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M isszió 1656 B udapest, Pf. 2 2
Nekem tetszik a tematikus összeállítás,
bár gondolom, sokan vannak, akik in
kább több, egymástól független témájú
cikket szeretnének olvasni. A 2. szám
„lógója" a Luther-rózsával kifejezetten
jó - remélem, ez marad a továbbiak
ban is. Az új Misszió első két száma
igazán aktuális témát elemez teológiai
alapokon, több oldalról megvilágítva:
népszámlálás, választás... Az olvasó
szinte automatikusan továbbgondolja
az olvasottakat. A cikkek íróinak sze
mélyes hangvétele is nagyon tetszik.
Biztos vagyok benne, hogy a nem kife
jezetten egyházi kötődésű olvasóknak
is sokat mondhat a megújult Misszió.
T hiering Etelka, B udapest

A legutolsó címlaptól megijedtem, de
rögtön megnyugodtam, mihelyt lát
tam, hogy nem csak az országgyűlési
választásokról lesz szó. El is olvastam
minden cikket az utolsó betűig... Örü
lök, hogy sok neves embert megszólal
tattak a témával kapcsolatban...
Bajai Rita, Budapest

Én már régebbi olvasója vagyok lap
juknak, de ez az új Misszió kiváló, óriá
si meglepetés még számomra is... 40
évig voltam tanár, most hittant tanítok a
pozsonyi alapiskolákban... Szlovák bib
liai rejtvényeket készítek .... az Evangé
likus Életből már többször fordítottam
a szlovák és a cseh sajtóban az „Élő
víz”-bői közölt gyönyörű cikkeket...
Borgula P éter Pál , P ozsony

Gratulálok a máso
dik szám tartalmához
és formájához, nyom
dai kivite-

•

e v m is@ m a ilm a ta v .h u

lezéséhez egyaránt. Valóban „verseny
képes ” magazint készítettek. A „Misszió”
értünk, olvasókért versenyez s az evan
gélium győzelméért. Ha azt kérdezték
volna körkérdésben: „Mondd, te kit vá
lasztanál?" Én csak annyit mondtam
volna: „Én Jézus-párti vagyok." S a té
nyek bizonyítják, a Misszió Magazin is
az, s én ennek örülök igazán. No, meg
természetesen annak is, hogy a szép
Luther-rózsa embléma milyen sokat
mondó, gyönyörű, és az evangélium jó
illatát árasztja...
G arai A ndrás , N yíregyháza

Nagyon jó, hogy megadja a mi
Urunk minden nap idejében az „ele
delt”, így örvendünk a Missziónak is.
Most, hogy a második szám is megér
kezett és elolvastuk, egészen bizonyos
vagyok, hogy jó ez a megújulás. Az el
ső szám olvasásakor volt bennem egy
kicsi „nosztalgia”a Missziói Magazinra
gondolva. Most hálát adtam Istennek,
hogy ez a lap is hozza az „eledelt”... Az
eutanáziáról feltett kérdés is érdekel.
Most szembesültem vele, hogy ez ko
moly kérdés és nem igazán tudom rá a
választ. Egy hasonló esetben úgy gon
dolom, számíthatunk Isten eligazító út
mutatására. Végül is az emberi életnek
csak akkor van értelme, ha azzal Őt di

csőítjük és fontos, hogy elfogadjuk az Ő
akaratát minden körülmények között...
Lévai Katalin, Kézdivásárhely

...a hívő embernek reménysége van,
hogy eljön az idő, amikkor megszaba
dul a szenvedéstől, amire addig is az
Úrtól kapja az erőt... Áldott legyen az
Úr, hogy én is napról napra tapaszta
lom testem betegségében az Ő megtar
tó erejét, és fájdalmakban is velem va
ló, erőt adó szeretetét... Akik Isten
nélkül élnek, azok számára egyáltalán
nem megoldás a „kegyes” halál, mert
nem megszabadítja, hanem beletaszít
ja őket az örök szenvedésbe. Sokaktól
így veszik el az utolsó lehetőséget is a
megtérésre... Az embernek „jó" halála
csak istennel való közösségben és az ál
tala megállapított pillanatban lehet...
H ardi E lek, N agyvázsony

Hálás vagyok, hogy én is hozzájut
hatok a MM-hoz. Mindig sokat tanulok
belőle, megismerem Magyarországot,
a világ más országait és azt, milyen ön
feláldozó emberek élnek az „őshazá
ban”, akik szegényekért, elhagyatotta
kért felemelik szavukat, imádkoznak a
legnagyobb Úrhoz... A körkérdésre vá
laszolok: több éve láttam a tévében egy
dokumentumfilmet. Nagyon megrendí
tett engem az a film, napok, hetek kel
lettek ahhoz, hogy megnyugodjam, lát
ván milyen nyugodtan, szépen elaludt
az a nagy beteg...
Bálint E rzsébet, S zalonta

Véleményem szerint az egyházi sajtó
feladata kettős jellegű. Egyrészt meg
tartani a régi, hűséges olvasókat, más
részt pedig megpróbálni újakat meg
nyerni - friss, mai, közérdekű témákkal
és nyelvezettel. Ha az egyházi média
munkát a felekezethez tartozás tudata,
továbbá, a szakmai hozzáértés és igé
nyesség motiválja, akkor én bátran me
rek álmodni, tervezni egy olyan - érté
keit megőrző és közreadó egyházat,
amely a rendszeresen templomba járó
„egyházi törzsközönségnek" és az „egy
házon kívülállóknak” is érdekes, sőt
vonzó lehet...
G azdag Z suzsanna , E rlangen
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„Szabadság, szeretem”

Megújuló lapunk immár harmadik
számában - keserű tapasztalatok, és
kijózanító adatok nyomán - őszintén
szólnom kell a MISSZIÓ leggyengébb
láncszeméről, a terjesztésről. Az előző
magazinban még csak két tapintato
san rövid kérdést tettünk föl a „rács
mögé került” újsággal kapcsolatban:
„Kiszabadítjuk? Terjesztjük?"
Mostanra úgy tűnik, a kényelmes
válasz viszontkérdésekben fogalmazódik meg: „Miért ké
ne kiszabadítanunk? Miért kellene terjesztenünk? Hát nem
erre ualó a profi terjesztő, a Lapker Rt.?”
Természetesen még nem m ondtunk le arról, hogy a
Lapker országos hálózatán keresztül is láthatóvá, megvá
sárolhatóvá tegyük magazinunkat, de az első szám lehan
goló terjesztési adatai új stratégia kidolgozását teszik
szükségessé.
Tudjuk, hogy sok helyen - a hivatalos szerződésben
foglaltak ellenére - nem került ki látható helyre az új lap
a standokon. Ezt levélben kifogásoltuk - az eredm ény lát
ható, vagy éppen nem látható...
Tudjuk, hogy egy új lap bevezetése a túltelített maga
zinpiacra komoly PR- és reklámtevékenységet igényelne,
melynek szükséges anyagi és személyi feltételei nem áll
nak egyházunk rendelkezésére. De természetesen igyek
szünk minden általunk reálisan elérhető lehetőséget
megragadni. Ennek első ígéretes jele a Heti Válasz maga
zinnal kötött megállapodás, melynek lényege, hogy köl
csönösen „reklámozzuk” egymást.
De az igazi „kitörési pontot”, a „legerősebb láncsze
m et” Olvasóinkban látjuk. Elsősorban Olvasóink missziói
lelkületére, felelősségére és kreatív segítőkészségére szeret
nénk építeni új terjesztési stratégiánkat! Reménységünket
erősíti az a biztató tény is, hogy az előző MM-be fűzött
megrendelőszelvények szép számmal érkeztek vissza.
Ezen felbátorodva a mostani számban is találnak kétfé
le, visszaküldhető szelvényt. Az egyiken ezúttal is magát a
magazint lehet előfizetni - akár más(ok) számára is. A má
sik szelvény egy új lehetőséget kínál: terjesztő munkatársa
kat keresünk, akik vállalják az MM népszerűsítését! A mini
mális terjesztési példányszám öt darab. Tíz példánytól a
példányonkénti eladási ár 20%-a, húsz pédánytól pedig
30%-a maradhat a terjesztőnél, költségeinek „fedezésére”.
Komolyan számítunk gyülekezeteink, iskoláink aktív
iratterjesztőire is. Meggyőződésünk, hogy ez a „lélektől
lélekig” menő terjesztés sokkal hatékonyabb, és sokkal in
kább tükrözi a Magazin missziói jellegét is...
Reméljük, következő számunkban már számos új Mun
katársunk, Terjesztőnk nevét, esetleg fotóját is közölhet
jük, hiszen a misszióra, a MISSZIÓ-ra különösen is érvé
nyes a kereszténység egyik alapszabálya: ez csapatjáték,
csapatmunka! Éljünk ezzel - a pár éve m ég elképzelhe
tetlen - szabadsággal, missziói eséllyel!

Nyomd tövig a gázt, tekerd le az ab
lakot, hogy a friss levegő beáradjon a
kocsiba, és átjárjon egészen. Hadd
rohanjanak el melletted a fák, az épü
letek, az emberek, a problémák hagyj mindent magad mögött. Fe
lejtsd el a féket, az csak gátat szab
alapvető emberi jogodnak. Élvezd a
száguldást, azt, hogy milyen sima
alattad az út. Szívd tele a tüdődet a
szabadsággal. Menj oda, ahová akarsz, és csináld azt, ami
hez kedved van. Hiszen ez a szabadság, nem? Legalább is
a reklám ezt sugallja.
De mi is a szabadság? Mióta ember az ember, ezen töri a fe
jét. És válaszokat fogalmaz - hol a test, hol a lélek, hol pedig a
szellem oldaláról -, vagy szimbólumokat alkot. Még egy dikta
túrában is szobrot emel a szabadságnak, akkor is, amikor élet
sorsok (tíz)ezrei cáfolják annak meglétét... Nagyszüleim, szüle
im generációja bizonyá
ra másként tekint a Gellért-hegyi emlékműre,
mint én vagy az utánam
felnövekvő generációk.
A szabadságnak az az
„arca", amit ők ismer
nek, másképpen „baráz
dált”, más tartalmat hor
doz.
Igaz, a történelem ne
künk, mai huszonéve
seknek is juttatott - nem
is akármilyen - élményt
arról, hogy mit jelent
egyén és közösség szá
mára „felszabadulni”.
Nem olyan drámait,
mint a nagyié, aki átél
te, hogy egy májusi na
pon véget ért a bombázás, és végre félelem nélkül mehet
tek ki az emberek az utcára, teleszívhatták a tüdejüket a
szabadság levegőjével, és nem kellett többé rettegniük a
légoltalmi szirénák hangjától. Nekünk a szabadság legin
kább a rendszerváltás szavával definiálható, a szabad vá
lasztás, a demokrácia, a szólásszabadság lehetőségével.
Meg persze a korlátlan technikai szabadsággal, a kommuni
káció határtalanságával.
A monumentális emlékmű közelében azonban ott áll
egy másik szimbólum is, ami nem mindig volt ott a Gellért
hegyen. Egyfajta szabadság az is, hogy odakerülhetett. S
hiszem, hogy bármilyen úton keressük is egyéni életünk
kiteljesedését, bármennyire mélyen éljük is át a fizikai
vagy szellemi felszabadulás érzését, nem beszélhetünk
úgy valódi szabadságról, hogy ne beszéljünk Krisztus ke
resztjéről is.
Az emlékművek sorsa időhöz kötött - a szabadság szob
ra is ledönthető. Jézus keresztje, a 2000 év óta annyiszor
kigúnyolt, gyalázott, megtagadott, lehazudott, bizonyítha
tatlan legendává zsugorítani akart golgotái kereszt áll, és
állni is fog, míg világ a világ. Földi hatalom el nem töröl
heti. Mert Jézus keresztjében maga az élet, a szabadság,
az Isten szeretete lett valósággá. Mindig lesz egy „hegyte
tő”, amin megpillanthatod...

Gáncs Péter

Kőháti D orottya
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Fókuszban:

a szabadság

„Az emberi élet - találkozás"
- Lányi András írót, filozófust, kör
nyezetvédőt először az emberi szabad
ság fogalmáról kérdeztük: szabadnak
vallja-e magát?
- Ez éppen a probléma közepébe
vág: a szabadság nem egy állapot,
amibe az em ber egyszer és m inden
korra belekerül, nem olyan, mint az
érettségi, hogy ha egyszer leérettsé
giztem, akkor érettségizett em ber va
gyok. A szabadságnak csak az emberi
viszonylatokban van értelme, s ilyen
értelemben minden újabb kapcsolat
lehetőség arra, hogy szabadságomat
megvalósítsam, illetve hogy másokat
ehhez hozzásegítsek.
- Nem eredendően jellemzi hát a
szabadság az emberi létet?
- Dehogynem, mármint a heideggeri értelemben: nála a szabadság
nem az akarat
attribútuma, nem
attól vagy sza
bad, hogy bármit
megtehetsz. Ép
pen amikor ma
kacsul ragaszko
dunk valaminek a
m e g v a ló sítá sá 
hoz, akkor va
gyunk a rabjai va
lamilyen előítéle
tünknek, vágyunk
nak. Sőt, saját eltö
kéltségünknek és
akaratosságunk
nak is lehetünk a
rabjai. Egy ennél fi
nomabb értelem
ben mondható az
ember elhárítha
tatlan létjellem
zőjének a szabadság. Az ember a meg
értés módján létezik, kérdéses számára
a lét. Képes arra, hogy elgondoljon
más alternatívákat, meglássa, hogy le
hetne másként is, mint ahogy van,
hogyan lehetne ő egy másik em ber
helyében. Ez az adottság, hogy úgy
tudunk viszonyulni saját magunkhoz,
mint valaki máshoz, és úgy tudunk
valaki máshoz viszonyulni, mint ön
magunkhoz - szerintem ez a szabad
ság lényege. Ennek a megvalósítása
vagy meg nem valósulása a sorsunk
része. Nem lehetünk szabadok más
képpen, mint más emberekhez, más
lényekhez való viszonyulásunkban.
Nem én vagyok szabad, hanem a kap
csolatunk lehet szabad kapcsolat. Mint
a fenomenológus Emmanuel Lévinas

mondja, az ember csak másokat tehet
szabaddá, és a saját szabadságát m á
soktól reméli. Az ember szabadságáról
tehát csak a másik ember gondoskod
hat, és az egyetlen ésszerű ok arra,
hogy én valaki másnak a szabadságá
ról gondoskodjam, az a szeretet. S így
ez a két fogalom, a szeretet és a sza
badság valóban összetartozik. Csak
szeretetkapcsolatban, kölcsönös segít
ségen, szolidaritáson alapuló kapcso
latban lehetek szabad.
- Együttéléstan című könyvében
azonban arról ír, hogy az európai kul
túra története során a két fogalom el
lentétet, választási kényszert képez?
- Bár éppen a keresztény tradíció
gyökereinél, az evangélium okban
vagy Szent Ágostonnál a két fogalom,
szeretet és szabadság összetartozó
ként, egymást
k ö lc s ö n ö s e n
feltételezőként
jelenik meg, a
k é ső b b ie k b e n
a szolidaritás
központú, szere te tk ö z p o n tú
hagyom ány és
a szabadságel
vű tradíció ket
téválik egymás
tól, és a m oder
nitásban m ár
egyértelm űen,
mint egy indivi
dualista, a sza
badságot hábo
ríta tla n sá g n a k
tekintő hagyo
mány áll az egyik
oldalon, a másik
oldalon viszont egy olyan kommunitárius hagyomány, amelyben a szabad
ság mint a másikkal szembeni kötele
zettségünk, felelősségünk hangsúlyos.
A huszadik századi bölcselet számom
ra legfontosabb irányzatai éppen
azok, amelyek ennek a kettős értelmű
hagyománynak az újraegyesítésén te
vékenykednek. Ezek azok az irányza
tok, amelyekhez az általam is propa
gált hum ánökológiai szemlélet a
legközelebb áll. Itt az emberek és más
lények életszerű egymásrautaltság
ban léteznek, csak így érdemes gon
dolkodni róluk.
- A politikában, gazdaságfilozófiá
ban is szembeszegül egymással a neo
liberális és a közösségi gondoskodást
előtérbe helyező álláspont.

- A klasszikus liberális elv azt
mondja, hogy az a szabadság, ha sa
ját céljaimat háborítatlanul követhe
tem, és ennek csak az szab gátat,
hogy a másik em ber szabadságát,
mások hasonló törekvését ne korlá
tozzam. Erről az elvről ma már tud
juk, hogy valóban értelmetlen. Egy
részt legfőbb célom, amit háborítat
lanul szeretnék elérni - a másik em 
ber. A másik ember szeretete, m egbe
csülése, tisztelete... Hogyan lehetnék
a másik embertől független, mikor ő a
célom? Másrészt az egyéni választá
soknak egymástól való függetlensége
azon a feltevésen alapult, hogy az
embereknek osztható javakra vonat
koznak a céljai. De valójában a leg
fontosabb igényeink oszthatatlanok.
Nem lehet a legjobban berendezett
technikai civilizációban sem egyszer
re ugyanabban az erdőben kirándulni
és ugyanazt az erdőt tarvágni, hogy
egy bútorgyárnak eladják. Ez nagyon
m indennapi tapasztalatunk. Harmad
részt pedig, még mindig a klasszikus
liberális szabadságfogalom kritikájá
nál maradva: ez az elv azt feltételezi,
hogy a javak, amelyeket választunk, a
végtelenségig pótolhatóak. Mi azon
ban - itt jön az ökológiai szempont már tudjuk, hogy ezek a javak olyan
természeti forrásokból származnak,
amelyeknek a használata már régóta
meghaladja a megújulóképességüket,
ezért ezek a javak egyre kevésbé fog
nak rendelkezésre állni. Tehát az ere
deti alapelv, hogy én addig vagyok
szabad, amíg ezzel a másikat nem kor
látozom, tévesnek bizonyul: minden
egyéni célom követésével alapvetően
és kiszámíthatatlan módon korlátozom
a ma élő, de főleg, az utánam jövő
embereknek a szabad választását.
- Akkor hát, hogyan lehet szabad az
ember?
- Tapasztaljuk, hogy képesek va
gyunk a másik előtt feltárulkozni. Rájö
vünk arra, hogy amivé válunk, az a
másik em ber által történik. Ahogy
Lévinas mondja: az ember találkozás,
O’homme est rencontre). Egyébként
eredetileg Martin Buber fogalmazta
meg, hogy minden igazi emberi élet
találkozás. Ezek a találkozások adják a
terét a szabadságomnak, itt tapaszta
lom meg, hogy képessé váltam valami
egészen mássá lenni. Az igazi, teremtő
szabadság, ha másikkal találkozva,
mind a ketten mássá leszünk.
A ndorra Eszter
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Lehet-e szabad a tudomány?
Ifj . Szebik Imre____________________________

bioetikus

Napjainkban az emberi klónozás kér
déseinek vizsgálata kapcsán is gyak
ran hallunk effajta kérdéseket, melyek
azonban term észetesen nem újak.
Amikor Galilei a Föld forgását bizo
nyította, egyházatyák heves ellenállá
sába ütközött, s egy időre vissza is kel
lett vonnia tanait, hogy élete ne
kerüljön veszélybe.

Jó-e, ha szabad
a tudomány?
Az atombomba kifejlesztése kapcsán
is súlyos kérdések merültek fel a tudo
mány, a tudósok felelősségéről: sza
bad-e ilyen tömegpusztító eszközök
kutatásában részt venniük? A tudomá
nyos világ sok esetben hajlamos elhá
rítani a felelősség kérdését, mondván,
hogy a tudósok dolga a kutatás, s
hogy eredményeiket, vívmányaikat
mire használják, az a politikusok, a
társadalom felelőssége. A kést ugyan
ölésre is használhatjuk, de ez nem je
lenti, hogy ne kellene a kést, a m űtét
hez használatos szikét, tökéletesebbé
tenni. A tudomány s a tudósok sza
badságát korlátozni nem szabad, sőt
nem is lehet - folytató
dik a közkeletű véle
mény -, az eredmények
felhasználását kell fele
lőséggel szabályozni.
Világosan kell azonban
látnunk, hogy a fenti je
lenségek
egymástól
igen különböznek. Míg
Galilei esetében egy tu
dományos szem pont
ból bizonyítottnak te
kintett tényt próbáltak
megkérdőjelezni és ha
talmi szóval érvénytele
níteni, addig a klónozás
kapcsán nem a tudo

mányos tényeket, igazságot kérdője
lezik meg, hanem azt, hogy szükség
van-e ilyen kutatásra? Van-e, lesz-e
haszna az emberiségnek az eredm é
nyekből. Ebből következően, míg Ga
lilei esetében a hatalmi beavatkozás
fenntartás nélkül elítélhető, addig an
nak a kérdésnek a megítélése, hogy
milyen kutatásra van szükség, s mi
lyen kutatást ne engedélyezzünk, már
jóval nehezebb. A tudomány szabad
ságának egyik korlátja önm agában a
tudomány természetében keresendő.
A tudomány, a tudományos kérdésfelvetés, a tudomány céljainak és ku
tatási területeinek meghatározása tár
sadalmi, politikai, kulturális kérdés, a
tudományt nem lehet önálló, a társa
dalmi valóságtól független valóság
ként értelmezni. Az, hogy mit neve
zünk tudományos kérdésnek, s ezen
túl, mely kérdések „érdemesek” arra,
hogy valóban meg is válaszoljuk őket,
m ár nem tudományos, hanem társa
dalmi, s sok esetben szubjektív meg
ítélés alá esik. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint a mai
orvostudományi kutatások több mint
90 százaléka olyan betegségek kutatá
sára irányul, ami a betegségek okozta
szenvedéseknek csak kevesebb, mint
10 százalékát érinti. Miért eme arány
talanság, s m egengedhető ez az igaz
ságtalanság?

A pénz fogságában
A kérdésre egyrészt válasz, hogy a tu
dományos kutatás sok szempontból a
pénz fogságában él. Hiába kutathat
elvileg egy kutató szinte korlátlan sza
badsággal, am ennyiben nem kap
anyagi támogatást, kutatását az ese

tek döntő többségében nem tudja
véghez vinni. A pénz odaítélése vi
szont már nem tudományos kérdés.
Az ipar által fizetett kutatások alapve
tő célja, hogy az anyagi befektetés
megtérüljön, tehát a tudományos ku
tatás eredménye hasznot hozó ter
mék legyen. Ebből a szempontból te
hát nem kifizetődő olyan gyógyszer
kutatására pénzt adni, amire kicsi a
kereslet, mert az adott betegségben
„túl kevés” em ber szenved, avagy
mert ezek az emberek szegények s
nem tudnak fizetni. A pénz, a haszon
fogságának másik következménye is
súlyosan korlátozhatja a tudományos
világot, a tudomány szabadságát: ez a
tudom ányos eredm ények, avagy
azok egy részének elhallgatása, az
eredmények közlésének megakadá
lyozása. Ha egy termékről kiderül,
hogy haszna ugyan nagy, de súlyosan
károsítja a környezetet, a terméket elő
állító nagy kísértése, hogy ezt a károsí
tó hatást elhallgassa, hiszen közvetlen
anyagi érdeke ezt diktálja.

Az ember méltósága
Emellett létezik egy másik korlátozó
erő: az emberi méltóság korlátozó ere
je. A tudományos kutatás során alap
vető emberi értékeink sosem sérülhet
nek, akkor sem, ha a kutatás egyéb
ként szűkén vett tudományos szem
pontból jelentős. Nemrégiben Dél-Afrikában elítéltek egy orvost, aki olyan
méreg kifejlesztésén dolgozott, ami
csak a fekete embereket öli meg. A kí
sérletek során több tucatnyi embert
megölt. Tudományos szempontból ér
dekes lehet egy ilyen szemek a kifej
lesztése? Válaszunk akár igen is lehet,
hiszen olyan kérdésekre
adhat választ, miszerint
van-e kizárólag a fekete
emberekre jellemző életta
ni folyamat, amiben eltér
nek a többi bőrszínű társa
iktól, s ennek az ismeret
nek akár gyógyászati jelen
tősége is lehet a jövőben.
Szabad-e egy tudományos
vizsgálatot ily módon vég
rehajtani, megér-e ez az in
formáció emberéleteket?
Korlátlan tehát a tudo
mány szabadsága? A kér
désekre a válasz - úgy hi
szem - egyértelmű.
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Vakáció a munkahelyen
„A hobbim a m unkám .” „Amikor vasárnap bejövök
a munkahelyemre, bekapcsolom a számítógépet, és
boldog leszek attól: milyen jól szervezett, mindig
dolgozó multinacionális cég részese vagyok.” Ezek
az idézetek nem egy tudományos-fantasztikus film
ből származnak, hanem napjaink hazai valóságá
ból. Olyan topmenedzserek mondják, akiknek az
élete összeforrott a munkájukkal, „a cég” felépítésé
vel és minél jobb működtetésével.
A csúcson lévők nem egyszerű alkal
mazottai a vállalatnak, a gépezetnek:
sokszor több évnyi, évtizednyi tehetsé
get, ötleteket, energiát öltek bele annak
létrehozásába. Ott töltötték nemcsak
egy-egy nap, de egész életük nagy ré
szét, ismerik a helyi rendszer minden
csavarját, minden kollégát tegeznek.
Sok pofont is elszenvedtek a vállalatnál
(ahogy Arthur Miller írta: bementek a
dzsungelbe, de azután ki is jöttek on
nan), ezek utóbb emlékké nemesedhet
nek. És ami a legfontosabb: a cég által
értek el valamit - megbecsülést, hírne
vet, rangot - az életben. Ha lehet, még
fokozza az elismertséget, ha a szakem
ber az úgymond, manapság sikeres, di
vatos szférákban - mondjuk a telekom
munikáció, pénzvilág - jutott el magas
posztra.
A másik, a vakációt, a szabadságot
meghiúsító gond, hogy történetesen
minden piac mozgásban van a ver
senyszférában. Nem lehet megállni,
minden másodpercben oda kell figyel
ni, különben a konkurencia azonnal
megelőzi a társaságot. Végzetes lehet,
ha valaki kiesik a ritmusból.
A verseny ráadásul a cégen belül is
zajlik. Ha nem jók a vállalat teljesít
ménymutatói, az könnyen a vezető szé
kébe kerülhet, márpedig abba sok fia
tal, tehetséges, és nagy energiákkal
rendelkező kolléga szeretne beleülni. A
félelem, a stressz is megakadályozhatja
a nyugodt pihenést, másrészt hozzájá
rul az adott vezető lelki és fizikai „el
használódásához
Két pénzügyi csúcsmenedzsert kér
deztünk meg: e körülmények között ők
hogyan és mennyit pihennek évente?
(Hogy miért épp kettejüket az az
alábbiakból bízvást kiderül.)

- Az m ár jó eredménynek számít,
ha a tényleges, évi 28 napos szabad
ságom felét ki tudom venni. Az elmúlt
öt évben sohasem volt arra lehetősé
gem, hogy három hetet egyben pi
henhessek. A hétvégi pár órányi dél
utáni pihenés könnyít valamennyit az
előző napok terhein - mesélte For
gács György, az Otthon Lakás-taka
rékpénztár vezérigazgató-helyettese.
- Miért „ragadt benn" annyi szabad
napja?
- Folyamatosan, naprakészen kell
követnünk a piaci eseményeket. Em
lékszem, az előző évben egy közelgő
- s a szférát érzékenyen érintő - tör
vénymódosítás miatt javasolták a fő
nökeim: most ne menjek el vakáció

ra. A téli szünidőt az akadályozza
meg, hogy nyilvánvalóan év végén
összesítjük és zárjuk le üzleti adatain
kat, nyáron pedig sok kollégám sze
retne elmenni pihenni. Egy nem túl
nagy cég esetén nehéz megoldani a
helyettesítést. Utoljára két éve sikerült
tíz nap szabadságot egyben kiven
nem. A pénzügyi felügyelet ezalatt 72
órán belül adatokat kért be tőlünk, s
mivel a pénztár másik vezetője meg
betegedett, engem akartak hazaren
delni külföldről. Nem jöttem, így
megbírságolták cégünket.
- Úgy tudom, legalább napi tíz órát
dolgozik. Mi a hajtóerő?
- Nem az anyagiak motiválnak el
sősorban, hanem az elhivatottság: a
cég előbbre juttatása. Szerencsém
van, mert azok közé tartozom, akik
nek tetszik a feladat, amivel annak
idején megbízták. De mindehhez vál
lalati sikerélmények is kellenek, kü
lönben csökken a lendület.
Meglepő fordulatot vett Kovács Le
ventével, a Budapest Bank vállalati
üzletágának ügyvezető igazgatójával le
folytatott beszélgetés. A pénzügyi veze
tő elmondta: mindig minden rendelke
zésre álló szabadságát kiveszi az iskolai
szünetek idején. így évről évre együtt
tud nyaralni (általában szintén a medi
terrán tengerpartokon) családjával.
- Úgy tudom, sok munkatárs dolgo
zik az ön beosztottjaként. Mennyi sza
badságot tudnak ők kivenni? Ha úgy
tetszik: mennyit enged nekik?
- Úgy vélem: mindenki helyettesít
hető, ezt a bank mérete, szervezettsé
ge is lehetővé teszi. Mégis van, aki
nem megy el pihenni, talán későbbre
tartalékolja a szabadnapjait. Nagyon
sokszor azonban én küldök el kollégá
kat afféle „kényszerszabadságra”,
még akkor is, ha ők nem akarják. Itt is
napi tíz-tizenkét órát dolgozunk, szük
ség van az alapos pihenésre. Sokkal
kezdeményezőbbek, kreatívabbak a
vakációról visszatérő munkatársaim.
- Szerintem egyátalán nem szokvá
nyos, hogy egy bankvezető úgy gondol
kodjék kollégái szabadságáról, mint ön.
- Azt hiszem, kevés olyan bankve
zető van Magyarországon, akinek a
családjában kilenc református lelkipásztor van, s aki először maga is lel
késznek tanult a teológián, csak utána
ment el a pénzvilágba. Ez akár egy
magyarázat is lehetne, nem...?
B inder István
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J á s d i B e á t a __________________________________________

újságíró

- Nekem csak ez az egy életem van!
- kiabálta felhevülten a fiatal nő. Nem tudok, nem akarok most tekin
tettel lenni senkire és semmire! Sze
relmes vagyok, olyan szerelmes,
mint még soha. Jogom van azt tenni,
amit a szívem diktál, hiszen ez a pil
lanat visszahozhatatlan, megismétel
hetetlen. Nem élünk a középkorban,
hála Istennek szabad em berek va
gyunk.
A fiatal nő ekkor már három kislány
édesanyja volt. Hiába tiltakoztak elke
seredetten a nagyszülők, az asszony ki
lépett a béklyóként ránehezedő csalá
di kötelékből, otthagyta a három
gyereket a férjének, és elköltözött a
szerelméhez.
Hasonló történet zajlott le egy másik
családban, úgy harminc évvel koráb
ban, 1956 tragikus őszén. Ugyancsak
egy háromgyerekes asszonyt hívott va
laki, aki már évek óta vonzó
dott hozzá, plátói szerelem
volt. Az aszszony rossz házas
ságban élt, a férje finoman
szólva nem vette komolyan a
házassági hűséget. így talán
érthető, hogy a fiatal nő fogé
kony volt a szerelmes szavak
ra. A férfi azt kérte tőle, hagy
ja ott a három gyermekét - ő
is itthon hagyja özvegy édes
anyját -, és kezdjenek új éle
tet valahol Nyugaton. Az
asszonyt hideg zuhanyként
józanította ki a gondolat: hát
hogyan is hiheti bárki, hogy
képes lenne elhagyni a gye
rekeit akármilyen nagy sze
relemért? És bár az élet egy
darabig igazán nem kényez
tette, végül is, ma, többszörös
nagymamaként hálásan kö
szöni Istennek, hogy akkor volt
ereje helyesen dönteni.

Tizenhárom éves voltam, amikor a
szüleim elváltak. Én anyámm al a
nagymamámhoz költöztem, a budai
családi házból egy körfolyosós pesti
bérházba. Két bátyám közül az egyik
hamarosan megnősült, a másik apám
mal maradt. Egyik pillanatról a másik
ra darabokra hullott a családunk, s ma
is emlékszem, mennyire fájt eleinte
apám új feleségével találkozni, majd
örülni annak, hogy kishúgom született,
s ezzel egy csapásra megszűnt addigi egyetlen kislány a családban - hege
móniám. Túléltem, persze, mint oly
sokan mások, de talán nem véletlen,
hogy gyerekkori emlékeim szinte kizá
rólag a közös családi időkből m arad
tak. Bakfisként sokat ábrándoztam ar
ról, hogy valahol, valaki m ár vár rám.
Aki majd a férjem lesz - egy életen át.
Mert ezt annak ellenére eltökéltem,
hogy közben kicsit aggódtam, nem
lesz az nagyon unalmas: egyetlen fér
fi mellett élni negyven-ötven s ki tud
ja hány éven át? Töprengtem azon
is, milyen jó, hogy a dolgok még
előttem vannak: érettségi, egyetemi
évek, menyasszonyság, esküvő, majd
szépen, sorban a gyerekek. De mi
lesz azután? Hogyan lehet úgy élni,
hogy a dolgok m ár nem fejlődnek,
nem előre mennek, hanem lassacs
kán visszafelé.
A bakfisból nagylány lett, aki na
gyon fiatalon férjhez ment. Azóta hu

szonhét esztendő telt el, és Istennek
hála, az élete úgy alakult, ahogy szeret
te volna. Kislánya a napokban vette át
a diplomáját, a fia másodéves főisko
lás, és ő minden percét igyekszik ki
használni, már amennyi a munka mel
lett lehetséges, a családi együttlétnek.
Szabadon választottam ezt az életfor
mát, ami - mindannyian tudjuk, akik
így élünk -, számtalan lemondással, al
kalmazkodással, kompromisszummal
és kötöttséggel jár. Közös utunk elején
különösen sok akadállyal kellett megküzdenünk: másfajta családi környezet
ből, merőben más szokásokkal érkez
tünk. A párom nem hívő, s én kezdettől
megénéssel fogadtam ezt a tényt. Bár
fájt, ha ő a templomon kívül várt rám
az istentisztelet után, soha nem erőltet
tem, hogy kísérjen el.
Szerelem? Miért is tagadnám, ennyi
sok év alatt elő-előfordult, hogy vala
ki iránt vonzódtam. De valahogy min
dig erősebb volt a férjem iránti szere
tet, az érzés, hogy nem bánthatom őt
meg, s még inkább, hogy nem tehe
tem kockára a családom biztonságát,
a gyerekeim boldogságát.
Szabadság? Igen, kell, a családban
is, hiszen szabad lélegzet nélkül meg
fulladnánk. De csak annyi szabadság
illet meg bennünket, amennyi a ve
lünk együtt élők szabadságát nem sér
ti. Akinek ez kevés, jobb, ha család
helyett az egyedül élést választja.
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Sajtószabadság és sajtótisztesség
szemérmetlen hazudozás, vagy ép masan fiatalon elhunyt Csengey Dénes
pen a kisstílű csúsztatások kora. Az álma a szabad sajtóról és a nyilvános
idősebbek azonban nagyon jól emlé ság társadalmi ellenőrzéséről?
Kétségtelen, hogy a tájékoztatás és tá
kezhetnek a munkahelyek kötelező
„Szabad Nép félóráira”, a Tájékozta jékozódás alkotmányos joga általában
tási Hivatal mindenhatóságára, a cen érvényesül. A nyilvánosságnak mind a
zúra és öncenzúra mindent átjáró va politikai-társadalmi, mind az egyházi
lóságára. Megszületése után 15-20 életben megnőtt a szerepe. Véget ért a
évvel lett csak igazán tragikusan érvé szocializmus cenzúrázó időszaka, amikor
nyes József Attila Levegőt! című ver sajtószabadságról nem lehetett beszélni.
se: „Számon tarthatják, mit telefonoz Ugyanakkor a mi kis vadkapitalizmusunk
ban megjelent a sza
tam I s mikor,
badság vadhajtása, a
miért, kinek. I Ak
A sajtót joggal nevez szabadosság. Ennek
tákba írják, miről
gyökere az elüzletiese1989. március 15-én hosszú évtizedek álmodoztam / s azt
zük a negyedik hatalmi désben rejlik Marxtól a
után először került sor nagyszabású is, ki érti meg. I És
Kiáltvány
nyilvános demonstrációra. Az immár nem sejthetem, mi
ágnak. A hatalommal Kommunista
feledésbe merült, a Tő
végnapjait élő hatalom ugyan még kor lesz elég ok I
megrendezte a maga hervatag hiva előkotorni azt a
nem csak élni, hanem ke viszont annál na
gyobb szerepet játszik
talos ünnepségét, az igazán nagy tö kartotékot, / mely
Az üzleti harc sajnos
meget azonban az akkor ellenzőidnek jogom sérti meg
visszaélni is lehet.
behálózza a médiát is.
számító szervezetek vitték az utcára. A magát fegyve
A sajtó területén ezt Ennek következtében
Emlékezetem szerint a Petőfi-szobor- rekkel bebiztosító
nem egyszerűen a pia
tól vonultunk a Szabadság térre, ahol hatalom a tájékoz
manipulálásnak hívják.
ci viszonyok hatnak Cserhalmi György színművész olvasta tatást is a kezében
ami önmagában még
fel az ellenzék követelését, majd tartotta, és e kort
hasznos lenne -, ha
Csengey Dénes m ondott egyszerre valóban a „hazud
higgadt és izzó beszédet. A kokárdás tak reggel, hazudtak este, hazudtak nem sokféle manipuláció is érvényesül.
farmerdzsekit viselő, forradalmár lel minden hullámhosszon” elve vezérel Nagy méretekben ez az úgynevezett „ele
kületű író-politikus ezt követően - te. Idővel aztán, a „puha szocializ fántházasságokban” is megmutatkozik
1848. márciusát megidéző jelképes mus” idején megtanultunk a sorok amikor oly módon vonnak össze média
cselekedettel - a nemzet és a szabad között olvasni, s magam is emlékszem óriásokat, hogy a nemzetek feje fölött
ság nevében „kézrátétellel” lefoglalta arra jóleső érzésre, ami akkor töltött gyakorlatilag egy kézbe kerül az irányítás.
el, amikor a hivatásos és önjelölt cen Az ilyen jellegű központosítások követ
a Magyar Televíziót.
zorokat kijátszva sikerült egy-egy kü kezménye a sok-sok licencműsor, vagyis
lönösen fontosnak tartott m ondatot például az olyan vetélkedők, amelyek a
vagy jelzős szerkezetet becsempészni globalizáció jegyében a világ minden
a kiadásra szánt szövegbe. Mert ön pontján ugyanolyan szabályok szerint, a
A Szabadság téren mámoros üdvri kritikusan meg kell állapítani, hogy a műsorvezető ugyanolyan agresszív vagy
valgás fogadta a Szabad Magyar Tele belső és külső cenzúra az egyházi ki éppen butuska irányításával, ugyanolyan
vízió felirattal kifeszített transzparenst adványokat sem kerülte el, sőt voltak díszletek között zajlanak. A piaci viszo
és Csengey pontosan megfogalmazott idők, amikor a sajtószabadság a maga nyok istenítése azzal is jár, hogy a műsormondatait: „Tólünk ne féltse senki a te viszonylagosságával a világban job szolgáltatók szükségszerűen a nézettségi
mutatók, az újságok pedig az eladott pél
levíziót! Nagyon fogunk vigyázni rá, ban érvényesült, mint az egyházban.
Mi történt aztán 1989 után? Mennyi dányszámok bűvöletében élnek. Hogyan
mert a miénk! És ugyanígy ne féltse tő
lünk senki Magyarországot! Nagyon ben valósult meg az időközben fájdal lehet a nézettséget és az olvasottságot
fogunk rá vigyázni, mert a miénk. [...]
Ki akarjuk nyilvánítani, hogy a televízió
a nemzet tulajdona, nem a kormányé,
és azt is, hogy e tulajdonjogot a jövő
ben érvényesíteni kívánjuk. Szabad saj
tót, szabad rádiót, szabad televíziót!
Társadalmi ellenőrzést a nyilvánosság
minden fóruma fölött!"
Hosszú utat tett meg a magyar tár
sadalom, míg eljutott a sajtószabad
ság ilyen bátor és nyilvános megfogal
mazásáig. A fiatalabb nem zedék
számára ma már csak történelem a
»>

Fabiny Tamás_____________________________

Az Euangélikus Hittudományi Egyetem docense

Cenzúra és öncenzúra

növelni? Szenzációkkal, borzongatással
és hasonlókkal. Ez a felismerés kitermel
heti az úgynevezett csekkfuzet-zsumalizmust, aminek jegyében meghatározott ár
folyamon még riportalanyokat is lehet
vásárolni. Emlékesünk csak a tavalyi esz
tendő hazai médiabotrányára, amikor ki
derült, hogy az egyik kereskedelmi televí
zió sztárriporterének állítólagos bérgyilkos
interjúalanya valójában fizetett statiszta
volt. A riporter egy ideig eltűnt a színről,
míg aztán egy másik kereskedelmi adón
folytatta műsorát...

A sajtót joggal nevezzük a negyedik
hatalmi ágnak. A 80-as években magya
rul is megjelent Dávid Halberstam: Mert
övék a hatalom című kétkötetes műve,
amely az amerikai tömeghírközlés ter
mészetrajzát mutatja be. A hatalommal,
mint láttuk, nemcsak élni, hanem vissza
élni is lehet. A sajtó területén ezt mani
pulálásnak hívják. Súlyos példák helyett
ezen a helyen egy könnyedebb elbeszé
lést idézek fel, példaként a sajtó által el
követhető csúsztatásokra. A vicc szerint
a római pápa New Yorkba érkezik, s új
ságírók hada várja a repülőtéren. Az el
ső, agresszív kérdés így hangzik: „Mi a
véleménye a sztriptízbárokról?”A Szent
atya naivan visszakérdez: „Miért, van
A szabadságával nem élő, hanem nak itt sztriptízbárok?” Másnap öles
visszaélő médiából hiányzik a szemé headline jelenik meg az újságban: „A
lyiség védelme és az áldozatok joga, pápa első kérdése New Yorkban: Vannak
hiszen hány és hány embert mutatnak itt sztriptízbárok?”
be megalázó helyzetben, hány és hány
A visszaélések feltárása természete
balesetről készítenek borzongató tu sen nem jelentheti a sajtó szabadsá
dósítást! A szólásszabadság szentnek gának korlátozását. Akad arra is pél
kikiáltott joga nevében pedig - szelle da, hogy egy m édium önm aga
mi környezetszennyezésként - alpári- határoz meg tiszteletre méltó etikai
ság és trágárság árad számos rádió- és kódexet. A New York Times Magazin
tévécsatornából. Az ilyen vulgáris például így határozza meg az újságíró
megnyilvánulásokhoz képest ma már feladatát: „Be first, butfirst be right!”A
szelídnek tekinthető az „infotainment” lefordíthatatlan szójátékot így lehetne
gyakorlata, vagyis az a jelenség, ami magyarul visszaadni: „Légy első, de
kor a híreket és az időjárás-jelentést is mindenekelőtt írj igazat!”
szórakoztatva kívánják eladni a műsorMit tehetnek az egyházak? Utalhat
szolgáltatók. Mindezzel a közönség bu nak akár a sokszor elfelejtett 8. paran
títása és infantilizálása folyik.
csolatra, amit ma ilyen röviden is
Számos műsor nem az ízlésformá mondhatnánk: Ne hazudj, ne csúsz
lást tekinti feladatának - jóllehet a rá tass, ne manipulálj! Vagy akár felerő
dió és a televízió hőskorában ezt síthetik a korintusi levél üzenetét:
alapelvnek tekintették -, hanem az „Minden szabad nekem, de nem min
igénytelenségre való építkezést, sőt den használ. Minden szabad nekem,
adott esetben alantas igények kiszol de ne váljak semminek a rabjává.”
gálását. Mindez egyaránt igaz lehet az Szóvá tehetik továbbá, ha a sajtó sza
ostoba vetélkedőkre, az erőszakos ak badsága fontosabbá válik, mint annak
ciófilmekre, de bizony még a szelle tisztessége. Figyelmeztethetik a média
messég helyett sokszor csak bugyuta- embereit arra, hogy a technika mindig
ságot képviselő reklámokra is.
gyorsabban működik, mint a morál.

Vadkapitalizmus

Javasolhatják, hogy nem érdemes, sőt
nem szabad mindent megtenni, amit a
gazdaság lehetővé tesz. A szabadság
és szabadosság különbségére is fel le
het hívni a figyelmet, például az erő
szak és a pornográfia ábrázolásában.
Etikai kérdéseket kell abban az eset
ben is felvetni, amikor egy bankrabló
ból vagy gyilkosból médiasztárt csi
nálnak. Az egyházak talán még azt is
felismerhetik, hogy egy-egy talk-show
amolyan nyilvános gyónásként jele
nik meg a képernyőn. Vagy az internet
m inden pozitívuma mellett, tudatá
ban kell lenni az abban rejlő veszé
lyeknek: a virtuális valóság esetleges
felülkerekedésének, az anonimitásból
és könnyű hozzáférésből adódó viszszaélési lehetőségeknek, amikor vala
ki uszító vagy éppen pornográf tartal
mú szöveget és képeket tesz fel a
világhálóra. Mindezekre az esetekre
érvényes a bibliai intés: „Élőtökbe ad
tam az életet és a halált, az áldást és az
átkot. Válaszd hát az életet, hogy él
hess te és utódaid is!" (5 Móz 30,19)

Szabadság
és tisztesség
Talán a média területén sem zárja ki
egymást ez a két fogalom. 1989. márci
us 15-én egy modem forradalmár a
nemzet nevében lefoglalta az addig
manipulatív magyar hírközlést. A hatal
mas transzparensen az intézmény neve
elé a „szabad” szó került. Tizenhárom
év fájdalmasan sok szabados megnyil
vánulását ismerve ma tovább kellene
bővíteni ezt a meghatározást. A szabad
ságot a világért nem volna szabad fel
adni. Am erre a transzparensre - és
minden médium homlokára - oda kel
lene írni: szabad és tisztességes...
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itük miatt a keresztények a legin
kább kirekesztettek és üldözöt
tek a világban. Becslések szerint
200 millió ember nem élhet az ENSZ
Emberjogi Nyilatkozatában megfogal
mazott alapvető jogokkal, csak azért,
m én keresztény. Erről tudósította az
egész világot átfogó Evangelische WeltAllianz az ENSZ Emberjogi Bizottságát.
A szövetség, amely 114 államban
több mint 150 millió keresztényt kép
visel, aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a világon mennyire nem veszik
figyelembe az emberi jogokat. Megíté
lésük szerint különösen is aggasztó, ha
a vallást arra használják fel, hogy konf
liktusokat szítsanak, illetve a terrorcse
lekményekben való részvételt ösztö
nözzék. Ezek a vallási fanatikusok
mutatkoztak meg 2001. szeptember
11-én. A szövetség emlékeztet arra,

H

millió
keresztény
szabadság
nélkül

minden em ber számára érvényesek,
függetlenül hitbeli meggyőződésük
től, faji vagy nemzeti hovatartozásuk
tól. A vallásszabadság ellen irányuló
súlyos szabálysértéseknek - mint ami
lyen például a népirtás, rabszolgatar
tás, kínvallatás vagy a szent városok
lerombolása - nemzetközi horderejű
megtorlást kellene maguk után von
niuk. A szabad vallásgyakorlásnak
egy országon belül nem lenne szabad
egyedül a „többség” vallására korlá
tozódnia. A szövetség ebben az össze
függésben elutasítja a kisebb vallási
közösségek „kultuszként” vagy „szek
taként” való megjelölését.
A szövetség elhatárolja magát a
„vallási totalitarizmus” m inden formá
jától, mint ahogy azt kifejezésre juttat
ta például akkor, amikor Afganisztán
ban a radikálisan iszlám, tálib rezsim

A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS OKAI
1. A keresztények gyakran nyíltan szót emel
nek a demokrácia és az emberi jogok meg
tartása érdekében.
2. A keresztényeknek az egész világra kiter
jedő kapcsolataik vannak más kereszté
nyekkel és ez „félelmetessé" teheti őket.
3. A keresztények száma gyakran gyorsan nö
vekszik és ezáltal a többségben lévő vallás fe
nyegetve érzi magát.
4. A keresztények síkra szállnak a hátrányos
helyzetűek és elnyom ottak érdekében. Ez
nem ritkán szokatlan cselekedetnek tűnik,
am it a vallási többség gyakran érdekei ve
szélyeztetéseként értékel.
5. A keresztények - egy általánosan elter
jedt nézet szerint - nyugati, különösen is
am erikai befolyást képviselnek. Az Egyesült
Á llam okról alkotott vélemény pedig gya
korta töb b szempontból is negatív.

hogy az ENSZ Emberjogi Nyilatkozata
tartalmazza a szabad vallásgyakorlás
jogát is, beleértve ebbe a szabad vá
lasztás és a felekezetváltoztatás jogát is.
A valóság azonban azt mutatja, hogy a
vallásszabadság a világ majdnem min
den táján sérül.
Egyre sürgősebb lenne, hogy azok
az államok, amelyek az Egyesült
Nemzetek Szövetségébe tartoznak,
ügyeljenek a vallásszabadság védel
mével kapcsolatosan megállapított,
nemzetközileg elismert norm ák gya
korlatban való megvalósítására. Ezek

lerombolta a Buddha-szobrokat. Ha a
világ országai nem fogadjak el a vallá
si türelmet és sokszínűséget, akkor az
olyan terrorcselekmények, mint a
szeptember 11-i, máskor is megismét
lődhetnek. A szövetség azzal a kérés
sel fordul a keresztények felé, hogy a
misszióval kapcsolatban lehetőség
szerint kerüljék el az olyan fogalmak
használatát, mint „keresztes hadjárat”
vagy „területszerzés”.
Idea -S pektrum, 2002/16
FO RD ÍTO TTA : G A Z D A G Z S U Z S A N N A
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A szabadság és korlátái
Beszélgetés dr. Kolláth György alkotmányjogásszal
- Tanár úr, mi a tapaszta
lyén. A brit asszony esete
lata: ismerik-e az emberek
mindenki előtt ismert: a bí
egyáltalán az alkotmányos
róság nem engedte, hogy
jogaikat?
férje segítséget nyújtson az
- Értelmiségi fiataloknak
öngyilkosságában. A „fekete
feltettük a kérdést: hány pa
angyal” ügye viszont egé
ragrafusból áll az Alkot
szen másról szól: vajon kérték-e a súlyos betegek a
mány? Nos, megdöbbentő
válaszok születtek. Sokan
méltó halált? Ezt eddig sen
inkább az amerikai alkot
ki nem bizonyította! Azt
gondolom, ebben a kérdés
mány ismertetésére vállal
koztak volna, mert arról töb
ben nincs „jó” vagy „rossz”
bet tudnak (!) - de hogy a
válasz - sokrétű válasz van
magyar alaptörvény milyen
előnyökkel, hátrányokkal.
terjedelmű és mit tartalmaz,
Ha komolyan vesszük az eu
arra csak 10%-uk tudott fe
rópai emberi jogokat, akkor
lelni. Ez általánosságban is
nálunk is lépni kellene. Ha
igaz, az emberek nincsenek
valaki önként dönt, tudva,
tisztában az Alkotmányuk
hogy gyógyíthatatlan beteg,
kal. A tengerentúlon, a szál
és az összes feltétel fennáll,
lodai szobák polcán két
akkor jelenthesse ki, hogy
könyv van: a Biblia és az Al
nem kíván tovább élni. De a
kotmány. Talán nekünk is
lényeg: egyetlen ember se
ide kellene eljutni, hiszen ez
döntsön a másik életéről - „te
nem egy szép könyv, amiben
már éltél eleget"-, hiszen ez
csuda mondatok vannak,
súlyosan sérti az alkotmá
hanem alaptörvény, vagy
nyos jogokat. Ugyanakkor
Dr. Kolláth György ügyvéd, alkotmányahogy nevezni szokták: a
senki se döntsön az adott em
jogász, címzetes egyetemi docens.
berről se, nélküle!
„jog Bibliája." De hadd
Három egyetemen tanít, szakterülete
mondjak el még egy törté
- Beszéljünk a jogsérel
netet! Diplomásokat vizs
mekről
is. Igaz-e az, hogy az
a sportjog. Számos publikáció, jogi ta
gáztatok az Alkotmányból.
emberek leggyakrabban sze
nulmány szerzője.
mélyes adataik (köz)hasznáElejéről kérdezem - nem
tudja. Közepéről - nem tud
lata és az egészségügyben el
ja. No, nézzük a végét: ben
szenvedett sérelmek miatt
ne van-e a Himnusz? És ki írta? Arany jogát, hanem a gazdasági, szociális, panaszkodnak?
János, Petőfi Sándor - így a válasz. kulturális jogokat is. Ezek között pedig
- Az adatvédelem ébredő alkotmá
Hát a zeneszerzője? Talán Lehár Fe ott bujkálhat a képmutatás: járni jár, nyos tétel, ma talán még lappangó, de
renc... - Sajnos, ilyen is előfordul.
de nem jut. A humanitárius jogokat fejlődő intézmény. Az emberek kezde
- Elmondható-e ma, 2002 Magya tekintve azt lehet megállapítani, hogy nek rájönni arra, hogy mennyire fontos
rországán, hogy az alkotmányban rög sokkal nagyobb az előttünk lévő út, az, amit mások tudnak róluk. Ha egy
zítettjogok maradéktalanul érvényesül mint amit eddig megtettünk - például a szer bekerülünk a „rendszerbe”, és
nek?
szegénység kezelése. Ezeken a terüle utána tudtunk és beleegyezésünk nél
- Sehol a világon nincs olyan ideá teken még nagyon kicsit léptünk csak kül keringenek rólunk adatok, az nem
lis helyzet, hogy egy adott ország min előre. Hiszem, hogy az emberi jogok jó. S ez az egészségügyhöz is kapcso
den egyes szabadságjogot „kipipál terén pontosan olyan jól működő jog lódik, hiszen nem tartozik másra,
hatna”, mert azt megvalósította. Ma állam lesz Magyarország, mint Nyu- hogy valakit kezeltek-e ideggondozó
gyarországon, ahogyan azt a rólunk gat-Európa többi állama. Persze, egy ban, vagy például üvegszeme van. Az
szóló országjelentések is tartalmazzák, holland, egy dán, egy svéd szisztéma em ber „érzékeny adataival” ki-ki m a
alapvetően érvényesülnek az emberi sokkal több pénzt tud a jogok mellé ga rendelkezik. Az az állampolgár, aki
szabadságjogok. Olyan durva esetek, „letenni”, így ők érthető m ódon előt semmi rosszat nem tesz, teljes bizton
amelyek ezeket a jogokat korlátoz tünk járnak.
ságban kell, hogy legyen! A magyar
nák, nálunk nincsenek és nem is fe
- Alkotmányos jogunk az élet, de az Alkotmány számukra is szabály, ehhez
nyegetnek, ettől tehát nem kell fél emberi méltóság is. Az eutanázia eseté hozzányúlniuk tabu. Az alkotmányos
nünk. Ugyanakkor az is tény, hogy ben e két jog ütközik. Hogyan látja ezt jogoknak érvényt kell szerezni. Ez egy
vannak kisebb megtorpanások. A sza napjaink médiahírei tükrében?
folytonos határidejű feladat, s néha
badságjogok között ne csupán a poli
- Hihetetlen gondok, feszültségek bizony küzdeni kell érte.
tikai jogokat értsük, például a tüntetés vannak ezeknek a kérdéseknek a m é
K. D.
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A szabad

Kerényi Grácia:
Cellám falára írtam a nevem,
fésűvel rákapartam.
Föléje Krisztus-monogrammot tettem.
.Maradandó emléket akartam.

Nem könnyű b enső sza b a d sá g u n k a t ír
b a d sá g tá g a s levegő jéb en sem . A Terr
a sza b a d sá g ró l ta n ú sk o d n a k , am it iga:
m élyén is m egő riztek.

Fúlnpitónrsáp, 2iiil-;is topán. Itt ti. április

OAS NEUE TESTAMENT

Böröcz Sándor tulajdonából
-A mi feladatunk az volt, hogy túléljük
ezt a nyomorúságot. Töretlen emberség
gel kellett túlélnünk. [...] Ezt a négy élet
szabályt sikerült tehát elfogadnunk a sok
beszélgetés kapcsán, mint legfontosab
bakat: a szenvedést nem szabad drama
tizálni, az apró örömöket keresni, kutat
ni, értékelni kell, abba kell hagyni a nyekergést (kicsi vagyok, de mint kicsi,
megmutatom, hogy különb vagyok a
géppisztolyos erőnél!), és azért iparkod
ni kell hinni is az Úr Jézus Krisztusban,
aki mindent, de mindent meg tud vál
toztatni az ő Szentlelke által. [...] Az volt
az érdekes, hogy amikor az Úristen odaküldte nekünk az Újszövetségi Szent
írást, akkor ebben - az Úr Jézus tanítá
sában - megtaláltuk ezeknek a szabá
lyoknak az alapját. [...] „ - részlet

UNDDIE PSALMEN

Sólymos:
majdé
lev

Óloffson Piacid bencés szerzetes vissza
em lékezéséből, aki B öröcz Sándornak
Vorkután fogolytársa volt, s akivel kelten
az Újszövetséget a szó szoros értelmében,
ívenként m egosztották. In: A M agyar Ka
tolikus Egyház 194S-től 1965-ig. Buda
pest, 2001

Szibériai lágerben esztergált úrvacsorái kehely
„Izmindi Bálint kelyhet esztergályozott hársfából a bútorgyárban. [...] Volt ott mindenféle vallású magyar. Vol
tak, akik tíz éve nem láttak, nem hallottak magyar papot, nem lehettek istentiszteleten. Voltak római katoliku
sok, akik életükben először láttak evangélikus úrvacsoraosztást. Könnyes szemmel állt elém egy magas, isme
retlen férfiú, és azt mondta: „M. S. A. vagyok, a bukaresti magyar követség volt tisztségviselője. Római katoli
kus. Boldog vagyok, mert tíz évet vártam erre a lehetőségre.” - Böröcz Sándor evangélikus lelkész Kiáltás a
mélyből c. láger-visszaemlékezéséből, Budapest 1994
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dság tárgyai
legteremteni - m ég a p olitikai szaor Házában ta lá lh a tó tá rg y a k arról
emberek az e ln yo m atá s és ra b sá g

zilveszter 1951 augusztusában letartóztatott,
íogytiglani börtönre ítélt bencés szerzetes
lezőlapja keresztlánya születésnapján.
„A háború előtt nekünk nem volt civil ruhánk, csak reverendában
jártunk. így aztán reverendában is fogtak el, a rabok közt is reve
rendában voltam. Ez a szovjet börtönben egy kicsit pikáns valami
volt. Ennek köszönhetem, hogy kivittek folyosót és WC-ket pucol
ni. Én nem is gondoltam semmire sem, de most hadd mondjam:
egész biztosan a Szentlélek Úristen bökött oldalba, hogy, ha a
szovjet katonának szabad fütyülni, én is dudorászhatok egy kicsit.
[...] Az egyik folyosó végén hat cella volt. Akkor éppen harminc
két halálraítélt volt a hat kamrában. Akkor megint oldalba bök a
Szentlélek, s én szépen elkezdtem énekelni, hogy pap vagyok, ka
tolikus pap vagyok, aki a szentgyónását el akarja végezni, az bán
ja meg bűneit, megadom innen a föloldozást. Kitaláltam, hogy a
feloldozás, ami akkor még latinul volt, melyik magyar nótára illik
rá. Volt egy ilyen, hogy „Nincs cserepes tanyám”, erre gyönyörű
en ráillett. Énekeltem, énekeltem egyiket a másik után.
Be kell vallanom, fogalmam sem volt arról, hogy ennek mi ér
telme van. [...] Egyszer aztán „szállítmányra vittek” bennünket.
Ahogy én ott mosakszom, jön egy gyöngyösi fiatalember, mondja:
- Te énekeltél ott a folyosón? Te azt el sem tudod képzelni, hogy
annak milyen hatása volt akkor a halálkamrában! - Altkor ott volt
ő is, halálraítélt volt, később kegyelemből tíz évre változtatták át,
így tudtam vele találkozni. - A halálítéletet mindenki másként fog
ja fel. Össze voltunk csukva, borzasztó légkör volt. De amikor
meghallottuk a te énekedet, elkezdtünk suttogni, hogy csodálatos
ez az Isten. Nem tudom elmondani neked, hogy mit jelentett ez
számunkra." - Oloffson Piacid 1946-ban Vorkutára hurcolt bencés
szerzetes visszaemlékezéséből, in: A Magyar Katolikus Egyház 1945től 1965-ig- Budapest, 2001

Az oldalt összeállította: Andorka Eszter
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A szabadsági
szeretete,
bontakoztathatja ki. Mégis a szabadság
fogalma napjaink értékszemléletének
sokféleségében különféle értelmezése
ket kap. Talán a leghétköznapibb ezen
definíciók közül az individuum szabad
ságának következő magyarázata: szabad
az, aki úgy él, ahogyan akar.
Sigmund Freudot sokszor hasonlítják
Kopernikuszhoz és Darwinhoz, s mint
ez utóbbi kettőt, azzal vádolják, hogy
aláássa az emberi nem nagyságát és
méltóságát. Míg Kopernikusz a Földet
egy csillag körül keringő sok bolygó
egyikévé tette és Darwin a főemlősök
leszármazottjává fokozta le az embert,
addig Freud azt állította, hogy az em
bert saját kontroliján túli erők határoz
zák meg. Ezzel az embert szabad akara
tától és pszichológiai szabadságától
„A szabadságát az ember rendszerint ak fosztotta meg: „az Én nem lehet úr saját
kor becsüli, amikor már nem szabad, házában. ” Ezzel szemben a protestantiz
vagy ha szabadságát végtelen áldoza mus filozófusának nevezett Immánuel
tokkal vívta ki” - írja Széchenyi István Kantnál azt olvashatjuk, hogy az ember
naplójában. A legnagyobb magyartól belső szabadságához két dolog szüksé
vett idézetünk rámutat az ember sza ges: egyrészt, hogy egy adott esetben
badságának törékenységére és véden- önmagának mesterévé váljon, más
dőségére, arra, hogy tiszteletet érdemel részt: úr legyen önmaga felett. Vagyis fé
és áldozatot követel. A szabadsághoz kezze indulatait és uralkodjon szenve
való jog a politikum nyelvén az ember délyei felett. Freud és Kant állításai
elidegeníthetetlen joga. Következés együttesen az emberi szabadság kétér
képp a vélemény-, a vallás- és a lelkiis telműségére mutatnak rá: bár tenném a
mereti szabadság társadalmunkban igen jót, de mégsem vagyok rá képes.
A Biblia felfogása szerint az ember
magas helyiértéket foglal el, amely az
egyén számára azt jelenti, hogy saját éle véges szabadságát elveszítette és saját
te felett másoktól függetlenül rendelkez erejéből azt nem képes visszanyerni,
het és személyiségét akadálytalanul hanem Isten szabadítására szorul.
Galata 5,1-ben azt olvassuk, hogy
„Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és
ne engedjétek magatokat újra a szolga
ság igájába fogni." A szabadság vissza
nyeréséről és ezáltal a moralitásra való
képességről szól a páli megigazulástan.
Ennek lényege nem abban van, hogy
egy személy korábbi életét vallásosan
magyarázza, hanem abban, hogy a
közvetlenül megszólított személy a
megigazulás eseményében újjá lesz:
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új te
remtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött
létre” (2Kor 5,17)- Szabaddá vált első
sorban a bűntől és a haláltól, de az
önigazolás kényszerhelyzetétől is: at
tól, hogy azt tegyen, amit akar. Sza
badságának jövőjét nem csupán a
tervezhető futurum - mely éppen
megtervezhetősége által válik kiszá

O rosz Gábor Viktor_______________________

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
doktorandusza

A szabadság
kétértelműsége

szabadság
szeretette?
m íthatatlanná - hanem
adventusa határozza meg.

Krisztus

A szabadság isteni
tulajdonság
Luther Márton zsoltármagyarázatai
ban (1519-1521), az első zsoltár 2.
versének magyarázata során, különö
sen is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
a szabadság elsősorban nem emberi,
hanem isteni tulajdonság. Az ember
csak annyiban részesedik belőle,
amennyiben az evangélium igéjén és
a szentségeken keresztül Isten szabad
ságában részesedhet. Ennek a megra
gadott emberi szabadságnak pedig a
belső tartalma az Isten és az ember
társak iránti szeretet. Ha az ember hit
által az isteni szabadságban részese
dik, akkor ez a szeretet egész életévé
válik és egyúttal szabadságának az
alapjává is. Azonban ez a szabadság
végső soron conformitas Christo. Az
isteni természetben történő részese
dés, tehát részesedés Isten szeretetéből és szabadságából, de részesedés
emberi természetéből is: a keresztből,
szenvedéséből és végül halálából,
amelyeket a keresztyén em ber immár
szabadon, csupán szeretetből vesz
magára, hogy ezáltal szolgálhasson.
A keresztyén em ber szabadsága a
szeretetre Isten előtt és az embertár
sakkal történő szemtől szemben vi
szonyban valósul meg. Lutherhez kap
csolódva Gerhard Ebeling az emberi
élet struktúráját „coram relációként”
jellemzi. A latin coram szó a „con” és
az „os” összetételével a közelség viszo
nyára utal, tehát a kommunikáció
helyzetére, amely az arcon, egy ember
személyén keresztül határozható meg.
Ezt a szemtől szemben viszonyt az em
ber felelőssége tünteti ki. A Krisztus
ban kapott szabadság, mely által a
megigazított ember képes lemondani
önérdekéről a másik érdekében, a ke
resztyén em ber felelősségének termé
szetes tere. Csak az élhet ezzel a fele
lősséggel, aki tudatában van annak,
hogy erre hivatott. Aki nem pusztán a
szabadságot szereti, hanem felismerte:
Krisztusban szabaddá vált arra, hogy a
másikat szerethesse.
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Szabadegyház szab
á
egyh
d
SZENTPÉTERY PÉTER
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kus egyházat és az izraelita felekezetet
értik. De természetesen a történelmi
egyházakhoz tartoznak az ortodoxok és
magyar nyelvterületen az unitáriusok is
a történelmi hagyomány alapján, tanítá
suk teológiai értékelésétől függetlenül.

Szekták

Történelmi
és szabadegyházak

Minden egyházzal, de a fogalmi tisztá
zás érdekében a szabadegyházakkal
kapcsolatban különösen is beszélnünk
kell a szekta irányában való elhatárolás
ról. A szekták saját felfogásuk szerint az
Újszövetségénél állítólag jobb és tökéle
tesebb információval rendelkeznek,
misszionálják az egyházak híveit, elutasít
ják az egyház addigi történetét, hiszen az
általuk felfedezett „tökéletes” információ
még nem volt hozzáférhető. Esetleg
annyit azért megjegyeznek, hogy „egye
seknél mindig is megvolt a tökéletes

A fenti két szó egybe, vagy különírva
egészen mást jelöl. Szabadegyházak
nak azokat a keresztyén közösségeket
nevezzük, amelyek általában az őske
resztyén gyülekezeti élet felújításáért
való fáradozásból jöttek létre. Az elne
vezés a történelmi, az államhoz, nem
zethez valamiképpen kapcsolódó egy
házaktól való megkülönböztetést
szolgálta és ma már egyre kevésbé
szolgálja. Hiszen a reformáció
egyházai is a Szentíráshoz akar
tak visszatérni, de később belő
lük is jó néhány helyen állam
egyház lett. Ugyanakkor a
szabadegyházak esetében is
egyik-másiknál elmosódik a
határ a történelmi egyhá
zakhoz képest, elsősorban
a baptista és a metodista
egyháznál. Az előbbi gya
korlatilag egyidős a refor
mációval, az utóbbi a
XVIII. században alakult.
Általánosságban elmondha
tó, hogy a szabadegyházak
istentiszteleti formái kevésbé
kötöttek, kevésbé hagyomá
nyosak, különösen is a karizma
tikus-pünkösdi közösségeké. Rög
tön meg kell jegyeznünk azonban,
hogy ilyen közösségek a történelmi
egyházakon belül is szép számmal talál
hatók. És hogy még nehezebb legyen a
megkülönböztetés: Az USA-ban kez
dettől fogva minden egyház az államtól megismerés igazi világossága”. A háború
függetlenül alakult meg és tevékenyke előtt a hetednapos adventistákat („szom
dik, ezért ott minden egyház szabad- batistákat”) evangélikus részről is egyér
egyháznak tekinthető.
telműen a szektákhoz sorolták. Ma azért
Magyarországon amikor a négy törté tekintjük őket is szabadegyháznak, mert
nelmi egyházról beszélnek, ezen a ró vallják a keresztyénség alapvető tanítása
mai katolikus, a református, az evangéli it, és életükkel minél nyilvánvalóbban

akarják tanúsítani. A Hit Gyülekezete is
elfogadja a keresztyénség alapvető taní
tásait, és hadd reméljük, hogy az ő ese
tükben is egyre kevésbé az lesz a fontos,
ami elválaszt. Azt azonban a Szentírás és
hitvallásaink alapján mindig világosan
meg kell mondanunk, hogy mi választ el.

Küldetésére szabad
Ezzel már azt is megmondtuk, hogy az
egyház és az egyes tagok - még a legna
gyobb üldözés idején is - hogyan marad
hatnak szabadok. Az egyház és egyes tag
jai annyira szabadok, amennyire szoro
san Krisztushoz vannak kötve: „Krisztus
szabadságra szabadított meg minket, állja
tok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek
magatokat újra a szolgaság igájába fogni"
(Gál 5,1). Pál eredetileg a mózesi törvény,
a törvényeskedés rabságáról beszél. Á
folytatásból azonban világos, hogy a rab
ságot „a test cselekedetei” teszik nyilván
valóvá: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás,
varázslás, ellenségeskedés, viszályko
dás, féltékenység, harag, önzés, szét
húzás, pártoskodás, irigység, gyil
kosság, részegeskedés, tobzódás
és ezekhez hasonlók.
Vajon mikor kevésbé szabad
az egyház, azaz, mikor van
például kevesebb viszályko
dás, féltékenység, harag,
önzés, széthúzás, pártosko
dás, irigység a tagok között:
külső üldöztetés vagy a
legteljesebb politikai sza
badság idején?!
Hálát kell adnunk az
egyház Urának, hogy a
Terror Házában bemutatott
durva üldözés ma már tör
ténelem. De éppen elég hely
van a világon, ahol a hasonló
vagy még kegyetlenebb üldözés
mindennapos gyakorlat - ....ha
szenved az egyik tag, vele együtt
szenved valamennyi...” Az első közel
háromszáz évben, Nagy Konstantin
császár milánói rendeletéig (313) a ke
resztyénség nem kapott hivatalos álla
mi elismerést. A vallásszabadság állami
elismerése nem volt fennmaradásának,
növekedésének feltétele az első száza
dokban. Az egyház alkotmányban, tör
vényben biztosított szabadsága tehát
nem feltétele küldetése betöltésének,
hanem Isten külön kegyelme.
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PÁSZTOR JÁ N O S

református missziológus

A hÍ¥Ő élet belső

dm am lkája
A keresztény élet azzal kezdődik,
hogy Krisztus kiszabadít bennünket a
bűn, a halál és a félelem rabságából.
A hívő élet lényegéhez tartozik a sza
badság, ha ez elvész, akkor a lényeg
veszett el. Ennek mind a hétköznapi
egyéni és közösségi életre - így a
misszióra nézve is - fontos következ
ményei vannak. A misszióról elmond
hatjuk az ősi eucharisztikus imák cso
daszép kifejezését használva, hogy az
szent kötelességünk és boldog kivált
ságunk. Azonban ez nem kívülről
ránk kényszerített kötelesség, hanem
a hívő em ber élete belső dinamikájá
nak szerves része. A Szentlélek által a
Megfeszített és Feltámadott Krisztus
jön a gyülekezetbe.
Az 1 Kor 14,24-25 szemléletesen írja
le ezt a folyamatot: Odamegy a hitet
len, aki még nem tudta belépése előtt
mi is tönénik ott a gyülekezetben. Hall
ja és látja a közösség bizonyságtételét,
Istent magasztaló éneküket, tapasztalja
a szeretetet és szabadságukat. Eköz
ben felismeri, hogy a gyülekezetben je
len van a szabadító Isten, aki szabadítását neki is kínálja. Ő igent mond, és
imádja őt, mint Tamás imádta Krisztust
a feltámadás utáni találkozás alkalmá
val teljes belső szabadságban.
Az írás egyetemes tanúsága szerint
Krisztus a szabadító, és az általa felsza
badítottak élete ebben a szabadság
ban való élet, melyhez hozzátartozik e
szabadság mások számára való felkí
nálása. A misszió tehát elsősorban
nem az, hogy elmegyek valahová egy

a szeretet titka. Az írás azt is világosan
tanítja, hogy Isten egy. Ez az egység a
három isteni személy belső összetar
tozásában, dinamikájában él. Az Atya
szereti a Fiút, örökkévaló szeretettel a
Szentlélek kötelékében, és szeretetük
a másik isteni személy felé fordul.
A bibliai képzőművészet nagy alak
ja, a 15. századi orosz szerzetes Andrej
Rubljou képeivel prédikált. A Szenthá
romság az Ótestamentumban című
ikonja az Ábrahámot meglátogató há
rom angyal alakjaiban utal a Szenthá
romság titkára: Á három Személy szin
te „benne van” egymásban. Egymás
felé és a középen lévő tál felé nyúlnak,
melyben a megölt Bárány található. A
Szentháromság Isten összetartozásá
nak szívében van az áldozat, az egy
másért való odaszánás készsége.
Mindegyik adója és mindegyik befoga
dója a szeretetnek. Ez Isten tökéletes
sége és szabadsága. Ebben a csodála
tos belső viszonyulásban ugyanis
szabadság uralkodik. Nem azért for
dulnak egymás felé, mert a sors kény
szeríti őket. Ebben az egymás felé for
duló és egymást gazdagító szeretetben
a spontaneitás, a szabadságban önma
ga teljességében való szeretet mutat
kozik meg. Ez a teljes (önmagában
elégséges, szeretetben és szabadság
ban teljes) isteni élet mégis „kicsor
dul”, kifelé fordul, világot teremt, majd
a rabságba került embert megváltja.
Mindez nem a sors, a fátum kényszere,
hanem a teljes szeretet csodája, a sza
badságban megélt szeretet szolgálata.
A három isteni személy közül a Fiú
az, aki eljött a szabadítás-megváltás
végrehajtására. Mivel azonban Ő egy
az Atyával és a Szentlélekkel, a szabadítás által nemcsak a Fiúval, hanem a
teljes Szentháromsággal jutunk kö
zösségbe, az Atyával és a Szentlélek
kel is. Ez a mi szabadságunk titka: az
isteni élet dinamikájában való része
sedés, a teljes és tökéletes szabadság,
amiről Chrysostomos is vallást tesz. A
Heidelbergi Káté 32. felelete is erről
beszél: „Miért hiúnak téged keresztyén
nek? Azért, mert hit által Krisztusnak
Erről az Istenről nem csupán annyit tagja, és így felkenetésének részese
m ond János első levele, hogy Isten vagyok...”
A felkenetésről a jánosi levél nyújt
szeret, hanem azt is, hogy Ő a szere
tet. Eszerint Isten személyének a titka, útm utatást. A kenet a Szentlélek
»>

messzi országba, Afrikába vagy bárho
vá, hogy ott embereket Krisztushoz ve
zessünk. Mindenekelőtt a közvetlen
környezetünkhöz küldettünk.
Arra is szükség volt és van, hogy - a
történelemben mutatkozó lehetőségek
szerint - más országokba is vigyük az
evangéliumot. Mindenekelőtt azon
ban abban a közösségben, amiben
élünk kell tanúskodnunk Krisztusról. Is
ten népe között mindig érvényesnek
kellene lenni Aranyszájú Szent János
ősi imájának: „Ó Isten, akinek ismereté
ben van a mi örök életünk, és akinek
szolgálata tökéletes szabadság. ”
Ezt éltük át ebben a hazában az ébredési években, amikor a győztes hatal
mak döntése következtében hazánk
politikai értelemben rabságba került.
Ebben az évben adtam hálát Istennek,
hogy 50 évvel ezelőtt iktattak be a
szentendrei gyülekezetbe lelkészi szol
gálatba a Rákosi-korszaknak talán a leg
nehezebb évében. Ott átéltem ezt a
szabadságot, amivel Krisztus az egyhá
zunkban akkor megmutatkozó hatal
mas ébredés során sokakat megajándé
kozott. Ennek része volt az is, hogy
ebben a szolgálatban Isten barátokkal
is megajándékozott. 1952-ben ismer
tem meg Hafenscher Károlyt is, aki ak
kor Szentendrén végzett evangélizációs szolgálatot, és hirdette Krisztus
szabadítását. Az ébredés csodája az
evangélium csodája volt: szabadság
ban éltünk, az akkor súlyosan nehéz kö
rülményeink között.
Annak érdekében, hogy ezt a mély
összetartozást jobban megérthessük
Krisztusra kell tekintenünk. Ki ez a Krisz
tus? Ki ő, aki a tengert lecsendesítette,
aki a keresztfán másokért imádkozott? O
a teremtő Isten, a Szentháromság máso
dik személye, aki a képére és hasonla
tosságára, teljes szabadságban teremtett
ember lázadása-bukása után eljött az ál
tala teremtett világba a rabságba jutott
ember felszabadításáért.

Egy besiédes lkom
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munkájára utal. A Lélek az, aki kö
zénk hozza Krisztust, beolt bennünket
Krisztusba, és ezzel lehetővé teszi,
hogy benne maradjunk Krisztus testé
ben, az Ő élete dinamikájában való
részesedés így valósul meg. A keresz
tény egzisztencia lényegéhez tartozik
az Ő szeretetében és szabadságában
való részesedés Ez magával hozza az
eljövendő világ erőinek megízlelését.
Aki tehát Krisztusban van, az Vele
együtt megéli a szeretetet és a sza
badságot. A gyülekezet missziója lé
nyegében Krisztus világban való je
lenlétének folytatása: élni másokért,

A N D R EJ FtUBUOV: SZENTHÁROM SÁG

és a Szentlélek erejével láthatóvá ten
ni Krisztust. Jelen van itt a Krisztus
teste, m ert egyes hívők e test tagjai
ként Krisztusban és általa egymással is
szoros közösségben vannak.

A szabadság rendje
Két dologra még fel kell hívni a figyel
met a misszió és szabadság ezen értel
mezésével kapcsolatban:
1. A gyülekezet élete - Barth sza
vaival - Krisztus földi történelm i lét
formája - szükségszerűen rendezett
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közösség. A szabadsághoz hozzátar
tozik a rend. Ennek része az is, hogy
a közösség életén belül van munkamegosztás: prédikátorok, diakónu
sok szolgálnak, és amikor arra szük
ség van, kiküldetést kapnak. Ma már
olyan világhelyzet van, m elyben
szinte m indenütt vannak Krisztusnak
tanúi, és m indenütt van szükség arra
is, hogy m áshonnan jött tanúk által
egymást erősítsük. Indiai lelkész
evangelizált lelkészeket Szárszón
éveken át. Olyan értelem ben nincs
külmisszió, hogy a m indentudó fehér
em ber viszi az evangéliumot a primi
tív „bennszülötteknek”.
2. Nem vagyunk tökéletesek - de
megigazultak vagyunk és ugyanakkor
bűnösök, ahogy Luther tanította.
Krisztusban elrejtett életünknek van
nak néha súlyos fogyatékosságai. Egy
háztagok és közösségek gyakran ke
rültek, és kerülnek olyan helyzetbe,
amikor az ÚR figyelmeztetése hangzik
„Igyekezz tehát, és térj m eg.” Látván
az egyház életének sok nyomorúságát
nem szabad elkeseredni, hanem meg
kell térni: bűnt vallani, Szentlélekért
könyörögni és általa megerősödni a
Krisztusban való életben. Ez az úrva
csorái közösség lényege, melyben
megerősödik a Krisztus testben való
életünk.
Napjaink missziói feladataival fog
lalkozva a 20. század egyik legnagy
szerűbb misszionáriusa és teológusa
Lesslie Newbigin. Végigprédikálta In
dia poros falvait, és csodálatos köny
veket írt a misszióról. Egyikben írja:
„Jézus nem könyvet írt, hanem közös
séget hozott létre, mely emlékezik sza
vaira és tetteire és megismétli azokat a
szentségekben. Ezeket azért szerezte,
hogy új tagok oltassanak be életébe, és
hogy élete megújuljon azzal, hogy ré
szesedik az Ő feltámadott életében az
zal, hogy tápláltatik megtöretett testé
vel és kiontott vérével... A gyülekezet
benne él és érte él. ”
Ezt a Krisztusban való életet kell
továbbélni ma, a reménytelenség,
az erkölcstelenség és az em berte
lenség világában. így felszabadult
öröm m el tanúskodhatunk a csodá
latos szabadításáról. Ez a mi külde
tésünk, missziónk.
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F ó k u s zb a n : a szabadság

épülésre alkalmas idő. A
színes papírsárkány kecsesen emelkedik a magasba.
* Láthatóan, erőlködés nélkül,
minden nehézségtől mentesen futja be
útját az égen. Szabadon száll, mégsem
kötetlenül. A kötél - bár alig látható ott feszül ég és föld között. A kötél,
amely nélkül a sárkánynak lehetősége
sem lenne a felemelkedésre. Zsinór nél
kül nem lenne egyéb, mint a féktelen
szél játékszere, mely rövidesen agyon
tépázva, szánalmasan hull alá.
A kötél enged, vagy visszahúz. Tartja
és a megfelelő légáramlatok felé vezeti a
sárkányt. Ezért repülhet szabadon.
A papírsárkány - biztosan rögzítve a
tartózsinórhoz, ugyanakkor szédítő
magasságokba emelkedve - megfelelő
párhuzama az igazi szabadságnak.
A valóban szabad emberek mindig

kötöttek,
lekötelezettek. Nem
akarnak tartózsinór nélkül vergődni.
Tudják ugyanis, ki áll a zsinór másik
végén, kié az az erős kéz, amelyre rá
bízhatják útjukat és irányukat. A sza
bad emberek stabil értékrendhez kötőd
nek. A kipróbált és hitelesnek minősített
Isteni Szó határozza meg repülésüket.
Aki szabadságról álmodik, és azt hi
szi, hogy a szabadság kötelek nélküli,
teljes oldottság, annak kellemetlen él
ményben lesz része. Azt fogja átélni,

hogy játék
szerré válik.
Játékszere
lesz önma
gának és mások
elvárásainak. Viha
rok csapkodják, szél
járások forgatják, kor
áramlatok szédítik.
A szabadság nem ilyen. A
szabadság nem kötetlenség. A
kötetlenség ugyanis félelemmel, szo
rongással jár. A szabadság elrejtettséget, biztonságot kínál.
Isten minden embernek felkínálja,
hogy szabad legyen, úgy, hogy igéjé
hez való kötődésre hív. Ez a kötődés
nem ellenszél, hanem felemelő lég
áramlat, segítő, felhajtó e rő - tapasztal
hatják mindazok, akik életük tartózsi
nórját Isten kezébe tették.
( Z e it z u m L e b e n , 2 0 0 2 FORDÍTOTTA: BÁLINT GYÖNGYI)

1 .
Pál apostol így ír a szabadságról. (Az
idézet eleje. Zárt betűk: A, Ú, G, É, 0, Z.) 10. Általában
rögös! 11. Doktor. 12. Eszközhatározó ragja. 13.
Főzőlap. 15. Háborúmentes állapot. 16. Matematikai
művelet. 19. Vég nélküli róka! 20. Zekében van! 22.
Jeges folyó teszi. 24. Hét eleje! 25. Megbízhatatlan. 27.
Kifigyel. 29. Macska fegyvere. 32. Istennek tartozunk
vele. 33. Kutya. 34. Olasz város. 37. YH. 38. OÁG. 40.
Katonai idézés. 42. Fosztóképző. 43. Bűnhődik. 45.
Esetleg. 46. Átér. 48. A lantán vegyjele.

V ízszintes:

F üggőleges: 2. Az idei magyar labdarúgó-bajnokság
győztese. 3. Alkalmatlan időben. 4. Nem vers! 5.
Elektronvolt rövidítése. 6. Hajigái. 7. Szintén. 8.
Testnedv, névelővel. 9. Otthon. 10. Az idézet befejező
része. (Zárt betűk: L, A, A, G.). 14. így kezdődik a
zongoraóra! 17. Összekevert tej! 18. Lapos. 21. Han
goskodás. 23. Kiszólítá. 26. Numero rövidítve. 28.
Énekhang. 30. MIB. 31. Pihenés kezdete! 35. Frissítő,
jellegzetes aromájú növény. 36. Hosszú észak-afrikai
folyó. 39. Legendás gépgyár. 41. Indíték. 44. Állat-lak.
46. Általános Biztosító. 47. Júda mássalhangzói!

Beküldendők

a vízszintes

l.

és a függőleges

10.

sorok .

Qm: Misszió 1656 Budapest, Pf. 22.
A helyes megfejtőknek Gémes István legújabb Szivárvány füzeteiből küldünk.
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Foci-misszió

Erre még nem volt példa a német nyelvű sajtó történetében: kétoldalas
tudósításban hívő futballisták meséltek életükről Németország legna
gyobb példányszámú hetilapjában, a „Bild am Sonntag"-ban.
S zabadulás a gettóból Isten segítségével

„K risztussal -

A cikkben Ze Roberto (Bayer Leverkusen) arról nyilatkozik,
hogy miként lett keresztény. A játékos a „Jézus szeret téged!"
-feliratú trikójában látható a képen. Ze Roberto Sao Paulo sze
génynegyedében apa nélkül nőtt fel, és mint sorstársai közül
annyian, ő is lopással szerezte meg a mindennapi betevőre va
lót, mivel édesanyja alig tudta ellátni öt gyermekét. Miután ke
resztény lett, hitéről fiának is bizonyságot tett, és ő ennek ha
tására kezdte el olvasni a Bibliát. „Ekkor fedeztem fel, hogy
Isten nemcsak Atyánk akar lenni, - apa, aki számomra nem
adatott meg - hanem valami különleges szándéka is van az
életemmel." Egy válogatáson, amelyen ezer fiatal vett részt,
bekerült a szerencsés kiválasztottak közé, és lehetőséget ka
pott, hogy egy ifjúsági válogatottban játsszon. Ez volt az „Is
ten segítségével megtett első lépés a profi futball karrier felé"
- vallja a sztár. Csaknem minden brazil nemzetiségű profi fo
cista a nagyvárosok szegénynegyedéből származik. Közülük
többen, ahol és amikor csak lehet, vallást tesznek keresztény
hitükről. Amikor gólt rúgnak, egy mozdulattal felrántják a
pólójukat, hogy a nézők is olvashassák a trikójukon álló hit
vallást: „Isten hűséges" tudatja Adhemar (VfB Stuttgart),
„ 100% Jézus" - hirdeti Lucio (Bayer Leverkusen).

A marburgi iratmisszió a világbajnokság alkalmából evangelizáló jellegű szórólapot adott ki „Futball - több mint pusz
ta játék" címmel. Asamoah, Dirk Heinen (Eintracht Frank
furt) és a brazil Adhem ar szólnak arról, hogy milyen
élményeket éltek át Isten közelében. Asamoah - a német
nemzeti válogatott tagja így ír: „Jézusban olyan barátra lel
tem, aki mellettem van gondtalan és ínséges időkben is."
A fűzet tartalm azza a világbajnokság keretében sorra
kerülő összes mérkőzés listáját is. A m issziónak ezzel a ki
advánnyal az a szándéka, hogy a hívő keresztényeket ar
ra bátorítsa, hogy elegyedjenek szóba szomszédaikkal,
kollégáikkal és barátaikkal - érintve a hittel kapcsolatos
kérdéseket is - és hívják meg őket a gyüle
kezeteikbe.

„F utball -I sten "
A „Bild am Sonntag" írásának célja a futball-világbaj
noksághoz kapcsolódóan, misszionáló szándékkal
megjelentetett könyv reklámozása. A „FuBball-Gott
(Futball-Isten) című kiadványban 11
Bundesliga-profi számol be vallási
tapasztalatairól és keresztény hi
téről. Ze Roberto mellett többek
között az alábbi játékosokkal ol
vasható beszélgetés: Gerald Asamoah (Schalke 04), Marco Bode (Werder Bremen), Christian Brand (Harisa
Rostock), Heiko Herrlich (Borussia Dortmund),
Paulo Sergio (Bayern München), Taribo West
(1. FC Kaiserslautern). A szerző Dávid Kadel új
ságíró és humorista. Az előszót a német nem
zeti válogatott csapatkapitánya, Rudi Völler ír
ta arról, hogy miként álljunk helyt nehéz
körülmények között. A sérülések, az állandó
lelki nyomás és kudarcok hatására a játéko
sok könnyen elkeseredhetnének. Ezért van
szükségük „jó idegrendszerre, erős akarat
ra és néha a szilárd hitre is".

a gondtalan

ÉS AZ ÍNSÉGES IDŐKBEN IS"
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Magyar „őrségváltás”
Dél-Indiában
Misszionáriusok
nyomában _____ ___

Jó András és Angelika
a napokban tértek vissza
hároméves indiai külde
tésükből, ahol a tamilok
földjén fekvő Kodaikanal
nemzetközi iskolában
tanítottak. Mesterházy
Balázs és Andrea váltja
őket, akik a tervek szerint
ugyancsak hároméves
szolgálatra utaznak Indi
ába. Először a hazatérő
házaspár evangélikus
hölgytagjától kértünk
egyfajta mérlegkészítést,
a hamarosan útra kelő
váltással pedig munkatár
sunk készített interjút.

Kodaikanal egyike a dél-indiai Palani
hegységben található üdülővároskák
nak. A 2000 méter magas hegyek kö
zött kellemes, gyakran kifejezetten hű
vös klíma várja a síkság hőségtől
megfáradt lakóit. Ezt a kellemes klímát
és a gyönyörű természeti környezetet a
térségben dolgozó misszionáriusok is
felfedezték már a múlt században, sőt
azt mondhatjuk, hogy a város nekik
köszönheti virágzását.
Több iskola is működik itt, ezek leg
nagyobbika a „KIS" - Kodaikanal
International School - , melyben mi is
tanítottunk. Ez az intézmény tavaly ün
nepelte fennállásának századik évfordu
lóját. Körülbelül ötszáz gyerek tanul
benne, óvodástól érettségiző korig. Bár
nemzetközi iskoláról van szó, mind a ta
nárok, mind a diákok fele indiai, a töb
biek nagy része ázsiai vagy közel-keleti.
Az iskolát amerikai misszionáriusok ala
pították és ma is keresztyén szellemben
működik, bár a keresztyén vallás nem
követelmény a felvételinél. Több tanár
egyházi háttérrel, misszionáriusként
dolgozik. De a keresztény szellem egyéb
formában is megjelenik. A vasárnapi is
tentisztelet és hétközben az ifjúsági óra
nem, a hittanóra viszont mindenki
számára kötelező, óvodástól 18 évesig.
Amikor itthonról elindultunk, még
nem sejtettük, milyen fontos szolgála
tot bíznak ránk. Hittantanárként kezd
tem óvodástól nyolcadikos korig min

den osztályban, 2001 szeptemberétől
pedig kineveztek a felső tagozat igaz
gatójának. Ez nagy felelősség és ko
moly kihívás volt. Kapcsolattartás a
szülőkkel, kollégiumi nevelőkkel, kollé
gákkal, iskolavezetéssel, fegyelmi
problémák, a diákok apróbb-nagyobb
gondjai és örömei véget nem érő mun
kát jelentettek számomra.
A férjem, András három éven ke
resztül tanított klarinétot és más fafú
vós hangszereket. Emellett a gim názi
umban vezetett különféle hittan
kurzusokat. A legnagyobb kihívást eb
ben a félévben a hinduizmus tanítása
jelentette számára. Hiszen, bár bizo
nyos ismereteket elsajátítottunk az
évek során, mégis nagy felelősség más
vallásokról tanítani. András állandó
tantárgya a vallásfilozófia volt, melyből
a harmadik év végére egy jól használ
ható, letisztult tananyag marad hátra.
Életünk fontos eseménye, hogy egy
tamil kisgyermek keresztszülei lehet
tünk húsvét után. Minket kértek fel a
név kiválasztására. A nagymamám
után végül is a Cathrine nevet javasol
tuk. Választásunkat szerencsére öröm
mel fogadta a család, a lelkész pedig
kiemelte, hogy Luther feleségének ne
ve illő egy evangélikus kislánynak. A
keresztelőn tamil nyelven énekeltük az
„Áldjad én lelkem a dicsőség örök kirá
lyát" és a 139. zsoltárt olvastuk, mely
mindkettőnknek kedves igéje. Komoly
biztatást jelentett a hosszú út előtt, s
most különösen, a jövővel kapcsolatos
bizonytalanság közepette. Túlzás nél
kül állíthatjuk, hogy otthon éreztük
magunkat a tamil evangélikus temp
lomban. Az istentisztelet után sokat
beszélgettünk a lelkésszel a kis gyüle
kezet gondjairól és örömeiről.

Mérlegkészítés_______
Ahogy a hazaköltözéshez készülőd
tünk, sokat gondolkoztunk, hogy mit is
értünk el három év alatt? Megérte-e itt
töltenünk ezt az időt? Hittantanárként
mindkettőnk számára fontossá vált sa
ját vallásunkon túl más vallások megis
merése és megfelelő fényben történő
bemutatása. Számunkra nem kérdés,

»>
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INTERJÚA„VÁLTÁSSAL"
Balázs, mi késztet arra,
hogy újra nekivágjál a
nagyvilágnak? Lelkészként
nagyon sok feladat, mun
ka várna rád itthon is...
- Egyéves amerikai
ösztöndíjam alatt ta
pasztaltam meg, hogy
milyen sokat profitálhat
az ember abból, ha egy
másik kultúrában él,
vagy egy másik kultúrával érintkezik, és
így a saját kultúráját is megtanulja egy
kicsit külső megfigyelőként értékelni.
Szeretném, ha indiai tartózkodásunk
alatt kölcsönösen gazdagítanánk egy
mást az ott élő emberekkel. Tanítani
szeretnénk és tanulni: egymás hitéből,
szokásaiból, életéből. Természetesen a
jövőmet hosszú távon lelkészként kép
zelem el, ezért is tartom fontosnak,
hogy kiutazásunk előtt Ittzés János
püspök lelkésszé avat.
Teljesen ismeretlen előttetek az a
hely, ahol három évig élni fogtok?
- Sokat jelent számunkra, hogy nem
úttörőként megyünk ki Indiába. Egy jól
kitaposott út van előttünk. Folytatni
szeretnénk azt a munkát, amit előttünk
végzett a Jó házaspár, bár részben más
a szakterületünk. Nagyon hálásak va
gyunk a tőlük kapott segítségért, sok
mindenben segítettek nekünk a készü
lés során.
Balázs, neked lelkészi és tanári
diploma lesz a kezedben. Elsősorban
lelkész, vagy inkább tanár leszel Indiá
ban?
- Abban az iskolában, ahova me
gyünk, tanári munkakörben fogunk
dolgozni. Ez egy bentlakásos iskola,
ezért sokkal nagyobb hangsúlyt kap
hat a tanár pedagógusi, kísé
rő és nevelő szerepe.
Andrea, mi lesz a te
feladatod?
- A szerződés sze
rint mint hitoktató
fogok dolgozni.
Az intézményben
van pszichológia
oktatás, ezért
szeretném, ha
később mint
p s z ic h o ló g ia
tanár is kapnék
feladatokat. Tud
juk, hogy az iskolán
belül létezik egy úgy
nevezett counseling prog
ram, ami az itthoni iskola
pszichológiai és lelki
-

hogy a világban annyi helyen tapasz
talható vallási gyűlölet egyik oka egy
más hitének hiányos ismerete... Ez igaz
az Indiában egyre jobban elharapódzó
keresztényellenességre is. Ennek egyik
magyarázata a gyarmati örökség korá
ból származik: a keresztyénséget gyak
ran összemossák a brit uralommal.
A másik ok, hogy a mai misszionári
usok egy része teljesen érzéketlenül, a
kereszténységet a nyugati kultúrával
együtt próbálja továbbadni a bennszü
lötteknek. Ez gyakran visszatetszést
kelt sok műveltebb indiaiban. Hittanta
nárként diákjainktól gyakran hallunk a
keresztényekről furcsa dolgokat, me
lyeket otthon, vagy éppen más taná
roktól hallottak. Nagyon fontos, hogy
Krisztus evangéliumát tisztán és a le
hető leghívebben adjuk vissza a hittan
órán. Minden kimondott szó fontos és
egy életre meghatározó lehet egy-egy
diák esetében.
Szívünk mélyén reméljük, hogy az álta
lunk és kollégáink által elvetett mag jó
földbe esik és diákjaink közül lesznek, akik
Krisztushoz térnek. Volt ilyen élményünk
nem is egyszer, de ha ez nem is történt
meg minden esetben, akkor is jó érzéssel
tértünk haza, hiszen Isten segítségével,
tőlünk telhetőén hirdettük az Evangéliu
mot. A tanteremben, vagy az igazgatói
irodában a gyermekek rajtunk keresztül
mindig szeretetet kaptak, és barátként
jöhettek hozzánk problémáikkal.
Ahogy hazafelé készülődtünk, sok je
lét láttuk diákjaink szeretetének. Ne
héz volt búcsút vennünk egymás
tól, hiszen nem valószínű, hogy
ebben az életben viszont láthat
juk egymást.
Öröm számunkra, hogy a jö
vő tanévtől egy újabb magyar
evangélikus házaspár veszi át tő
lünk a stafétabotot. Mesterházy Ba
lázs és Andrea folytatja majd a mun
kát, reménység szerint, újabb három
évig.
Jó A n g e l ik a

gondozói munkát öleli fel. Remélem,
lesz lehetőségem szerepet vállalni ezen
a területen is.
Tanárként várnak benneteket Indi
ába, ugyanakkor a Magyarországi
Evangélikus Egyház is küld benneteket.
Nincs itt valami ellentmondás?
- Szerintem nincs, hiszen az egyház
nem csak lelkészeket küldhet ki szolgá
latba, a hitoktatás is az egyház feladat
köréhez tartozik. A kiküldőknél fontos
nak tartjuk megemlíteni a kőbányai
gyülekezetei, és az Evangélikus Külmissziói Egyesületet. Az elmúlt évek
ben a kőbányai gyülekezetben talál
tunk otthonra. Úgy érezzük, itt
biztosítják számunkra az imádságos,
illetve a gyülekezeti, támogató hátte

ret. Örülünk, hogy valóban innen in
dulhatunk. Másrészt meg kell említe
nünk, hogy nagyon fontosnak tartjuk
az EKME spirituális és anyagi támoga
tását is.
Nevezhetünk-e titeket misszionári
usoknak?
- Az olyan jellegű misszió, hogy va
laki kiáll egy dzsungel közepére és ott
evangelizál, nem biztos, hogy túl közel
áll hozzánk. Hiteles keresztyén ember
ként jelen lenni egy nem keresztény
kultúrában - azt gondoljuk, hogy az
elkövetkező három évben, ezt kell vál
lalnunk.
Nem tévesztjük egy pillanatra sem
szem elől azokat az embereket, akik
hez megyünk. Hisszük, hogy azoknak
a gyerekeknek, akik ott vannak, való
ban át tudunk adni valamit a keresz
ténység lényegéből.
S z a b ó S z il á r d
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Nem „sikerágazat” de ok a hálaadásra

Tíz éve itthon
adások. A Monté
Carlóból, rövid hullá
mon sugárzott ne
gyedórák sokak szá
mára jelentettek friss
levegőt, tiszta evan
géliumot, építő misszi
ói híreket, melyekhez
akkoriban máshon
nan nem lehetett
hozzájutni...
Azután jött a nagy
fordulat. 1991-ben
már itthon is lehetett
hallgatói találkozót
rádiómisszió - legalábbis Euró tartani, melynek keretei között, Kelenfölpában nem tartozik az egyhá dön, úpszerveződhetett az Evangélikus
zak szolgálatának látványos „si Külmissziói Egyesület. Ezen a történelmi
találkozón közöttünk voltak a Rádió
kerágazatai" közé. Más földrészeken
ma is a rádió jelenti az egyik hatékony, misszió nagy Úttörői is: Terray László Nor
ha nem éppen a leghatékonyabb, végiából, aki 1963.
missziói eszközt. Például Indiában, de októberében elin
más ázsiai és afrikai országokban is, rá dította a magyar
dióadások nyomán gyülekezetek szület adásokat és Pósfay
nek, hallgatók leveleinek tízezrei jelzik, György Genfből,
hogy az evangéliumi adások üzenete aki egészen 1992nem pusztába kiáltó szó, van visszhang. ig a műsorok szer
Az Isten igéje rádióhullámok szárnyán is kesztője volt. Előt
élő és ható, nem tér vissza üresen, a tük éppúgy, mint a
magyar
rádiós
hallásból valóban hit fakad...
Öreg kontinensünkön más a helyzet. szolgálatot támo
Itt gyakran beszélnek posztkrisztiánusi gató norvég és
korszakról, ahol már nem szenzáció, nem finn missziói szer
esemény többé az evangélium. Már vezetek előtt, vilá
„mindenen túlvagyunk", már senkit sem gos volt, hogy en
hoz lázba, hogy Isten szava hangszóró nek a munkának
kon és képernyőkön keresztül is minket az új történelmi
keres. Jó tíz évvel a rendszerváltás után kí helyzetben immár
sért, hogy már elfeledjük: milyen nagy magyar földön kell otthonra találnia.
1992-ben, tehát éppen egy évtize
kincset, erőforrást jelentettek azokban a lel
kileg is aszályos években a Norvég Misszió de, Nagytarcsa és Pécel lelkészeként
által támogatott magyar evangéliumi vehettem át fokozatosan a szerkesztői

A

R Á D IÓ M ISSZIO -IN D IA
Egy éve meghirdetett a „PÉNZ = IDŐ" (azaz adásidő)
akciónk, mellyel a 93 milliós indiai Bihar államba sugár
zott rádiómissziós programokat támogatjuk, eddig a
következő eredményt hozta:
197 adakozótól érkezett összesen: 399 640 Ft
Ez az összeg kb. 571 percnyi rádióműsor előállítási költ
ségeit fedezi.
Köszönjük és várjuk a további adományokat! (kérésre
csekklapot küldünk)

munkát Pósfay Györgytől. Ma is hálás
vagyok a gyülekezetnek, hogy támo
gatta ezt a vállalásomat, sőt otthont
adott a tárcsái gyülekezeti ház pincéjé
ben az első hazai rádióstúdiónknak.
Munkatársaimat is a gyülekezetből
kaptam Bálint Jó zse f né, Győri András,
Tagai Péter és Gábor, valamint Zúgó
Lilla személyében.
A 97-es esztendő hozta az újabb
fordulatot. Az évek során a rádiós
munka mellett beindult a kazettamiszszió és a Missziói Magazin. A szolgálat
fejlődése, valamint az életbe lépő
missziói törvény szükségessé és lehető
vé tette, hogy országos missziói lel
készként folytassam tovább a munkát
a jelentős finn és norvég segítséggel
megépült cinkotai Evangélikus M issziói
Központban.

Mindez valóban nem „sikertörté
net", de Isten hűséges, hordozó és
megtartó szeretetének legújabbkori
története. Itt is volt aki plántált, volt
aki öntözött, de a növekedést az Úr
adta és bízunk benne, hogy adhatja
ma is.
Július 11-től 14-ig tartjuk Piliscsabán
Média Missziós Konferenciánkat, mely
nek többek között feladata ennek az
elmúlt tíz évnek a hálás, de ugyanak
kor objektív értékelése, valamint a jövő
rádiómissziós stratégiájának megvita
tása.
Reméljük, M agazinunk következő
számában, ezzel kapcsolatban is, lesz
miről beszámolnunk...
G á n c s Péter

AZ ÚJSÁGÍRÁS KÖZÖS ÜGYÜNK

Az új évezred hetilapja
A fontos tényéké és a háttérelemzéseké.
A felelősségé, amelyet önmagunk, közösségeink
és környezetünk iránt viselünk. És az Öné, Kedves Olvasó!

Ara: 19$ Ft

Keresse az újságárusoknál!

A m i s s z i ó következő
száma augusztus 18-án jelenik
meg

Fókuszban :

AZ AGRESSZIÓ
m iS S Z iÓ - Evangélikus Magazin, a Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapjának kéthavonta megjelenő folyóirata • Az Evangé
likus Élet előfizetői részére a magazin ingyenes, ára (utcai terjesztésben) 120 Ft. Jelen lapszámunk megjelenését a Pax Tv., a Béres Rt.,
a Sanansaattajat (Finnország), a Norea Rádió Norway (Norvégia) és a Duna Tv támogatta.

