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Ötnyelvű istentisztelet Pöstyénben Mozdulj, segíts, szeress!
A mai Szlovákiában lévő Pöstyén
(Piešt’any) már a középkortól ismert gyógyfürdőjéről, amely a 19.
században kapott igazán hírnévre.
A reformáció hamar terjedt ezen a
vidéken, de az erős ellenreformáció megszüntette az evangélikus
hitéletet. A pöstyéni evangélikusok később a galgóci (Hlohovec)
gyülekezethez tartoztak.
Százhúsz évvel ezelőtt nagy változást hozott az ellenreformáció
után először megtartott evangélikus istentisztelet. A történelmi jelentőségű esemény előzménye az
volt, hogy Pauline württembergi
hercegnő egyik pöstyéni gyógykezelése alkalmával hiányolta a lutheránus istentiszteletet. Panaszával a galgóci Erdődy gróf jószágigazgatójához fordult – ő pedig a
magas rangú vendég kedvéért
megszervezte az istentiszteletet.
Ezen magyar nyelven Masznyik
Endre professzor, a pozsonyi
Evangélikus Teológiai Akadémia
igazgatója, a Luther Szövetség
tagja prédikált, a liturgiát pedig
Stromp László lelkész végezte.
A történelmi jelentőségű istentisztelet nyomán ismét kialakult
Pöstyénben az evangélikus élet,
gyülekezet jött létre, templomot
építettek.
Ennek emlékére gyűltek össze
május 17-én ünnepi istentiszteletre a pöstyéniek és a környékbeliek, és vendégek érkeztek Cseh-,
Lengyel- és Németországból, valamint Ausztriából is.
Jelzésértékű, hogy a Gyógyparkban megtartott jubileumi alkalom ötnyelvű volt: szlovák, magyar, német, cseh és lengyel.
A 20. századi szomorú események ugyan nem kerültek szóba,
de tudjuk, hogy az úgynevezett
„szlovák–magyar lakosságcsere”
során 1947–1949 között több tízezer magyart telepítettek át az akkori Csehszlovákiából Magyarországra, illetve szlovákot Magyar-

országról Csehszlovákiába. Így
érkezett Pöstyénbe és környékére is számos magyarországi szlovák. Az akció fő értelmi előkészítője Edvard Beneš csehszlovák
politikus volt, aki a német nyelvű
lakosság legnagyobb részét is eltávolította Csehszlovákiából.
Ilyen történelemi háttérrel igen
becsülendő, hogy a most már szlovák nyelvű evangélikus gyülekezet több nyelven rendezte meg az
ünnepséget.

Említésre méltó, hogy 1625. május 1-jén Pöstyénben hunyt el
Thurzó Szaniszló, Magyarország
nádora, aki a protestantizmus támogatója volt. Különösen is a külföldi egyetemekre járó diákokat,
valamint a galgóci evangélikus
gyülekezetet támogatta, ahova
annak idején a pöstyéni evangélikusok tartoztak…
Pál apostol szavaira gondolok
ebben az órában, aki a különböző
hagyományokból jövő római ke-

A Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokat hatodik éve szervezi meg a Magyar
Református Szeretetszolgálat.
A május 29–30-án lezajlott program lényege, hogy Kárpát-medence-szerte megmutassák: sokan képesek és készek segíteni a környezetükben élőknek.
A program célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében
az ország minden területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési vagy

ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. A valódi cél mindezt vidáman, közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve megvalósítani. A program
igyekszik rámutatni továbbá, hogy
bár a jelenlegi válság következménye lehet a családok bezárkózása,
magába fordulása, mégis törődnünk kell a környezetünkben élők
nehézségeivel.
Forrás: szeretethid.hu

A Szeretethíd után

A magyar nyelvű rész bevonását
igen szívén viselte egy Tótkomlósról odakerült idős szlovák férfi.
Az Ausztriai Magyar Evangélikus
Gyülekezetet a jelenlegi helyettes
lelkész, egyben az ausztriai Luther Szövetség elnöke – e sorok
írója – képviselte. (A szövetség
hozzájárult a pöstyéni templom
tatarozásához.)
Magyarul és németül tartott üdvözlőbeszédében többek között
kiemelte: „A keresztségben vagyunk összefonva, bárhonnan is
jöttünk, bármilyen nyelven is beszélünk, bármilyen sorsot kellett
vállalnunk is a történelem során.
Isten igéje mindenkinek szól, és
szólnia is kell az anyanyelven,
mert azon a nyelven értünk legjobban. Az anyanyelven tudunk
nevetni és sírni és imádkozni…

resztényeknek a következőt írta:
»Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az
Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint meg van írva:
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.« (Róm 10,12–13) Ezek a szavak érvényesek mindmáig.
Pöstyén városának 1894-ben készült címerében egy mankóját kettétörő fürdővendég látható. Ez engem emlékeztet a Jézus általi gyógyításokra, főleg a béna meggyógyítására. Ezek a Jézus általi gyógyítások azt üzenik nekünk ma is,
hogy aki hisz Istenben, annak sokkal nagyobb esélye van a gyógyulásra, mint annak, akinek nincs
semmi reménysége. Tudjuk, hogy
a hívő ember gyógyítása sokkal
könnyebb, mint a nem hívőé.”
Fónyad Pál

Bácsfalusiak bukaresti kirándulása
Az erdélyi Bácsfalu evangélikus gyülekezete május 30-án kirándulást
szervezett Bukarestbe. Az alábbiakban e látogatás részleteiről olvashatunk.
Kirándulásunk első állomása a bukaresti evangélikus gyülekezet
volt, ahol Illyés Márton lelkipásztor fogadott bennünket, és ismertette a bukaresti magyarság és az
evangélikus gyülekezet történetét. A gyülekezetet az 1930-as
években a Bukarestben élő négyfalusi csángók alapították; első
felügyelője dr. Papp Béla bácsfalusi születésű orvos volt.
Különleges Illyés Márton helyzete, mert ő az egyetlen román ajkú evangélikus gyülekezet lelkésze is, és vasárnapról vasárnapra
magyarul és románul tart istentiszteletet. Bukarest hatalmas diaszpóra, a kétmilliós városban a háromszáz evangélikus szétszórva él.
A kedves fogadtatás után ellátogattunk a bukaresti magyar okta-

Ismét megrendezték a Szeretethíd napokat

tás fellegvárába, megnéztük az
Ady Endre Líceumot, amely ez
évben ünnepelte alapításának kétszázadik évfordulóját. Dr. Bencze
Mihály igazgató lelkes munkája új
perspektívát adott az intézetnek.
Említésre méltó, hogy a tantermek magyar tudósok, kiemelkedő
személyek nevét viselik, és létezik egy digitális könyvtár is,
amely lehetővé teszi, hogy online
lehessen a digitalizált műveket olvasni.
E látogatás után a Parlamentet
és a főváros fontosabb épületeit,
majd a magyar kulturális élet központját, a Petőfi Házat néztük meg.
Délután Biró Tivadar, a bukaresti református gyülekezet lelkipásztora fogadott bennünket, és
ismertette a református gyüleke-

zet életének legfontosabb jellemzőit. A lelkész elmondta, hogy feladatai közé tartozik nemcsak a
bukaresti hívek pásztorolása, hanem a pitesti-i és ploiesti-i hívek
lelkigondozását is ő végzi.
Ezek után bukaresti látogatásunk dr. Daniel Zikelinek, a szász
evangélikus egyház püspökhelyettesének és Andrei Pinte lelkésznek a
meghívására a szász evangélikus
gyülekezetben folytatódott, ahol
részt vettünk a németországi Altensteiger Vokalensemble kórus hangversenyén.
Öröm volt látni, hogy Bukarestben a magyar közösségek templomai, épületei és ingatlanai jó állapotban vannak, a gyülekezetek jó
gazdasági infrastruktúrával rendelkeznek, és olyan lelkészek
szolgálnak ottan, akik szívüken
viselik a tömbmagyarságtól távol
élők sorsát.
Forrás: evangnegyfalu.ro

Sokat tanultam tőletek, somorjaiak és mindazok, akik megtisztelte tek ben nün ket az zal, hogy
részt vettetek a Szeretethíd programján.
A rozsda makacs dolog. Amellett, hogy emészti a vasat, azt az
üzenetet is hordozza, hogy ami
ma még lé te zik, az hol nap az
enyészeté lesz. Ez alól nem kivétel sem az emberi test, sem amit
alkotunk, sem amit birtoklunk.
Jób könyvében olvassuk: „Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el.” (Jób 1,21) Ezt
üzente az a rozsda is a Corvin
Má tyás Alap is ko la ke rí té sén,
amelynek a mai napon közösen
nekifeszültünk.
Az enyészet ronda dolog. Elhagyott por ták be dőlt ke rí té sei,
megroggyant tetői és gazos udvarai tudnak még arról hosszan mesélni, hogy mit jelent az elmúlás a
ház nak, ame lyet egy kor nagy
gonddal ápoltak, csinosítgattak
gazdái. Eltűntek róla a szépség
jegyei, és öntudatlan romlásával
csúf ság ról pré di kál mind azok nak, akik szánakozva elhaladnak
mellette.
„Csalóka a báj, mulandó a szépség…” – konstatálja az agg Salamon a Példabeszédek könyve végén
(31,30), hiszen elég tükörbe néznie: egykor daliás, erőtől duzzadó
alkatát elcsúnyította az öregség,
megszégyenítette az erőtlenség.
Mi marad hát belőlünk, utánunk? Alkothatunk-e maradandót? Sőt, tehetünk-e egyáltalán
bármit is a mulandósággal szemben? Vagy jobb megadóan elfogadni a megváltoztathatatlant és
beletörődni a tehetetlenségbe?
Kortársaink nagyobb része egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a
kérdésekkel. Korunk bölcsessége
nem több annál, hogy „ez az élet,
élvezzük ki minden percét”. Holott testközelből ismerjük a rozsdát, az öregedést, az enyészetet.
Divat lett a nemtörődömség és a
felelőtlenség, aminek következtében szinte már alig vannak őrök,
akik éberen vigyázzák az értéket,
és küzdők, akik áldozatot hoznak.
Divatos magatartás lett az önzés,
amely miatt gazdátlanná, kifoszthatóvá és tönkretehetővé válik a
közös. A miénk.

Amikor kiötlői megalkották a
Szeretethíd programot, azt a célt
tűzték elé, hogy református közösségek vállaljanak szeretetszolgálatot a saját településükön. Mi itt,
Somorján egy kicsit nagyobbat
mertünk álmodni, és úgy gondoltuk, hogy mindenkinek adjuk meg
a lehetőséget szeretetből szolgálni.
Mert Somorja a miénk, függetlenül
attól, hogy ki katolikus vagy református, konzervatív vagy liberális,
MKP-s (Magyar Közösség Pártja)
vagy épp Híd-tag vagy -szimpatizáns – csak hogy az általános megosztottságunk jelzőit emlegessük.
Isten előtt teljesen egyformák
vagyunk, hiszen ő nem tesz közöttünk különbséget. Benne bízva hittük azt – bár nem nagy dolog letisztítani és átfesteni egy iskola kerítését –, hogy csak lehetőséget kell teremteni, és felszínre kerülnek a bennünk lakó érzékeny lélek maradandó értékei.
Nem csalódtunk, mert Istenben nem lehet csalódni. Sőt reménységünk felett – a számolók
szerint közel százhatvanan (!) –
tapasztaltuk, hogy nem emésztett fel mindent a korszellem, és
nem igaz, hogy a mi közösségünk
gyen ge. Csak olyan erő re van
szükség, amely képes ellenállni
az értéktelenséget hirdető világ
lélektelen eszméinek.
Ez az Isten ereje, amely képes
legyőzni a lustaságot, a szórakozás
és a kényelem bálványait, és képes
cselekvésre késztetni bennünket,
embereket. Amihez pedig Isten
ereje vegyül, az maradandó lesz.
Nem, nem a kerítésre gondolok,
hanem rátok, Kedveseim, akik ma
Istennek kedves szolgálatot vállaltatok szeretetből és felelősséggel.
Ezt a tanítást köszönöm nektek, és tiszta szívvel kívánom,
hogy az Isten ereje ne hagyjon el
titeket. Őrizze és táplálja hiteteket, hogy megmaradjatok, hogy
megmaradjunk. Most, tíz év múlva és mindörökké!
Őszinte hálával Isten iránt és
el kö te le zett sze re tet tel irán ta tok, szeretetből szolgálok.
György András
A szerző református lelkipásztor
(Somorja)
Forrás: Felvidek.ma
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3. Eltartás határok nélkül?
Sokak vigasztalására és hitének
erősítésére szolgált már a 127.
zsoltár, Bibliánk szerint Salamon
zarándokéneke. Ha ő ezt saját
használatára szerzette, akkor annál nagyobb ámulattal tölt el bennünket ez a gyönyörű költemény.
Úgy tudjuk, Salamon mérhetetlen gazdagságban és jólétben töltötte éveit. De ha mindezek sem
feledtették el vele, hogy a legcsodálatosabb város építésén is hiába
fáradoznak az Isten segítségét
semmibe vevők, akkor még mélyebben kell meghajtanunk fejünket a gazdag mágnás alázata és
mély kegyessége előtt.
A zsoltár első két verse nagy ellentétre épül: a házépítés, a város
őrzése, a korai felkelés a munkára, a későig tartó feladatvégzés, a
fáradságos kenyérevés – ez az
egyik pólus, amelyről rögtön kimondja a megsemmisítő verdiktet: mindez hiábavaló! A másik
pólusnak nincs jelzője, mert az határozott isteni kinyilatkoztatás és
félreérthetetlen kijelentés: „Szerelmesének álmában is ád eleget.”
(Károli-ford.) Körülményesebb
az új fordítás: „De akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget.”
Ezzel meg is elégedhetnénk, amíg
van gonddal vagy fáradsággal szerzett kenyerünk. Nincs probléma:
Isten azt ígéri az őt szeretőknek,

hogy eleget ad nekik. Méghozzá álmukban. Hiábavaló fáradozásukkal
úgysem viszik semmire, de ingyen,
azaz álmukban eleget kapnak.
Az elég, eleget szavakat félre is
lehet érteni. Például úgy, hogy Isten nekünk mindent megad. Tapasztalatok is azt mutatják, hogy
az ilyen azonosítás sorsdöntővé,
sőt végzetessé válhat, ha rájövünk, hogy nem mindent kapunk
meg. Még álmunkban sem.
Felvetődhet a gyanakvó kérdés:
üres ígéret marad hát az isteni teljes
körű gondoskodás? És akkor helytelen lesz a korabeli római katolikus fordítás is: „(Isten) minden bőséggel ellátja azt, akit szeret.” (Farkasfalvy-ford.) Luther fordítása
úgy hangzik, mintha az álomban
való ajándékozás pusztán a fáradságos kenyérevés ellentéte lenne:
„Ezt megadja barátainak álomban.”
Az Ószövetség görög fordítása is körülbelül ehhez hasonló: „Mindenkor
álomban ad az őt szeretőknek.” Egy
mai német magyarázó már így fordít: „Azt adja, ami helyes/jogos, azaz
valamivel egyező, annak megfelelő.”
Ténylegesen minden azon múlik, hogy mit jelent az itt használt
héber szó. A daj elegendőt, éppen
eleget jelent, vagy másodjelentésben a szükségletet. Isten tehát az
őt szeretőknek éppen annyit ad,
amennyi a szükségletüket kielégí-

ti. A szónak ilyen használatát találjuk 5Móz 15,7–8-ban is, ahol a
testvér megsegítésére történik intés: „…be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt; hanem örömest
nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, amennyi elég
az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik.” (Károli-ford.)
Amennyi elég az ő szükségére – ez
tehát a szó mélyebb értelme. Egy
magyarázó ezt így oldja föl: nem
azt adja Isten az őt szeretőknek,
amit kívánnak, hanem azt, amire
szükségük van. Nem más ez, mint
Jézus biztatása a Hegyi beszédben:
„…jól tudja a ti mennyei Atyátok,
hogy mind ezekre szükségetek van.”
(Mt 6,32; Károli-ford.)
Ezt az értelmezést támasztja
alá, hogy a héber mondatban van
egy szó (kén), amely helyeset,
megfelelőt, éppen odaillőt jelent.
De idekívánkozik a hetven évvel
ezelőtt mártírhalált halt Bonhoeffer mélyértelmű mondata is: „Van
beteljesedett élet, még ha nem is
minden kívánságunk teljesült.”
Isten tehát nem vehető rá bármire. Viszont bízhatunk abban,
hogy ő akkor és annyit mér ki számunkra, amennyi biztosítja szegény életünket. Ezért újszövetségi hangvételű ez a szeretetre méltó zsoltár és az üzenete.
Gémes István

Isten vonzásában

B

erlin egyik metrómegállójában várakoztam,
amikor megszólított egy húszévesforma fiú, és
tört angolsággal szállás után érdeklődött.
Magyaráztam neki, hogy egy közeli kollégiumnak van vendégszobája, de ezt nem egészen értette, ezért hát cifra magyarsággal hangot adott érzésének. Ez az irodalminak egyáltalán nem nevezhető kifejezés volt az, ami azonnal ledöntötte a kettőnk közötti
nyelvi korlátokat.
Bencéből ezután már dőlt a szó. Mesélt kalandos útjáról,
amelyre műszaki egyetemisták által „fabrikált” Interrail
vonatjeggyel indult el. Egy élményekben gazdag hónap
után derült ki, hogy a jegy hamis, őt pedig a semmi közepén
leszállították a szerelvényről. Pénze nem volt. A tiszta ruhából is kifogyott. Befogadtuk.
Néhány nap múlva már a budapesti Keleti pályaudvarról
telefonált. Aztán az elmúlt tizenkét évben mindig ő volt az
első, akitől valamilyen formában karácsonyi üdvözletet
kaptunk.
Pál apostolt idézve emberi kapcsolataink „felette nagy
titkok”. Nehéz megmagyarázni, hogy miért állunk valakivel szóba az utcán, és azt is, hogy kivel és miért barátkozunk. Az pedig még ezeknél is jóval nagyobb titok, ha Isten
lép kapcsolatba és áll szóba velünk.
Ez történhet egy metróra várva, a Balaton-parton vagy
bárhol a világon. És ez a találkozás aztán tényleg felette
nagy titok! Maga a csoda, hiszen hatalmas korlátokat és falakat dönthet le, vagy óriási távlatokat nyithat meg. Aki ennek a felette nagy titoknak a létéből valamit is megérzett,
akivel Isten akár csak egyszer is szóba állt, az ettől az emléktől többé nem tud szabadulni, és további találkozásokra
vágyakozik.
Erre a felette nagy titokra, az Istennel való találkozásra
érdemes várakozni: metrómegállóban, a Balaton-parton
vagy bárhol a világon…
Heinrichs Eszter

Folyamatos konfirmáció Lélek-jelenlét
„Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége:
az atyák” (Péld 17,6)
Öregnek érzem magam, ha arra
gondolok, hogy huszonkét éve volt
a konfirmációm. Fiatalnak érzem
magam, ha arra gondolok, hogy a
hétfői nyugdíjas-bibliaórán valaki
azt említette, hogy neki hetvenkét
éve volt a konfirmációja.
Elgondolkodtatnak a számok és
a mögöttük rejtőzködő tartalom.
Milyen szép is az, ahogyan generációról generációra megerősítést
kaphatnak fiúk, lányok! Magától az
Örökkévalótól.
Merthogy ő az, aki konfirmál.
Nem a konfirmandus, nem a szülők, nem a keresztszülők, és még
csak nem is a lelkész. Hanem maga
az Isten. És ha a szó eredeti értelmét vesszük, lehet konfirmáció egy
profán élethelyzetben, egy emberi
dráma kellős közepén, egy temetői
csendben, egy magányos éjszakán a
vonaton ülve vagy akár a szakadó
júniusi esőt nézve a teraszon.
Igen, ő az, aki megerősíthet, és
meg is erősít. Sokszor nem úgy,
ahogyan elképzeljük, sokszor nem
úgy, ahogyan elvárjuk, sokszor
nem úgy, ahogyan előírják egyházi
dogmák. Másképpen. „Csöndesen
és váratlanul átölelt az Isten” – ahogyan Ady Endre fogalmaz Az Úr érkezése című versében.
Konfirmáció. Megerősítés. Anynyira, de annyira szükségünk van
rá nap mint nap, mint egy falat kenyérre. Újra meg újra. És megtörténik. Hányszor és hányszor megtörtént! És nemzedékről nemzedékre vándorol a tapasztalat, hogy az
Isten a legváratlanabb helyzetekben is képes megerősíteni. És
annyira jó volt hallani a dédszüleinktől, a nagyszüleinktől, a szüleinktől, hogy miként tartotta meg,
segítette meg, erősítette meg,
konfirmálta meg őket az Isten egy
életen keresztül, újra meg újra.
Olyan lenyűgöző számomra,
amikor egy édesapa vagy édesanya
továbbadja a gyermekének azt,

amit ő is kapott. Fantasztikus kiváltság, hogy ezzel mintegy részese lehet ő is annak a konfirmációnak, amelyet alapvetően maga a
Teremtő visz véghez.
Vekerdy Tamás pszichológus
mondott el egy rövid mesét arról,
mennyire fontos, hogy a következő nemzedék is birtokolja azt a tapasztalatot, amelyet az előző
nemzedék is kapott az azt megelőzőtől. A kis mese egy legényről
szól, aki az erdőben egy nagy falhoz ért. Hátára rengeteg zsák és
mindenféle csomag volt felkötve.
Ám amikor észrevette a falat, elkezdte ledobálni a hátáról a holmikat, hogy ezek nélkül könnyen átugorja. Erre a fal elkezdett nőni és
nőni, egyre magasabb lett. Ám
amint elkezdte darabról darabra
újra felvenni a csomagokat, a fal
egyre alacsonyabb lett, és így csomagostul végül át tudta ugrani, és
folytatni tudta az útját.
Vekerdy ezzel próbálta illusztrálni, mennyire fontos az, amit magunkkal hozunk a múltunkból, a
szüleinktől, a családunktól, a felmenőinktől, és én hadd tegyem
hozzá: a vallási közösségünkből, az
egyházunkból, a gyülekezetünkből. Generációról generációra…
Mert hihetetlen erő van a továbbadásban. Én azt kívánom, hogy
merjük továbbadni, amit mi is kaptunk! Ezekben a nehéz napokban,
hetekben, így a tanév vége felé,
amikor még inkább érezzük az
erőnk, a türelmünk, az időnk végességét, legyen az életünk megerősítve, konfirmálva napról napra, újra
meg újra, általa, aki az átölelő Atya,
aki a szelíd Fiú, és aki a vigasztaló
Lélek! Legyen az életünk folyamatos konfirmáció!
Ámen.
Gáncs Tamás
Megjelent a Kelenföldi Evangélikus
Hírlevél 2014. nyári számában.

Ki dönti el, hogy mi lehetséges, és
mi nem? Ki tervezi meg az adott
utat, és ki engedélyezi a lehetőség
kipróbálását? Ki hagyja jóvá az indulást? Ki mondja meg, hogy merre forduljunk? Ki mondja ki a végső szót? Ezek és ehhez hasonló
kérdések elhangozhatnak a vezetéssel kapcsolatban egy konkrét
cél elérése érdekében megtett útvonal tervezésekor, de ugyanúgy
aktuálisak egy közösség, adott
esetben egy gyülekezet építésénél, jövőképének kialakításánál.
„Vezető beosztásban vagyok!”
– mondta viccesen és büszkén valaki a volán mögött ülve. S ha csak
ennél a képnél maradunk, és belegondolunk, akár meg is ijedhetnénk. Mert milyen kevésen múlhat egy baleset vagy annak elkerülése? Egy apró kormánymozdula-

dunk-e egy rövid fohászt az út
kezdetekor, s a célnál elhagyja-e
szánkat a hála és köszönet szava.
A napokban hosszú útra indultunk egy ismerős házaspárral. Én
magam a hátsó ülésen foglaltam
helyet az autójukban. Egész Magyarországot keresztülszeltük,
több állomás is akadt útközben.
Segítségünkre volt számos technikai eszköz: térkép, az útvonaltervező által megtervezett útvonal
kinyomtatva és a navigációs rendszer az autóban. Ezenkívül autóztunk olyan útszakaszokon, amelyek már ismerősek voltak vagy
nekem, vagy a vezetőnek. Egy
momentuma az utazásnak elgondolkodtatott.
Egy útkereszteződésben világosan mutatta a zsákutcatábla,
hogy lezárták az előttünk levő út-

ton, amely méterekkel, azaz pillanatokkal később végzetes lehet,
vagy éppen elkerüli a bajt. Töredék pillanatnyi elmélázáson múlik, vagy éppen a lélekjelenléten.
Sokat utazunk, és ezért bátran
vallhatom tapasztalatom alapján,
hogy valóban a lélekjelenléten,
azaz a Lélek jelenlétén múlik az út
sikere vagy kudarca. A célba érkezés szempontjából nem elhanyagolható, hogy milyen lelkülettel
indulunk útnak. Hogy elmon-

szakaszt. Kicsit megálltunk, tanakodtunk, és mégis nekivágtunk
abba az irányba. Magyarán, nem
hittünk a szemünknek. Vajon nem
így vagyunk-e mi is sokszor, amikor Isten éppen egy zsákutcatáblával térít le az általunk elképzelt útvonalról?
Végül egy helybéli segített, aki
tudta, hogyan lehet kikerülni az
útlezárást. Van, amikor semmilyen modern eszköz nem segít,
hanem arra kell hagyatkoznunk,

aki ismeri a környéket, és ki tudja
jelölni tapasztalata alapján a helyes útvonalat, hogy a zsákutcát
kikerülhessük.
Tudom, hogy sokszor elég egy
újonnan épített körforgalom, és
olyan elveszettnek érezzük magunkat. Merre is kell mennem?
Ezt a tapasztalatot kamatoztathatjuk a gyülekezetépítésben is,
amikor iránymeghatározásra, eligazodásra, célirányosságra van
szükségünk ahhoz, hogy a birtokunkban lévő eszközökkel hatéko nyan tud juk gya ra pí ta ni kö zösségünket létszámban és lelkiekben.
A vezetés nehéz feladat, és
nagy felelősséggel járó munka.
Körültekintően kell megvizsgálni
a múlt adta hagyományokat, szokásokat, és erőforrásainkat felmérve bátran tervezhetünk, de
nem mindegy, hogy ki vezet.
Körbebástyázhatjuk magunkat
a legmodernebb technikával, némely esetben kiderülhet, hogy a
gép meghibásodik. Eltévedünk a
szabadság látszatát keltő lehetőségek között. Bátran behajtunk a
zsákutcába is, mert saját szemünknek sem hiszünk. De mindezek a kerülő utak tanítanak minket óvatosságra, körültekintésre,
a cél újbóli felülvizsgálatára. S ha
valami elzárja a tovább vezető
utat, érdemes az ősi, jól bevált tapasztalaton alapuló útbaigazítást
kérnünk.
Valaki ezt mondta: ha Isten bezár egy ajtót, valahol megnyit egy
ablakot. S ha képesek vagyunk körülnézni, meg is láthatjuk az új lehetőséget.
Pünkösd táján itt az idő, hogy
újra a Szentlélek vezetését kérjük. Egyéni életutunkon s a gyülekezetépítésben egyaránt. Imádsággá lehet pünkösdi énekünk kérése: „Jöjj el, drága Vigasztalónk,
/ Térj hozzánk, szállj reánk, /
Légy mi gyámolítónk!” (EÉ 242)
Ihász Beatrix
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Mit tehet az egyén, a család és a kisközösségek?
Ember és bioszféra címmel rendezték meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének első környezetvédelmi világkonferenciáját 1972. június
5–16. között Stockholmban. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. Ennek apropóján adjuk közre az alábbi írást.
„Mit tehetnék én? Csupán egy vagyok a hét és negyed milliárd földlakó közül” – hangzik el gyakran
azok szájából, akik nem akarnak,
vagy azt hiszik, hogy nem tudnak
tenni a teremtésvédelemért.
Velük ellentétben én azt vallom, hogy ha csak kicsinek látszó
tettekkel is, de mindenki hozzájárulhat a teremtett világ állapotának védelméhez.
Ne becsüljük alá jobbítóképességünket! Hívőként a teremtésvédelmet nem Dávid Góliát elleni,
reménytelennek látszó kiállásának kell tekintenünk, hanem jó alkalomnak arra, hogy Isten segítő
szándéka rajtunk keresztül is érvényesülhessen. És ha Isten munkatársaként gondolunk magunkra, akkor máris egészen más színben látjuk az erőviszonyokat.
A kérdést világi szemlélettel
nézve azt mondhatjuk: az egyén
hatása valóban nem nagy, de sok
kicsi sokra megy. Ha sokan megtesszük, ami tőlünk telik, akkor a
hatás összességében már jelentős
lesz. Ne feledjük – még ha nem is

érezzük így –, mi, magyarok az átlagosan 3,2 hektáros ökológiai lábnyomunkkal a világ leggazdagabb
egymilliárd embere közé tartozunk, így fogyasztásunk és a környezetre gyakorolt hatásunk igen
jelentős. Ha csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, akár akkora javulást is elérhetünk, amely már
összemérhető egy, a világ szegényebb részén, például Kelet-Timoron élő ember teljes környezetterhelésével, akit csupán 0,4 hektár tart el.
Arra is láttunk példát, hogy
nagy szennyezőket, konszerneket vagy kormányokat egyéneknek sikerült változásra kényszeríteniük. Ha sok ember összefog, és
együtt hallatja a szavát valamiért,
vagy tesz valami ellen, az olyan
erőt képvisel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A mai kommunikációs lehetőségeket ügyesen
kihasználva sikerülhet annyi embert mozgósítani például egy gyártó
termékeinek bojkottjára, hogy azt
a döntéshozók még akkor sem
hagyhatják figyelmen kívül, ha

csupán a gazdasági szempontokra
koncentrálnak.
Hogyan és hol alakulhat ki a
tettre kész és tenni képes egyéni
hozzáállás? A családban, amely a
közösség alapélményét adja meg
tagjainak.
Gyerekként családunk működéséből merítjük azokat a mintákat,
amelyekből később felépítjük önálló életünket. Így van ez még ak-

séget jelenthetnek egy fenntarthatóbb életmód kialakításában.
E tudás átadásához hozzátartozik
a környezetre való odafigyelés, a
tanulás, a teremtett világban tapasztaltak megbeszélése, de az
olyan szokások gyakorlása is,
amelyek környezetkímélőbbé teszik mindennapjainkat.
Nem elég elméletben tudni, hogy
az átlag magyar háztartás ökológiai

kor is, ha mindenkinek vannak
emlékei a „na, ezt én biztosan másképp fogom csinálni!” elhatározásairól. A negatív minta is meghatároz, mint öntőforma a szobrot.
A családnak tehát az is feladata,
hogy tudatosítsa tagjaiban életünknek a környezetre és így
gyermekeink jövőjére gyakorolt
hatását, s megtanítsa azokat a viselkedésmintákat, amelyek segít-

lábnyomának negyven százaléka a
táplálkozásunk környezetre gyakorolt hatásából adódik. Fontos az
is, hogy a család tagjai közösen
megtapasztalják: heti egy-két húsmentes nap könnyen beleilleszthető a mindennapjainkba, és ez nem
jár keserű lemondással, hanem új
élmények forrásává válhat.
Ejtsünk még néhány szót a kisközösségekről is! Olyan közössé-

Neked szánt ajándék
„Még nyelvemen sincs a szó, Te már biztosan tudod, Uram” (Zsolt 139,4)
Mondok egy történetet, amit csak
én tudok, s csak velem történt
meg.
A minap, betegségből lábadozóban, elüldögéltem a nádasunk
partján. Különlegesen szép este
volt, és hálát adtam az Úrnak a sok
gyönyörűségért, ami körülvett.
Mindenfelé sárga nőszirmok nyíltak, a békák időnként rá-rázendítettek, sikerült meglátnom egy
eddig még csak hangjáról ismert
madarat, és eközben a háttérben
Rudi bácsi éneke szólt. Nem is kívánhattam többet, annyira megnyugtató volt így ücsörögni,
szemlélődni.
Mondtam is az Úristennek:
Uram, hogyan is lehet ilyen szép
minden, amit teremtesz? Taníts
engem a Te teremtményeiden keresztül, taníts figyelmesen szemlélődnöm!
Láttam egy kis fekete bogarat
is, épp az írisz nedveit szívogatta. Tudtam mindig, hogy létezik
a nő szi rom nak kár te vő je, de
most láttam először munkálkodás közben.
Miközben elégedetten hol ide,
hol oda kaptam a fejem a rengeteg
látnivaló közt, a szemem sarkából
egyszerre megpillantottam egy
íriszt, amely megmoccant. Kipattantak a szirmai, éppen abban a
pillanatban.
Azt gondoltam, hátha láthatnám, amint kinyílik egy virága,
nemcsak úgy fél szemmel, hanem
elejétől végéig, így aztán keresgélni kezdtem az előttem lévő hatalmas bokréta bimbói közt egy megfelelőt. Találtam is egyet, amelyik
feltételezésem szerint már igencsak nyílóban volt. Figyelni kezdtem, nem is mertem elkalandozni
másfelé, mert mintha mocorgott
volna. Ahányszor a szellő meglegyintette, mind közelebb és közelebb került a pillanat, amikor eleresztik egymást a szirmok. És

valóban, talán három perc sem telt
belé: az első szirom kiszabadult,
gyors moccanattal kinyílott.
Annyira boldog voltam, csak
mosolyogni tudtam.
Istenem, csupán még csak felsejlik bennem a gondolat, hátha
láthatnám a csodát, legtitkosabb
titkaid egyikét, és Te máris betekintést nyújtasz a mélyére.
Elhatároztam, végignézem, amint
teljesen kinyílik ez a virág, mert
még két szirma hátravolt. Körülöttem kergetőztek a madarak, kis
bogarak futkorásztak, békák mocorogtak, sok minden más, amit
szintén megnéznék. Egyszer csak
egy szép nagy méhecske is érkezett, és hangos döngéssel szállt virágról virágra. Szerettem volna
követni a tekintetemmel, de ekkor úgy éreztem, most megérthetek valamit, ha valóban tanulni
szeretnék az Úristentől: a világban oly sok csodálatos dolog van, ha
valamit szeretnél, és az Úr nagy szeretetéből azt meg is adja neked, arra
figyelj, és ne akarj folyton, mi több,
egyazon időben mást és újra még mást
is! Figyelj teljes erőddel arra az ajándékra, amit neked szán az Úr; hátha
még csak töredékét láttad, és máris
otthagynád egy másik darabkáért.
Legyen türelmed végigvárni a dolgok
menetét, ha egyszer már belekezdtél
valamibe, főképpen, ha azon az Úr
áldását látod.
Nem törődtem hát a méhecskével, bár igen szívesen elnézegettem volna. A virágra figyeltem,
akkor már nem vonhatott el semmi tőle. Soká kellett várnom, de
jött közben biztató jel. Hol egy
szélfuvallat hozott kis változást,
hol egy aprócska kis cimpa csappant ki a virágomon.
Így ücsörögtem húsz-harminc
percen át. Akkor hirtelen éreztem,
talán láttam: most kezd mozdulni,
most meg fog történni. És valóban,
egy pillanat műve volt, és az írisz

teljes szépségében kiragyogva
pompázott. Még szinte annyi időm
sem volt, hogy hálát adjak, hát mit
hallok? A döngicsélő méhecskét!
Egyenesen az én virágom felé tartott, és hopp, már benne is volt, aztán már tovább is szállt.
Mintha azt mondta volna az Úristen: Látod, mindent megkapsz,
még amit meg sem fogalmazol kérésben, csak a szemed, a lelked vágyódik
utána. Csak azt várom el tőled, légy
türelmes és kitartó, megkapod azt is,
amire nem is számítasz.
Amikor mindezt a csodát láttam, megköszöntem az Úrnak.
Megköszöntem a szépségeket, a
bőkezűségét, a tanítását, és hogy
megnyitott engem mindennek a
befogadására. Kértem, adja meg
nekem ezt mindig, életem során a
hétköznapokban is tudjak eszerint élni, és mutassa meg nekem,
mi a jó, és mi a rossz. Azt kértem
az Úrtól, tanítson engem felismerni a rosszat.
Nyitva volt a szemem, pedig
gyakran behunyom ima közben.
Most viszont ez utolsó kérésem
kimondása közben egy fekete bogarat pillantottam meg az én íriszemen. Az ormányosbogár, amiről csak épp fél órája tudtam meg,
az írisz kártevője. Az Úr ezt a kérésemet is meghallgatta.
Boldog voltam és pihent. Épp
aznap kezdtem el gyógyulni, és
tudtam, ha máskülönben nehéz is
volt a betegség, ma este annyit tanultam, amennyit talán egészségesen a nagy rohanásban csak hónapok, évek múlva fogtam volna fel.
Ez hát a történet, ami csak velem történt meg, most már azonban te is tudod.
Levente Dóra
Az írás megjelent Döbrentey Ildikó Beszélgetek az Úrral – 21. századi imák
című kötetében (Szent Gellért – Luther
– Ekhó Kiadó, Budapest, 2009).

gekre gondolok, amelyeknek tagjai rendszeresen találkoznak,
együtt tevékenykednek, és személyes kapcsolatot tartanak fenn
egymással. Nem tartoznak tehát
ide az interneten levelezők, fórumozók csoportjai, hiszen e közösségekhez tartozók kapcsolatai és
egymásról szerzett tapasztalatai
nem valódiak, nem személyesek.
A tényleges közösségek – amilyen például egy szoros baráti társaság, egy kórus, egy klub, de akár
egy társasház vagy egy utca lakóközössége – hatékonyan támogathatják tagjaikat ismeretek megosztásával, kölcsönös segítségnyújtással és azzal, hogy a közösséghez
tartozók jelzik egymásnak, betartják-e a közös normákat a teremtett
világ védelme érdekében. Nem
kell, hogy ez legyen a közösség fő
célja, de ha például egy horgászközösség tele kocsit szervez a tóra
menet, azzal nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást csökkenti, hanem
egyúttal erősíti a csoport tagjai közötti összetartozást, és újabb közös élményekre ad lehetőséget.
Tartozzunk néhány ilyen közösséghez, és tevékenyen gazdagítsuk a csoport életét!
Rohály Gábor
Megjelent az Új Ember 2014. augusztus 10-i számában

A fűtőrendszer
átmosása

J

ézus ezt mondja az evangéliumban: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) Szükségünk van
erre a bátorításra, mert bizony nagyon el tudunk fáradni.
A názáreti Jézus nyugalmat kínáló szava azért is hiteles, mert ő maga is tudta, mi a fáradtság. Egyszer a déli hőségben kimerülve ült le egy Sikár nevű település kútjához,
és egy samáriai asszonytól kért inni. Máskor mélyen aludt a
hajóban, még akkor is, amikor az viharba került. Aztán a keresztet hordozva kimerülten zuhant Jeruzsálem utcaköveire. Ezáltal Jézus megszentelte a fáradtságot, és hozzánk, véges energiájú emberekhez hasonlított.
Megfordítva is igaz: fáradtságunkban vele lehetünk
egyek. Ha módunk van nyári pihenésre, akkor az nem egyszerűen kikapcsolódás lehet, hanem sokkal inkább bekapcsolódás – tudniillik abba a világba, amelybe Jézus hív minket. A vele való közösségbe. „Jöjjetek énhozzám, mindnyájan” – ezt mondja. Ezért aztán nemcsak az enyhet kínáló
vízpartot vagy a hűvösebb hegyeket keressük, hanem Jézust. Őbenne teljesedik be a 23. zsoltár szava is: „Az Úr az
én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti…”
A fáradt embernek pihenésre van szüksége. Egyszer egy
lelkész szemléletesen fogalmazott, felidézve azt az időszakot, amikor templomuk fűtőrendszerét átmosták. Fűtött
az még így-úgy, de amikor kimosták belőle a sok iszapot,
vízkövet és rozsdalemezt, sokkal jobb lett a hatásfoka. Sok
minden lerakódik bennünk is, és Isten néha megálljt parancsol. Amíg ez az átmosás történt, mondta az igehirdető,
nem lehetett fűteni. Üzemszünet volt. Egy időre meg kell
állni, hogy utána jobban működjön minden.
Bizony, le kell lassulni. Életünk egyre inkább a gyorsaságról szól. A sportban, az üzleti életben, a médiában, de még az
egyházban is egyre nagyobb a sebesség Ám nem kell minden
áron beszállni a gyorsulási versenybe. A gyorsaság összefügg
a felejtéssel, a lassúság pedig az emlékezéssel. Néha kell a lassúság. A teknősbéka többet tud az útról mesélni, mint a nyúl.
A nyár lehetőséget ad arra, hogy a pörgő hónapok után legalább egy-két hétre lelassuljunk. Egy novellájában Milan
Kundera egy cseh mondással jellemzi az édes semmittevésben élő embert: „nézegeti a Jóisten ablakait”. Aki pedig a Jóisten ablakait nézegetheti, az nem unatkozik, az boldog. Abban az értelemben is, ahogy Gyökössy Endre írja: „Boldogok,
akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra.”
Fabiny Tamás
Elhangzott a Kossuth rádióban 2011. július 10-én.
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Hírek, kitekintés
Minszk, Fehéroroszország. Pavel
Ponomarev metropolita visszautasította egy papi csoportnak azt a
követelését, hogy a fehérorosz
egyháznak biztosítson nagyobb
függetlenséget Moszkvától. Szerinte fontos ez az ősi kapcsolat,
nem szabad változtatni rajta.
Leer, Németország. Az itteni református egyház 147 lelkészének
27%-a nő. Úgy számítják, hogy
2030-ra az arányuk eléri az 50%ot. Jelenleg az egyház 17 teológusa
készül a lelkészi szolgálatra, közülük 13 nő; a 10 segédlelkész közül 7 nő.
Ecsmiadzin, Örményország. A világ összes örmény ortodox püspöke összegyűlt a városban április 23án, hogy részt vegyen a száz évvel
ezelőtt mártírhalált szenvedett örmények szentté avatásán. A törökök által elkövetett népirtásnak
másfél millió örmény esett áldozatul. II. Karekin pátriárka apostoli
iratában hangsúlyozta: „Isten kegyelme által népünk feltámadt halottaiból.” Április 24. ezután a mártírok emléknapja lesz.

Windhoek, Namíbia. Az afrikai
or szág fő vá ro sá ban ren de zik
majd meg 2017-ben, a reformáció
kezdetének ötszázadik évfordulóján a Lutheránus Világszövetség tizenkettedik nagygyűlését.
Száznegyvennégy tagegyházból
várják a világ hetvenkétmillió lutheránusának küldötteit. A találkozó előkészítését célozta – többek között – az a konzultáció,
amelyet nemrégiben tartottak a
fővárosban.

Moszkva, Oroszország. Az Országos Vallásközi Tanács nyilatkozatban kérte, hogy a hatóságok
korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát. Erre való hivatkozással ugyanis egyre gyakrabban fordul elő, hogy az erkölcstelenség, libertinizmus, anarchia
képviselői durván megsértik a vallásos emberek érzelmeit, és konfliktusokat idéznek elő.

Vatikánváros. Az ördögűzők
nemzetközi egyesületének elnöke, Gabriele Amorth szerint két
lelki hatalom létezik: az egyik a
Szentléleké, a másik a démonoké.
A világszerte dúló keresztényüldözések, -kínzások és -öldöklések mögött ő kifejezetten a sátánt
látja. Nigériában eddig tizenötezer keresztényt és velük szimpatizáló muszlimot ölt meg ez a démoni hatalom.
Manchester, Anglia. A Lutheránus Világszövetség diakóniai csoportjának döntése alapján az Ukrajnai Evangélikus Egyháznak
több támogatást kell biztosítani.
A csoport tagjai tizenkilenc országból valók, és egyeztették a
végrehajtandó diakóniai terveket.

Magdeburg, Németország. A szászanhalti miniszterelnök szerint „társadalmunk túlélését” veszélyezteti
az alacsony születési arányszám. Jelenleg a szülőképes nők átlagosan
1,4 gyermeket hoznak világra, pedig
a fennmaradáshoz legalább 2,2 kellene. „A politikának végre rá kell
jönnie, hogy a család kérdése nemzetünk legégetőbb gondja” – jelentette ki.

Drezda, Németország. Az utóbbi
időben bevándorlásellenes, illetve
-párti tüntetésekről elhíresült városban mindkét oldalon megtalálhatók a keresztény gyülekezetek
tagjai is. A Szászországi Evangélikus Egyház most energikusan fellépett azért, hogy rábírja a két tábort az egymással való beszélgetésre. Felhívja a gyülekezeteit,
hogy mindent tegyenek meg a
szemben állók tárgyalóasztalhoz
ültetése érdekében. A menekültek segélyezésére az egyház négyszázezer eurót bocsátott rendelkezésre.
Malataya, Törökország. Százhárom bírósági tárgyalási nap után
sincs semmi remény arra, hogy valaha is elítéljék azokat, akik nyolc
évvel ezelőtt meggyilkoltak egy
keresztény misszionáriust. A török hatóságok a tettesek legtöbbjét már régen szabadon engedték
az előzetes fogvatartásból, és ítéletről eddig még szó sem volt.
Freiburg, Németország. Eberhard
Schockenhoff római katolikus morálteológia-professzor azt reméli, hogy egyházában lehetségesek
mélyenszántó reformok. Az időszerű és fontos reformok idejét
ugyan már elszalasztotta az egyház, de például ha most az újraházasodottak ügyében sikerülne
előrelépni, házasságukat egyházjogilag is elismertetni, akkor ez
már jelezné, hogy „komoly változásokra is készek vagyunk” –
mondta.

Washington, Egyesült Államok.
Négyszáz egyházi vezető felhívásban követelte a halálbüntetés
eltörlését. Hangsúlyozták, hogy a
kivégzés morálisan nem igazolható, ezért törvényellenes.
Lahore, Pakisztán. Egy tizennégy
éves fiút megkínoztak, benzinnel
leöntöttek és felgyújtottak, mert
keresztény volt. James Channan
dominikánus szerzetes, a helyi
„békeközpont” vezetője szerint
az elmúlt év novemberében hasonló módon öltek meg egy téglagyárban dolgozó keresztény házaspárt. A hatóságok rutinszerűen
mindig elítélik az ilyen szörnyű
tetteket, de sem a megelőzésükre,
sem a tettesek megbüntetésére
nem tesznek lépéseket.

az Egyesült Államokban negyvenöt év alatt 420 ezerről 154 ezerre
csökkent.
Frankfurt, Németország. Manfred
Lütz országosan ismert római katolikus teológus és pszichiáter élesen
bírálta a halálról való önrendelkezésről folyó vitát. Szerinte kérdés,
hogy ha magam döntök a halálomról, az tényleg szabadságnak nevezhető-e. „Humánus társadalomban
az embernek joga van ahhoz, hogy
ellentmondjanak neki, ha öngyilkosságot akar elkövetni” – mondta
egy előadásában. Szerinte nem az
asszisztált öngyilkosság esetében
történik önálló döntés, hanem az
úgynevezett hospice-házakban.
Ezekben nem az élet meghosszabbításáról vagy gyors befejezéséről
dönt önként és szabadon a beteg,
hanem a jó halálra készül fel.
Chipata, Zambia. A város utcáin
megjelent egy fehér ruhás, hosszú
hajú, fehér bőrű, szakállas férfi,
nyakában vörös sállal. Gyorsan elterjedt a hír, hogy Jézus van a városban. Az emberek elkezdtek az
utcán gyónni és imádkozni, mások csirkét, kecskét, birkát vittek
neki ajándékul. Meg voltak győződve róla, hogy a Messiást látják.
Csak később derült ki, hogy egy
ravasz olasz turistáról tételeztek
fel isteni tulajdonságokat.

Laxenburg, Ausztria. Népességkutatók eddig a 65 évesnél idősebbeket számították az öregek közé.
Most azt javasolják, hogy ezt a határt emeljék 80 évre. Ha a várható
átlagéletkor ma Németországban
férfiaknál 77, nőknél 82 év, akkor a
hatvanasokat középkorúaknak kell
nevezni. Számításaik szerint Európában 2050-ben a lakosság 20%-a
lesz öreg és 33%-a középkorú.

Stuttgart, Németország. Riasztó
jel, hogy a június 3–7. között megrendezett német protestáns egyházi napok, a Kirchentag szervezői

szinte korlátlanul mindenféle nézet, ideológia – néha a kereszténységgel ellentétes nézetek –
képviselőit is meghívták, de azt
megtiltották, hogy a városban élő
nagy messiási zsidó gyülekezet is
részt vehessen a rendezvényen,
és bemutatkozzék. A Smá Jiszráél
(Halld, Izrael) nevű gyülekezet
lelkésze keserű panasszal lépett a
nyilvánosság elé: „Eddig csak a
zsidók tagadtak ki bennünket,
most a legnagyobb protestáns rendezvény sem akar rólunk tudni…”
Pedig ez a Jézusban mint Messiásban hívő zsidó gyülekezet éppen
hidat szeretne verni zsidók és keresztények közé. A merev elutasítás ellenére szeretettel hívják a
résztvevőket pénteki „sabbat-istentiszteletükre” a Mainstrasse
69. alatti gyülekezeti otthonukba,
amelynek Adon Jesua, azaz Jézus
az Úr a neve.
Összeállította: GI

Moszul, Irak. A szinte teljesen
romokban heverő városból figyelmeztetett a szír ortodox egyház
érseke, hogy a közel-keleti keresztényekre ugyanaz a sors vár,
mint száz évvel ezelőtt az örményekre. Ezerötszáz év óta először
nem imádkozhatnak a még megmaradt keresztények saját templomaikban. Az úgynevezett Iszlám Állam nevű terrorista haderő
a bevonulásakor kihirdette: a keresztények vagy áttérnek az iszlám vallásra, vagy „védelmi sarcot” fizetnek, vagy megölik őket.
„Ezek a hordák úgy viselkednek,
mintha mit sem tudnának Istenről, emberségről, tisztességről.
S a világ ezt három éve nézi tehetetlenül” – mondta az érsek.
Tübingen, Németország. A helyi
evangélikus dómtemplomban idén
is megtartották azt az ökumenikus
istentiszteletet, amelyen azokra
emlékeznek, akik még életükben
kutatási célokra ajánlották fel a
testüket, illetve szerveiket. Valamennyiük nevét felolvassák, majd
szalagra írják, és elhelyezik az oltáron. Így teszik lehetővé, hogy a
hozzátartozók leróhassák kegyeletüket halottaik emléke előtt.
Georgetown, Egyesült Államok.
A helyi jezsuita egyetem kutatásai
szerint a tervezett vatikáni családszinódusnak sokkal inkább a
szentségi házasságkötések számának rohamos csökkenésével kellene foglalkoznia, mint az elváltak –
európaiak szerint oly fontosnak
tartott – újraesketésével. A római
katolikus házasságkötések száma
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