pén. Ré -
gen áll va et ték a hús vé ti va cso rát.
Min den ki nek ke zé ben bot volt.

Az után fel gyor sul nak az ese mé -
nyek. Fo lyik a fe le lős ség át há rí tá -
sa. Pi lá tust fe le sé ge, Cla u dia Pro -
cu la is fi gyel mez te ti. Biz to san ko -
ráb ban be szél get het tek Jé zus ról.
Pi lá tus Jé zus nak sa ját ha tal má ról
be szél, de ő le hű te né, ha meg ér te -
né sza va it: „Sem mi ha tal mad nem
vol na én raj tam, ha nem ada tott vol na
meg ne ked fe lül ről.” Ezt az in tel met
min den ren dű és ran gú po li ti kus -
nak ál lan dó an szem előtt kel le ne
tar ta nia!

Pi lá tus sem lát vi lá go san val lá si
kér dé sek ben, de azt tud ja: ez az
em ber nem mél tó a ha lál ra. A fő -
pa pok nak si ke rül a cső cse lék ké
zül lesz tett né pet föl her gel ni ük,
mely az után kö ve te li Krisz tus ki -
vég zé sét. Ré gen tud juk, hogy a tö -
meg könnyeb ben ma ni pu lál ha tó,
mint az egyén. Ha az egyén fel ol -
dó dik a tö meg ben, olyas mit is haj -
la mos meg ten ni vagy ki a bál ni,
amit más, hig gad tabb kö rül mé -
nyek kö zött nem ten ne. 

Ka rin thy Fri gyes Ba rabb ás cí mű
no vel lá ja fo gal maz za ezt meg döb -
be ne tes erő vel. Eb ben Jé zus ad
még egy esélyt, hogy a tö meg őt
ment se föl.

Pi lá tus új fent föl te szi a kér dést.
„– Hát kit bo csás sak el már

most, Ba rabb ást vagy a ná zá re tit?
És ak kor ő [Jé zus] in tett ne kik.
És ek kor zú gás tá madt, mint a

menny dör gés, zen gett fel a so ka -
ság.

És a so ka ság ezt ki ál tot ta: »Ba -
rabb ást!«

És ré mül ten néz tek egy más ra,
mert kü lön-kü lön mind egyik ezt
ki ál tot ta: »A ná zá re tit!«”

Pi lá tus csap dá ban ér zi ma gát.
Egy részt bí zik az em be rek jó zan
eszé ben, de a fel tü zelt cső cse lék
cser ben hagy ja. A tö meg – ma úgy
mond hat nánk, a meg bíz ha tat lan
köz vé le mény – ked vé re kí ván ten -
ni, más részt po li ti kai nyo más ne -
he ze dik rá. „Ha ezt sza ba don bo csá -
tod, nem vagy a csá szár ba rát ja, aki
ki rállyá te szi ma gát, az el le ne sze gül
a csá szár nak” – mond ják a fő pa -
pok, s ez zel meg fog ják. Pi lá tus fél -
ti ké rész éle tű ha tal mát, így in kább
ki szol gáltat ja ki rá lyu kat. A meg al -
ku vó fő pa pok til ta koz nak: „Nem
ki rá lyunk van, ha nem csá szá runk!”

Pé ter ugyan Jé zus út ját akar ja
jár ni, anél kül hogy tud ná, mi ről is
van szó, ám az után há rom szor
meg ta gad ja. Ilyen meg bíz ha tat lan
az em ber, mi előtt Szent lel ket ka -
pott vol na!

Krisz tust te hát ki vég zik. A pra -
vo szlá vok ke reszt jé nek két víz -
szin tes szá ra alatt egy ki sebb fer de
szár he lyez ke dik el. Egyik vé ge fel -
fe lé mu tat, a má sik le fe lé. Egy ma -
gya rá zat sze rint ez a két la tor szim -
bó lu ma. Az egyik meg tért, a má sik
nem. Az egyik lel ke te hát föl fe lé
száll, a má si ké le fe lé, a po kol ba. 

Krisz tust sok he lyütt Y for má jú
ke reszt fán áb rá zol jak. Az Yggd ra -
sil a ger mán és skan di náv mi to ló -
gia élet fá ja. A ha gyo mány ugyan is
úgy tud ja, Krisz tus ke reszt fá ja a
pa ra di csom élet fá já ból ké szült.
En nek üze ne te vi lá gos. A Meg vál -
tó az ál tal, hogy meg halt, ne künk
adott le he tő sé get az örök élet re. Ő
va ló ban meg halt, és har mad na pon
fel tá madt. Ez nem va la mi fé le cir -
ku szi mu tat vány volt! Így, ez zel
adott egye dü li re ményt, hogy el -
nyer hes sük az örök éle tet.

Ba las sa Zol tán

Az írás a Fel vi dék.ma cí mű in ter ne tes
por tá lon 2015. áp ri lis 5-én meg je lent
cikk rö vi dí tett vál to za ta

„Hús vét kor a test Igé vé lett”
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Teo ló gus időm re kell aka rat la nul
vissza gon dol nom, ami kor ezt a
mon da tot hal lom: „Ad já tok meg a
csá szár nak, ami a csá szá ré, és az Is -
ten nek, ami az Is te né.” (Lk 20,25)
Ezt hal lot tuk unos-un ta lan, s egy -
re több ször egy há zi ve ze tők től is.
Ez zel a „nyo mós” meg in dok lás -
sal: bár az „új” tár sa dal mi rend
nem ked vez kü lö nö seb ben egy -
ház nak-val lás nak, mi még sem vo -
nul ha tunk vissza va la mi szent get -
tó ba. Tu do má sul kell ven nünk a
va lós hely ze tet; és a vi sel ke dé sün -
ket Jé zus nak ez a mar káns igé je
igen jól se gít het meg ha tá roz ni. 

Eb ben a hely zet ben ez te hát azt
je len tet te, hogy ad já tok meg a
párt ál lam nak, ami ne ki jár: en ge -
del mes sé get, együtt mű kö dést, lo -
ja li tást (?) – hát ép pen ezen le he -
tett jól évőd ni, sőt há bo rúz ni…
Mert mi nél több ször mond ták ezt,
an nál hi tel te le neb bül hang zott. 

Er ről per sze Jé zus nem te he -
tett. Ez zel szem ben, mint min dig,
ez eset ben is úgy ol dott meg egy
pro vo ká ló, őt csap dá ba csal ni aka -
ró kér dést, hogy sem az el len sé ge -
i nek nem nyúj tott tá ma dá si fe lü le -
tet, sem a sa ját kö ve tő i nek nem
kel lett csa lód ni uk ben ne.

A szó ban for gó pénz a Ti be ri us
ró mai csá szár ve ret te ezüst dé nár
volt, amely egy lug du nu mi (ma
Ly on) pénz ver dé ben ké szült.
Egyik ol da lán a csá szár fe je volt
lát ha tó, va la mint any já nak, Li vi á -
nak az alak ja, mint a bé ke is ten nő -
jéé. Az érem há tul ján ez a nagy be -
tűs fel irat állt: „Pon ti fex Ma xi -
mus”, az az fő pap, a leg főbb pap.
A csá szár te hát – any já val együtt
– mint fő pap, il let ve is ten nő fel -
tét len és is ten sé gek nek ki já ró
tisz te le tet, hó do la tot, sőt imá da -
tot kö ve telt meg az ér mét hasz ná -
ló pol gá rok tól. 

A pénz el ső sor ban adó fi ze té si
esz köz volt, s aki meg ta gad ta az
adó fi ze tést, az el kö vet te a lá za dás
bű nét, és szi go rú bün te tés sel szá -
mol ha tott. Így lá zadt fel Kr. u. 6-
ban ga li le ai Jú dás – kö ve tő i vel
meg ta gad ta en nek az ál lam pol gá ri
kö te les ség nek a tel je sí té sét. Moz -
gal mát szét ver ték, őt meg öl ték.

A le igá zott zsi dó ság ne he zen
vi sel te az ide gen ér mék kö te le ző
hasz ná la tát. Az egyik rab bi ról ol -
vas suk, amint büsz kén me sél te,
hogy so ha nem vitt ma gá val (ró -
mai) pénzt, ha szük sé gét vé gez te,
és még rá se te kin tett… Már csak
az ér mén le vő áb rá zo lás is fel há -
bo rí tot ta a zsi dó em bert, ezért
meg ve tet te, és csak fog csi kor gat -
va hasz nál ta a min den na pi for ga -
lom ban – de a temp lo mi, kul ti kus
élet ben sem mi kép pen sem. (Ezért
for gat ta föl Jé zus a pénz vál tók
asz ta la it, ami kor meg tisz tí tot ta a
temp lo mot, mert ál do za ti ál la tot
nem le he tett a temp lom nak aján -
dé koz ni, ha a gyű lölt pén zen
vet ték! Be kel lett vál ta ni temp -
lo mi pénz re.) A zsi dók hi vat -
koz tak Is te nük til tó tör vé nyé re:
„Ne csi nálj ma gad nak fa ra gott ké -
pet… Ne imádd és ne tisz teld…”
(2Móz 20,4–5)

Az evan gé lis ták sze rint a fa ri -
ze u sok ürü gyet ke res tek Jé zus el -
pusz tí tá sá hoz. Sza vak kal akar ták
tőr be csal ni; ezt Jé zus per sze
rög tön át lát ta és vissza uta sí tot ta,
kép mu ta tók nak ne vez ve őket. 

Elő ször is kér te, hogy hoz za nak
oda egyet a dé nár ból: ez zel de -
monst rál ta, hogy el len fe lei zse bé -
ből, lám, nem hi ány zik ez a meg -

ve tett és gyű lölt pénz. Hogy kér -
dez het ték hát tő le, hogy sza bad-e
dé nár ral adót fi zet ni, mi u tán ők
ezt na pon ta tet ték? Így pe dig a
kér dé sük fö lös le ges. 

A fa ri ze u sok per sze azt gon dol -
ták, hogy kér dé sük re csak két fe -
le let le het sé ges: igen vagy nem. S
eb ben rej lett a Mes ter nek ál lí tott
csap da! Ha igent mond, el vesz ti
hi te lét és meg be csü lé sét hí vei
előtt, az az le já rat ja ma gát. Ha

nem mel vá la szol, ak kor – mint a
ró mai ha ta lom el len sé gé nek – a
ga li le ai Jú dás sor sá ra kell jut nia.
Har ma dik út nincs! Nem kell nagy
fan tá zia ah hoz, hogy el kép zel jük,
mi lyen ár gus kí ván csi ság gal les ték
a fa ri ze u sok, mi kor fut be a nagy
Mes ter a ke lep cé be!

Hogy ért sük most már Jé zus fe -
le le tét? Va ló sá gos re gényt le het ne
ír ni azok ról a fan tá zia dús vagy ke -
vés bé szel le mes meg ol dá si kí sér le -
tek ről, ame lyek kel te le az írás ma -
gya rá zat tör té ne te. Va la ki azt
mond ta, hogy ez Jé zus egye ne sen
gu nyo ros til ta ko zá sa az el len,
hogy vi lá gi ügyek be akar ják őt be -
le von ni. Más kor sem vál lal ta,
hogy va gyon el osz tás nál dön tő bí -
ró le gyen (Lk 12,14). Más sze rint
ki mu tat ta meg ve té sét a ha mar el -
mú ló ál lam ha ta lom mal szem ben.

Le ve zet tek a jé zu si vá lasz ból
ál lam pol gá ri kö te le zett sé ge ket,
le ve zet ték a vi lá gi ha ta lom is te ni
ere de tét, a min den ko ri ál lam ha ta -
lom hoz va ló lo ja li tás fel ada tát,
mint ahogy a ha ta lom bí rá la tát is.
Volt egy ház atya, aki eb ből az adó -
fi ze tést mint a ke resz tény em ber
kö te les sé gét ol vas ta ki, s volt re -
for má tor, aki sze rint „aki az ál la -
mi ren det meg dön te ni akar ja, az
Is ten el len is lá zad”. 

Ám leg újab ban egy gö rög ige –
itt most az ige szót a nyelv ta ni,
szó faj ta ni ér te lem ben hasz ná lom
– szúrt sze met a ma gya rá zók nak:
„ad já tok meg” a csá szár nak sze re -
pel a mon dat ban, és itt a meg adás
a „fi ze tés” ér tel mé ben áll. A meg -
fe le lő igét vi szont így is le het for -
dí ta ni: „ad já tok vissza”. Eb ből va -
la ki ál ta lá nos pén z el uta sí tás ra va -
ló fel buj tást ol va sott ki. 

De leg messzebb re az a nem rég
el hunyt kor társ zsi dó ma gya rá zó
ment, aki sze rint Jé zus ra di ká li -
san ezt mond ta vol na: ad já tok

vissza a csá szár nak az át ko zott dé -
nár ját, ne fo gad ja tok el sem mi fé le
bib lia el le nes ér mét… Így Jé zus
nem akar ha tott ke ve seb bet, mint
a fenn ál ló po li ti kai rend del va ló
le szá mo lást! Ugyan ak kor lé te -
zett egy rész ben tit kos párt,
amely nem csak meg szál ló ró mai
ka to ná kat tett el láb alól, de hir -
det te a nyílt lá za dást is a ró ma i ak
el űzé se ér de ké ben. Ezek vol tak
a ze ló ták – de Jé zus nem tar to -
zott hoz zá juk!

Mi hát ak kor Jé zus mon da tá nak
az ér tel me? A vá lasz leg meg le -
pőbb ré sze nem is annyi ra az el ső,
mint in kább a má so dik fe le: ad já -
tok meg az Is ten nek, ami az Is te -
né. A fa ri ze us kül döt tek ezt nem
kér dez ték. Csa tá roz ni akar tak, ál -
sá gos mó don, egy gyű lölt rend el -
len, amely ben né ha még jól is
érez ték ma gu kat. S úgy gon dol -
ták, Jé zus ban eh hez szö vet sé ges
társ ra ta lál nak. 

De azt nem kér dez ték, hogy mi -
vel tar toz nak az Is ten nek. Pe dig „az
Úré a föld s an nak tel jes sé ge; a föld
ke rek sé ge s an nak la ko sai” (Zsolt
24,1; Ká ro li-for dí tás). Ne ki kell
meg ad ni a ne ki já rót: alá za tot,
tisz te le tet és en ge del mes sé get.
Kö vet ke zés kép pen ő az egye dü li
Úr, őt egye dül kell imád ni is. De
ez, úgy tű nik, nem okoz gon dot a
kér de zők nek, pe dig en nek kel le -
ne az el ső he lyen áll nia. Jah ve, az
ő Is te nük fél té keny Is ten. És kü -
lön ben is, ha a Mes si ás jön, új ra Is -
te né lesz a tel jes ha ta lom. 

Jé zus sza vá nak fél re ér té se az is,
ha be lő le azt ol vas suk ki, hogy a
ke resz té nyek és az ál lam vi szo -
nyá ról van itt szó, vagy az ál la mi
rend del va ló le szá mo lás ról. Mi -
 után a kér de zők el hagy ják Jé zust a
fe le le te hallatán, nyil ván csa ló -
dot tan, akár az ör dög, ami kor
meg kí sér tet te őt a pusz tá ban (Mt
4,11), ki de rül, hogy itt Jé zus az el -
ső pa ran cso lat tal vá la szolt. Ezt –
úgy tű nik – meg is ér tet ték, hi szen
csend ben el som for dál tak.

Is ten ügye eb ben a vi lág ban so -
ha sem le het for ra da lom ter mé ke.
De ugyan ak kor egy ál lam sem le -
het so ha egyen lő ér té kű az zal,
amit Jé zus hir de tett meg: az Is ten
or szá gá val. Ami kor te hát Jé zus
ki mond ta, hogy a csá szár nak ki já -
rót meg kell ad ni, csak min den na -
pi gya kor la tot ál la pí tott meg. De
hogy ezzel szin te egy szusz ra az
Is ten nek ki já ró meg adá sát is meg -
kö ve tel te, az azt mu tat ja, hogy el -
vá lasz tot ta Is ten tisz te le tét a na pi
pénz ügy le tek in té zé sé től: pén zét
ad já tok a csá szár nak, ez e vi lá gi,
min den na pi ügy. Tisz te let és imá -
dás csak és ki zá ró lag Is tent il le ti
meg. Kér dés azon ban, hogy a
pénz hasz ná la to tok köz ben nem
fe led kez tek-e meg Is ten ről és
tisz te le té ről.

Er re per sze azt le het mon da ni,
hogy így – bi zo nyos ér te lem ben
– Jé zus még is ki tér az egye nes
vá lasz adás elől. De más kor is
fenn tar tot ta ma gá nak a vá lasz -
adás jo gát és an nak ide jét. Ez zel
je lez te azt is, hogy a fa ri ze u sok
ál tal fel tett kér dés re va ló vá lasz -
hoz még nem jött el az ő órá ja.
Mert a kér dés nem tar to zik a leg -
vég sők kö zé. Az ő el jö ven dő or -
szá gá ban vég ér vé nye sen el dől,
hogy ott csak a mos ta ni fe le le te
má so dik ré sze lesz az egye dü li
mérv adó. Ak kor „Is ten lesz min -
den min de nek ben”.

Gé mes Ist ván

EZEN EL GON DOL KOZ TUNK…

Sza bad ság
és meg sza ba dí tás

Egy szer volt, hol nem volt, még az Ópe ren ci ás-ten ge ren is túl,
volt és van Ma gyar or szá gon, pon to sab ban Mis kol con egy Cso da -
ma lom. Ez a Cso da ma lom cso da lisz tet őröl cso da ga bo ná ból, és
cso da tet te ket is vég hez tud vin ni. En nek, akár hi szi tek, akár nem,
ta nú ja le het tem a már ci us 7-i hét vé gén.

Kép zel jé tek el, hogy a bá bos, akit meg hív tunk, az utol só perc -
ben le mond ta az elő adást. Na gyon meg ijed tem – de ak kor hir te len
eszem be ju tott a Cso da ma lom. Fel hív tam őket te le fo non, és ők
jöt tek: há rom fer ge te ge sen jó Vi téz Lász ló-elő adást hoz tak ne -
künk Ulm ba, Karls ru hé ba és Stutt gart ba. Mert hogy a Cso da ma -
lom bi zony báb szín ház!

Az elő adás egyé ni kez de mé nye zé sem re, a Würt tem ber gi Ma gyar
Pro tes táns Gyü le ke zet és az Er dé lyi Vi lág szö vet ség tá mo ga tá sá val
jött lét re, és a stutt gar ti ba ba-ma ma klub, a lud wigs bur gi ma gyar ovi
és a stutt gar ti ma gyar cser ké szet is szor gal ma san hir det te.

A ren dez vény mu tat ta a gyü le ke zet és a né met or szá gi ma gya -
rok sok szí nű sé gét és azt az óri á si ér dek lő dést, amely a me sék vi lá -
gá ba ve zet te el a gye re ke ket és fel nőt te ket. A me sék gaz dag
nyelv kin cse se gít a né met kör nye zet ben fel ne vel ke dő gye re kek -
nek a ma gyar kul tú rát meg is mer ni. Ez a gyü le ke ze ti mun ka azért
annyi ra fon tos, mert a rész ben már Né met or szág ban szü le tett
gye re kek kel anya nyel vü ket sze ret te ti meg. A ma gyar nyelv ápo -
lá sa a gyü le ke ze ti mun ka egyik fő cél ja, hi szen a gyü le ke zet jö vő -
je gyer me ke in ken, uno ká in kon mú lik.

Stutt gart ban mint egy száz har min can kí sér ték fi gye lem mel – ki -
lenc ven gye rek és negy ven fel nőtt – azt az iz gal mas tör té ne tet,
amely ben Vi téz Lász ló meg bir kó zik a szel le mek kel és az ör dö -
gök kel. Együtt druk kol tunk ne ki, vál ta koz va vi sít va a fé le lem től
és az öröm től. 

Az elő adás után Le i bin ger Ár pi és Ági tar tott a gye re kek nek já té -
kos tánc há zat, köz ben töb bek kö zött két szü le tés na pos gye re ket
is fel kö szön töt tünk. A jó elő adó te rem, a stutt gar ti pro tes táns
gyü le ke zet ott ho na öröm mel nyi tot ta meg ka pu ját az elő adás
meg tar tá sá ra, ezért há lás kö szö net il le ti.

Itt a vé ge, fuss el vé le, aki nem hi szi, az jöj jön el ok tó ber ben a
Mis kol ci Cso da ma lom Báb szín ház kö vet ke ző cso dá la tos elő adá -
sá ra. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár majd Lúd as Ma tyi!

Je kel f alus sy Na di ne

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK? 

2. Ami a csá szá ré,
és ami az Is te né

„Sza bad ság, sze re lem! / E ket tő
kell ne kem” – ír ta 168 év vel ez előtt
a sza bad ság hu szon éves köl tő je.
Nos, a sze re lem ről le het kü lön bö -
ző kép pen vé le ked ni, a sza bad ság -
ról nem: vagy van – ak kor tel jes –,
vagy nincs, ak kor szol ga ság, füg gő -
ség, rab ság van. 

A ke resz tény ség azt ta nít ja, hogy
hal lat lan kincs a sza bad ság. Ab ban
gyö ke re dzik, hogy Is ten nem fu tó -
sza lag-tö meg em bert te rem tett a
ma ga ké pé re, ha nem Ádá mot, az az
az egye di lényt, no meg job bik fe -
lét, Évát, min den élők any ját. Be lé -
jük kó dol ta, hogy sza bad, füg get len
lé nyek. Az alap ve tő mo dern em be -
ri jo go kért sík ra szál lók ezt min dig
is hang sú lyoz ták – ko ráb ban! Még -
is év ez re dek nek kel lett el tel ni ük
ah hoz, hogy a sza bad ság hoz va ló
jog ál ta lá no san ér vény re jus son.
Sok vér is folyt ér te, mint pél dá ul az
1848–49-es fel ke lé sünk ben, amely
a sza bad sá gért tör tént.

De köz ben na gyot for dult a vi lág,
és egy re in kább az az ér zé sünk,
hogy ez a sta bil nak lát szó épít mé -

nyünk a vi lág nagy ré szé ben egy ál -
ta lán nem kí vánt! A sza bad ság azt
je len ti, hogy ma gam fö lött sza ba -
don ren del ke zem. De ki mer né ma
száz szá za lé kos biz ton ság gal ál lí ta -
ni, hogy ná la ez így van? Mai éle -
tünk ren ge teg szö ve vényt, igát, hí -
nárt és meg kö tést rak ránk, és
ugyan csak ne ki kell fo hász kod -
nunk, hogy mind eze ket le ráz va él ni
tud junk ős ere de ti sza bad sá gunk kal.

És még va la mi ide kí ván ko zik.
Igen meg döb ben tő, ha rá jö vünk,
hogy Bib li ánk ban szin te még ma ga
a szó, a sza bad ság sem sze re pel –
fél tu cat nyi hely től el te kint ve!!! Ar -
ról pe dig szó sincs, hogy a sza bad -
ság va la hol is meg tár gya lás ra mél tó
ügy len ne. De ha nincs is szó sza -
bad ság ról, an nál több van va la mi től
vagy va la mi ből va ló meg sza ba dí tás -
ról. Fé lel mek től, gon dok tól, el len -
sé ges ke dé sek től, be te sé gek ből, ka -
taszt ró fák tól, bű nök től, ha lál tól.
Ezért kap ta Jé zus a ta lá ló Sza ba dí tó
ne vet, mert ép pen en nek a meg sza -
ba dí tás nak az elv égzé sé re ka pott
Is ten től meg bí zást, és küld te őt Is -
ten hoz zánk. 

De ak kor ez a tör té net egé szen
más ról szól, mint az ál ta lá nos em -
be ri jo gok meg kí ván ta sza bad ság -
ról. A mi el sőd le ges ba junk ugyan is
bel ső, lel ki rab sá gunk ban, meg kö -
tött sé günk ben van. Csak aki ezek -
től sza ba dít meg, az te szi a leg na -
gyobb jót ve lünk. Hogy a tő le ka -
pott, fel sza ba dí tott erő vel bát ran
mun kál kod junk az em be ri, sza bad -
ság hoz va ló jo go kért. Mint fel sza -
ba dí tot tak és mint fel sza ba dí tók.

Jé zus ezt egy szer egy he ves vi tá -
ban így fog lal ta össze: „Azért ha a
Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ság gal
sza ba dok lesz tek.” (Jn 8,36; Ká ro li-
for dí tás)

–RK–

Vi téz Já nos az Ópe ren ci án túl
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Ti be ri us ró mai csá szár
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„El jön a nap, ami kor fel épí tik fa la i -
dat, azon a na pon szé les re tá gul a ha -
tár” (Mik 7,11)

Gyi mes kö zép lo kon 2015 jú li u sá -
ban az ezer éves zöld ha tár kö ze lé -
ben ta lál koz nak a föl di (föld raj zi,
po li ti kai, tör té nel mi) és a lel ki (hit -
be li, er köl csi, nem ze ti sé gi) ha tá rok.
Ke res sük, ér tel mez zük, to lo gas -
suk, fe sze ges sük, szű kít sük együtt
a ha tá rok je len tő sé gét, po zi tív és
ne ga tív ho za dé ka it egy aránt!

Mit je lent szá mod ra, szá mom ra a
ha tár? Je lent he ti a de mar ká ci ós vo -
na lat, az el ve szí tett or szág ré szek
tra gé di á ját, az el vá lasz tó, szét hú zó
erőt, a tá vol ság tar tást, az el zár kó -
zást – de je lent he ti a jó ér zés, a biz -

ton sá gos élet, a ke resz tény er kölcs
és a pár vá lasz tás biz ton sá gát, a csa -
lá di élet és a nem zet ha tá ra it is. 

Ven dé ge ink lesz nek Ma gyar or -
szág ról, Szer bi á ból, Né met or -
szág ból. A ren dez vény cél ja a kö -
zös ség épí tés, -erő sí tés és eb ben a
mun ká ban ér té ke ink, va la mint
ha gyo má nya ink nép sze rű sí té se.
A meg hí vott elő adók a ke resz -
tény hit, a nem ze ti sé gi ön tu dat és
a cse lek vő sze re tet ge rin cén ve ze -
tik vé gig a ta lál ko zó ra ér ke ző ket.

A gyi mes kö zép lo ki skan zen és
pan zió csű ré ben, há za i ban és a
kör nye ző sá tor he lye ken, il let ve a
he lyi is ko lá ban lesz az el szál lá so -
lás-ét ke zés, az es ti tánc ház, bu li. 
A szom szé dos te lek re nagy szín pa -

dot ál lí tunk fel, itt zaj la nak majd a
köz pon ti te vé keny sé gek: áhí ta tok,
is ten tisz te le tek, elő adá sok, kon -
cer tek. Ré sze lesz a ta lál ko zó nak a
ki rán du lás a haj da ni zöld ha tár hoz. 

Nagy fi gyel met szen te lünk a ha -
gyo mány őr zés nek is, min den nap
lesz le he tő ség nép da lo kat, nép tán -
co kat ta nul ni, a részt ve vő fi a ta lok
meg is mer ked het nek az egé szen
egye dül ál ló gyi me si vi se let tel, ze -
né vel és tán cok kal, va la mint le he -
tő sé gük lesz be mu tat ni sa ját táj -
egy sé gük vi se le tét, szo ká sa it. 

Sze re tet tel hí vunk és vá runk
ezek re az al kal mak ra. (A je lent ke -
zés mód já ról ké sőbb adunk tá jé -
koz ta tást.)
A szer ve zők ne vé ben: KOSZ TA IST VÁN

Az Úti társ ol va só i nak kö ré ben
biz to san akad nak olya nok, aki k
az aláb bi kép szem lé lé se kor né mi
nosz tal gi át érez nek. Nos, a lap
szer kesz tő je es eté ben nincs ilyes -
mi ről szó, lé vén a lap szám meg je -
le né se kor – 1987-ben – még gyer -
me kibb tar tal mú új sá gok kö töt ték
le a fi gyel mét. 

Meg ha tó ér zés volt azon ban egy
ha gya ték fel tá rá sa kor meg ta pasz -
tal ni azt a kon ti nu i tást, amely nek az
új ság szer kesz té se ál tal jó ma gam is
ré sze va gyok. Csa lá dom ból töb ben
disszi dál tak nyu gat ra, akik nagy -
részt hit val lá sos evan gé li ku sok vol -

tak. Egy ilyen, kül föld re sza kadt ro -
ko nom hoz hat ta, küld het te (?) el
Bu da pes ten élő nagy szü le im nek az
Úti társ egyik szá mát. 

A már em lí tett kon ti nu i tást kü -
lö nö sen is érez tem, ami kor az új -
ság – ma di va tos szó val él ve –
layout ját meg pil lan tot tam, fő leg a
fej lé cet, amely a mai na pig pon to -
san olyan, mint egy kor. Büsz ke -
ség gel tölt el, hogy ré sze se le he -
tek egy olyan kö zös tör té net nek,
me lyet ná lam sok kal ta ta pasz tal -
tabb, sok kal töb bet át élt em be rek
kezd tek el ír ni…

Szűcs Pet ra

Hí vo ga tó a Köz-Ép-Pont er dé lyi
lu the rá nus if jú sá gi ta lál ko zó ra

A mai vi lág egy re sze mély te le neb -
bé vá lik. Nem zet kö zi leg is mert
szak em be rek – pszi chi á te rek, fi -
lo zó fu sok, lel ki ve ze tők – nyi lat -
koz tak ar ról, hogy en nek be lát ha -
tat lan kö vet kez mé nyei lesz nek.
Mert ez olyan, mint a rák be teg -
ség: ahogy ter jed, úgy ve szi el az
em ber től az iga zi élet örö mét.
A sze mély te len ség a sze re tet ha lá -
la. Ami kor az egyik em ber a má -
sik ban csak a sa ját hasz nát, ér de -
két lát ja, el in té zen dő ügyet, árut
lát, ak kor ott nincs élet.

A kö zös sé gi együtt lé tek – csa lá -
di, is ko lai, mun ka he lyi stb. – el vi -
sel he tet len né vál nak, mert az
egyik el uta sít ja, meg aláz za, meg -
ve ri, láb bal ta pos sa, tönk re te szi,
meg seb zi a má si kat. Mind ezek kö -
vet kez mé nyei le het nek a szen ve -
dő fél nél az ag resszív cse le ke de -
tek, esz te len rom bo lá sok, ön pusz -
tí tó szen ve dé lyek és a bű nö zés. De
lét re jö het nek kü lön fé le be teg sé -
gek is; a pszi cho-ne u ro im mu no ló -
gia már rég óta ál lít ja, hogy meny -
nyi re le rom bol ja az im mun rend -
szert az ál lan dó stressz, amely a
rossz kap cso la tok ból fa kad. Ami -
kor az em ber be le esik az ál lan dó
ön meg ve tés ver mé be, és el ve szí ti
ér ték tu da tát, er köl csi leg, fi zi ka i -
lag és szel le mi leg zu han le fe lé. 

Mi le het a ki út? Van-e meg ol dás?
Igen, van! Van va la ki, aki az

egész vi lá gon ké pes min den em -
bert meg gyó gyí ta ni, fel emel ni,
fel sza ba dí ta ni, bol dog gá ten ni. Ez
a va la ki a Szent lé lek Is ten!

A Szent lé lek az Atya és a Fiú
vég te len, örök, sze re tő ál lan dó
kap cso la tá nak az ál lan dó ih le tő je
és lét re ho zó ja. A Fiú örök től fog -
va a Szent lé lek ben sze re ti és ad ja
ma gát az Atyá nak, és az Atya is 
a Szent lé lek ben sze re ti a Fi út.

A Szent lé lek az Atya és a Fiú kö -
zöt ti kap cso lat Is te ne. Ál ta la szá -
mod ra is cso dá la tos le he tő ség nyí -
lik ar ra, hogy min den meg vál toz -
zon: el múl jon ma gá nyod, bel ső sé -
rü lé se id meg gyó gyul ja nak, meg -
szűn jön a ben ned rej lő ha rag és ag -
resszió.

A Szent lé lek lét re hoz za ben ned
azt a „gyö kér kap cso la tot”, amely -
ből ki in dul va min den más kap cso -
lat meg szé pül. Pál apos tol ezt ír ja
a Ró mai le vélben (5,5): „Is ten sze re -
te te ki árad a szí vünk be a ránk árasz -
tott Szent lé lek ál tal.”

A Szent lé lek nél kül köd ben já -
runk; nem lát juk, hogy ki a mi
Atyánk, és ki a mi fe le ba rá tunk.
De ami kor a Szent lé lek be töl ti a
szí vün ket, min den meg vi lá go so -
dik. Kü lö nö sen az, hogy Is ten a
mi Atyánk, aki sze ret ben nün ket,
min den hi bánk el le né re, sőt vár
öle lő ka rok kal és dú san meg ra kott
asz tal lal (Lk 15,11–24). Ő nem uta -
sít el, nem aláz meg, mert tisz te li
sze mé lyi sé gün ket. Éle tünk leg -
fon to sabb dön té se a Szent lé lek
be fo ga dá sa.

Hozd meg te is ezt a dön tést, és
kérd új ra és új ra a Szent lel ket, hogy
tölt se el a szí ve det! Érezd át en nek
fon tos sá gát, fel is mer ve azt a tényt,
hogy a Szent lé lek nél kül min den
kap cso la tod ha lott, és ma gá ban
hor doz za a sé rü lés ve szé lyét.

A Szent lé lek ál tal új mó don vi -
szo nyul hatsz a má sik em ber hez,
fel is mer ve ben ne az is ten ké pű sé -
get, a bel ső szép sé get és a sze re- 
tet re va ló ál lan dó szom jú sá got.
A Szent lé lek ál tal új mó don te -
remt hetsz kap cso la tot Is ten nel,
ben ne és ál ta la részt ve hetsz a
Szent há rom ság öröm te li éle té ben,
min den ben föl is mer he ted Is ten jó -
sá gát, ha tal mát és böl cses sé gét.

A vi lág ön ma gá ban üres. A tár -
gyak nem ad nak vá laszt éle tünk
ér tel mé nek kér dé sé re. Mi nél több
do log gal vesszük kö rül ma gun kat,
an nál in kább nö vek szik ben nünk
a ki áb rán dult ság. Mert a tár gyak
(vagy az áru cik kek) nem ké pe sek
kap cso lat ra. Ezért aki csak rá juk
épít, az egy szer csak el kezd fél ni.
Be töl ti a szí vét az üres ség től va ló
fé le lem. Le het, hogy ügye sen tit -
kol ja egy ide ig, de a sze mé ben ott
lá tod az ál lan dó szo mo rú sá got, a
fé le lem szo mo rú sá gát.

Csak a sze mély tud egy má sik
sze méllyel kap cso lat ba ke rül ni.
De csak ak kor iga zi ez a kap cso lat,
ha át hat ja a köl csö nös sze re tet.
Mi vel a leg na gyobb sze re tet az Is -
ten szí vé ben van, ezért ve le kell
leg szo ro sabb kap cso lat ra lép ned.
Eb ből fa kad min den más kap cso lat
tisz ta sá ga és sze re tet tar tal ma.

Ám mint min den kap cso la tot,
az Is ten nel va ló kap cso la tot is fel
kell épí te ni. A Szent lé lek meg lát -
tat ja ve led Is ten szép sé gét, és el -
in dít ja ben ned a vá gyat, hogy ezt a
szép sé get mi nél job ban meg is -
merd. Ami kor az Is ten utá ni vágy
elég erős, ak kor meg szü le tik ben -
ned a je len lét lá tá sa. Fel is me red,
hogy az Úr mi lyen kö zel van hoz -
zád, és min den ese mény vagy sze -
mély ál tal té ged akar el ér ni. 

Ami kor már ál lan dó az ő je len lé -
té nek az is me re te ben ned, ak kor
egy re na gyobb egy ség re akarsz
lép ni ve le. Sem mit nem akarsz
meg tűr ni, ami el vá laszt tő le. Egy -
re erő seb ben aka rod, hogy már ne
te élj, ha nem Is ten él jen ben ned.
Tö ké le tes ön át adás ra vá gya ko zol.
Az lesz a bol dog sá god, hogy min -
den ben Is ten aka ra ta tel je sül.

Mind ez ter mé sze te sen nem
megy egyik nap ról a má sik ra. Az
ön ző „én” min dent meg tesz,
hogy el ke rül je a tö ké le tes ön át -
adás lé pé sét – mert hi szen ak kor
ne ki meg kell hal nia. De a Szent -
lé lek se gít, vé gig ve zet a buk ta tó -
kon, és lét re hoz za a tö ké le tes
egy sé get Is ten szí ve és az em ber
szí ve kö zött.

Eb ben van az iga zi bol dog ság!
Ezért kell hús vét után min den
erő vel tö re ked ni, küz de ni, vá gya -
koz ni a Szent lé lek után.

Nem csak a min den na pi imá ban,
ha nem ál lan dó an a szí vünk leg mé -
lyé ből kell hív nunk őt: „Szent lé -
lek Is ten, jöjj szí vünk be, igen
óhaj tunk!”

Ka to na Ist ván

For rás: http://tar.in fo tars.hu/ppl513/
pri vate/to rony or/IV_evf_1_2_ossze -
vont/pun kosd.htm

Szub jek tív

Hús vét tól pün kös dig

Te rem tő Lé lek, légy ve lünk!
Lá to gasd hí ve id szi vét!
Töltsd ma laszt tal a keb le ket,
me lyek nek al ko tó ja vagy.

Te, kit Vé dőnk nek mon da nak,
s mel lénk a ma gas Ég adott!
Tűz, élő for rás, sze re tet!
Te lel kek lel ki ola ja!

Aján dé kod dal hét sze res!
Te ujj az Is ten jobb ke zén!
Te, ki az Atya meg ig ért
sza vá val ál dod tor ka ink!

Gyújts fényt ér zé ke ink be! 
Öntsd
szi vünk be szent sze rel me det!
S mi ben nünk tes ti gyön ge ség,
örök erőd del iz mo sítsd!

El len sé gün ket űz zed el!
S a Bé két tüs tént hozd kö zel,
előt tünk jár va, mint ve zér!
S ke rül jünk min dent, ami árt.

Ál ta lad tud juk az Atyát,
s is mer jük, ad jad, a Fi út!
Te ben ned higgyük Szel le mét
mind aket tő nek vég te len.

Ezt tel je sít se az Atya,
s ve le egy lé nyü Egy fia,
aki ve led ural ko dik,
óh, Lé lek, min den szá za dig!

Ba bits Mi hály for dí tá sa

Hra ba nus Ma u rus
pün kös di him nu sza
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Minszk, Fe hér orosz or szág. A po -
li ti ka i lag „mel lő zött” or szág ba a
ró mai ka to li kus egy ház ta lál ta meg
az át tö rés út ját. Pi et ro Pa ro lin va ti -
ká ni kar di ná lis el he lyez te az épí -
ten dő va ti ká ni „kö vet ség”, az az
nun ci a tú ra épü le té nek alap kö vét.
A fe hér orosz ál lam ve ze tés en nek
en ge dé lye zé sé vel já rul hoz zá az
or szág ban élő mint egy más fél mil -
lió ró mai ka to li kus hí vő lel ki gon -
do zá sá hoz.

Alep pó, Szí ria. Egy gö rög ka to li -
kus pap ki ált vánnyal for dult az ül -
dö zött szí ri ai ke resz té nyek hez,
kér ve őket, hogy min den ül dö zés
és szen ve dés el le né re tart sa nak
ki. „Az Is ten sze rel mé re kér lek,
ne men je tek el, ma rad ja tok, mert
nél kü le tek a Kö zel-Ke let sát rak ba
bú jik vissza, és te vék re száll át” –
fe jez te be ki ált vá nyát. 

Stras bourg, Fran cia or szág. Gyász -
nap az Eu ró pai Uni ó ban: az Eu ró -
pai Par la ment 441 kép vi se lő je kö -

zül 184 emel te az alap ve tő em be ri
jo gok kö zé a mag zat el haj tást!!!
Még ál szen tebb a meg oko lás,
amely sze rint „a ha gyo má nyos ne -
mi sze re pek szem lé le te meg aka dá -
lyoz ta a nő ki tel je se dé sét, aki így,
mint em ber, nem me rít het te ki tel -
jes em be ri te het sé gét…”

Athén, Gö rög or szág. „A Pu tyin-
fé le irá nyí tott de mok rá cia ma ra -
di, mint aho gyan ez min den or to -
dox kö zös jel lem ző je… nem a 21.
szá zad nak va ló.” A szo ci a lis ta
Mar tin Schulz nak, az Eu ró pai Par -
la ment el nö ké nek ez el len az ar ro -
gáns és tá vol ról sem dip lo ma ti kus
nyi lat ko za ta el len for dult a köz -
vé le mény hez nyílt le vél ben a né -
met or szá gi or to dox püs pö kök
kon fe ren ci á ja. Az ilyen nyi lat ko -
za tok fel szí nes ség ről árul kod nak,
sér tők, ki re kesz tők, és min den
tár gyi la gos sá got nél kü löz nek.

Dar es-Sa la am, Tan zá nia. Több
mint két száz ku ruzs lót, il le gá lis
gyó gyí tót és sá mánt tar tóz ta tott
le a kor mány egy nagy tisz to ga tá si
ak ció ke re té ben, mi u tán ki de rült,
hogy az or szág ban új ra meg öl tek
egy al bí nó gyer me ket. A még min -
dig igen erős ba bo na ság és tu dat -
lan ság mi att tart ja ma gát a hi e de -
lem, hogy az al bí nók test ré sze i -
nek va rázs ere jük van, és a fo -
gyasz tá suk gyó gyí tó erő vel bír. 

Mün chen, Né met or szág. Az anya -
gi ja vak egyen lőt len el osz tá sá ról tu -
dó sí ta nak ku ta tá sok. Egy re nő azok
ará nya, akik nagy szü le ik től, szü le -
ik től örök lött va gyont hal moz nak
fel, anél kül hogy ér te bár mit is tet -
tek vol na. Szá mí tá sok sze rint a la -
kos ság sze gé nyebb fe le az össz va -
gyon egy szá za lé ka fö lött ren del ke -
zik, 99%-át vi szont a gaz da gok tart -
ják kéz ben. Éven ként mint egy 250
mil li árd eu ró cse rél gaz dát – örö kö -
sö dés ré vén.

Rü ti, Svájc. Egy ju bi le u mi gyű lé -
sen el hang zott val lás szo cio ló gi ai
elő adás sze rint az egy há zak és val -
lá sok jö vő je Eu ró pá ban igen bi -
zony ta lan. Szá mol ni kell a ke resz -
tény egy há zak tól va ló el tá vo lo dás
fel gyor su lá sá val, az isz lám je len -
leg he ves ter jesz ke dé sé nek le las -
su lá sá val, a budd hiz mus pan gá sá -
val és az úgy ne ve zett ka riz ma ti -
kus moz gal mak meg erő sö dé sé vel.

Ha van na, Ku ba. Car los Et ti el Gó -
mez Ab reu nyer te el az Arany kor
ne vű, ran gos gyer mek iro dal mi dí -
jat, száz ve tély tár sa előtt. Vi rág -
tün dér por cí mű leg újabb köny vé -
vel nagy si kert ara tott. Ab reu a
Herrn hu ti Test vér gyü le ke zet tag -
ja a kom mu nis ta or szág ban.

Va ti kán vá ros. Fe renc pá pasága óta
a vá ros ál lam dol go zói kö zött 13%-
ról 19%-ra nőtt a női fog lal koz ta -
tot tak ará nya. A kú ri á ban azon ban
tá vol ról sem ilyen jó a hely zet:
csak két posz tot töl te nek be nők. 

El spe et, Hol lan dia. Feb ru ár ban
új ra össze ült az a ve gyes ta nul má -
nyi bi zott ság, ame lyet a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség, a Men no ni ta
Vi lág kon fe ren cia és a Ke resz tény
Egy ség Elő moz dí tá sá nak Pá pai
Ta ná csa ho zott lét re. Az idei gyű -
lé sen a ke reszt ség ér tel me zé sé nek
kö zös meg ala po zá sá ról tár gyal tak.

Drez da, Né met or szág. Jus tin
Welby can ter buryi ang li kán ér sek
pré di kált azon a hét száz fős is ten -
tisz te le ten, ame lyen meg em lé kez -
tek a vá ros het ven év vel ez előt ti, a
szö vet sé ges lé gi erő ál tal vég re haj -
tott bom bá zá sá ról és ar ról, hogy a
Fra u en kirche tíz év vel ez előtt
csat la ko zott a há bo rút szen ve dett
vá ro sok kö zös sé gé hez.

Tal linn, Észt or szág. Ur mas Vi il -
ma evan gé li kus ér sek két új püs -
pö köt ne ve zett ki Jo el Lu ha mets
és Ti it Sa lumäe sze mé lyé ben. Az
előb bi öt es pe res ség ve ze tő je lett,
az utób bi az eu ró pai és orosz or -
szá gi észt szór vány gyü le ke ze te -
kért fe lel. 

Ecs mi a dzin, Ör mény or szág. Áp -
ri lis 23-án avat ják szent té a száz
év vel ez előtt a tö rö kök ál tal el kö -
ve tett nép ir tás ör mény már tír ja it
– ezt kö zöl te II. Ka rekin pát ri ár -
ka, az Ör mény Apos to li Egy ház
fe je nem ré gi ben meg je lent en cik -
li ká já ban. Em lé kez te tett a vé -
reng zés re, de so ra it ez zel zár ta:
„Is ten ke gyel mé ből né pünk fel tá -
madt ha lot ta i ból.”

Mi le se va-ko los tor, Szer bia. Nagy
til ta ko zá si hul lá mot vál tott ki Fi -
laret or to dox püs pök nek az a dön -
té se, hogy a ti zen két évet bör tön -
ben töl tő, a kö zel múlt ban nagy ne -
he zen ide ig le ne sen sza bad láb ra ke -
rült há bo rús bű nös nek, Vojisz lav
Se selj nek ma gas egy há zi ki tün te tést
ado má nyo zott. A ki tün te tés ne ve
Fe hér An gyal.

Ma inz, Né met or szág. Több ez -
ren tün tet tek a szí riai ke resz tény -
ség ki ir tá sa el len. Óri á si fel há bo -
ro dást vál tott ki az úgy ne ve zett
„Isz lám Ál lam” pro pa gan da vi de ó -
ja, amely ke resz té nyek le fe je zé -
sét mu tat ta be. 

Ki jev, Uk raj na. A há bo rús hely -
zet meg íté lé se csak nem meg old -
ha tat lan fel adat elé ál lít ja az
összes egy há zat. A ró mai ka to li -
kus püs pök ség „bar bár tett nek”
ne vez te Ma ri u pol vá ros meg tá -
ma dá sát. Az uk rán gö rög ka to li -
kus ér sek az ál do za tok meg se gí té -
sé re biz ta tott, a Moszk vá tól füg -
gő or to dox egy ház a bé két sür get -
te, az ön ál ló Uk rán Or to dox Egy -
ház „ter ro ris ta tá ma dás nak” ne -
vez te a vá ros lö vé sét, Ki rill
moszk vai pát ri ár ka pe dig a ci vil
la kos ság szen ve dé se i re hív ta fel a
fi gyel met. 

Drez da, Né met or szág. Hu szon -
öt ezer tün te tő vo nult fel til ta ko -
zá sul Eu ró pa „el isz lá mo sí tá sa” el -
len. Ku ta tók sze rint több szö rös
fé le lem ker ge ti az em be re ket az
ut cá ra: az „Isz lám Ál lam” bar bár
tet tei épp úgy ott van nak a hát tér -
ben, mint a kö zel-ke le ti me ne kül -
tek tö me gei – szá muk most már
csak nem fél mil li ó ra te he tő –; ri -
asz tó az uk rán há bo rú kö zel sé ge,
a sze rin tük rossz po li ti ka, no és az
egy ol da lú an tá jé koz ta tó, ma ni pu -

lált saj tó. A moz ga lom, amely nek
már több né met nagy vá ros ban
van nak cso port jai és meg moz du -
lá sai, az Eu ró pai Ha za fi ak a Nyu -
gat El isz lá mo sí tá sa El len ne vet vi -
se li (Pe gi da), s ez ki fe je zett prog -
ra mot je lent. Szer ve zői az egy há -
zak sze mé re ve tik, hogy hi tet le -
nek, Krisz tust nél kü lö zők, és el -
árul ják az (eu ró pai) ha zát.

La hor, Pa kisz tán. Egy-egy evan -
gé li kus és ró mai ka to li kus temp -
lom ban ren dez tek vér für dőt tá lib
ter ro ris ták. Az ép pen zaj ló is ten -
tisz te le te ken rob ban tot ták föl
ma gu kat az ön gyil kos me rény lők,
ti zen négy em bert meg öl ve, het -
ven nyol cat meg se be sít ve. Az or -
szág ban nem ez volt az el ső ilyen
bar bár eset, amellyel el akar ják bi -
zony ta la ní ta ni a ke resz tény ki -
sebb sé get. A 174 mil lió pa kisz tá ni -
nak mind össze két szá za lé ka ke -
resz tény.

Bad Wör is ho fen, Né met or szág.
Hein rich Be dford-Strohm ba jor evan -
gé li kus püs pök és a Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház (EKD) püs -
pök el nö ke fel hí vás sal for dult az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té -
hez, hogy a val lá si és et ni kai ki -
sebb sé gek vé del mé re lé te sít sen
„biz ton sá gi zó nát” a Kö zel-Ke le -
ten. Em lé kez te tett ar ra, hogy
száz év vel az ör mé nyek le mé szár -
lá sa után a tér ség ben újabb nép ir -
tás fo lyik; a Kö zel-Ke let tér ké pé -
ről egy sze rű en el akar ják tün tet ni
a ke resz tény sé get. Ez pe dig el fo -
gad ha tat lan.

Prá ga, Cseh or szág. A Cseh Test -
vé rek és a Cseh or szá gi Hu szi ta
Egy ház kö zö sen em lé ke zik meg a
hat száz év vel ez előtt mág lya ha -
lált szen ve dett re for má tor ról,
Husz Já nos ról. A köz pon ti ün nep -
ség Husz ha lá la nap já nak év for du -
ló ján, jú li us 6-án lesz a prá gai óvá -
ros ban. A re for má tort a kons tan zi
zsi nat al kal má val ítél te ha lál ra –
elő ze tes vé del mi ígé re te el le né re
– Zsig mond né met-ró mai csá szár
és ma gyar ki rály.

Stutt gart, Né met or szág. Me ne -
kült kál de us ke resz té nyek elő ször
ün ne pel tek is ten tisz te le tet Ram zi
Gar mou te he rá ni kál de us ka to li -
kus ér sek kel együtt. A Mar Shi -
mon Bar Sa ba i ról el ne ve zett kál de -
us egy ház köz ség nek ezer öt száz
tag ja van. Is ten tisz te le te i ket az
egyik he lyi evan gé li kus temp lom -
ban tart ják. 

Ber lin, Né met or szág. A lé lek szá -
mu kat te kint ve egy re gyen gü lő
né met tör té nel mi egy há zak nak
so ha nem volt még annyi adó be -
vé te lük, mint az el múlt év ben.
A gaz da ság erő sö dé sé vel és a jó lét
emel ke dé sé vel egyen lő arány ban
ré sze sed nek a gaz da sá gi be vé te -
lek ből az ál lam ál tal be haj tott egy -
há zi adók ré vén. A ró mai ka to li -
kus egy ház 5,6, míg az evan gé li -
kus egy ház 5,2 mil li árd eu ró be vé -
tel hez ju tott.

Fre i berg, Né met or szág. Pa ter
Le o nir Nu nes dos San tos, a he lyi
por tu gál ró mai ka to li kus egy ház -
köz ség ve ze tő je is ten tisz te le ten
ün ne pel te gyü le ke ze té vel, hogy a
fa ti mai Ma don na-szo bor má so la -
ta a ven dég lá tó né met ró mai ka to -
li kus gyü le ke zet temp lo má ban
ka pott he lyet.

Ham burg, Né met or szág. A mint -
egy 1,8 mil lió la ko sú vá ros ban 570
ezer evan gé li kus és 185 ezer ró -
mai ka to li kus él. Szá muk ra 162
evan gé li kus és 42 ró mai ka to li kus
temp lom áll ren del ke zés re. 50
me cset vár ja a musz li mo kat, 6
szen tély a budd his tá kat, 2 a hin -
du is tá kat és 1 zsi na gó ga a zsi dó -
kat. Itt mű kö dik a vi lág leg el ső
evan gé li kus ten ge rész misszi ó ja
is, amely nek ál dá sa it a vi lág ten ge -
rek ha jó sai több szö rö sen meg ta -
pasz tal ták. 

Ber lin, Né met or szág. Sta tisz ti -
ku sok sze rint egyet len volt kom -
mu nis ta or szág ban sem olyan ala -
csony az Is ten ben hí vők ará nya,
mint az egy ko ri Né met De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság te rü le tén
(14%). En nek el le né re az evan gé -
li kus és ró mai ka to li kus temp lo -
mok ban ma gas a ke resz te lé sek
szá ma. Evan gé li kus ke resz te lő
109, ka to li kus 94 volt 2014-ben a
vá ros ban. Még fel tű nőbb, hogy
az Irán ból, Af ga nisz tán ból me -
ne kült musz li mok kö zül so kan itt
fe de zik fel a ke resz tény ség szép -
sé gét és ál dá sát. A steg li tzi evan -
gé li kus temp lom ban két év alatt
há rom száz musz li mot ke resz tel -
tek meg.

Össze ál lí tot ta: G. I.

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyarországi Evan gé li kus Egyház
1085 Bu da pest, Üllői út 24. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Végh Szabolcs Maek-titkár
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

Hí rek, ki te kin tés
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