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Dombori anziksz

Erősítették a hitet
és a közösséget

Gondolatok egy családos tábor margójára

Evangélikus ifjúsági találkozó volt Erdélyben

FOTÓ: GÖNCZI PÉTER

Határaikat feszegették július 28–31. között Gyimesközéplok-Borospatakán erdélyi és magyarországi evangélikus fiatalok a második Közép-pont erdélyi lutheránus ifjúsági találkozó keretében. Előadások, koncertek, néptánc- és lovasíjászati bemutatók, kirándulás színesítette a
programot, a záró istentiszteleten pedig a résztvevők útravalót meríthettek lelkészek és közéleti személyiségek beszédeiből.

Már gyerekkoromban sem szerettem, amikor egy jól sikerült tábor
után a napok múlásával el kellett
távolodnom frissen szerzett élményeimtől. Ennek vélhető oka az,
hogy szeretem a „már nem – még
egy kicsit igen” érzést, amely a táborból hazaérkezés estéjét és az
azt követő napo(ka)t meghatározza. Szeretem azokat a pillanatokat, amikor még fülemben csengenek az ott énekelt dalok, amikor még elevenen él bennem minden: a találkozások, a beszélgetések, az önfeledt nevetések, az
ízek, a közös élmények azokkal,
akikkel néhány nap leforgása alatt
egy kicsit szövetségesek lettünk.
Mert lehet ugyan, hogy sokáig
vagy talán soha többé nem találkozunk, mégis közös titkaink vannak, melyeket senki más nem tudhat, vagy ha tudhat is, nem érthet.
Hasonlót érzek most is, pedig
már nem vagyok gyerek. Nem
szeretném elereszteni frissen
szerzett „kincseimet”. Letöltöm a
képeket a számítógépre, gondosan végignézegetem őket; az elmúlt napok történéseibe révednek a gondolataim.
És úgy látszik, nem csak én érzek így. Nyolcéves lányom azért
küld ki a szobából a táborból hazaérkezés másnapján, mert egyedül
szeretne itthon áhítatosat játszani. Beviszi a táborra készített
énekfüzetet és saját gyerekbibliáit. Kívülről csak annyit hallok,
hogy énekli az Olyan örömöt, mint
a forrás kezdetű éneket.
Pedig nem indult minden felhőt le nül. Meg ér ke zé sünk után
fél órával már szegényebbek lettünk egy szeretett napszemüveggel, amelyet a lányom a stégen
futkározás közben a többméteres vízbe ejtett. Mindez akkor
derült ki, amikor egy, a fiam által
„készített” makulát igyekeztem
eltakarítani egy vödörnyi felmosóvízzel, amely szerencsétlenül
ki bo rult, így fris sen bir tok ba
vett átmeneti otthonunkat elöntötte a víz. Mi jöhet még? – gondoltam.

És hogy még mi jött?
Meglátogattunk például egy tolnai, ma is működő kékfestő üzemet. Egy kedves néni fogadott a
háza kapujában, majd bevezetett a
műhelybe, és olyan lelkesedéssel,
ösztönös pedagógiai érzékkel foglalkozott velünk, mutatta be a
munkáját, hogy mindannyiunkat
magával ragadott. Azt is tudjuk
már, hogy miként kell felvinni a
papot a sasira, hogy azután szép
mintázatot kaphasson a kékítésre
még csak váró, fehér anyag.
A másnapi program egy szekszárdi bortanya felkeresése. A felnőttek
mesteri borokat kóstoltak, s ennek
folyományaként – csodálatosképpen – a gyerekek is olyan felszabadultak lettnek, mintha ők is kortyolgattak volna az erjesztett nektárból, pedig ők csak szőlőlevet kaptak. Fantasztikus vacsora, deszszertként mennyei mákos rétes.
Az élményleltár további része
élvezetes vetélkedő kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Az egyik részt
vevő család nagyszerű ötletének
köszönhetően egyszerre volt feladata gyereknek, felnőttnek, mindenki élvezte a versengést.
Minden reggel kávéval ébredtünk. Nem kellett semmit tennünk érte azon kívül, hogy sétáltunk néhány métert, és megnyomtunk a termoszon egy gombot,
amitől egy csapásra ott termett az
ébresztő fekete nedű a poharunkban. Természetesen valaki tett
azért, hogy nekünk az ott legyen.
És ha már itt tartunk, ugyanerről
szólt a titkos testvér játék is. Egymás
kedvében kellett járni, figyelmességekkel, kedves gesztusokkal, apróbb ajándékokkal kellett elhalmozni a kihúzott családot. Magamon félig-meddig mosolyogva felismertem
az igazságát a nyolcéves koromban
megtanult közmondásnak: „Jobb
adni, mint kapni.” Persze azért kapni is jó, ezt is átéltük nap mint nap a
titkos tesó jóvoltából.
Egy napon sárkányhajóztunk,
és igyekeztünk egyszerre evezni a
„Hopp-hopp-hopp!” felkiáltásokra. Ez is közösségi élmény volt.

Játszva tanultunk Bátán a fekete gólyákról, a dunai szivattyúzás
rejtelmeiről, és ügyeskedtünkügyetlenkedtünk a kicával (írókával), igyekeztünk sárközi mintákat felvinni egy előre kifújt tojásra. Nem lett olyan, mint szerettük
volna, de ez sem akkora baj.
Közben persze olyan is előfordult, hogy egy község főterén beálltunk egy sorba, ahol tíz percen
keresztül adtak ki egyetlen gombóc fagyit.
Unalmasan egyhangúak voltak
a reggelik a csupasz, szocreál étkezőhelyiségben. A gyerek cipője, zoknija, nadrágja, egyebe a nap
folyamán harmadszor lett csuromvizes vagy sáros, pedig már az
összes felvehető ruha a szennyesek között hevert.
De mindez nem tudta elrontani
a kedvünket. Mert már egy csapat
voltunk. Szívesen mentünk ki este
a kertbe – a gyerekek lefektetése
után – beszélgetni egymással, ha
épp el nem aludtunk velük. Örömmel szerveztük meg a gyerekeknek az utolsó estén a színdarabot
az öreg halászról és nagyravágyó
feleségéről. És a gyerekek is örültek, amikor meglátták szüleiket
viccelődő fekete gólyaként, bluest
éneklő kutyaként, „Fritz-spriccpohárnokként”, halászként vagy
akár házsártos asszonyként.
Derűvel töltötte meg a szívünket
a sok éneklés, az áhítat, mely mindig kapcsolódott a nap eseményeihez. A borozáskor az is eszünkbe
jutott, hogy Jézus a szőlőtő, mi pedig ennek a tőnek a vesszői vagyunk. A hajózás előtti izgalomban
arra is gondolhattunk, hogy a tanítványok is nyugtalanok voltak, míg
a Mester le nem csendesítette a tengert. A vízparton sokkal életszerűbben láttuk magunk előtt a zsoltárost, aki a folyóvíz mellé ültetett
fáról énekel.
Nem jó, ha vége van valami jónak. De az igen, hogy jövőre újra
lesz családos tábor. És ha kopik is
kicsit idővel, addig is elkísér minket az idei emléke.
– eszpé –

A záró istentiszteleten elhangzott
igehirdetésükben Végh Nimród és
Erzse Zsolt kolozsvári teológushallgatók interaktív bemutató keretében beszéltek arról, hogy kudarcként éljük meg, ha egy határt
nem tudunk átlépni, és sikerként,
ha átlépjük. Rávilágítottak a közösségi média építette határokra,
melyek a személyes kapcsolatok
rovására mennek, és hangsúlyozták, hogy hidak helyett falakat
építünk. Elmondásukból kiderült:
a Köz-ép-pont találkozón – a többi
fesztiváltól eltérően – a hangsúly
nem a tömegeken, hanem a közösségen van.
„Az igazán fontos határ az,
hogy benned él-e Isten, vagy magadra utalva élsz. Most tedd meg a
nagy határátlépést, de közben ne
feledkezz meg arról, hogy Isten
tanácsai olyan határok, amelyek
védőkorlátok a mi életünkben” –
buzdítottak a teológushallgatók.
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke szerint a fiatalok fon-

fő támogatójának, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettesnek az
üzenetét; mindketten fontosnak
tartották, hogy a hit megőrzésére,
a szülőföld megtartására és a közösség erősítésére hivatott találkozó létrejöjjön. Semmi sem fontosabb, mint hogy az ember megtartsa gyökereit, és a szülőföldön
maradjon – hangsúlyozta az államtitkár. A fiatalokat arra buzdította, hogy otthon a közösség kovászai legyenek, mert a közösségnek megtartó ereje van.
Kovács Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke az RMDSZ határainak tágulásáról beszélt. Partnernek hívta a fiatalokat és az erdélyi
keresztény ifjúsági szervezeteket
az RMDSZ társadalomszervező
munkájához, mert erre a politikai
párt egyedül képtelen. Élhető jelent és jövőt szeretne az RMDSZ,
ezt az ügyvezető elnök minden
magyar ember közös céljának nevezte. Borboly Csaba, Hargita Megyei Tanácsának elnöke arra kérte

tos szerepe, hogy bátran merjenek kérdezni, és ne törődjenek
bele mindenbe. A találkozó mottójául választott igeversben – „Eljön a nap, amikor felépítik falaidat,
azon a napon szélesre tágul a határ”
(Mik 7,11) – megfogalmazott falépítésről szólt, mely akkor válik
szükségessé, ha valamit előtte lebontottak, és az üresen maradt helyet be kell tölteni. „Ezen a találkozón lelki falakat építettünk,
melyek sarokköve Jézus Krisztus.
Ezekre a lelki falakra támaszkodva széles lesz a horizont” – mondta a püspök.
Soltész Miklós, a magyar kormány államtitkára személyes emlékeit elevenítette fel – diákként
maga is sok ifjúsági táborban vett
részt. Tolmácsolta a rendezvény

a fiatalokat, tegyenek azért, hogy
politikusaik naponta az érdekükben hozzanak döntéseket, itthon
maradásuk segítéséért.
Koszta István lelkész, a rendezvény főszervezője, „tábor-noka”
megköszönte a szervezőknek és
önkénteseknek, hogy a csapat
együttműködése lehetővé tette –
bár a munka nem volt könnyű – a
rendezvény sikerét.
Adorjáni Dezső Zoltán püspök
zárszóként megígérte: a Köz-éppont találkozónak lesz folytatása, a
következőre két év múlva kerül
sor. Mesterházy Balázs, a Szélrózsa
evangélikus ifjúsági találkozó szervezője pedig meghívta a résztvevőket a jövő évi magyarországi összejövetelre.
Forrás: Köz-ép-pont-sajtóiroda
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Családos tábor
apácai testvérekkel

Lapunk hasábjain több alkalommal
közöltünk írásokat, melyek az erdélyi apácai és a budapesti Deák téri gyülekezet testvérkapcsolatáról
adtak hírt. A még mindig élő kötelék meglétét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évi rendszeres
találkozások sorába néhány évvel
ezelőtt beépült egy újabb elem is: a
Deák téri gyülekezet családos táborának immár állandó résztvevői
az apácai lelkész házaspár és gyer-

mekeik. Idén július 26-ától augusztus 1-jéig a Tolna megyei FaddDombori egyik ifjúsági táborhelye
adott otthont a rendezvénynek.
A táborban tizenhét család volt jelen, így az összlétszám a hetvenhez közelített. (Rendhagyó írásunk a táborról az 1. oldalon.) Képünkön az apácai lelkészcsalád:
Simon László és Ilona, valamint
gyermekeik, Gergő és Zselyke.
SZŰCS PETRA felvétele

Meglepve
a megszokott által
„Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték” (Lk 24,31a)
Egy hűvös reggelen történt Washingtonban, az egyik zsúfolt
metróaluljáróban, hogy egy szegényes öltözetű fiatalember –
amolyan utcazenész – elővette a
hegedűjét, és játszani kezdett. Az
aluljáró biztonsági kamerája rögzítette mindezt. Bő háromnegyed
órán át hegedült, ezalatt körülbelül ezer ember hallotta, amint elhaladt mellette. Mindössze hét
ember állt meg pár percre, és még
tíz-tizenöt ember dobott néhány
centet vagy dollárt a hegedűtokjába. Így is összesen harminckét
dollárt keresett, amivel elégedett
lenne bármelyik utcazenész.
Igen ám, de az a muzsikus ott,
az aluljáróban a világ egyik legtehetségesebb fiatal hegedűművésze volt: Joshua Bell, aki egy több
mint hárommillió dollárt érő
Stradivarin játszott, méghozzá a
zeneirodalom kétségtelenül legkiemelkedőbb és legnehezebb hegedűműveit: Bach szólószonátái közül néhányat.
Ezt a rendhagyó koncertet a
The Wa shing ton Post na pi lap
szervezte meg, mert kíváncsiak
voltak, hogy egy hétköznapi környezetben felismerjük-e a rendkí vü lit. Az ered mény ma gá ért
beszél.
Talán nem csak én tapasztalom
azt, hogy manapság egyre nehezebb meglepetést okozni. Ennek
oka az lehet, hogy – hangozzék
bár ellentmondásnak, de – nem
vagyunk felkészülve rá. Mi általában már előre tudjuk, hogy mire
számíthatunk, és ha nem az következik be, akkor sem változtatunk
eredeti elképzeléseinken. Megszoktuk már, hogy egy aluljáróban lecsúszott, középszerű muzsikusok olcsó hangszereken értéktelen darabokat játszanak, és
az életünkben nincs helye a váratlannak, a meglepőnek, a mindent
átértékelő felismeréseknek.
Pedig nagy felfedezések mindig
akkor születtek, amikor az emberek meg tudtak nyílni a váratlan
számára, és hagyták magukat
meglepni. Erről szól a szerelem,

és ez a megtérés útja is. A rácsodálkozás, a meglepettség azon,
amit már százszor láttunk, hallottunk.
Megváltó Urunk magatartása
sokszor keltett megütközést azokban, akik nem voltak felkészülve a
meglepetésre, nem voltak nyitottak az Isten számára, hanem beleragadtak a saját teológiájukba és
ebből fakadó vallásos gyakorlatukba, amelyben nem volt már hely Isten számára. Nem voltak mentesek ettől a tanítványok sem.
Minket ma ugyanúgy jellemez
ez a magatartás. Mi sem vesszük
észre Bachot az aluljáróban. Nem
Isten kegyelmére építünk, hanem
önmagunkra: intellektuális teljesítményünkre, tudományos ismereteinkre vagy egykori megtérésélményünkre, amely már régen
nem jelent élő kapcsolatot Istennel a jelenben. Mindezek fontosak lehetnek, gazdagíthatják az
életünket és mások életét is, de
nem válhatnak életünk alapjává.
Mert amint azzá válnak, eltakarják a lényeget, és megakadályozzák, hogy felismerjük a meglepőt,
a rendkívülit, amelyet Isten készít
a számunkra.
A misszió ma egészen olyan,
mint Bach zenéje az aluljáróban.
Mert azok számára jelenthet üdvösséget a hirdetett evangélium,
akik képesek túllátni a körülményeken, és készek a meglepő befogadására. Akik – ahogy egykor
az emmausi tanítványok – először
talán öntudatlanul, de behívják
házukba, életükbe az élő Urat,
majd asztalhoz ülnek vele, és kezébe adják a kenyerüket. Ők átélhetik naponta a mindent új összefüggésbe helyező meglepetést:
Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték: Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.
Akik már felismertük ezt, lepjünk meg vele minél többeket,
szólaltassuk meg a leghatalmasabb
Mester legnagyobb művét, akár
alkalmas, akár alkalmatlan az idő!
Grendorf Péter

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

4. Akarsz-e?
János evangéliuma egyik megrázó
történetének tartom a harmincnyolc év óta beteg paralitikus (?)
meggyógyítását (Jn 5,1–15). Egykori palesztinai utamon legalább fél
tucatszor zarándokoltam el a most
fehér apácák őrizte bibliai Betesda
tavához. Festő barátaimat – eredménytelenül – biztattam már arra,
hogy fessék meg ezt a csodálatos
történetet.
A tudósítás szerint Jézus felment
Jeruzsálembe ünnepelni. A Juh-kapunál levő „alámerülő medencéhez” látogatott el, amelynek szélén
álló tornácokon „betegek, vakok,
sánták, sorvadásosak” a víztől való
gyógyulásukra vártak. Jézus egy –
valószínűleg – mozgásszervi fogyatékkal élőt választott ki, hogy meggyógyítsa.
A beteg harmincnyolc év óta hiába járt ide, a gyógyulás helyére, de
most Jézus megparancsolta, hogy
vegye vackát, amelyen feküdt, álljon fel, és járjon. Fordításaink nyoszolyáról, illetve ágyról tudnak, de a
megfelelő görög szó nem jelent többet szalmazsáknál vagy matracnál.
A sikeres esemény azonban igen
sok bonyodalmat okozott. Először
is megtámadható volt, mert a szent
szombaton történt. Érdekes módon
azonban Jézus leselkedő ellenfelei
ezt nem is kifogásolják, annál inkább azt, hogy a meggyógyított
ezen a napon „felveszi”, vagyis
hordja a matracát. Egészen pontosan az a kifogásolnivalójuk, hogy
matracát, amelyet eddig a medence
területén használt, most az élete
más területére viszi el. Ez pedig szigorúan tilos volt a törvény szerint.
Későbbi rabbinista előírások kínos pontossággal, csaknem szőrszálhasogatva határozták meg,
hogy mit, mikor, mennyit, hogyan
és hova szabad vagy nem szabad átvinni szombaton egy más területre.
Bonyolította még az is ezt az ügyet,
hogy a hirtelen meggyógyultból ki
akarják csikarni gyógyítója nevét,
az ő kilétéről viszont neki egyelőre
fogalma sincs.
Sorozatunkba azonban nem a
szépsége vagy a bonyodalmai miatt
vettük fel ezt a történetet, hanem
három feltűnő hiányossága miatt,
amelyek félreértésekre adhatnak
alkalmat.
Ismerjük az evangéliumokban
közölt gyógyítási eseteket, amelyek legtöbbje bizonyos sematikus
felépítést mutat: a beteg kér; Jézus
kérdez, majd gyógyít; esetleg a kö-

rülállók megdöbbenése; köszönetmondás, hálaadás. A Betesda tornácán azonban nem a beteg kéri gyógyulását, hanem Jézus tekint rá, mielőtt az bármire is kérte volna őt.
Emlékeztet ez a meglepődött
Nátánael esetére, akiről szintén azt
olvassuk, hogy mielőtt akár egy lépést is tett volna, Jézus már látta a
fügefa alatt ülni (Jn 1,49). De gondolhatunk Máriára is: Isten „rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára” (Lk 1,48); vagy a boldog apára, aki ölelésével messze megelőzi
elkódorgott fia kínnal előkészített
gyónó vallomását (Lk 15,20). Legjobb azért, ha itt egyszerűen az isteni „megelőző kegyelemről” szólunk, amelynek sem kiváltó okát,
sem kiválasztását nem ismerjük. Isten szuverén tettéről van szó –
szoktuk erre mondani.
Még szembetűnőbb, hogy ennek az egész történetnek a folyamán egyetlenegy köszönő vagy
hálaadó szó nem hangzik el. Igaz,
erre máskor is volt már példa: amikor a tíz meggyógyított leprás közül összesen egynek jutott eszébe,
hogy visszagyalogoljon gyógyítójához köszönetmondás céljából
(Lk 17,11–19). De az esetek többségében hála, dicséret, köszönetmondás a felelet a meg nem érdemelt gyógyulásért.
A köszönetmondás köztudomásúlag nem erős oldalunk. Gondoljunk soha meg nem szűnő fáradozásunkra, amellyel gyermekeinket rá
kell neveljük: „Köszönd meg, gyermekem…”
A harmadik megfigyelés erősen
vitatott. Jézus megkérdezi a beteget, hogy szándéka-e a gyógyulás.
Első pillantásra elég furcsán hangzik már maga a kérdés is: mi más lehetne leghőbb vágya a betegnek,
mint éppen ez?! De a mi betegünk
válasza még ennél is furcsább:
Nincs emberem…, s mire a medencébe jutnék, más már megelőzött…
Ez a válasz többféleképpen is értelmezhető. Például: harmincnyolc
éve jár oda ez az ember, eddig semmi csoda nem történt vele. Miért
történne most? Ez lenne a letargia, a
lemondás hangja, tiszta fatalizmus. –
Vagy: oka kilátástalan helyzetemnek nem én vagyok, hanem mások;
senki se hajlandó odacipelni a kellő
pillanatban a vízbe… Ez felelősségáthárítási kísérlet magamról másokra.
De ez a válasz nem válasz! Legalábbis nem az elhangzott kérdésre:
akarsz-e meggyógyulni? Talán job-

ban értjük, ha így fogalmaznánk: te
akarsz-e meggyógyulni?
Mert nem azt kérdezte a Mester,
hogy beletörődött-e harmincnyolc
éve tartó betegségébe, vagy hogy
jól érzi-e magát ebben az állapotában. (Egy modern kori dráma feszegeti azt a kérdést, hogy vajon
boldogok voltak-e Jézus meggyógyítottjai, amikor rájöttek, hogy ezután már egészségesen mégsem állhatnak ki az utcasarokra koldulni.)
Azt se kérdezte a Mester, hogy
meg tudná-e nevezni gyorsan azt a
bűnbakot, aki tulajdonképpeni oka
annak, hogy szenvedése ilyen hoszszan tart!
Akarsz-e meggyógyulni? – ez
volt a félre nemigen érthető kérdés.
Akárcsak a Bartimeusnak (Mk
10,51), a Jézus követésére vállalkozónak (Mk 8,34), a Zebedeus fiainak (Mk 10,35) elhangzó kérdés!
(Kár, hogy új fordításunk mindezeket „szeretnél-e?” kifejezésre enyhítette!) Sőt: Isten akarata nem lehet alku tárgya; Jézus a tanítványaival együtt akarja elfogyasztani a
húsvéti bárányt (Mk 14,12). Ugyanezt a határozott akaratnyilvánítást
várta el Jézus a betegtől.
De a válasz elmaradt. A beteg
megszokta, hogy úgyis mások döntenek fölötte? Nem mert határozott igennel felelősséget vállalni
magáért? Esetleg félt, hogy mi lesz,
ha mégis meggyógyulna?
Pedig a kérdés ott lebeg minden
kor betege előtt: mert a gyógyulást a betegnek magának is akarni
kell. Jó a szédületesen fejlődő orvostudományba vetett bizalom,
kincs a megbízható, jó orvos. De a
beteg saját, határozott akarata
nélkül ők se mennének sokra.
Még a szupermodern orvosi művészet világában sem. Határozott
igen mutatta volna meg azt, hogy a
beteg felelősséget akar vállalni
magáért. És nem hozakodik elő
mások okolásával…
Ezért a történet „hiányosságairól” csak eltereljük a figyelmet, ha –
szokás szerint – a kitérő mondaton
elmélkedünk: „nincs emberem”.
Hogy aztán a segítés szükségességéről, diakóniai feladatokra buzdításról prédikáljunk, vagy éppen a
segíteni nem akarás sajnálatos áldozataként tüntessük föl a betesdai
beteget. Mert ez mellékvágány.
Félreértésen alapul. A betesdai medence szélén másról volt szó.
„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn
5,17) Ezt tette Jézus. S ezt a konokul másról beszélő sem tudta megakadályozni. És az eredménye:
„Íme, meggyógyultál…”
Gémes István

Hit és hitetlenség határán
Hiszek hitetlenül egy Istenben,
mindenható Atyában,
Mennynek és földnek
teremtőjében.
A mennyet még csak-csak, hiszen
ott minden harmonikus.
De ezt a földet is?!
Ahol ember embernek farkasa?
Hiszek hitetlenül Jézus
Krisztusban…
Jézusban még csak-csak, hiszen
nagy tanító volt,
meg orvos meg barát meg költő…
De hogy ő Krisztus is lett volna?
Mi az, hogy Isten egyszülött Fia,
meg hogy fogantatott
Szentlélektől?
Szűz Máriát jó, ha kihagyjuk ebből,
elég, ha én belekerültem ebbe, mint
Pilátus a Krédóba.
A megfeszítést és a halált brutálisnak
tartottam már Mel Gibson fimjében is,
a pokolraszállást pedig végképp
nem értem.

A feltámadást és a mennybemenetelt meg hagyjuk a papokra!
Hiszek hitetlenül Szentlélekben…
A lélekben még csak-csak, hiszen
szükség van valami földöntúli erőre.
De hogy ő szent volna? Meg harmadik isteni személy?
Meg aztán mire megyek az egyházzal, aminek nem is értem régies
nyelvét?
A szentek közösségével meg végképp hagyjanak békén!
A bűnök bocsánata jó lenne, hiszen
sokszor rám nehezedik valami megnevezhetetlen teher.
A test feltámadásával és az örök
élettel aztán már megint nem tudok
mit kezdeni.
Hiszek, segíts hitetlenségemen!
Akarom.
Gyermekem, ne a fejeddel próbálj hinni,
hanem a szíveddel.
Bízzál abban, akitől életedet kaptad.

Bízzál abban, aki megszabadít a rád
nehezedő tehertől.
Bízzál abban, aki közösségbe helyez téged.
Tézisek megtanulása helyett gyermeki
bizalom lehet benned.
Nem élsz hiába.
Nem ránt le az örvény.
Nem maradsz magadra.
Ne a fejeddel próbálj hinni, hanem a
szíveddel.
Bízom az egy Istenben, mindenható
Atyában.
Bízom Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában.
Bízom Szentlélekben és az egy keresztyén anyaszentegyházban.
Úgy legyen, ámen.
Fabiny Tamás
Az írás megjelent a Határ menti meditációk című kötetben (szerk. Szabó
Lajos, Luther Kiadó, Budapest, 2008).
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„Az egész szolgálat számomra tényleg öröm!”
Beszélgetés Mitja Andrejek muraszombati segédlelkésszel
Aki valaha is beszélgetett már protestáns lelkésszel, netán maga is az, minden kétséget kizáróan ismeri a
mondást: „A parókia falai üvegből vannak!” Ez a mondat általában negatív értelemben hangzik el, és azt
sugallja, hogy aki lelkészségre adja a fejét, az számoljon azzal, hogy a magánéletébe másoknak is betekintésük lehet. Létezik azonban egy másik olvasat is: tudomásul kell venni, hogy a lelkésznek morális felelőssége is van a gyülekezet életében, és személyes példamutatással is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy hitelesnek tartsa őt a rábízott nyáj. A szlovén anyanyelvű, magyarul néhány éve még szinte egyáltalán nem beszélő, ma viszont nyelvileg perfekt Mitja Andrejek azok közé tartozik, akik a fenti mondatot nem teherként,
hanem áldásként, lehetőségként élik meg.

– Szlovén anyanyelvűként hogyan,
milyen indíttatásból jelentkezett Magyarországon lelkészképzésre?
– Már általános iskolás koromban gondolkodtam a lelkészi pályán, de nálunk, mivel kicsi az
egyház, nem mehet az ember csak
úgy teológiára. És mivel nem volt
kilátásban akkor szabad gyülekezet, ezért nem is ebben az irányban tanultam tovább. Mezőgazdasági mérnöknek készültem, amikor jött a lehetőség, hogy elindulhatnék ezen az úton, azzal a feltétellel, ha Budapestre megyek
egyetemre. Ugyanis a kétnyelvű
magyar–szlovén lelkész, Skalics
Guszti bácsi már nem tudta ellátni
a szolgálatait, és a Magyarországi
Evangélikus Egyház is évek óta
szólította az egyházunkat, hogy
küldjenek valakit. Persze a nyelvtudásom akkor alapszintűnek se
volt mondható. Nagymamám csak
ennyit tanított nekem: enni, inni,
szeretni, más nem kell. Úgyhogy
elmentem Guszti bácsihoz, hogy
mit tegyek, hogyan tanuljak meg
magyarul, erre ő csak annyit mondott: Olvass, fiam! És hozzám vágott egy könyvet.
Valahogy így indultam… Otthagytam a szlovén egyetemet, és
készültem Budapestre, de annyira
féltem, hogy még az évnyitóra

sem mertem elmenni. Akkor még
nem tudtam, milyen nagy terveket tartogat számomra az Isten.
– Hogy teltek a teológusévek? Melyek voltak a legmeghatározóbb tapasztalatok, melyeket az egyetemi tanulmányai során gyűjtött?
– A nyelv miatt nehéz volt az
elején, de a társaim nagyon sokat
segítettek. És az egyetem is. Isteni csoda volt, hogy már a második
félévben képes voltam sikeres
vizsgákat letenni. Valahogy minden akadály elhárult. Pedig a nyelvektől féltem, hogyan fogom a hébert, görögöt magyarul megérteni. De teljesen alaptalan volt a félelmem, sokáig kedvenceim voltak ezek a tantárgyak. A tanulmányaim végére pedig a gyakorlati
tárgyak váltak a legfontosabbakká, szívtam magamba az információkat, tapasztalatokat, és már
vágytam arra, hogy élesben is kipróbálhassam magam.
– Jelenleg Szlovéniában szolgál.
Elmesélné, hogyan vezetett vissza az
útja szülőföldéjére, és milyen feladatokat lát el mostanában?
– Mikor Magyarországra jöttem, volt bennem egy kép a lelkészekről, tetszett ez a hivatás, ismertem az egyházat, mégis ilyen
messzire kellett eljönnöm, hogy
valódi elhívást kapjak, hiszen már
itt, az egyetemi évek alatt lett Jézus személyes Megváltómmá.
A magam erejéből semmire se jutottam volna, valószínűleg visszafordultam volna haza. Ám Isten
belenyúlt az életembe, és onnantól az egész küldetésem teljesen új
értelmet kapott. És az a lelkészkép is megváltozott bennem,
amellyel érkeztem. Itt hallottam
először, hogy a parókia falai üvegből vannak. Ezen nagyon elcso-

dálkoztam, mert otthon jobbára
olyan példákat láttam, ahol a család és a szolgálat nem igazán találkozik. E gondolat menetén jutottam odáig, hogy a diplomamunkámat a lelkészi házasságról, családról írtam Luther Márton és Bora
Katalin mint első evangélikus lelkészpár példája alapján.
Az egyetemi éveket összességében nagyon élveztem, sokat fociztunk a fiúkkal, sok barátot szereztem, szerettem a kollégiumi életet
is, még belső koordinátor is lettem a
hallgatói önkormányzatban. Szerveztünk teológusnapokat Szlovéniában, táboroztatások, szupplikációk – minden gyülekezetnek nagyon
hálás vagyok, ahol valaha is megfordultam. Egy évet Lipcsében is eltölthettem a feleségemmel, rengeteg anyagot gyűjtöttem a szakdolgozati témámhoz.
Nem is volt kérdés, hogy ne térnék vissza, hiszen rajtam kívül
nincsen magyarul beszélő lelkész
Szlovéniában. Ezt az azóta már
feleségemnek is elmondtam rögtön az első randevún: az egyetem
vége után vissza kell térnem, ennek tudatában jöjjön el a következő randevúra velem.
Jelenleg a második kápláni – segédlelkészi – évemet kezdtem
meg, ennek végeztével lesz itt egy
vizsgám és egy kisebb diplomamunkám, amelyek ha sikerülnek,
akkor kerül sor az ordinációra.
A mentorom Leon Novak muraszombati lelkész, mellette dolgozom egy csapat tagjaként, emellett Lendván látom el a kétnyelvű
lelkészi szolgálatot, egyelőre még
nem helyi lelkészként, és időnként Lentiben is megfordulok.
A kétnyelvű szolgálat nagyon
érdekes, nagyon élvezem is. Min-

den szlovénul és magyarul folyik
az istentiszteleten. Két nyelven
hangzik el a liturgia, mind a két
nyelven elmondom a prédikációt
is. Talán kicsit hosszabb, mint egy
átlagos istentisztelet, de közösségben ez nem gond. A hittanórákon magyar könyvet használunk,
de mindig két nyelven zajlanak.
– Melyek azok a területek, ahol a legtöbb örömöt, és melyek azok, ahol a
legtöbb nehézséget tapasztalja?
– Nem érzem azt, hogy különösebben bármi is nehézséget okozna. A kazuális szolgálatok azok,
amelyek számomra nagy végleteket foglalnak magukba. Mivel ez
itt egy kis közösség, nagy öröm,
amikor esketek vagy keresztelek,
de ugyanazzal a családdal természetesen a sírnál is találkozom.
Szeretem, hogy része vagyok a
gyülekezetnek, és ezért még inkább át tudom érezni ezeket az
örömöket, hiszen egyszer, nem is
olyan régen én is ott térdeltem az
oltár előtt. Csodás érzés volt. De
még nagyobb öröm volt, mikor a
kislányomat vittük a keresztelőmedencéhez. Még most is elszorul a szívem, amikor kisgyermekeket keresztelek, milyen felemelő érzés, és csodás ajándéka ez Istennek.
Másrészt nagyon szeretek a fiatalokkal és a gyermekekkel foglalkozni, idén elég sok hittan- és konfirmanduscsoportom is volt. Ezekkel a generációkkal nagyon jól megtalálom a hangot. Élvezem a velük
való szolgálatot. És minthogy valaha kétkezi munkásként dolgoztam,
szeretem a templom körüli munkákat is végezni, besegíteni.
A muraszombati templomban
sok turistacsoport megfordul, sokan Magyarországról érkeznek.

Mindig nagyon örülök, ha beszélhetek nekik egy kicsit a Muravidékről, és új emberekkel találkozom.
Mióta megszületett Olivija lányom, indítottunk egy baba-mama klubot is a gyülekezetben.
Rengeteg áldás van rajta, és felemelő érzés látni ezt a kis életet is,
ahogy mozog a többi gyerek között, együtt vezeti velünk a csoportot. Nehéz megfogalmazni, mi
az, ami igazán külön öröm vagy
nehézség lenne. Az egész szolgálat
számomra tényleg öröm! Nekem
nincs azzal gondom, hogy üvegből vannak a parókia falai, nem
akarom a családomat sem kizárni.
Mind a hárman együtt szolgálunk,
a gyülekezetek részei vagyunk, és
ennél nagyobb áldás nincs is talán.
– Végezetül: miben látja a békés
együttélésnek és annak a zálogát,
hogy ki-ki megőrizhesse a saját identitását?
– Nemrég pont arról prédikáltam a csodálatos halfogás története kapcsán, hogy a helyes istenismeret vezet el a helyes önismerethez, és az vezet végül az Isten szerinti helyes élethez és cselekedetekhez. Ha nem ismerem Istent,
ha Jézus nem személyes Megváltóm, akkor nagyon nehéz békességben élni. Hiszen legtöbben a
saját boldogságukért és a saját igazukért küzdenek. Ha az Isten fényében meglátom, mennyit is
érek, és ki vagyok valójában, akkor az identitásommal is tisztában
vagyok, akkor valódi kegyelemből élek, és teljesen más értelmet
kapnak a nemzetiségi kérdések is.
Nem a saját jogaimért harcolok, és
nem akarok másokat eltaposni.
Én arra törekszem, hogy minél
többen eljussanak erre a helyes
önismeretre, identitásra az evangélium által. És ha ehhez két nyelvet és két kultúrát kell használnom, hát megteszem, sőt kötelességem is, hiszen ezeket Istentől
kaptam. Nem akarom elásni a
szántóföldbe, sokkal inkább megszázszorozni szeretném.
Szűcs Petra

Szélesre tágult határok – szubjektíven
Körülbelül tizennégy órányi mikrobuszos, vidám, de fárasztó utazás után érkeztünk meg Pesthidegkútról Gyimesközéplok-Borospatakára, a Köz-ép-pont erdélyi
lutheránus ifjúsági találkozóra.
Odaérve rögtön eligazítást kaptunk, hogy elkerüljük a „bolondériát”, aztán regisztrálnunk kellett.
Gördülékenyen ment a bejelentkezés, mindenki kapott névkártyát, programfüzetet, karszalagot
és egy műanyag gömbbe zárt esőkabátot, amely mindenkit felvillanyozott: állandóan ki akartuk próbálni.
Gyönyörű volt a hely, a levegő
friss, de meleg, s csak este vált kicsit csípőssé az idő. Emiatt aztán
nem is bántuk, hogy mintegy
húszpercnyi sétára kaptunk szállást, annál is inkább, mivel így
csak szóbeszédből hallottunk az
éjszakai hangoskodásokról.
Egy hagyományos gyimesi faházban szállásoltak el minket, de
voltak, akik az iskolában vagy sátorban aludtak, nekik az éjszakai
lehűlés már nem volt olyan kellemes. A nem kevés és finom ételt,
amelyet a helyi asszonyok főztek,
a régi csűrben fogyasztottuk el.
Az elengedhetetlen étrend-kiegé-

szítőket, mint a jégkrém vagy a
„hagyományos gyimesi” banán, a
helyi kisboltban szereztük be.
A sűrű program keretében hallhattunk kerekasztal-beszélgetéseket is. A legnagyobb élményt
Kallós Zoltán, az élő legenda jelen-

közönség előtt kifejezett, más népek iránti gyűlölet között.
Az esti előadások, bulik fantasztikus hangulatban teltek, és minden
korosztály számára akadt megfelelő program. Első este a popzenét
kedvelők szórakozhattak a legjob-

tette, aki személyesen mutatta be
gyűjtéseit, így a helyi, gyimesi
kultúrát is jobban megismerhettük. Volt azonban két olyan előadás is, amelyeken a „Határok” témához kapcsolódva nem vált világossá, hogy vajon hol a határ a
krisztusi életszemlélet és a számmisztika, a csakrák vagy a fiatal

ban, a második este pedig a népi
kultúra jegyében telt. Vaszi Levente
és tanítványai fergeteges műsort
adtak, ízes, vicces mesékkel, gyimesi táncokkal, keserves és vidám
dalokkal. Előadásuk annyira tetszett mindenkinek, hogy sokan
azért vásároltak a találkozó pólójából, mert a bevételből ezt a csapa-

tot támogatták. Ezután jó hangulatú táncház kerekedett, amelyen
olyan sokan vettünk részt, hogy
alig fértünk be a csűrbe.
De a harmadik, a záróest volt a
csúcs. A Coverock Band régi slágereket játszott, nem is akárhogy.
Aki élt és mozgott, táncolt. Az
önkéntesek – a szervezők – is kiadták magukból az elmúlt napok
feszültségét, és a mindenféle rendű-rangú lelkészt is beleértve ropták, sőt még a mikrofont is megkaparintották egy időre.
Az idei Köz-ép-pont témáját a
határok adták, amit a résztvevők
köre is tükrözött, hiszen nemcsak
Erdélyből, hanem Magyarországról is jelentős számban érkeztünk.
Ehhez kapcsolódott a helyszín is,
hiszen mindössze kilenc kilométerre voltunk az ezeréves határtól, ahová a harmadik napon el is
gyalogoltunk.
Az első napon összeállított, körülbelül harmincfős rajokban indultunk el, és útközben különböző feladatokat kellett megoldanunk, amelyek egyáltalán nem
voltak egyszerűek. Vajon meg
tudja-e például mondani bárki,
hogy ha a DNS-ünket kiegyenesítjük, milyen hosszú lesz? Vagy

hogy Nóé parancsba kapta-e,
hogy a bárkára bálnát is vigyen
magával? Ha igen, akkor az legközelebb jöjjön, és segítsen nekünk.
Az út nagyon jól telt, de a napos
idő ellenére sietnünk kellett, mert
délutánra vihart jósoltak, így csak
egy kis zsíroskenyerezésnyi pihenőt tartottunk felfelé.
Ahogy felértünk a hegytetőre,
valóban „szélesre tágult a határ”,
lélegzetelállító volt a kilátás. Itt
egy rövid áhítatot tartottunk, és
indultunk is vissza. A túra is, és
maga a találkozó is igazi Köz(össég)-ép(ítő)-pont volt. Sok új barátot szereztünk a kézműves-foglalkozásokon is.
Az áhítatok, istentiszteletek különösen elgondolkodtatóak voltak, a zenei kíséret méltó hangulatot teremtett, mindenki együtt
énekelt. A prédikációk között volt
rap, éneklés, tornáztatás, műfaji
határokat is feszegetve ezzel. Valódi szabadságot jelentő jézusi falakat próbáltunk építeni s a világi
határokat rombolni, hogy értsük a
2015-ös Köz-ép-pont találkozó igéjét: „Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a
határ.” (Mik 7,11)
Prőhle Janka
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Hírek, kitekintés
Katmandu, Nepál. A nyolcezerhétszáz emberéletet követelő májusi földrengés az egész Himalája
hegységet elmozdította a helyéről.
A Mount Everest például három
centimétert mozdult el délnyugat
felé – érdekes, hogy a hegy egyébként éppen ellenkező irányban
mozog: évenként négy centimétert tesz meg északkelet felé.
Tübingen, Németország. Egy
teológiai diplomát szerzett nő
szakított egyházával, mert az itte-

ni római katolikus teológiai fakultáson elutasították a doktori
disszertációját. A város Lustnau
negyedében most ő „üzemelteti”
az ország legelső politeista, azaz
sokistenhívő templomát. Már áll
az épületben egy jégkorszaki Vénusz, egy dél-amerikai kígyóistennő és az indiai Káli istennő
szobra. Az üzemeltető nagy hírveréssel kínálja helyszínként a
templomot esküvőkre, temetésekre és mindenfajta rendezvényre, amelyekkel valamiképpen
„gyülekezetet” szeretne kialakítani. Ígérete szerint hamarosan germán istenségek is kerülnek az
épületbe, ám a templom legfőbb
alakja az egyiptomi istenpár, Ízisz
és Ozirisz lesz, úgy is, mint az antik világ „legvonzóbb képviselői”.
Oberammergau, Németország.
1634 óta ünneplik a városka lakói
egy súlyos járványból való megszabadulásuk emlékét Jézus szenvedéstörténetének színielőadásával.
A játék bibliai alakjait helyi lakosok
elevenítik meg, sőt a fafaragóktól a
technikai előkészítőkig mindenki
közülük kerül ki. Százezrek zarándokolnak el a világ minden tájáról,
hogy itt „élőben” éljék át Krisztus
szenvedéstörténetét. Az előadást
éveken át érték támadások a szövegek állítólagos antiszemitizmusa
miatt. Az idén újra vita támadt,
mert a rendezvény művészeti vezetője főmunkatársának egy huszonhat éves muszlim férfit választott, aki kisgyerekként mint statiszta már tizenhat évvel ezelőtt
szerepelt az előadásban.
Canberra, Ausztrália. Egy jelentés szerint 2010-ben világszerte 49
ezer ember esett a terrorizmus áldozatául, négy évvel később pedig már 180 ezer. A világ bruttó
összjövedelmének 13,4%-át, azaz
14,3 billió dollárt költöttek el
fegyverkezésre. A világ legbizonytalanabb, háború sújtotta országai Szíria, Irak, Afganisztán,
Dél-Szudán és Ukrajna. A legbékésebb országok sorát Izland, Dánia, Ausztria és Új-Zéland vezeti.
Genf, Svájc. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának közlése szerint
2014 végén 59,5 millió ember
kényszerült otthona elhagyására,
és lett menekültté. Ezzel szemben
csak 127 ezer ember térhetett
vissza lakóhelyére – ha a harcokban le nem rombolták.

Frankfurt, Németország. Mozgó
világban élünk, gyakran vagyunk
úton. A technikai fejlődés kényelmesebbé tette utazásainkat, de
hosszú útjainkon sokáig nélkülöztük a megfelelő „pihenőhelyeket”, ahol az utazás monotóniájából kikapcsolódhatunk. Ebből a
megfontolásból születtek olyan
kápolnák, templomok, amelyek
pihenésre hívogatják az utazókat.
Németországban 1894 óta áll a vonaton utazók rendelkezésére az
úgynevezett „Bahnhofsmission”,

és 1958-ban szentelték föl az első
„autópálya-kápolnát”. A majnafrankfurti repülőtéren 1972-ben
nyitotta meg kapuit az első repülőtéri kápolna. A repülőtér igazgatósága most azt kérte, hogy kibővített épületeiben is rendezzenek be hasonlókat.
Berlin, Németország. Az országba érkezett menekültek és gazdasági bevándorlók közül gondosan
ki kell válogatni azokat, akik számára létkérdés volt hazájuk elhagyása. Azt azonban, hogy ki a valóban politikai menekült, a bürokraták nem mindig ítélik meg idejében és igazságosan. Ilyen kétes

Tabhga, Izrael. Merényletet követtek el a Genezáret-tó partján
álló, német tulajdonban levő Kenyérszaporítás-templom ellen.
Egy szerzetes kórházba került, az
épületet ért kár milliókra rúg. Az
izraeli rendőrség már elfogta az
első gyanúsítottakat. A támadók
ugyanazt írták a falra, mint amit
radikális zsidó telepesek szoktak
írni arabok vagy keresztények elleni támadásaik alkalmával: „A hamis isteneket meg kell semmisíteni.” Most újabb támadás érte a
templomot: leégett egy éppen helyreállított épületrész.
Hamburg, Németország. A Németországi Protestáns Egyház egykori elnöke, a szociáletikus Wolfgang Huber nyugalmazott püspök
szerint teljesen készületlenek vagyunk arra, hogy a Közel-Keleten a
vallással összefonódó erőszakhullámnak ellenálljunk. Szemére vetette az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ), hogy még csak
nem is reagál arra, hogy egész embercsoportokat kiirtanak, csak
hogy etnikailag és vallásilag egységes államokat hozzanak létre. Hatvan évvel az ENSZ népirtás elleni
konvenciójának aláírása után ez
„visszaesés a barbárságba”.
Berlin, Németország. Érdekes
til ta ko zó tün te tés volt a hí res
Brandenburgi kapunál. Azok tilta koz tak és kér tek jó vá té telt,
akiket a kommunista Kelet-Németországban politikai okokból
úgynevezett „átnevelő táborokba” kényszerítettek, vagy elvették őket szüleiktől, és idegeneknek adták őket örökbe. A tüntetők arra a szomorú tényre emlékeztettek, hogy az állam teljesen

Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.
Az országban tett rövid látogatásakor Ferenc pápa elutasítólag
szólt az úgy nevezett „privát”
Mária-jelenésekről. Szerinte Máriát ne alacsonyítsuk le valamiféle
hírhozóvá, aki egyes személyeknek bizonyos időben privát üzeneteket közvetít. Nem ettől keresztény a keresztény, hanem ha
egyedül Jézuson tájékozódik. „Isten legvégső szava Jézus, és ezen
felül nincs más” – mondta a pápa.
Nyilatkozatát többen úgy értették, hogy ezzel bírálta a hercegovinai Medzsugorjéban ünnepelt
Mária-jelenéseket.
Vatikánváros. A mai társadalom
számára érthetetlen, hogy a kereszténység még a legfőbb ünnepét, a feltámadás húsvétját sem
tudja együtt ünnepelni. Közös
időpontban kellene megállapodni
végre. A római katolikus egyház
hajlandó lemondani eddig védelmezett érveiről az egység kedvéért – ezt közölte levelében Ferenc
pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi és I. Kirill moszkvai pátriárkával. Arra hivatkozott, hogy
egyházának ez az ajánlata már VI.
Pál pápa óta az asztalon fekszik,
csak végre komolyan kellene beszélni és dönteni is róla.
Torino, Olaszország. Ferenc pápa
meglátogatta a híres „turini leplet”, amelyet újra megmutattak a

nyilvánosságnak. Ugyanezen a látogatásán felkereste a valdensek
templomát is – ő az első pápa, aki
ezt megtette. Egyháza nevében
bocsánatot kért az évszázadokon
át kíméletlenül üldözött valdens

keresztényektől. Vald Péter (Petrus
Valdes) lyoni kereskedő mozgalma
a 13. században indult. Méltán soroljuk Valdot az úgynevezett „előreformátorok” közé. Utódai 1532ben csatlakoztak a reformációhoz.
Jelenleg százezerre tehető a valdensek száma, közülük minden negyedik Olaszországban él.
Ürümcsi, Kína. A nyugat-kínai
Hszincsiang tartományban élő ujgurok muszlim vallásúak. A kínai
komunista rendszer azonban mindent megtesz, hogy „leszoktassa”
őket erről. Éppen a ramadán hónapjában, amikor a hívő muszlimok
napkeltétől napnyugtáig se nem
ehetnek, se nem ihatnak, vette kezdetét újra erőszakos eszközökkel
az ujgurok „átnevelése”. Ujgur hivatalnokoknak megtiltották, hogy
betartsák a ramadán előírásait, kínai
kollégáikat pedig arra kényszerítik,
hogy besúgják az ujgurokat, ha
azok mégis ragaszkodnak vallásukhoz. Étkezdéket, vendéglőket arra
buzdítanak, hogy jobbnál jobb ételekkel csábítsák az ujgurokat a vallási előírások megtagadására. Két
évvel ezelőtt az egyik kerületben
emiatt lázadás tört ki, amelyet a hatalom brutálisan levert: huszonegy
ember az életével fizetett, mert ragaszkodott hitéhez.
Mainz, Németország. Szülőknek
kellett megtudniuk saját gyerekeiktől, hogy az egyik egyházi óvodában a másik megölésével, nemi
erőszakkal vagy dolgaik elrablásával fenyegetik egymást a gyermekek, és ez mintegy „hozzátartozik
az óvodai mindennapokhoz”. Riadtan kérdezzük: az már a mai társadalom által erőszakolt „genderideológiai átnevelésnek” a csodás terméke, ha három–hat éves
gyerekek nemi erőszakot követnek el egymáson? De a másik kérdés sem kevésbé fontos: honnan,
kitől tanulták ezek a gyerekek
mindezt? Szüleiktől vagy „felvilágosult” nevelőiktől? A helyi püspökség azonnali hatállyal elbocsátotta az óvoda teljes személyzetét, és nyomozást indított. Kíváncsian várjuk, mikor kezdődnek utcai demonstrációk – nem a gyerekek védelmében, hanem a püspökség intézkedése ellen…
Összeállította: G. I.

ELHUNYT D. TERRAY LÁSZLÓ
esetekben helyi evangélikus gyülekezetek nyújtanak menedéket
számukra – bibliai alapon –, hogy
megmentsék őket a kiutasítástól.
2014 elején 82 ilyen eset volt, napjainkra pedig 411-re emelkedett a
számuk. A belügyminiszter intette a segítségnyújtásban részt vevőket: tettükkel ne akarják aláásni
az érvényes törvényeket. Az érintettek erre tiltakozással feleltek.
Vatikánváros. Assisi Szent Ferenc
világhírű Naphimnusza Isten dicséretével kezdődik: „Laudato si”
(„Légy áldott” vagy „Téged dicsérünk”). Ugyanígy kezdődik
Ferenc pápa enciklikája (tanító irata), amelyben mai társadalmaink
visszásságait, sőt megbocsáthatatlan bűneit ostorozza. Soha eddig
pápa nem mondta ki, hogy a klímaváltozásnak és a természeti
kincsek elherdálásának kizárólag
mi vagyunk a felelősei. Óvatosan
érinti a géntechnika előnyeit és
hátrányait. Kifejti, hogy a környezet védelme „kollektív jó”, és
hogy a magánvagyon kötelességeket is ró a birtokosára.

megfeledkezett az ügyükről és
róluk, az áldozatokról. Így lett az
NDK-jogfosztottságból mára német jog!
Reutlingen, Németország. Carl
Lo e we ora tó ri u mot szer zett a
hatszáz évvel ezelőtt máglyán elége tett cseh re for má tor, Husz
János emlékére. A műnek 1841ben volt a bemutatója, de aztán
hosszú időre feledésbe merült.
Az itteni Filharmónia zenekara
– kórusok bevonásával – most
felújította a művet, majd meghívást kapott Prágából, hogy az ottani nagy központi Husz-ünnepségek keretében adja elő a háromrészes oratóriumot.
Ankara, Törökország. A parlamenti választásokon négy keresztény jelöltnek sikerült bejutnia a
törvényhozó testületbe. Már az
előző periódusban tag volt az
arám Erol Dora képviselő. Most
három örmény keresztény csatlakozott hozzá. A négy keresztény
mellett két jazidi vallású is tagja
lett az országgyűlésnek

Lapzártánkkor érkezett a szomorú hír, hogy lapunk alapító szerkesztője, D. Terray László evangélikus lelkész augusztus 8-án
91 éves korában Norvégiában visszaadta lelkét Teremtőjének.
1957-ben indította útjára az Útitárs magyar evangéliumi lapot,
mely a külföldön élő magyar evangélikus – idővel pedig már az
egész protestáns – diaszpórát volt hivatott megszólítani, erősíteni. Az újságot tíz évig jegyezte felelős szerkesztőként, a szerkesztőbizottságnak pedig 2008-ig – egészen addig, míg a lap a
Magyar Evangélikus Konferencia gondozásába nem került –
tagja volt. Méltató írást róla az Útitárs következő számában közlünk. Legyen áldott az emléke! (A szerk.)
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