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Ok tó ber–no vem ber for du ló ján, ahogy rö -
vi dül nek a na pok, fogy a fény, sem mics ke
éle tem fel tar tóz tat ha tat la nul gya lo gol be le
a sö tét ség be, el-el fog a csüg ge dés, a fé le -
lem. Ost ro mol a ked vet len ség. Né hány éve
ilyen idő tájt elő buk kan szin te a sem mi ből,
és mind annyi szor be csap. Na po kig el tart,
mi re fel is me rem.

Most is kez di a du ru zso lást ká sás han gon:
„Ne kelj ma föl – mond ja. – Úgy is ne héz az
éle ted. Mi nek eről te ted? Add fel, nincs túl
sok ér tel me a küz de lem nek.” És már mu tat -
ja is éle tem hi á ba va ló sá ga it. Kez di a lé nyeg -
te le nek kel, majd szé pen las san a leg fon to -
sabb kap cso la ta im is meg je len nek a hi á ba -
va ló sá gok so rá ban. A föl di éle tem szép sé -
gei el hal vá nyul nak, el tűn nek a szí nek, min -
den szür ké be haj lik.

Küz dök. Pró bá lok még több időt töl te ni
olyan dol gok kal, ame lyek ed dig örö möt ad -
tak. De tény leg hi á ba. Na pi erő fe szí té se i -
met az es ti vissza te kin tés ben erőt len pró -
bál ko zá sok nak lá tom, ame lyek kel ép pen
csak el ütöt tem va la hogy az időt, hogy az

éle tem még se tűn jön tel je sen fö lös le ges nek.
Még is iga za len ne a ked vet len ség nek? Va ló -
ban ér tel met len küz de ni? He tek tel nek el
így. Nem is me rek ma gam ra. Kez dek fél ni,
hogy a kör nye ze tem nek is ter hé re va gyok.

Egy nap az tán ve szem a bá tor sá got, és
szó ba ál lok éle tem ked vet len sé gé vel, a
szür ke ség, a szín te len ség kö ve té vel. Ha
már ki bil len tet te a nap ja i mat a meg szo kott
ki egyen sú lyo zott ság ból, ak kor ad jon szá -
mot: mit is akar tő lem va ló já ban.

S ek kor a szür ke ru hás ked vet len ség a
ma ga vissza fo gott mód ján meg nyit egy ka -
put, ame lyen be sé tál ha tok. Fé lek ki csit, hi -
szen az elő ző he tek ver gő dé se után egy ál ta -
lán nem vá gyom sem mi új ra. Jobb len ne
csend ben to vább szen ved ni, így leg alább az
ön saj ná la to mat to vább táp lál hat nám. Ta lán
még szép már tír is le het ne be lő lem. A ked -
vet len ség azon ban meg le pő en biz ta tó ar cot
mu tat. Va la mi meg ma gya ráz ha tat lan erő
vá rat la nul ki moz dít, és esélyt te remt ben -
nem a vál to zás nak. Át lé pek a ka pun.

Bel ső vi lá gom ban köd be bur ko ló zott táj
fo gad. Kö rül né zek. A pu ha pá ra egé szen
kü lön le ges és fi nom kon tú ro kat ad a vi -
dék nek. Mint ha ku lisszák kö zött jár nék.
Min den szür ke, még sem egy szí nű. Egy -
szer re sej le nek fel fák és dom bok, utak és
me zők, és még sem tá rul nak fel a ma guk
szí nes va ló sá gá ban. Hív nak, vár nak, rej -
tőz köd nek és mu tat koz nak. Meg ér zem
ma gam ban a hí vo ga tó kí ván csi sá got, mely
fel fe dez ni in dít.

A köd be öl tö zött táj ban min den ki csit ho -
má lyos. Még nem lá tok tisz tán. A ben sőm -
re ha gyat ko zom. Fi gye lem, hogy mi hív, és
ar ra for du lok. Egy te re bé lyes, nagy nyár fá -
hoz ha son lí tó fa ma gá hoz vonz za a te kin te -
te met. Hosszan néz zük egy mást. Lel ki sze -
me im mel vé gig ta po ga tom a tör zsét, a be lő -
le ki nö vő, fel fe lé ma ga so dó, vas tag ága kat,
ame lyek leg fö lül el vé ko nyod nak, szin te lé -
gi es sé vál nak. 

A köd be ve sző ma gas ágak egy szer csak
mint ha meg moz dul ná nak. Mint ha hang ta -
lan szél lib ben te né őket. De nem csak a
szél. Va la ki jár a fák he gyén. Elő tű nik, és
el tű nik. Nem em ber ő, de tel je sen em be ri.
Ág ról ág ra lép, ren de zi a fényt és az ár nya -
kat. Mö göt te me leg ség árad, s a két ke dő
szív meg örül. Csak ne hogy szem elől té -
vesszem! Sze ret ném, ha rám néz ne, s azt
mon da ná: „Örü lök ne ked, csil la gom!”

Né zem. Van rend szer ab ban, aho gyan ol -
to gat ja és gyúj to gat ja az éle tek csil la ga it?
Ke re sem az em be ri lo gi kám mal. De az ér -
tel mem nek adott vá lasz he lyett ér zé sek
jön nek. Fé le lem és re mény.

Fé le lem, mert a bel ső vi lá gom kö dé ben
nem lá tok tisz tán. Fé le lem az ér tel met len -
ség től, a hi á ba va ló ság tól. Az éle tem hat -
van-nyolc van esz ten de jé ben va jon lét re ho -
zok-e va la mi ma ra dan dót? Va jon tu dok-e
úgy sze ret ni, hogy az öröm le gyen a csa lá -
dom nak, a ba rá ta im nak? Va jon jó lé lek kel
szol gá lok-e? Va jon az el sza kadt sá gom, az
el szi ge telt sé gem va ló ban nem na gyobb-e a
hir de tett és be fo ga dott ke gye lem nél?

Jó len ne nem fél ni. De csak az nem fél, kit
a re mény már vég képp ma gá ra ha gyott. Én
fé lek még. Re mény ke dem. 

Most a fé le lem és a re mény együtt jön nek.
Át ka rol nak, fel emel nek. Zsol tár ver sek me -
len ge tik lel ke met: „Ha fé lek is, ben ned bí zom!”
(Zsolt 56,4) Nem kell ki mon da nom, mert a
fák he gyén lé pe ge tő hang nél kül is hall ja.
Meg tar tó ir gal ma kör be vesz, át jár. Előb bi
föl di fé lel me im súly ta la nok ká lesz nek. Föl -
di té pe lő dé sek ma rad nak csu pán. Ha va la -
mi től fél nem le het ne, ak kor az a fel fog ha tat -
lan szent ség, az az em be ri esz kö zök kel nem
za bo láz ha tó erő, amellyel csil la go kat gyújt
vagy nyom össze sö tét lő mag gá. 

Ez a fák he gyén könnye den lé pe ge tő úr
ki nek re mény, ki nek fé le lem. Fél nem kel le -
ne? A gond vi se lő től? Az ir ga lom tól? A vég -
te len rend től? Ta lán igen. Ta lán úgy, ahogy
né ha apám tól fél tem, mert gye rek ko rom -
ban azt hit tem, ő is olyan kaj la, mint én.

Fé le lem ez? Ta lán in kább meg ret te nés
at tól, hogy a Szent meg üre sí ti ma gát, hogy
em ber ré lesz, meg tört tes tét ke zünk be ad -
ja. El ámu lok, meg ret te nek az ért he tet len
sze re tet től.

Re mény ke dem, mert őben ne élünk, moz -
gunk és va gyunk. Re mény ke dem ab ban,
hogy éle tem itt vagy az örök ké va ló ság ban
tő le kap ér tel met. Re mény ke dem, hogy
meg őriz, ami kor zu ha nok. Re mény ke dem,
hogy amit az ő Lel ké vel te szek, az ma ra dan -
dó. Re mény ke dem, hogy egy na pon el jön ér -
tem, és át visz a fé le lem nél kü li vi lág ba, ahol
üd vös ség gé lesz a re mény, és égi lá tás sá a hit.

Se bes tyén Ka ta lin

Az írás meg je lent 2015. no vem ber 1-jén a re for -
matus.hu hon la pon.

A múlt szá zad har min cas éve i ben Al só lend -
ván, a ha tár men ti két nyel vű te le pü lé sen
(ma Len da va, Szlo vé nia) min den ki be szélt
töb bé-ke vés bé ma gya rul. 

A pa pi csa lád ba szü le tett Gusz táv (Al só -
lend va, 1932. ja nu ár 18. – Mo ravs ke Top li ce
[Al só mar ác], 2015. jú ni us 14.) ma gya rul ta -
nult meg imád koz ni, a szlo vén nyelv vel csak
az is ko lá ban is mer ke dett meg. A he lyi ele mi
el vég zé se után a mu ra szom ba ti gim ná zi um -
ban érett sé gi zett, teo ló gi ai ta nul má nya it a
ljublja nai ró mai ka to li kus egye te men kezd -
te, majd Bécs ben foly tat ta, és Er langen ben
fe jez te be. Mu ra szom ba ton ne gyed ma gá val
szen tel te lel késszé Há ry Li pót püs pök. 1958-
tól 1973-ig Do mon kos fán volt lel kész, majd
Al só ma rá con vá lasz tot ták meg. Nyug dí jas -
ként pe dig hosszú éve kig Lend vá ra járt át,
ahol két nyel vű is ten tisz te le te ken hir det te az
evan gé li u mot.

Va la mi kor a múlt szá zad het ve nes éve i ben
ta lál koz tunk elő ször. No vák La jos es pe res sel
és Kü hár Jó zsef fel ügye lő vel hár mas ban vet -
tek részt egy gye nes di á si lel kész kon fe ren ci -
án. Egy há zuk szol gá la ta iránt ér dek lő dő
kö ze le dé se met test vé ri szív vel fo gad ták.
Évek kel ké sőbb ta lál koz tunk is mét, ami kor
teo ló gu sok au tó bu szos ki rán du lá sá nak,
majd pas si ós szol gá lat nak a meg szer ve zé sé -
ben se gí tett. 

Lel késszé szen te lé sé nek ju bi le u mán a be -
teg ágya mel lett kö szönt het tük. Min dig mo -
soly gó test vér, nyílt szí vű ba rát volt. Tud -

tam ró la, hogy egy for mán fon to sak szá má ra
a szlo vén és a ma gyar gyö ke rei és a két nyel -
ven tör tént ne vel te té se. Tá vol állt tő le a na -
ci o na liz mus min den for má ja. Mind két kul -
tú rá ban egy for mán ott ho no san moz gott,
mind két nyel ven – sőt még né me tül is – hir -
det te Krisz tust. Pál apos tol ra hi vat koz va
val lot ta: „A ma gya rok nak ma gyar, a szlo vé -
nok nak szlo vén va gyok!” Ugyan ak kor min -
dig kész volt ma gya rok kal szem ben párt ját
fog ni meg vá dolt szlo vé nok nak, szlo vé nok -
kal szem ben pe dig vé de ni ma gya ro kat.

Több ször ke rült a ke zem be a szlo vé ni ai
egy ház nap tá ra, az Evan ge licans ki ko le dar, s
öröm mel fe dez tem fel ben ne írá sa it: egy-egy
ma gyar nyel ven írt áhí ta tot vagy egy ház tör -
té nel mi meg em lé ke zést. Fon tos nak tar tot -
ta, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház tör té ne te az ot ta ni egy ház nak, az Evan -
ge lican s ka Cer kev v Re pub li ki Slo ve ni ji nek
is szer ves ré sze le gyen. Hi szem, hogy Krisz -
tus Urunk hív ta el er re a bé kél te tő, em be re -
ket, né pe ket és egy há za kat össze kö tő szol -
gá lat ra. Ál dott le gyen ér te Urunk! 

Rá em lé kez ve is hi szem a te me té si ige hir -
de tés alap igé jé ben sze rep lő ígé re tet, azt,
hogy Jé zus Krisz tus „ke gyel mé ből meg iga zul -
va re mény sé günk sze rint ré sze sei le gyünk (le -
szünk) az örök élet nek” (Tit 3,7).

Id. Zász ka licz ky Pál 

In me mo riam
Gus tav Ska licFé le lem és re mény

KÁ NYÁ DI SÁN DOR

Va la ki jár a fák he gyén
va la ki jár a fák he gyén
ki gyújt ja s olt ja csil la god
csak az nem fél kit a re mény
már vég képp ma gá ra ha gyott

én fé lek még re mény ke dem
ez a meg tar tó ir ga lom
a gond vi se lő fé le lem
kí sért ed di gi uta mon

va la ki jár a fák he gyén
va jon ami kor zu ha nok
meg gyújt-e ak kor még az én
tü zem nél egy új csil la got

vagy en gem is egyet len egy
sö tét lő mag gá össze nyom
s nem vil lant ja föl lel ke met
egy meg szü le tő csil la gon

va la ki jár a fák he gyén
mond ják úr min den por sze men
mond ják hogy ma ga a re mény
mond ják ma ga a fé le lem
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Sok szor hall juk a kér dést, hogy
mi ért hi vat ko zunk vi tá ink so rán a
Bib li á ra mint leg főbb te kin tély re.
Hi szen azt is csak em be rek ír ták,
és a mo dern ku ta tá sok óta ne héz
meg tá mad ha tat lan nak és té ved he -
tet len nek el is mer ni. A kér dés
ilyen fel ve té se új nak tűn het, de
va ló já ban vé gig kí sér te nem csak a
ke resz tény ség, ha nem a zsi dó ság,
sőt az isz lám tör té ne tét is. Mind -
há rom úgy ne ve zett „könyv val -
lás”, az az könyv re ala poz za ta ní -
tá sát, amely ki zá ró la gos te kin -
télyt kö ve tel.

Az Ószö vet ség ben úgy igye kez -
tek te kin télyt köl csö nöz ni az
„Írá sok” sza va i nak, hogy min dig
is kü lönb sé get tet tek Jah ve sza vai
és az em be ri sza vak kö zött. Za ka -
ri ás pél dá ul ki fe je zet ten hang sú -
lyoz za, hogy „igé ket a Se re gek Ura
kül dött lel ke ál tal a ré geb bi pró fé ták
út ján” (7,12). Je re mi ás pe dig óv ta a
né pet, ne hogy a ha mis pró fé ták ra
hall gas son, akik „bo lond dá tesz nek
ben ne te ket” az ál tal, hogy „sa ját szí -
vük lá to má sát hir de tik”, nem azt,
amit az Úr adott (23,16). Már pe -
dig a ket tő kö zött ég és föld a kü -
lönb ség: az Úr be szé de nem üres
be széd, ha nem ab ban az ő aka ra tá -
nak a meg va ló su lá sa is ben ne van
(Ézs 55,11). Az ő igé je te rem tő ige. 

Hogy az Úr igé it meg kell kü lön -
böz tet ni az em be ri sza vak tól, an -
nak már az zal is súlyt ad tak, hogy a
tör vény táb lá it Is ten ma ga ké szí -
tet te (2Móz 32,16), azok ra sa ját uj -
já val ír ta a tör vényt (2Móz 31,18),
és így ad ta át őket Mó zes nek.
A kum rá ni kö zös ség sa ját ta nú sá ga
sze rint Is ten től kap ta az Írás ma -
gya rá za tát a Szent lé lek ál tal. Ki ala -
kult te hát az a vé le mény, hogy te -
kin té lyük a szent ira tok nak azért
van, mert az üze ne tük Is ten től
szár ma zik, ame lyet Szent lel ke ál -
tal kö zölt a pró fé ták kal, fel ha tal -
maz va őket a to vább adá sá ra.

Az Új szö vet ség is át vet te, il let ve
to vább ad ta ezt a szem lé le tet, amit
két ige hely ta nú sít: „A tel jes Írás Is -

ten től ih le tett…” (2Tim 3,16) – és:
„so ha sem em ber aka ra tá ból szár ma -
zott a pró fé cia, ha nem a Szent lé lek től
in dít tat va szó lal tak meg az Is ten től
kül dött em be rek” (2Pt 1,21). Pró fé cia
volt az ál ta lá nos meg je lö lé sük a
bib li ai ira tok nak. 

Er re a két igé re épült föl igen
ko rán a ke resz tény ség ta ní tá sa az
ins pi rá ci ó ról, a bib li ai üze net köz -
vet len Is ten ál ta li ih le tett sé gé ről.
Ám ez a ta ní tás igen sok vi tá ra és

fél re ér tés re adott al kal mat. Is ten
ih let te az író kat írás ra – vagy a le -
ír tak tar tal má ra csu pán? Az egyes
szö ve ge ket szó sze rint ih let te,
vagy pe dig az írók Is ten toll no kai
vol tak? A két idé zet ből így lett
dog ma, az ins pi rá ció, az ih le tett ség
ta na. Kér dés azon ban, hogy mind -
ez nem fél re ér té sen ala pul-e. Ér -
de mes meg néz ni a két idé ze tet a
ma ga össze füg gé sé ben.

2Tim 3,15–16-nál rög tön ész re -
vesszük, hogy mind a két vers nek
azo nos a cél meg ha tá ro zá sa. A 15.
vers sze rint Ti mó te ust „a szent
írá sok bölccsé te he tik az üd vös -
ség re”. A 16. vers pe dig úgy vé li,
hogy az Írás „ta ní tás ra, fed dés re,
meg job bí tás ra, az igaz ság ban va ló
ne ve lés re” va ló. Már el ső ol va sat -
ra lát juk, hogy itt nem az ih le tett -
sé gen van a hang súly, ha nem a cé -
lon. Úgy is mond hat nánk, hogy mi
a hasz na az Írás nak. Ép pen úgy,

mint 1Tim 4,8-ban, a ke gyes ség
hasz ná ról van szó, s mind a két he -
lyen ugyan az a szó szol gál en nek
ki fe je zé sé re: va la mi, ami nek hasz -
na van.

Ezt az tán 2Tim 1,17 így sum -
máz za: „…hogy tö ké le tes le gyen az
Is ten em be re, min den jó cse le ke det re
fel ké szí tett.” A min den va ló szí nű -
ség sze rint fi a tal ta nít vány nak,
Ti mó te us nak ez zel kí ván bi zo -
nyos kö ve ten dő ide ált fel ál lí ta ni a

szer ző, és nem va la mi dog má val,
tan nal akar ja meg ter hel ni. 

Ko rinthu si le ve lé ben is eb ben az
ér te lem ben ír ja Pál: „Eze ket hir det -
jük is, de nem em be ri böl cses ség ből ta -
nult sza vak kal, ha nem a Lé lek től jött
ta ní tás sal…” (1Kor 2,13) A thessza -
lo ni kai gyü le ke zet nek pe dig ja vá -
ra ír ja, hogy az ál ta la hir de tet tet
„nem em be ri be széd ként (fo gad ták
be), ha nem Is ten be szé de ként, amint -
hogy va ló ban az” (1Thessz 2,13).
En nek meg fe le lő en vi gyáz is a ket -
tő pon tos meg kü lön böz te té sé re,
mint pél dá ul a há zas ság kér dé sé -
ben: egy részt: „nem én pa ran cso lom,
ha nem az Úr…” (1Kor 7,10) – más -
részt: „A töb bi ek nek pe dig én mon -
dom, nem az Úr…” (1Kor 7,12). 

Mind ezek ből lát ha tó, hogy az
ószö vet sé gi ha gyo mányt kö vet ve
az apos to li kor ban is szi go rú an ra -
gasz kod nak ah hoz, hogy az Is ten
be szé de az, amely „nem tér vissza

hoz zá üre sen” (Ézs 55,11), ha nem
te rem tő Ige, és ezt el kell vá lasz ta -
ni az em be ri böl cses ség től.

Más a hely zet 2Pt 1,21 ese té ben.
A le vél szer ző je azon saj nál ko zik,
hogy Pál le ve le i ben van „né hány
ne he zen ért he tő do log, ame lye ket a ta -
nu lat la nok és az áll ha tat la nok ki for -
gat nak… a ma guk vesz té re” (2Pt
3,16). Más for rá sok ból is tu dunk
Pált után zó epi go nok ról, akik szí -
ve sen rej tőz tek el az apos tol ne ve
mö gé, hogy mon da ni va ló juk nak
így sze rez ze nek te kin télyt. Szer -
zőnk ha tá ro zott ta ná csa, hogy ol -
va sói fi gyel je nek a „pró fé tai be -
széd re” mint sö tét he lyen vi lá gí tó
fény for rás ra. 

Itt te hát el ső sor ban nem a pró -
fé tai be széd cél ki tű zé sé ről, ha -
nem az ér tel me zé sé ről van szó.
Tud ni ok kell, hogy az Írás egyet -
len pró fé ci á ja sem fejt he tő meg
ön ké nyes, em be ri ma gya rá zat tal.
Mert ahogy nem em be ri szó a pró -
fé cia, ugyan úgy nem le het „em be -
ri” a ma gya rá za ta sem. A szent
Írás meg kö ve te li a ma gya rá zók tól
az is te ni se gít sé get: „a Szent lé lek től
in dít tat va szó lal tak meg az Is ten től
kül dött em be rek” (2Pét 1,21).

Itt is vissza tér nek te hát az ószö -
vet sé gi ér ve lé sek ele mei: a pó fé tai
ige, an nak ma gya rá za tá ra va ló
űzé se a Lé lek nek, az Is ten ál tal
fel ha tal ma zott em be rek. Ma ga Jé -
zus is eb ben az ér te lem ben utalt
Dá vid ra, aki nem a ma ga böl cse s -
sé gé ből szólt, ha nem a Szent lé lek
ál tal (Mk 12,36).

Itt is ér de mes az össze füg gés re
fi gyel ni. 2Pt szer ző je fi gyel mez te -
ti ol va só it ar ra, hogy ő ma ga és tár -
sai nem „ki ta lált me sék kel” szól -
tak ne kik Jé zus Krisz tus ha tal má -
ról és el jö ve te lé ről, ha nem mint
szem ta núk. Ez pe dig új szem pont a
bib li ai ira tok meg ér té sé hez, amely
a ko rai egy ház ban nagy je len tő sé -
gű volt. A szer ző el ső sor ban nem
az zal ér vel, hogy Is ten va la mi kép -
pen ins pi rál ta őket, azért hi te les a
mon da ni va ló juk, ha nem az apos -

tol ság leg fon to sabb kri té ri u má val
ér vel: „szem ta núi vol tunk is te ni fen -
sé gé nek” (2Pt 1,16). A szem ta nú ság
nem csak el en ged he tet len tar to zé -
ka volt az apos tol ság nak, de az
apos tol nak mint ma gya rá zó nak ki -
emel te a mél tó sá gát.

2Pt ér ve lé se ér de kes. El mond -
ja, hogy nem ki sebb al ka lom mal
vol tak ta núk, mint ami kor ma ga
Is ten je len tet te ki „sze re tett Fi á -
nak” azt a Jé zust, „aki ben én gyö -
nyör kö döm”. Ez pe dig több mint
be je len té se a ta nú ság nak. Je len
vol tak, ami kor a Fiú ezt a pá rat lan
ki je len tést kap ta Is ten től. Mi vel
pe dig je len vol tak, ez a fel té te le
an nak, hogy az ő bi zony ság té te -
lük „egé szen biz tos”, amely re jó
lesz fi gyel ni ök. 

Ezért lesz hang sú lyos 2Pt 3,15
ér ve lé se. Előbb be szél a Jé zus
Krisz tus ba ve tett hit ről, amely
bölccsé te he ti Ti mó te ust, és csak
az tán hoz za elő az Írás Is ten től
va ló ih le tett sé gét. Úgy is mond -
hat nánk, hogy a le vél szer ző je
nem az zal bi zo nyít, hogy az Írás
ins pi rált-e vagy sem – ha nem a
szem ta nú sá gá val. Az Is ten Fi á nak
bi zo nyí tott Jé zus Krisz tus így
lesz kulcs az „Írás” meg ér té sé hez. 

A hit nek er re a szem ta nú ság ál -
tal bi zo nyí tott írás ma gya rá zat ra
kell épül nie. A re á lis alap ja te hát
az apos to li ige hir de tés el fo ga dá sá -
nak nem az ilyen vagy olyan ih le -
tett ség, ha nem ma guk nak az apos -
to lok nak a köz vet len lá tá sa-hal lá -
sa. En nek kell hi telt ad nia an nak,
aki a bi zony ság té te lü ket hall ja, il -
let ve ol vas sa.

Egye dül ez le het az ins pi rá ció
so kat vi ta tott kér dé sé nek a meg -
ol dá sa. Ahogy azt 1Jn meg is fo gal -
maz ta: „Ami kez det től fog va volt,
amit hal lot tunk, amit sze münk kel
lát tunk (…), azt hir det jük nek tek is,
hogy nek tek is kö zös sé ge tek le gyen ve -
lünk: a mi kö zös sé günk pe dig kö zös -
ség az Atyá val és az ő Fi á val, a Jé -
zus Krisz tus sal.” (1Jn 1,1.3)

Gé mes Ist ván

N é hány év vel ez előtt, ami kor
az örök élet va sár nap ján er -

ről a jé zu si pél dá zat ról pré di kál -
tam, el ső sor ban a fé lel me im ről
szól tam. Ar ról, hogy nem ju tunk-e
a har ma dik szol gá nak a sor sá ra, aki

fé lel mé ben és tét len sé gé ben el ás ta
a ta len tu mát. Olyan ér de kes, hogy
mi ként vál to zunk: ma sok kal in -
kább azt ér zem, hogy az örö möm -
ről kell be szél ni. Le het, hogy fur -
csa, s fő leg ta lán azok a test vé rek
csó vál hat ják a fe jü ket, akik ma az
el múlt egy há zi év ben el hunyt sze -

ret te ik re em lé kez nek, de Jé zus nak
a ta len tu mok ról szó ló pél dá za ta
ben nem már nem fé lel met, ha nem
in kább öröm te li re ményt éb reszt.

Néz zük elő ször a pél dá zat kép -
anya gát, majd sze ret nék szól ni egy

ér de kes össze füg gés ről, hogy vé gül
el jus sunk oda, hogy mi ért le het
mind annyi unk ban re mény e pél dá -
zat hal la tán.

E pél dá zat – s tud juk jól, hogy Jé -
zus pa ra bo lái nem a könnyebb
meg ér tést szol gá ló il luszt rá ci ót je -
len tet tek, ha nem el gon dol kod ta tó,

ta lá nyos tör té ne te ket – elő ször az
Is ten aján dé ko zó sze re te té ről szól.
Az ide gen be ké szü lő em ber ma ga
az Is ten, aki nem hagy ja so ha sem
üres kéz zel az övé it, ha nem bő ke -
zű en osz to gat min den ki nek. A pél -
dá zat alap ján azt mon da nánk, hogy
bő sé ge sen, de nem igaz sá go san,
mert mi lyen do log az, hogy va la ki -
nek ötöt, a má sik nak pe dig csak
egyet ad? De ha is mer jük a ta len -
tum ér té két, ak kor lát juk, hogy
ezek nagy össze gek. Szá mí tá sok
sze rint Ju li us Cae sar had se re gé ben
egy le gi o ná ri us nak kö rül be lül hu -
szon hat év alatt jött össze egy ta len -
tum nyi fi ze té se. A mai arany ár fo -
lya mo kat néz ve pe dig nagy já ból ti -
zen ki lenc mil lió fo rint a ta len tum
ér té ke. 

Te hát lát hat juk, hogy nem „ba -
gó ról” van szó, ha nem nagy ér ték -
ről, olyan ér ték ről, amely az osz tó -
ja iránt tisz te le tet kö ve tel. Előt -
tünk van az ada ko zó Is ten, aki nek a
ja va i val él ni kel le ne. Kin cse it for -
gat ni kel le ne eb ben a vi lág ban. Fi -
gye lem! A ta len tum itt nem a mai
ér te lem ben vett ké pes sé get, adott -
sá got vagy a ben nünk szunnya dó

AZ ÉLET KE NYE RE

A tál en tu mok – van ok az öröm re

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

5. A Szent írás kul csa

„Mert úgy van ez, mint ami kor egy ide gen be ké szü lő em ber hí vat ta szol -
gá it, és át ad ta ne kik va gyo nát. Az egyik nek adott öt ta len tu mot, a má -
sik nak ket tőt, a har ma dik nak pe dig egyet, ki nek-ki nek ké pes sé ge sze rint,
és el ment ide gen be. Az, aki az öt ta len tu mot kap ta, azon nal el in dult,
vál lal ko zás ba fo gott ve lük, és nyert má sik ötöt. Ugyan így az is, aki a ket -
tőt kap ta, nyert má sik ket tőt. Aki pe dig az egyet kap ta, el ment, göd röt
ásott a föld be, és el rej tet te ura pén zét. 

Hosszú idő múl va az tán meg jött ezek nek a szol gák nak az ura, és
szám adást tar tott ve lük. El jött az, aki az öt ta len tu mot kap ta, oda vit te
a má sik öt ta len tu mot, és így szólt: Uram, öt ta len tu mot ad tál át ne kem:
nézd, má sik öt ta len tu mot nyer tem. Ura így szólt hoz zá: Jól van, jó és
hű szol gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok rád ez után, menj be urad
ün ne pi la ko má já ra! 

Oda ment az is, aki a két ta len tu mot kap ta, és ezt mond ta: Uram, két
ta len tu mot ad tál át ne kem: nézd, má sik két ta len tu mot nyer tem. Ura így
szólt hoz zá: Jól van, jó és hű szol gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok
rád ez után, menj be urad ün ne pi la ko má já ra! 

Oda ment hoz zá az is, aki az egy ta len tu mot kap ta, és ezt mond ta:
Uram, tud tam, hogy kér lel he tet len em ber vagy, aki ott is aratsz, ahol nem
ve tet tél, és on nan is gyűj tesz, aho vá nem szór tál. Fé lel mem ben el men tem
te hát, és el ás tam a ta len tu mo dat a föld be: nézd, itt van, ami a ti ed. 

Ura így vá la szolt ne ki: Te, go nosz és rest szol ga, tud tad, hogy ott is
ara tok, ahol nem ve tet tem, és on nan is gyűj tök, aho va nem szór tam?
Ezért el kel lett vol na vin ned a pén ze met a pénz vál tók hoz, és ami kor
meg jöt tem, ka mat tal kap tam vol na vissza azt, ami az enyém. Ve gyé -
tek el tő le a ta len tu mot, és ad já tok an nak, aki nek tíz ta len tu ma van!
Mert min den ki nek, aki nek van, ada tik, és bő vel ked ni fog; at tól pe dig,
aki nek nincs, még az is el vé te tik, ami je van. A ha szon ta lan szol gát pe -
dig ves sé tek ki a kül ső sö tét ség re: ott lesz majd sí rás és fog csi kor ga tás.”
(Mt 25,14–30)
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– Ho gyan ve ze tett az út ja Cleve -
land be?

– 1996-ban ke rül tünk fér jem mel
Cleve land nyu ga ti ol da lá nak ma -
gyar gyü le ke ze té be. Előt te Cső  vár
és Penc evan gé li kus gyü le ke ze te i -
ben szol gál tunk. Adó dott egy le -
he tő ség, hogy egy éves ösz tön díj -
jal az Egye sült Ál la mok ba men -
jünk, hogy a ma gyar evan gé li kus
di asz pó rát gon doz zuk, pász to rol -
juk. Meg sze ret tük ezt a mun kát.
Egy re in kább érez tük, hogy fel -
ada tunk, fe le lős sé günk van itt. Így
lett az egy év ből las san húsz. 

– Me sél ne egy ki csit az ot ta ni gyü le -
ke ze ti élet ről?

– Mi előtt bár mi be be le kez de -
nék, el kell mon da nom, hogy mi
mos tan ra az egyet len ma gya rul mű -
kö dő gyü le ke zet ma rad tunk az
Egye sült Ál la mok ban. Az el múlt
har minc év ben nyolc gyü le ke zet
szűnt meg szer te az ál la mok ban.
A szór vá nyunk is óri á si: a fér jem
(Ta másy Zol tán – A szerk.) pél dá ul
két he ten te jár át Tor on tó ba (!) is -
ten tisz te le tet tar ta ni. Itt is van egy
ma rok nyi, ám igen ak tív gyü le ke zet.

Szo mo rú ak tu a li tás, hogy eb ből a
kö zös ség ből ép pen az el múlt he tek -
ben tá vo zott el az örök ké va ló ság ba
a köl tő-lel kész, Si mán di Ág nes.

A gyü le ke zet ben rend sze res al -
kal ma ink van nak: min den hét szer -
dá ján ének kar, csü tör tö kön gyer -
mek fog lal ko zás, pén te ken gyer -
mek- és fel nőtt-bi bi la órák, szom -
ba ton ját szó ház. Va sár nap 12-kor
is ten tisz te let re vár juk a hí ve in ket,
mellyel pár hu za mo san gyer mek -
bib lia kört is tar tunk. A gyü le ke zet
lét szá ma mint egy nyolc van fő. Ez
ki mond va ta lán ke vés nek hang zik,
ugyan ak kor ez egy ab szo lút va ló -
sá gos szám: akik ide tar toz nak,
azok ról mind ről tu dunk, ők mind
fe le lős sé get érez nek a kö zös sé -
günk iránt.

– Hol tart ják az előbb fel so rolt al kal -
ma kat?

– Saj nos idén nyár ra olyan hely -
zet be ke rül tünk, hogy ki kel lett
mon da nunk: nem tud juk fenn tar ta -
ni a temp lo mun kat és a hoz zá tar to -
zó ter me ket. Az épü let tor nya pél -
dá ul már tel je sen ro mos ál la pot ban
volt, min den kép pen fel kel lett vol -

na újí ta ni. Eh hez pró bál tunk pá lyá -
zat út ján pénzt sze rez ni, de nem
jár tunk si ker rel. Így nem ma radt
más vá lasz tá sunk, mint hogy el ad -
juk az in gat lant. Már vá sár lónk is
akadt vol na, egy af ro keresz tény
gyü le ke zet, de ők vé gül vissza koz -
tak, és nem vet ték meg a temp lo -
mot. Ezért az tán még most is árul -
juk, de már nem itt tart juk az al kal -
ma kat, ha nem a cleve landi ma gyar
re for má tus gyü le ke zet he lyi sé ge i -
ben. Hoz zá kell ten nem, hogy kö -
rül be lül há rom éve ott sincs lel -
kész, te hát tu laj don kép pen a re for -
má tus gyü le ke zet pász to ro lá sát is
mi vé gez zük. 

És még egy ap ró ada lék, hogy
egy ér tel mű le gyen, nem csak mi já -
runk ilyen ci pő ben: Cleve land ben a
meg vé tel re kí nált temp lo mok szá -
ma mint egy öt ven. Saj nos a mi enk
mind emel lett még egy le sza ka dó
vá ros rész ben is van, so kan nem is
mer tek sö té te dés után el jön ni az
együtt lé tek re. Ter mé sze te sen ez
sem tett jót az egyes al kal mak lá to -
ga tott sá gá nak…

– Van eset leg olyan tag juk, aki már
nem is be szél ma gya rul, csak az ősei
irán ti tisz te let ből tar to zik a gyü le ke -
zet hez?

– Olya nok, akik in kább már csak
ér te nek, de nem iga zán be szél nek

ma gya rul, akad nak. De azért nem
ez a jel lem ző. Aki ide jár, az ép pen
a ma gyar nyelv mi att jön. Na gyon
ak tív gyü le ke zet va gyunk egyéb -
ként. Még azt sem mon da nám,
hogy száz szá za lék ban evan gé li kus
gyö ke rű min den gyü le ke ze ti ta -
gunk. Le het, hogy fur csán hang zik,
de ere de ti leg a fel ügye lőnk is ka to -
li kus volt. Min ket te hát az ak ti vi tás
köt össze, és az, hogy sze re tünk itt
len ni.

– Ha egyet len szó val kel le ne meg ha -
tá roz ni, hogy mi jel lem zi a cleve landi
gyü le ke ze tet, mi len ne az?

– Az össze tar tás. Na gyon együtt
kell ver ni min den szív nek. Min -
den ki ér zi a fe le lős sé gét an nak,
hogy mi itt tu laj don kép pen az
„utol só mo hi ká nok” va gyunk.
Nagy tisz te let tel adó zunk Bern -
hardt Bé la nagy tisz te le tű lel kész,
es pe res test vé rünk nek, aki hi he tet -
len el szánt ság gal kép vi sel te – és

ere jé hez mér ten kép vi se li még
most is – az észak-ame ri kai ma gyar
evan gé li kus ság ügyét. 

Fo gyunk, ugyan ak kor kül de té -
sünk van. To vább ra is sze ret nénk
meg tar ta ni az évi egy chi ca gói ösz -
tön dí jas he lyet. Ezen a he lyen most
Czu tor Ve ro ni ka ta nul. Ezen kí vül
Co lum bus ban, Ohio ál lam ban
foly tat hat ta nul má nyo kat Nagy
Sza bolcs. A le he tő ség gel – túl azon,

hogy éven te meg ada tik va la ki nek,
hogy kül föl dön sze rez zen új ta pasz -
ta la to kat – je lez ni sze ret nénk az ott -
ho ni anya egy há zunk nak is, hogy
még va gyunk, még élünk. 

– A szol gá la tuk ak kor ta lán túl is
mu tat a klasszi kus gyü le ke ze ti lel kész -
sé gen.

– Igen, mi vel – mint már em lí tet -
tem – a mi enk az egyet len magyarul
mű kö dő gyü le ke zet az egész Egye -
sült Ál la mok ban. El ső sor ban a mi
fel ada tunk össze tar ta ni az itt élő ma -
gyar evan gé li ku so kat. Az AMEK,
az Ame ri kai Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia élet ben tar tá sa is a mi
meg bí za tá sunk im már, ahogy az
Erős Vár cí mű lap szer kesz té se, ki -
adá sa is. 

Sok fi zi kai mun ká val is jár a szol -
gá lat. Min den lel kész, aki állt már
olyan gyü le ke zet élén, ahol nem
volt ter mé sze tes a ki szol gá ló sze -
mély zet je len lé te, tud ja, hogy ez

mit je lent. A temp lom ta ka rí tás tól a
kert gon do zá sig min den re gon dol ni
kell.

De nem le he tünk elég há lá sak Is -
ten nek az ál dá sért, ame lyet nap ról
nap ra meg ta pasz ta lunk. Ön ma gá -
ban az, hogy még meg va gyunk, ke -
gye lem. A Jé zus Krisz tus ban ne -
künk adatott kö zös sé get fel be csül -
he tet len aján dék ként él jük meg.

Szűcs Pet ra

te het sé get je len ti, ha nem Is ten
aján dé ka it. Mert Is tent nem az ér -
dek li, hogy mi lyen sport te het sé -
gek, ze nei zse nik vagy nyelv kész -
ség gel meg ál dott em be rek va -
gyunk. Sok kal in kább az, hogy sze -
re te té ből és bo csá na tá ból, ir gal má -
ból mi ként él az em ber. És az, hogy
igé jé vel mi ként élünk. 

Két fé le ma ga tar tás ról szól a pél -
dá zat: va la ki vagy ko mo lyan ve szi
a gaz da gon ada ko zó Is ten aján dé -
ka it, és ezért az zal él ve ka ma toz tat -
ni igyek szik; vagy fél az Is ten től, és
a fé le lem al kal mat lan ná te szi őt ar -
ra, hogy meg for gas sa a vi lág ban az
Is ten től ka pott kin cse it.

S itt sze ret ném fel ele ve ní te ni
azt a szo kást, amely már Jé zus ko -
rá ban is el ter jedt volt. Ha nu ka ün -
ne pén a zsi dó csa lá dok ban szo -
kás sá lett – a ha nu ka gyer tya meg -
gyúj tá sán túl –, hogy a csa lád fő a
gyer me ke i nek nagy sá guk sze rint
pénzt ad jon – ez zel is pél dát ad va
a bő ke zű ség re – , és az ün nep alatt
több ször ját szott a csa lád egy ré gi
já té kot, a trend er lit. Ez a csa lá di
sze ren cse já ték azt je len tet te,
hogy min den csa lád tag a ka pott
aján dé ká ból kö zép re he lye zett egy
részt – pénzt vagy édes sé get –, és
egy pör gettyű, a trend er li se gít sé -
gé vel a sze ren cse dön töt te el,
hogy ki mi képp ré sze sül be lő lük.
Nagy pi masz ság nak szá mí tott, ha
va la ki ki húz ta ma gát a já ték ból, s

nem vett ben ne részt. Le het, hogy
a ka pott aján dé kai meg ma rad tak,
de a já ték ból va ló ki ma ra dás sér tő
volt a csa lád fő és a csa lád ta gok
szá má ra.

Jé zus pél dá za ta alap ján mond -
hat juk, hogy ő is is mer het te ezt a já -
té kot. És pél dá za tá val azt akar ja
hang sú lyos sá ten ni, hogy Is ten, a
csa lád fő egy öröm te li, nagy ka land -
ra, já ték ra hív ben nün ket az éle -
tünk so rán. Min dent meg ad hoz zá,
de aki egy faj ta pi masz ság ból, fé le -
lem ből vagy ön zés ből nem akar be -
ka cso lód ni az éle te so rán eb be a
nagy, iz gal mas já ték ba, az le ma rad.
Nem az te hát a pél dá zat mon da ni -
va ló ja, hogy aki le ma rad, az ki ma -
rad. Ha nem ép pen for dít va: aki ki -
ma rad, az le ma rad.

Így már nem fé lel met kelt ben -
nem ez a pél dá zat: hogy ha nem va -
gyok elég ügyes, ak kor nem ka pok
di csé re tet. Ha nem bá to rít, hogy
mer jek, amíg csak tart az éle tem,
öröm mel gaz dál kod ni Is ten ja va i -
val. A me rész gaz dál ko dás és a lel -
kes buz gól ko dás ju tal ma – ered -
mény től füg get le nül – ugyan az. Jé -
zus ezt mond ja: aki hisz, az üd vö -
zül. Nincs ki sebb üd vös ség vagy
na gyobb üd vös ség. Egy sze rű en az
Is ten nel va ló öröm van!

Ne félj Is ten től, vedd ko mo lyan a
hí vá sát. Ne félj at tól, hogy az Is ten -
től ka pott bő sé ges kin cse i det el ve -
szít he ted. Ar ról egy ál ta lán nem

szól Jé zus, hogy az, aki me ré szen
gaz dál ko dik Is ten kin cse i vel, az el -
ve szí ti azo kat. Ilyen nincs. Aki
mer, az nyer! Aki tud ja, hogy Is ten
aján dé ka iga zi, pi ac ké pes ér ték, az
öröm mel igyek szik azt ka ma toz -
tat ni.

Eszünk be jut hat Já nos apos tol
sza va, aki ar ról szól le ve lé ben,
hogy Jé zus ál tal bi za lom mal te kint -
he tünk az íté let nap ja fe lé. Mert ő
nem volt en ge det len gyer mek, Is -
ten sze re te tét ál do za tot vál lal va
ka ma toz tat ta, hogy mind annyi an
nyer hes sünk be lő le, és mind annyi -
an pél dát kap junk ar ra, hogy mi -
lyen az iga zi sze re tet. S ha ő a mi
urunk és test vé rünk, ak kor mi is az
ő sze re te te és Lel ke ál tal ka punk
bá tor sá got ah hoz, hogy meg lás suk,
mi az élet ben az iga zán fon tos. (Ha
em lé ke zünk, ak kor csak az le het a
re mé nyünk, hogy azok, akik elő re -
men tek, az éle tük ben jól sá fár kod -
tak Is ten kin cse i vel.) 

De ma még is az a fon tos, hogy mi
öröm mel és re mény ség gel, Is ten től
nem fél ve in dul junk to vább, és ha
ed dig nem is mer tünk, ne le gyünk
res tek, és bi za lom mal és Jé zus tól
ta nul va mer jünk él ni Is ten sok fé le
aján dé ká val.

Ben ce Im re

Az ige hir de tés el hang zott 2011 no vem -
be ré ben, örök élet va sár nap ján a bu da -
vá ri evan gé li kus temp lom ban.

„Na gyon együtt kell ver ni min den szív nek”
Be szél ge tés Ta másy Évá val, a cleve landi ma gyar evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szé vel
Te le fo nos in ter jút be szél tünk meg. Bár so sem ta lál koz tunk, az el ső
mon da tok nál egy ér tel mű vé vált, hogy nem lesz nek kom mu ni ká ci ós
prob lé má ink. In ter jú ala nyom egy lel ki pász to ri be szél ge tés és egy hi -
va ta los meg be szé lés kö zött sze lí den, ked ve sen me sélt. Nem csak si ke -
rek ről, ha nem a ne héz sé gek ről is. Még is, ahogy be szélt, ab ból úgy
tűnt, hogy rend, bé kes ség van a szí vé ben. 

H I R D E T É S
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Hei li gen kre uz, Auszt ria. A 13.
szá zad óta nem volt ennyi ba rát a
hei li gen kre u zi cisz ter ci ta ko los -
tor ban. A nem rég be lé pett nyolc
fi a tal em ber rel együtt most ki lenc -
ven egy szer ze tes al kot ja a ko los -
to ri kö zös sé get.

Lon don, Ang lia. Je len té sek sze -
rint az or szág ban nem ke ve sebb
mint 7240 szü lői pár vá lasz tot ta
új szü lött fiú gyer me ké nek a Mo -
ha med ne vet! Nyil ván an nak is tu -
laj do nít ha tó ez, hogy a nagy szá -
mú be ván dor ló nál sok kal több
gyer mek szü le tik, mint az ős ho -
nos la kos ság nál. Má so dik he lyen
az Oli ver vég zett.

Moszk va, Orosz or szág. Ki rill or -
to dox pát ri ár ka le ve let írt Vla gyi -
mir Pu tyin orosz és Pet ro Po ro s en ko
uk rán ál lam el nök nek. Nyo ma té -
ko san ar ra kér te őket, hogy te gye -
nek meg min den tő lük tel he tőt a
ke let-uk raj nai vér on tás meg szün -
te té sé ért.

Szent pé ter vár, Orosz or szág. Új -
ra meg nö ve ke dett az or szág ból
emig rá ló zsi dók szá ma, még pe dig
negy ven szá za lék kal. Az el múlt
év ben 4685-en – fő leg fi a tal ér tel -
mi sé gi ek – ván do rol tak ki Iz ra el -
be. Leg több jük moszk vai vagy
szent pé ter vá ri la kos volt. A ré -
geb bi ki ván dor lók in kább az idő -
sebb ge ne rá ci ók hoz tar toz tak. 

Stutt gart, Né met or szág. Hosszú
elő ké szü let után új ra meg nyílt a
bib lia mú ze um a würt tem ber gi
evan gé li kus egy ház ok ta tá si és
mű ve lő dé si köz pont já ban. Má ju si
meg nyi tá sa óta lá to ga tó re kor dot
ál lí tott fel: nem rég kö szön töt ték
az 5555. lá to ga tót. 

Bern, Svájc. Ang e la Mer kel né met
kan cel lár dísz dok to ri ki tün te tést
ka pott a he lyi egye tem től. Az ün -
ne pé lyes al ka lom után di á kok kal
be szél ge tve ar ra a kér dés re fe lelt,
hogy mit kell ten ni Eu ró pa el isz lá -
mo sí tá sa el len. „Min den le he tő sé -
günk és sza bad sá gunk meg van
ah hoz, hogy gya ko rol juk a val lá -
sun kat. Le gyen bá tor sá gunk a
nyil vá nos ság előtt hi tünk meg val -
lá sá hoz” – vá la szol ta a ki tün te tett. 

Drez da, Né met or szág. Ke resz -
tény hit re tért egy ko ri musz li mok
éle sen bí rál ták a ba jor evan gé li kus
püs pö köt, akit egy „musz lim fó ru -
mon” az el nök ség be vá lasz tot tak.
Szá muk ra ez ar cul csa pást je len -
tett, hi szen a püs pök nek tud nia
kel le ne, hogy az isz lám hi tet len -
nek, ezért meg hó dí tan dó nak te -
kin ti mind azo kat, akik nem hoz zá
tar toz nak. Ezen sem mi fé le fó rum
nem vál toz tat.

Salz burg, Auszt ria. Hit val ló ke -
resz tény – pro tes táns, or to dox és
ró mai ka to li kus – kö zös sé gek
nem zet kö zi kon fe ren ci át ren dez -
tek a vá ros ban. A részt ve vők
meg döb ben ve vet ték tu do má sul,

hogy Né met or szág ban már száz -
ki lenc ven egye te mi pro fesszo ri
ál lás van a „gen derideo ló gia” ok -
ta tá sá ra és ter jesz té sé re. Ün ne pi
nyi lat ko zat ban ítél ték el ennek az
ideo ló giának a csa lád rom bo lá sát.
„A gen de riz mus em ber ké pe tel je -
sen el lent mond mind a Bib lia ta ní -
tá sá nak, mind pe dig az el fo gu lat -
lan tu do má nyok szem lé le té nek.”
Egy sze rű en tév ta ní tás az, ha azt
ál lít ják, hogy a fér fi és a női nem
mel lé még egy vagy több újabb ne -
met kel le ne kre ál ni.

Da masz kusz, Szí ria. III. Gre go ri osz
an ti ó khi ai püs pök fel hí vás sal for -
dult a szír, li ba no ni és ira ki ke resz -
tény if jú ság hoz, hogy ne ván do rol -
jon ki nyu gat ra. „Min den szen ve -
dés el le né re még is ma rad ja tok! Le -
gye tek tü re lem mel! Ne hagy já tok el
egy há za to kat, ha zá to kat!” – áll a ki -
ált vány ban. Becs lé sek sze rint már
csak nem fél mil lió szír ke resz tény
me ne kült el ha zá já ból.

Li eben zell, Né met or szág. A Ma -
gyar or szá gon is is mert Li eben zel li
Misszió nem rég ren dez te meg
éves, ün ne pi kon fe ren ci á ját négy és
fél ezer lá to ga tó val. Té má ja a me -
ne kül tek kö zött vég zen dő mun ka
volt. Ven dég ként sze re pelt Ra mez
Atal lah, az egyip to mi bib lia tár su lat
ve ze tő je. A misszi ói mun ka tár sak
szá mot ad tak mun ká juk ról; két -
száz har minc li eben zel li misszi o ná -
ri us dol go zik hu szon öt or szág ban.

Can ber ra, Auszt rá lia. Az auszt rál
mi nisz ter el nök a ná ciz mus sal ha -
son lí tot ta össze az Isz lám Ál lam
ne vű ra di ká lis szer ve ze tet. Rom -
bo ló har cát „a ha lál kul tu szá nak”
ne vez te, amely túl tesz az óko ri vi -
lág min den bar ba riz mu sán. El le ne
az egész vi lág nak össze kel le ne fog -
nia, ha az em be ri ség túl akar él ni.

Dort mund, Né met or szág. A 2019-
ben a vá ros ban ren de zen dő har -
minc he te dik Kirchen tag (pro tes -
táns egy há zi na pok) anya gi fe de -
ze té re 720 ezer eu rót sza va zott
meg a vá ros ta ná csa. Ez az el ső
„sze rény” hoz zá já ru lás, mert a
ren dez vényt 19 mil lió eu ró ból kí -
ván ják fi nan szí roz ni. 

Va ti kán vá ros. Az erit re ai As ma -
ra püs pök sé get ér sek sé gi rang ra
emel te a ró mai pá pa. Az itt szol gá -
lók ez után pát ri ár kák nak vagy
met ro po li ták nak ne vez he tik ma -
gu kat. Az új ér sek ség hez száz hat -
van hí vő tar to zik.

Lu xem burg. A ha gyo má nyo san ró -
mai ka to li kus or szág ban nagy vál -
to zás tör tént. Az ál lam és az egy -
ház tel jes el vá lasz tá sá ról dön töt -
tek. En nek egyik kö vet kez mé nye
az egy há zak ál la mi tá mo ga tá sá nak
gyö ke res csök ken té se. A nagy her -
ceg ség ed dig 26 mil lió eu ró val tá -
mo gat ta az egy há zak mun ká ját.
Ezt most 8 mil li ó ra fa rag ták le. Eb -
ből 6,7 mil li ót kap a ró mai ka to li -
kus, 450 ez ret a pro tes táns egy ház,
s az ang li ká nok, or to do xok és zsi -
dók is en nek meg fe le lő en ke ve seb -
bet. Ez zel szem ben a musz lim kö -
zös sé gek – ame lyek ről ed dig nem
volt szó – ugyan annyit kap nak,
mint a pro tes táns egy ház! 

Ró ma, Olasz or szág. Fe renc pá pa
bo csá na tot kért a val den sek től a
múlt ban őket ért ül döz te té sek és
szen ve dé sek mi att. A bo csá nat ké -
rést bel ső meg in dult ság gal és kel lő
tisz te let tel vet ték tu do má sul. A val -
dens egy ház zsi na tá nak né hány tag -
ja azon ban nyi lat ko zat ban kö zöl te,
hogy a bo csá nat ké rést „nem fo gad -

hat ják el azok ne vé ben, akik vé rük -
kel és sok szen ve dés sel fi zet tek
evan gé li u mi hi tü kért”. Ugyan ak -
kor mél tá nyol ják a pá pa tö rek vé sét
az egy há za ik kö zöt ti kap cso la tok
ki épí té sé re.

Ber lin, Né met or szág. A Köz pon -
ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai sze -
rint – a mos ta ni nagy be ván dor lá si
hul lám előtt – 16 mil lió be ván dor -
ló élt az or szág ban. Az eu ró pai or -
szá gok kö zül Len gyel or szág ból,
Ro má ni á ból és Olasz or szág ból
jöt tek a leg töb ben. Az Eu ró pán
kí vü li ek kö zött a kí na i ak, szí rek
és in di a i ak áll nak az élen. A 2011
óta be ván do rol tak negy ven négy
szá za lé ká nak van fel ső fo kú vég -
zett sé ge, el len ben hu szon nyolc
szá za lé kuk so sem járt is ko lá ba,
sőt anal fa bé ta.

Ró ma, Olasz or szág. A Leg fel ső
Bí ró ság dön té se ér tel mé ben az or -
szág ban mű kö dő ma gán is ko lá kat a
jö vő ben meg adóz tat ják. A tes tü let
az zal in do kol ta dön té sét, hogy
mi vel ezek az is ko lák tan dí jat szed -
nek be, „ke res ke del mi vál lal ko zá -
sok nak” kell te kin te ni őket. A ró -
mai ka to li kus püs pö kök kon fe ren -
ci á ja éle sen bí rál ta a dön tést, hi -
szen az or szág ti zen há rom ezer
ma gán is ko lá já nak óri á si több sé gét
egy há zak mű köd te tik. 

Ki jev, Uk raj na. A gö rög ka to li kus
egy ház ér se ke, Szv jat osz lav Sev -
csuk fel hí vás sal for dult a köz vé le -
mény hez. Eb ben azt ja va sol ja,
hogy ágyúk ból és pán cé lo sok ból
önt se nek bé ke ha ran go kat. A ma -
gya ro kat kel le ne eb ben utá noz ni
– han goz tat ta az ér sek. 

Chur, Svájc. Vi tus Hu on der ró -
mai ka to li kus püs pök a rend őr -
ség vé del mét kér te, mert is me -
ret le nek is mét a meg gyil ko lá sá -
val fe nye get ték meg a ho mo sze -
xu a li tás ról el mon dott nyi lat ko -
za ta mi att. A „leg ha tá so sabb” fe -
nye ge tést egy név te len le vél tar -
tal maz ta, amely hez pisz toly go -
lyót is mel lé kel tek. 

Bet le hem, Pa lesz ti na. Vi lág szer -
te til ta ko zást vál tott ki az iz ra e li -
ek be ton fal-épí té si ter ve a Cre mi -
san völgy ben. A nyolc mé te res re
ter ve zett fal öt ven nyolc pa lesz tin
csa lád nak vág ja el az út ját a sa ját
szán tó föld jé hez. En nek el le né re
meg in dult az épít ke zés, sok olaj -
fát már ki vág tak, hogy le gyen he -
lye a fal nak.

Mün chen, Né met or szág. A Ba jor
Evan gé li kus Egy ház 2016 vé gé ig
száz la kást ké szül épí te ni me ne -
kül tek szá má ra. Hein rich Be dford-
Strohm püs pök idén és jö vő re is
tíz-tíz mil lió eu rót szán dé ko zik
kér ni a zsi nat tól er re a cél ra.

Homs, Szí ria. Az Isz lám Ál lam
ne vű ter ro rszer ve zet au gusz tus -
ban két száz öt ven ke resz tényt
hur colt el a vá ros ból. A száz ezer
lel ket szám lá ló Né met or szá gi
Szír Or to dox Egy ház ér se ke, Phi -
lo xe nus Mat ti as Nayis az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze tét kér te,
hogy ves sen vé get ezek nek a bor -
zal mak nak. Az el hur col tak sor sá -
ról nincs hír.

Tor gau, Né met or szág. Lu ther
és a fe je del mek cím mel ki ál lí tás
nyílt, amely be mu tat ja a 16. szá -
za di né met fe je del mek re ak ci ó ját
és ha tá sát a re for má ci ó ra. Lu ther
ál lí tó lag negy ven szer járt eb ben a
vá ros ká ban, 1544-ben pe dig ő ma -
ga szen tel te fel a har tens tei ni ká -
pol nát. Tor ga u ban la kott Ge or ge
Spa la tin is, aki nek jelentős sze re -
pe volt Lu ther re for má tor rá vá lá -
sá ban.

Bret ten, Né met or szág. Eb ben a
ba de ni vá ros ká ban szü le tett Phi -
lipp Me lancht hon, Lu ther mun ka -
tár sa és leg jobb ba rát ja. Az Eu ró -
pai Pro tes táns Egy há zak Szö vet -
sé gé nek dön té se ér tel mé ben a to -
váb bi ak ban a te le pü lés a „re for má -
ció vá ro sá nak” ne vez he ti ma gát.

Ta izé, Fran cia or szág. Het ven -
ötö dik szü le tés nap ját ün ne pel te a
vi lág hír re szert tett pro tes táns
szer ze te si kö zös ség hét száz, na -
gyobb részt har minc éven alu li lá -
to ga tó val. Mint min dig, most is
nagy sze re pet ját szott a ked velt
kö zös ének lés. A kö zös ség éne -
kes köny vé ben öt ven egy, sok szor
eg zo ti kus nyel vű ének ta lál ha tó.
„A ka to li ku sok túl sá go san pro tes -
táns nak, a pro tes tán sok túl sá go -
san ka to li kus nak tar ta nak ben -
nün ket. Ez te hát azt je len ti, hogy
jó úton já runk” – nyi lat koz ta az
egyik rend tag.

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)

Hí rek, ki te kin tésAz őszi
le ve lek
üze ne te
Az idei ősz kü lö nö sen szép ne -
kem. Le het, hogy min dig az,
csak más kor én nem lá tok to -
vább a sa ját la ká sunk fa la i nál,
így az év sza kok vál ta ko zá sát
nagy já ból csak az jel zi, hogy
mi kor kell be kap csol nunk a
fű tést, és a nap fo lya mán mi -
kor kell fel- és le en ged nünk a
re dőnyt.

Nem így volt ez idén ősszel,
ami kor csa lá dom mal több íz -
ben is el ju tot tunk a ter mé szet -
be, Ma gyar or szág több vi dé -
ké re is. 

Kü lö nös el lent mon dás rej lik
az év nek eb ben a sza ká ban.
Ha gyo má nyo san ilyen kor tar -
tunk min den olyan ün ne pet,
amely az el mú lás ra em lé ke ztet.
Az egy há zi esz ten dő ben is
ilyen kor so ra koz nak azok a
va sár na pok, ame lye ken va la -
mi lyen for má ban elő re te kin -
tünk: íté let, re mény ség és
örök élet va sár nap já nak ne -
vez zük az evan gé li kus li tur gi -
á ban az ád ven ti idő sza kot
meg elő ző va sár na po kat. Ter -
mé sze tes, hogy mind ez nem
vé let le nül esik ilyen kor ra: a
ter mé szet éven ként is mét lő dő
szín já té ká ban az el mú lást fe je -
zi ki az, ahogy le hul la nak a le -
ve lek, és az „elő adó” nyu ga -
lom ba vo nul.

De va jon mi ért is ilyen pa -
zar ez a vég já ték? Nem túl zás
a pa zar szó, amit ugyan is idén
az er dő ket jár va meg ta pasz -
tal tunk, az ma ga volt a cso da.
Ko runk di va tos – Csík szent -
mi há lyi Mi hály pszi cho ló gus
ne vé vel fém jel zett – ki fe je zé -
sé vel él ve nem le he tett nem
flow-él mény ként fel fog ni mind -
azt, amit lát tunk. A szí nek ka -
val kád ja, amely még is tel jes
har mó ni át árasz tott, olyan
erő vel ra ga dott meg, hogy
volt ben ne va la mi föl dön tú li.
Sőt ami kor egy fu val lat ra a
le ve lek ezer szám ra kezd tek
sze lí den hul la ni az arany ló
nap su ga rak fé nyé ben, ak kor
az em ber tény leg ar ra vágy -
ha tott egy ki csit, hogy akkor
ott meg áll jon egy pil la nat ra
az idő.

Az el lent mon dás, hogy eb -
ben a szo mo rú idő szak ban mi -
ért is ilyen gyö nyö rű a ter mé -
szet, va ló já ban ta lán nem is
ak ko ra el lent mon dás. Ta lán
üze ne tet ka punk ve le: „Ne fél -
je tek!” Mert er re a biz ta tás ra
na gyon is szük sé günk van ne -
künk, a ha lál ár nyé ká ban, ál -
lan dó szo ron gat ta tás ban élő
em be rek nek.

Fáj, hogy nagy ma mám, aki a
leg lel ke sebb ol va sóm volt,
már nem lát hat ja eze ket a so -
ro kat. Bi zo nyá ra ki vág ta vol -
na az írást, és be ra gasz tot ta
vol na a min de nes köny vecs ké -
jé be. Ő min den po zi tív gon do -
la tot olyan erő vel szí vott ma -
gá ba, mint aho gyan a port egy
olyan por szí vó, ame lyet a leg -
na gyobb tel je sít mény fo ko zat -
ra ál lí tot tak. De bí zom ben ne,
hogy ne ki már nincs szük sé ge
ar ra, hogy ilyes mi ket ol vas -
son. Hogy ahol ő van, ott már
nem kell a biz ta tás. Mert nincs
fé le lem. Csak bé ke és meg -
nyug vás. Örök nyu ga lom. 

Szűcs Pet ra


