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Sz~ HIIIwn. Lell<HzI!rsam. UMIIIl'I6 GyuIe-

u.lII'
A mul! ...... azzal zanuk tle. hogy lIDIat adtunk
,,.....,, Milli tlM601. ONudllléll. &g9Slllgé!1... ~
tot ...........
MI61 bamts;gétt szul6o. """",,

_./1 -

_ . II, .. ".lu s_etele<! - MIá •• temlne!. a
n_ _o1l<Ic>many&e<1
~ \lj .... kezdet*" lU w,obei "IlY ml magat.

~

mon'

sors ....
g~'" ba"'" veIfJ. ot! egyedlllValóSligab;ln os:
".,u. nogy vata"",.k \IO"'dJil..an reá. mer! szeret.
HamuPiP<\l<I 1\ ...... ében. Az

dó 5

ft

61 41. tnegajtlndékOU(I aZ UjIDk.... dés IIJllndéI</lv;>1
ugy, ITIIIlt n mesében IstlH'l njllndékn ma három szam

mogjl'Ofó. M,fyeI1 1<1(:'; és mégiS MilY, mly&n SZ"
gény és mégiS QlIldag a,andék TÓI)llk lal S olvassuk

."," ra VBn Irva M. remény. szeretel Ez II "" llI"",k,
ogilZsJ.gunk és tIeIUnk.
Az UJ 6vet tana. k.lZ<:ljuk Mtel'
8","unk lsten at)'3' SlemtetOOerl. tm!i.ójUk Öl. az
..... Mlal.~t. az dó Bs OrokkéYa~ósitg Unit Ez

ll.ilPJOln sOOman)'3lnak uJ SOfO'i'sta lIIÓI1 .~
U>Ic. O . . . l'lIII<Unk az !dől és btwltt !I,on IS veg)'tlell meg. ",.., al dó csak akko< !eu a Ilete!<. lia
fO. _ $ ~nel. lia Iéz\ISI eseIeMOOIekkel kllOMek.
ev IIISÓ

O ad P;If;lI'lc$ol.l1okat s kluabJo} k01elesstg;Jonkel.

ts

nel<uok monden kbtelességben az Ó SZ8ll1 akn'at~t
kell liItnunk es teIlGallenun" . 6 ad tehetségoles iI.I·
daS!, nogy IlSrt" SZIVVel s ootucbtos ... , kOlcs. Slemlélet!eI doIQOzzunk.
AM Istooben v:l16 bIlalom. megoyugv.is es vele
VlII6 életkOzosség. Isten munká", a z emberben. ak' a
h~ llltalléll be ételljnkbe s teremt velllnk kapcsolalot.
uol hozzánk. Ils rro villauolunk nek1IlOOdol koz.ls,
ron, szOban Ils cselekedetben igy uentel)llk od..~ IIle10nket es)Oll6nke1 az 6 o<szág.l uolgálatoira
Kezdjuk meg az /!ovet remonnyel'
Ttngot< az odO. VIha' es J'L.1pS' og:ir. Ullfancse 11& baj
JI' 'alla. de b'zzunk. Isten svg,l' RemelJuk., "ogy
meQCH. búnl6I. 18YeIygI!slól. bukilSlol. '05$.1: pet~"$'
daSlol,.szivllllmllflysegtÖl Ezek il IeII\II!Ie1 ~tn ol·
d31a' EI !etllIllJUk. "ogy n~lt a JÓI"3 es lIfé<1yre •

•

Ujé vi

lTIa'arllasson az '" évben IS • • akala j/)Nrk . .

nel< ","",~ett >'IIa1l

"''P-

Ke.dJuk meg az .... ~ r"IIIIIY u ... wtleI l
IS1&rrer vag)U'lk, alo SZIvet adon, hogy sz.....
S\lrIII; ~kel adon az 0<!a3d3S es brzalotn ~éIetr.,
et6t H l&helség<lt soktIlle levék .... yaégra S..,....""
61 ffilnderrekelött az,iJtaI ,!>ogy paranC5Iutlel/.$I1tuk $
a lIyakorlatr ke'esZ!énysllg ertekteremló .. megO'zo
étele$zméoytn k6veljuk; il nyomorultat segit juk. II
mez,lelenl telrurn1uuk, II t.... elyg61 )6 utra t8!eIIUk.
S l'IOgY ez évet sze<eteltltl megSZ .... leljUk, megboesIllunk .Uenségetnknel<. s )Ol laszllnk azokkal. akIk
JOIIZ:l1 tenek nekOnk. M.lsol<at meg nem uOlunk
tettcokel 1/II'e nem ITIagyamuuk. ,o p6IdIlt 3<Iunk,
senk~ meg nem kit'OS(Iunk, S8f'11o.e sem IIrgyI<edunk
eg)'IZÓYaI s.z""e!Onk

ISi .... azt kén tólt.nk, hogy """"tunk ",..., 8bO<e a
s.zolglllatban a hitben, rem&nyben es U&rele1ban.
hogy az ewngétmm éflelrnes, én:O .. ~ Oz_·
ként JUSSOfl el azokhoz. al<>k Sloszékeonkre hg~.ln.l:
I lelkt 'I'1irnyitilsl varnak vall;1sunktolés egyh.M:unktOl.
Hoggyunk vallasunkb:ln es egyh:lzunk IIIVl1tasilban.
tlJuk meg jObban unltlnus v(l/lU!"lkat Amot tuszunk
aZ! vil llnl)uk 's Naveked,unk embe'ségben. In ezen a
)oIdón lanulás$1l.l. szaval, leltel. '\Iazs;'ggJI seg,\suk
egy uj, m,nöségt elei k'bonl~koZDsát
Bizzuk Istenre moguokat Az ó nevében kezd/uk
DZ uj ével, vele es Ma ia "karunk ~oznr, mtntllZ 6
muokatli.rsa" A pv6nkM lelelol;ek vagyunk Ezén
ba)'an. Iélelem noéIkOl, h,ltal. rem&rlnyel el sze'elel·
tal OI!zzunk il JÖ'IÖb8
Gyulekezeteonknek. lelkész 8$ \J'OI'IdnOIC aly;inkhal'
nak, hivetnkneit és morrderr )Ci.1I<.3'atu emb.",al, II'
tent61 rnegaklott. beke$ as boldog uj nztendól kM'

""'.

köszöntő

'!'in tcl! I'U l pak li r. fl))C!:yző :'M~O"Y. fögollllllOk.
hcl}'cu~ •• ir, kO!ll'·c. tel l'·" .... im'
Eg:,'lIrIzullk r<!1(I hagYO"'á nyail kÓ"eh 'e lO'iillltuk
IM ;,,,,ét buu, hogy ~1O"U.tI k1>nont. uk ll . ~v ~106
""pp", u ll.! ~Qt~ .. dol. Igy hagyom.iu,"OAMk I.
lel\~ te k",[het6.,. D 1181' , h" ..... 11. u <lj f,'ct k".
u<lIIt"nfn k A,ollba" llI"st ~gy qj ~"IÚZJld " ~I)'
II,] hnl'Nl ellll' 6ni., i. fljuk. B~r VIUI ,'an nwn.
hop _,, ....10' el)' k ,,,,llv,, keW6dik ~ ft
nri..,d. ,nel\"';. III . " '·e • .....t.,;.. " m:II Mpo! tek",.
le,,, . "'l3k. II .. ,nálOk uerint ",,'" •• u, I~".}'k~,..
dó... hogy" ma;
1000 fv után, U f "IU lllOk
kett_l kelllod .. "k.

x.".

"""tól

1'.. , ~"e I::lJ)'lp'omban já",,,, m.,giUel&lOtt~n ~.
m~pUI'''''''''e 'I hll '" II I"mmiook lábálull 1::106
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11""";'ló<Iok bennilnk a 1éIeI<. l.egYllf"l "I tIeIll "I ....
Rem6flysl!günkbe logIalJUk ISi.... l41g,t~ 11& a\dll.·
"I családl"'''' bal'1irtarnk. eg)'tlá.l:unk . . ~
............ de Fddunk sz......... IS. !>ogy CIIIhOnr.r'IIr.

goudol:ll0ll' " . ..oh. h"lU' ult"""ez" r,'lro~h"tntlm'
lál ,'rlny [á rulhmotl Jc.,,~ ...,"'~ clé i. 200(! " ",'~I
Nel6n, h,nc n ~t 6 korolm" .,,~r 3000 ~"~ nllt:. k
N"k "~él"[""',,yek tgy ,·.aulOlekulI\·". i l l ~rnb<on
. " ,.lr tA<-ió tobb é '·u.....te. lort"nettl>l'" ~\torl'ul ..
Im .. >~r<!,·u llI ... én~I"",nk. """"ck ~I t'u..lforo,,1ó
/Ilé " ~ ad oly ,,~' )<!lt"t6sfg<"t. mt ..... Ib""otr·
,,,nk ""llcu",un."1 ia;"Ie,," t'1)·~tI EJ ill Nt. r'
,,,,ly "",·idn.,k tii",k . k
u.,,,,unkra. I k~·
......I~ny ~"rdg: Utilll~"" "",,,,,,"t )<!lt-nt Al·
Inrn~l~pitbt k tiU"'''Il'arn"lIlbl , kul06 />ol ~IIIO
hUl"\"(lk nt. '..,nlcsot!""ket ~I ~"bltl"",k~., ft fr"""''''
md.il l k a n"'II"""mdá. " E~ N AZ tur ~,. "uog:.~r
tortéucl"", adt" " rdo.rn6eio. a ""'II'\.l"I,11 k".",tn
~I "l II k~resllé"y .. iI68",,1< III "",tao.",u. t.

tilt,."

.",ely """,ac 432 ~"e h,roet; mlOdenftle doemik.
101 _nete""n az e'J !lZ ioten iJU hi~t,
Ahogy al elmdJt ezu Kltend6, "lY u elmul!
ul<lloo az:iud i. ltem~ny prOl>llknak telte ki ma·
""rsagunklll A ktt Ve•• tH haboni az oflÚ' jelenl<>I ....unek. II lor'l~~lern~n "",Ip pl'ld:on<fl·
kuli el,"~IHfI e~nWnyute, Ennek ko"""hel6o
en. !lZ emelyi foldon meplakuh L·n"anu. EI:"h:b
u keoy,uMn ketl"'~ ,'.ih .).Ieg kelleti .... nulJuk
III on..:n.. ~el<1. !lZ onne,...~á.t. JYl'ko..,lnunk
k,,11P1! I """,,,,,ndú torven,~t oI)'IIn kom~~rel'
ben •• hoIa az:im~h .,kaoá, h,,,nya ke"Hbf' nyújl
l'I",me~1 Ba. h. u elmul! ktt ~·btn u egy.
h.uk f'kUre fel~nlon I Ci_
tekin \juk.
m,ndmki elume"-' . de~....,. '"eXelt io ki>"1.I·
,,,nuk a-<U.I, hom' aJ:~'!Ore _ rela)alllotl os"t&'
,elw>'elében >...zetO hely.. , ourezlunk. An>i u~.. n·
akkOT an io rnut.:l.\ja. hOSY az ..."'tan""'" a,.,......
delmek oldalami kauht>'t io. un ..!.lmunk ..ezet6
.J1I"ehez Urtolnal<_
Cg} e~m. ennek megtarU.. lehet lU< elko>~t.
kere"dól.ben II til"!" alap>... lo <:'él ..... k. Ehhel
ped,g eTÓI hit kel!. ami EI)'hiz" .. kban mert:d:U·
hlto e. s::-akorolható.
)It, hozhat mtI .úmunkn az uj uZlend6'" JelentO. ~Il>' leR a. ,dei t>'ben • "....an.ndo
"~tUJ'to e. egyhu, to ..ell,-unket rnOdos!l6 Zlmat.
mel,- Zlmalllak hoasubb ta>'", ... ndeznie ken ~"

.dó.

K~rem II

jó lstenl. bOlY mindehbe:z adjoa h,tet.
erót. htaná!! ..... qo'hoiwnk '-euc6",rt i1dhl. hor
boIcwn ,-uelhessék nyajukat, )Iindann'~unknak
k;>"1Inol< áldnn. bik .... ~S boldos uj HZtendót'
Ot. ;\Ilkó ee...,lr
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A folyamatteológia Jézus-képe
Jézus tMenete valóPban az 8I"I"beO ~
senelt tOIlé.1eIe IS. A keresztenyseg tS 1IIIfrVldUalOU·

Ho... lett. dog.... Krit.Ztus.?

Iodott. Jézus nem aJtalaban beszel1ez

Ilf.

Ketse<jj!e*I. hog)' ko<unl< vatlas. pjuratlllmU$.l IS
soIcbon hozzá,trull ahhol hogy at _Jezus-kép
esokken1. Epp a 20. sz8.zad' ne",."yek dobbtnlel'
tek ra at nagy prOleslans ,eoICrQusokal IS arra, hogy at
(~löbb

k&re$ZIo!ny III1<óIcsI laorlás megtal3.lható a
ke<esZléoysége<1 klYul, Vllallb.an IS. ,m,Uell at k.
'es.lI~'J'$eo"'" 1'1 kelleti llmerrue. hogy nem ez az
egye1Jen ~az és )ó os","y. Ulftntk mas kl,lllurak·
ban. mas vallasoktlan IS helyes megoldások. Többé
nem lehet negatIV módon koz.lil'ru a távol· keleti val!fI$I al!emallviakhoz
A ma emberineic alapk.roese nem csak egZISZ'
tencsalos Manapsag I&lmeruln.k IIlobabs k6<déwk l••
az. emberek lelledeZIk, hogy mennY' Vfl;z6oly lese«<e.
dol<. k/CSInY l"oIdunkr., hogy mllMy. mnden valaszI el
rTIIIIbt egymástól. hogy mennYire tuany.zd<. mennyue

szl.ikseg lenne Fold ......... $Of ...nak alaltut/lsaban egy
koIIel l 'Y, reOIeVa .... alkOlo válasz,a.

Knulus lobbe már nem Al. aki voll al ~6 13
sviza(f)an. KnsztIA ,...." ... alapvet6en OSSZefugg
Jézus lontnelJ SZemi"' ..... ,

Andre Malralll< A csond hang)ll" Ist.., meUlmo<'
fOllA c. lTIiivfltedkzolla, munl<iiban azt 1»neoIga1·

lll. hogyan l()n, el az Mz;,zadok során a JRus·ábrazoliis a n'IINmetekb61 t.wal;ll LalVanl""'wé$.Zelelr.
az adati kor k\.dturabs énékenV$.~•• I, lenyomalal,
erdekes meghaDgat"' a mwnzetlor'litnész MaJraux
oIde~béI. A RómaI

6Irodalomban blrodatml wmbó-

Ium kelle!!. az ~ JézusI lat..... ""-Ie~enék. A
korabeli ábruQlások 8 s.u.kI'i1l$I , 8 lo2en1et ~~et·
lék meg és ~sYlyoztak. Knmus mlndenhIII6 pen'
lokrá!orkénl )tIenIk meg a müYészetekben. aki und·
kodik. aki. H.... ezik 8 V'iág telet! A nagy tgyh.izsza.
kadas utan a keIeIl k, .. szténystgbt'n megmarad!
Knmusnak az Atya ISlan ké9-'1' 8!k0l0ll m.Ua. A
roman •• ~USU ka'ldlíl,aok dlult&nüYészet~n
Knsztus maga ez t"an . Lessan U ""szazadok somn
KnS2!lI$ kezd embe ... ,,;ot OUen,. A 14-15. százacltól
~eZdloe taratunk már JeZUI tIeIe,óllZ6Ió jel_tel<et
.... MegkiilOnbózl8!<k a szent8.

6 UNITÁR I US ÉLET

és a p,ohlnl.

.n~

l'Ianem az egyes eillb• .,i">ez Sl611 A IS $lU_ lia.
mand pootreIesIes.zet ónz meg valam SPOnI~ tar.
talmat. de mar Slekutanza!t. Az ncivodua/oZI""IUI meg.
jelenésével megvattozllt az _ e k oovnagul<tot alkololl képe A müvészek tebbe nem 8SZk0lOknek.
hanem a 010. /QnniI16 eróknek
onmagukat
A müvészetekben Knsztus el6S2Óf JezUSS& valloZoli, majd Jezus csalt egy leli a tobbo .. ,ibi.' kOlott
S sz3zadunkra Knsztus lalhato
Munr 1WIyen.
marad! a mweszet alkoto. atlonnatO a<eJ8 Mal"""", a
m.:Neszett SI~usok all«llo. teremtő atlonnatO ..e,.ról
bes2ét John a Cobb. JI. A neves amenOUlI folyama!·
teológus azt allo))óI. hogy maga KnsztUS ez a t8/...,to

ela"'"

alVaJtom (CleallV lranslormahonl
Az elso vilaghabo<U utan a keres.ztt<1y teologusolc
vataszu! eIÓn alltak. Barth mUflkassaQaOilk hatasara
az obje~lil! teológIaI kulalas és a hotvaltás kWonvat,k.
Önkénlelenut 1$ telvelödoU a kerdés, vaJOn a k . . esz·
tény hit deon.tolog,zalasa n8ll1 J8l8OI'·, • keresztény·
ség végéI? Cobb szennt a kar8SZténység nem elhal
sokáog $kizQtrén.atan. At kelt hIdainI ali • szakadtkoto amely a hagyomanyos hit. a hagyomanyos valla·
sl nyelvezel es a tudományos kUlatasok eredrMnyeo
kwott tátong. Sokan még ma 1$ ugy 1Irtit. ~y a
vaRas szamilf3. a tegMgyobb veszillyl az obJ8klov kulatasl eredmények jelenlo!<.

A process gondcllkodOk avatlaSI plurabzmus etve
mellett tOmek Utndzs3!' Az U;Slovelségben Jezus
nem egy éltékrendszert togatm:u meg. Az U)lZOVet·
ség nem egy etikaI kode~ Jezus atlormllo ..6

abban az elIelemben, hogy )elen van a ,eabtasok'
ban. ToIIicI1 Knsztusf Uj Létezésnek nevel'- MI ta az
ujbót és az ujéll élunk. oe a 1IlI~0Ul$ 1egI00000zOl a
dolgok ujrarendezesel J81en~. koo'abb lonnak/lOZ
vaJo Vtsszalé1ést. Az uj mindig a reg~' epuI.
Knutust nem lehet azOllO$ll.iItII SemrniIYIn lI"IIez·
ményes'ten rO<Tl'l3vat. Knsz!USI nem lehe! azonos"

lano a ' égmUll ZSlOil~ dekrélumokkal .....zus soldult
ml<ább a teológoa kteat~ transzlO<TnáIOjil. 81k0l6 m·
rO<TnáIója. aki a pluralizmus Jtool;ban IS saj/lt hoIUnk egyed.. klfl!Jf!zqe

Mil ls jetef11 I KriSZlUS azo?
A Kns.ztus egy szó. Es """t rrunden szónak ~.
féM!. értetme van. Jelentése a vatlisos nyelv es

megtapasmlás vákoo:ó foIyamatábólered. A2. IroOO'
!om és a hermeneutikaI kutat5.sok má, rámut~ttak a
nyelvi nehélSégel<re. a kifejezésmód p'obIémia.r.l A
kulOnbóz6 tradicIÓ!< valláSI nyelvezete képe!<ben te/&"
zj ki magát. Kriszlus egy Imdzset. egy képel rteVfll
meg. És ez a ké$l az alkotó, t8r8ll1l6 iolValtozás. A te-

oIOgl3 relada!a . hogy Apor", 11_0:>1<91 a l\a.g~n)lO$
\lllÜSOI5 képeke! [)fl ezlik nem sWikus kép&k. a
wag toI)'amatáb.1.n IIZo:>I< &rtel'n& IS v~~ozil<.
Cobb. Knsztus és a Logosz kap<;so!alát tagratva
m&gallaplt,a. hogy a kllr&SZtél'!y l\a.gyom.inyban a
tr.lnszC&fld&rn< realoth .,karnált IDflná", Kns.z!us.
A Logosz a rend kozmIkus al.lp,a. az értelem. a cél
""yege, a reménys~ lorrá$;! A Krisztus szó egy lé·
!lIz6. va lós dologra utal, aká, 1IIIIsme 'JOk . akár nllm.
A toremt~ átváltozÍlst lelismerhetlUk a te rmészetben.
I lorténelomben és személyes tapasztalataInkban .
Ebben az értelemberl Knsztus telresen immanens.
ott II loIyamatteológia képvisel6i sehol nem azono$Itrak és nem helyettes~Ik Knsztust I$tenool.
O.vid R. Griffin, a kortárs amGtikao pn)<;I.'S$ tan ... •
mányo kbzponl egyok vezet6te. OA Process Christology" e. munkáj3ban a relatrmmU$ és a raaonahz·
",vs szemszögéből lejll kl a Klnyol.llkoztatásl. N~y
neves teológus munkásstlgát vesv alaput a folyamat
k"sztotóg,a magyarázalánál.
Frled rleh S<;hlele rmactle. ..Kereszlény lino e.
munkáfo'lban a hot és az ész, az érveH*l kapcsolatlu
t~rje lel Hogyan egyeztethe16 6ssze a vallásos not és
az objekliv érvelés? Ha a teológ ... racronahslává
válok. labbé nem ludra alátámasztani a dogmákban
meglogalrM2on Iuj8le<ltésl Azonban a keresztény
hit magyarázalánál. 1$len. rtrnb&r és a vilag kapcsolalában. szukség van metal,zlkal Iogalmakra. A teológia és a hlozoha megk02ehtese - llilszólag - ellent·
mond egymásnak. A Jézusban m()köOö ,steni er6
magyarázatAnál G"flin megpr6bAIjil. áthIdaini ezt az
ellenlétet. Olyan megk6zehtést 130111.1, amely egyfelől
meglelel a Szenti.ás értelmezésének. másfelől meg'
vdágit,a. hogyan hordozta magában Jézus lsten kll·
~~ klnyolatkoztatastlt
Mar Sr;hlerermacher béSz~ arról, hogy lsten Jé.
zusban épp olyan obj8ktov !ormában van jelen. mmt
... nöen emberben. Jézus abban kulönbóZon mások·
t/ll. hogy az ő életében ez az IstenI jelenlét domrnáns
voll J oh n 8aillie tovabblép. és azt mondja. hogy
lsten csak akko. tud valaklberl munkAlkodni. ha az
eg~n sZilbadon válaszol a megn6hllisra. A 19. sz~'
zadl protestáns teológusok elgondotasában lsten
annál Inkabb munkiJ.lkodl~ va lak,bE/n. mln~ közvetle'
nebb kapcsolatban ali az ille16 szemé1lyel . TIllieh
nyelvén ez igy hangzIk : az ember nyoton ~ell. hogy
legyen Istennelc Emil B . u nner teol6g'araban: a M a
PI"'" feltételezi. hogy a h~ K"sztusa nem lehe! azo1109 a lor"Iénetr Jézussal
azt áJ~j;ik. hogy a
keltó ugyanaz.
Eddog eliutonunk a tor"lénell Jézus és a M Jézusa
megkulörtbozte!éshez A ken6 osszel<apcsolása csa·
kis a ..Milyen ménékben voU jelen a názáre" Jézusban tsten?" kérdés megviolaszolástlvallehetséges.
A klilllentés IS llétoldalu egy!a161 van egy szubjek.
liv·belogadó. és egy obrekllv'(ldakoz6 oldala,
V,z&g!IJuk meg a Jé_U$SDI kapcsolatban haszná~
tlllrmnológ"""
NAzARETt JÉZUS Ez a luterezés arra a Jé_usra
utal, alu valójában voll. Mrnden megállapitlis Ide tar·
tovlt. amely vala ... ooaUlt akar Jézusról eImondanr.
A TORTÉNElI JÉZUS Ez a kateg6na azokal a
mag.!lltapltársokat tartalmazza . amelyek a tor"lér>et,
Jézus·kutatás eredményei. amelylik e~ogadhaló va16uinuségeket tanalm,nnak.

""'sok

A 18IItl termn0t6g'Al< Osue IS kapcsolható!< de
szembe IS Allolha16lc egymá$.$31 A JézUSfól
rfMI9állapllások nemcsak )ItItnt6ségére utalnak,
h<lnem azt OS krfejezik, hogy mások hogyan Iogadtak
el ól. Bultmann a Iórléoetl .HIzus a1terr szOlI . A
karygma hirdetése szent?OtttjAbóI szamára meltekes
8 történeti Jézus Sl:emélye Gr lltln szerint nem lehet
Jézus személyének valós Isme,etét ma1lózve. róla
$z6l6 megallapllásokat tenno. Csak akko, tal~lhatJlIk
meg a V~só Valósilghoz vezető poz~ív utat. I\a. komoIyan vesszuk Jézus, Istenhez 1r.iz6d6 kulonleges
kapcsolatát
Az U/Stövetségi teológusok megegyeznek abban.
hogya NtlmJeti Jézus cselel,adeter és szavar képeZIk az alapot a Jézusról alltoton komp!e~ képnek. Az
lsten országáról szóló tanItás központo helyet loglal
el Jézus igetlirdelés8ben Az isten országa eljöve1a1e
hOl il jelenre, hol a jÖV&e i.rIal A ifIen'e utaló blbli81
helye k: Lk 10.18.• Mt l l , t2 .. MI 11.5 .• Mk 2.19. slb. A
k"Alystlg jövőbeli megva lósul6st11 találjuk: lk 6,20ban. Lk 11,2·ben. Mt 8.11·ben stb, Osszefoglatva al'!
mondhatjuk, hogy lsten cs&1&kv6 és halékony a re·
terrben 1$, de cselekedetet a ~e irányulnak, ahol
lsten akarata még Ieljesebbé vllhk. A keresztény rea·
Irtástrzék számára meghalározó. hogy Jézus Ist811
J8Ienlélét és uralmát .n éS mosl ",rdette, Ez t~)I!$&II
ellentmond annak a JettoQa$Mk. amely azt vaU",.
hogy lsten a világtól elvonatkoztatott valósilg. csak
egy bIzonytalan pvőbeh időpontban jelentkez,k
Jézus termésZe1esen elfogadla. hogy lsten cseleke·
dett a multban IS, de ugy I;lttn. hogy Ist~n valami irjal
hoz létre a Jelenben. A lolyamatteológ laban az Isteni
te,emtés 's egy loIyamat. m,nden prllanatban 11!feml
és unfoterernt.
B ultman n. Perrin és Co l wetl megegyeznel< aI>ban, hogy ISten orsz;igarok krhlvasa az ,egyes embernek szól. Az IS ogaz,l"rogy Jézus tanltasar~k tat·
talma és kOn<:ePCIÓJa PÍlrl>uZa~ lan megtalaJllato a
korabelI zsrd6 orodalomball Ahg akad egy-egy aut_
tlkvs jézusr mondas, amelynek nmcs meg a ....rf'l
Másla161 Jézus .adikáll san átJormálta a másol<tól al·
velt gondolatok. képek jelentését. oIyann)",a, !\Ogy
"zok konkrél jelem6sége. mInd Jézus. mInd aMllga·
tóság sztlmflra 1eljesen uJ volt
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:;:;" De ma. az elsŐ
kulonbOz6 módon ,nlerpre!állllk. az UI~ovetsé<;le1 .
fl FD/Vllagosodás ko,ár.ak ,""lelŐ nyugatI gond<!lk~·
dO< m80P,óMMk koszaD.lditanl JézusI a hit maln. a,·
ból fl modem teoiógl.l$Ok mti, ugy baszII''''''' róla

""nt alu szav.1<t a _nnapo volilgbOl vene. Jézus
!6IM1e!ye szavaonak és leIle<nek hatllsab61 e<ed
Jézus pi';j.jzalaoOOn egy telJ8MK> megl>ókkentö. sz<>katI.ln per$p8I<IlVába áUil", a hallg.llót.
Jézus egy ny®!! kóz06ségr. szól~ lel monkel.

Amokof Jen. szavaInak SlkerU te!razno. meglorrn az
_ , onteUséget. óneU!g~t~. akk,?, válunk ")'I"

100t;1kka az UJ lehetős&gekte. a IB,emlő uf$Zerűségre.

Jezus ' ZlIvaitól - Jézu s sz.mélvelg
fl kora keresztény egyházban kéMia Jézus-I<éop
éli Az egYIk ugy lána jézusi m>nl tanllót . .mlnl. mes·
tert alone!< szavai és lellIII tökéletesen je!enltet!ék
meg az I$teM. fl masik leItogá.s $Z&rInl Jézussal a
L~ lépett be a looénelembe. hogy legyÖ>:ze a
gonosz hatatmal. A \9. századb;ln Jézus személyében egy egyedi Islen. kózremúkOdéSt Iilllak. Száza·
dunkban Jézust leglnl<atlb Ugy ér.!ékehk, mont ako
OSZlOZlk emben gyengeségeonkbGn, tudaUansi!gunk.
ban, é<zlllmeonkben, 1éIelmeonkben stb, Arra a felle·
dezn'e 1000ottunk, hogy Jézusban az .stenl emberté
fett Jézus IS közűlünk va~, A kefosZlény M számára
ez a lell ogás az alk0l6 átyUods Ha Jézus hatását
ezen az lIIon VIzsgálJuk, akko< tanMsa,nak ere" nY"
ton! III$Z ...... nket a Logosz megismerésére, amely te,emt6 IitlormálO erökénl van j81en, de cs.ak abban az
esefbeon, ha áta.dJUk magunkat szava' eróterének.
Gnft,n magyar;lzataban a lOgOS2 rnkamálódotl Jé·
zOlSban . de a Logosz rnkamálQdok rronden egyes 00.
Iogban. fTIInden emberi lényben, mrnden teremt·
menyben, Ugyanakkor nem blztosltf3 mlndegY'kben
tSlen akarauit. belulröf fakad6 lekrnlélyilt,
A keresztény él~ egy ,smétlódő lojyamat Az isme·
rellennak adjuk ál önmagunkat Oe ez csak akkor
)Ohet lét,e. ha levetkőzzuk onmagunk intézményesi·
tésél. ft a btzalom osmétl6dö megilJltbávat a leremt6 átvánozas lojyamatába helyezzuk ~etunket
1Wtrnarvl, Per"" és CoIweII Jézus tektntélyét nem
s~'s'~. hanem lan lt hában és csele".
detOIben lilItak. Nem telunlették aOJlent,kus forrásnak
azokat a btbI,aJ helyel,,~1. ahol Jézus kulönbö.zó elmeket ad onmaganak. CoIweII Ugy fogalmaz, hogy
Jézus szava, és tel101 ,sten, kuldeté-st hordoznak.
amely dontó "Ientóségil lsten o,szágának h"detné·
ben A p,6fétilk életuk nagy ,észében kapcsolatban
illinak Istennel, vála:;zol""k Islen szavá'a. A process
teol~usoi<at leg,nkAtlb az izgalf3. hogy ml IMénlk
akkor. a ...... kor ISlen megs.zólltba alapjlln kapc$oIiIt

lelte.
MI voll

jOlI

az

az új dolog Jézusban? Jézusban 's I .
lIoluI\seQ van emben ~zésel. megkIsénése. ku.zdel·
ma , Gecsemáoo ker1ben - és a ber..-.e 1év6 ,stani
..-6 kOzon Jézus számunkra egyedl. ~$ elt az egye<101 próbal", meo krt9rezn, a KnsZlUS SZÓ,

S IJNITÁIlIUS éLET

Jézus csak azokat Mtorltf'!. hogy váHozzanak ""'9
szavai MtáSÍlfa. aluk "'sznek nekr. , .. k ""'ngatna~
rá MI. ITMf'Idann)'lan a .... sa~tos szGm$zogUnI<b6l
Iit)Ulc és y'ZSIIá'jUk a tOl1énésekal Másokat IS ebb6I
a sa,atOll szems.zőgbOl ooz ........ ts anroak &lappn i1&,....... meg, hogy vesz/IIVI jSIen1enak-e súununkra
Ez az emben maJJalallás
vagy támogat""k
még az Istenhez tüzör:16 vos.zooyunkra os tgal. Jézus
8Qészen más perspektlvllból szemléne a vdáOOl és
Is"m!. 6 ellogadta lsten célj.é.l és akaratat. SzeméIyos léláben nem érzel1 ,steni lenyageteltsége1. Nem
kivánt iSlen; el~télell. m&gogazulhl. védelmel úgy.
ahogy nzt m, ,gényeljuk. N&m volt szuksége onosazolásro ArrukOr laIajánlolIa másoknak ~!;Ó énékert.
nem kellett oldalra pIllantonoa. vajOll Mnyan tal'l'lOgat ják. Még's valamt tlll,esen egyedl llsZlasággal.
egys.z..-uséggel. és kÖYetkezetosséggGf beszéll

""""el

Oaszetoglallls
Wh'tehead JéZUSi egy ko=gosló, kill6nleges tOr·
t/lnelm, személynek lálta, Sz,oornmaként haszroal,a II
Jézus és a K"SZlus szavakat. Isten te,emtö szeretel
_ It)<l. A te,emtő átváltoÚls padog o lel'ódés. a növe·
kedés, az élet lényege. A fejlődési nem ugy érJuk lll,
hogy IIZ adon világban lévő elemeket kulőnbózó
kombrroacoókban egymáshOZ ,lIeaztjUk. A lejJödésnek
szuksége van ezen elemek megvllltoZfatására. meIy.
nek során Uj ,on léIJe. És ez az UI valam Jézus

Knmus

oe ugyanez a teremtő v~"ozlls van az embeI' vala·
szol6 szereteiében. Isten lerem16 szerelel'" teremt6
változást ,déz eKi teremtményeiben. Es nem csak te·
,emtménye'ben. hanem a ludomány. a lliozólia. a
m(ivészet történetében IS
Jézus élete JE'lenl6s esemény voK. Igya reá való
emlékezés az Ö erőterál. hatását nÖVel'- Jézus ha~·
galÓInak sa,:.t létukr6J beszél. Reinhold NiebUhr
szava .... alc ,.Jézus megzavarf3 a kényelmeseket és
megnyr..ogtatJil a zllvartakat', Jézus akkor tud jr)I m~·
kAlkodnr. ha ~ehelyezzuk onmag~t aZ O erőle
rébe. ha magit]Ulunk lan Jtása, által. Es akkor dont6en
iS logJil alakftan, létünk módozal;!lt.
A loIyamaheológla JéZUSi m,nden értelerrlJtln em·
bernek mond)<l, de ,tt nem 1111 meg, JézUS még's
lsten oIda!!n ~I~, amikor beszélt. am, kor megsz611101'
la hallgatóit. A 1,loz6lia nyelvén Jé~us egy mejlkwOn'
bQzteten ~tslruktilra, ISlen leremt6 szereletének JOie.
A koi&lentés egy emberi élelben óSszpontosul Jélusban meg tudjuk tapasztaln, ISlen következmény
termésJ:etél Jézus SClenved6 $OrSlI rámutal lsten
SOf'$ára A p<oeess nem foglal éllást Jézus lSI~sége
ké<r:Ié$ében jéZUSi ISlen tók~eles. de nem krzáróla·
gos koJIIlentésénel< logJ<l fbi Jézus ~etén keresztlA
meg~helJuk, meglapasztalhat,uk Isteni
A proc::ess lsten· képe egy belogadó-koege-szitó
Isten .kép. Az embert ~i tudja tel!aslteni, megnő az
egyen erköO:s, mozg~$tere, Megnylhk a vdág , az em·
berekOl ~tiár;a e~ a~ átformál6 er6, és képesek lesz·
nek lemondani. áldozatol I\oznl Megvalósul vala ....
Valami ÚJ. valami tóbb jón Iét'e
Whrtellead s.zavalVal: lsten a C:1OIgOk koltÓJII A VI'
lápn lévő s.zubsztana!k benne és általa kapcsolódnak eg)'lTláshoz. Istoo Ugy eleh magahoz a vr!á.
goto hogy benne van Jézus SOf'$ában IS
Orbók .. ~ S.en l · " ·Any; 1I",,~

Ezredvégi beszélgetés
Hans Küng valláskutatóval
,II,

Ittsz/tlle Ont. ku/(>/rku.

/«>1dtlusk~nI

arra.

hot/J o ,JildglluIi611'01<1r<J1 h" <'rl~l()U; probUm6j6.

lelébbt a mit onll3k,dcjén. XXIII. JAn", lb • II V• •
tlkáni uinal. ala tt ("I"a lrno..,ll. Rem<!lem aZOn_
ban. holD' "ijOn az . iM, amIko • ...a.tednck alTa.
MIlY egyhhunk hajója lalán ki~ lúlOflI~] jobb..
térnlt el. Ib hogy e belátá. nyomán ÚJra U Hozerl!
ke"",.tény éa emberi kó~p feU. kell kon nAn,."",'
O" 1w1t~'Mn 'u ul4rnodunnfl h _Imod~",
rifI u {~ M Il"'1I MIJO; eJlll.<>\ a w ..... a~ tUa~r4
IuJnlbt""I<"'" i/pt;Ol1

,'<ll lte~<Ű"n fewl"IIt",,,;'
Mind,g il ny'tott voltam p v,lágra . Sv'.jcban
OOttem fel. ahol három k"lonboz6 r~m.eli-&éJI
~I el)"ull , A római Collegium Gennanic"m el Hun·
garicumban, Ihol t"n"lmány"""at v~.ezlem .hol evébk~nt IIUlgyar di.:l.kokkal ellP"ult ta nul·
tam. akikkel n.lIP"0n jól megbtettuk ev"",1 011
""'g hallolluk azt a rIlO"datot , mi ..zennI ~z ~v'
Vannak embe rek . a kik a la pJá""n elvet ik " ~
házon klv,,1 "'nel udvotu.léI" A%Óla eit a II Vati.
káni uinal korrilálta. A""kor 1955·ben Thni"" modem IlZÓt, me rt kezdett61 fOCV& IlU Vl!lik, hogy
ban jirt"rn,. fehér alyák egy at iuhlm Iton!oon ez azonOII II pM:nmodemi.m ......l. a_Lye! bIzo.
nyOll. francia filoz6fulIOk te...,ent .. tt.ek el. N . , ... Iy
~nM mi .... ió <Irdekében ala pltott rend
ta rtO>
rnányro-noke azl mondta. !>Ov tulajdonképpen re- alapjában teuz6legeuoéget jelent. Ezt az .t>.,..,1,,\
rrOo!nytclen I munkájuk, él valan, .. m'yien I fekc~ let.n6legeuéget II magam ..... <éról 9 modem ~
k,haUiaának la~m. amely II azubjekt;v,zmUlIOn N
"f"koi ak koú fognak menni Megkértlezt..rn, hogy
a. individualizmulO" alapszik mely ~"ékekben
mi~rt ""n e z Igy"? Kél okot e,nlfteU azt. hollP" a ke·
magam ia oszto:t.O"'_ Ez ln lI,dividualizm ... 'wnresztény hit nagyon komplikált ellentétoon a>.WI
az egysurrii hitvall~si rannuloivlIl, mi sze rint. ban az ellentétébe fordull. h el"!'ban m'r ... m
U emberi tMh6A:igol. hanem egy m!lJdh,,!)' ... rn
~"i""~n más islen I~tene" kivui, ,o;s Moharned az
6 prófel.ija • E,", ri keresztények n('rn tudnak ",;t g:ltláslalan pl"""lilást, egyfajta onk~nyeuég~ Je'
lenl. ami már nem s:colgálja n~ embe, javát . Ezért
felelni, nem tudják rnegfoghac6volle"''' hitukeL A is nen' értelmezem 8 jelent o poHtmodern,~m u ..
"'~5, k oka nl, hogy n $>:('xuá1r"orál lazább. Erről
... 1, azzul a fonnul6v"I, "mil gya krnn id~zMk,jól·
böveblx-n lchetne be .• M'lru; nem oly"n luza, mint
lehet F'eyernbend nem Igy értelte: "nylhing gOH,
ill ,"~lik Á,n t~rlll~",ele!N'" egy oly .. " lorui kul. minden ,"chet. Ellene vngyok ""nak i8, hogy oz
I"r~ s dm á ra , ",int "",ilyen 87. ~.,w k·"f<ik"i amh
et hosz helycttesilhet6 azzal a ,"ondatta l, holO'
loruek~ "olt, Áhrahám, 1r..6k 1', ,Jákob kodhoz
caok .,kedvunkre való legyen". EO<ek oly" n do lgok,
h8sonlót", gyakorlatilag o lobb" ej(lsés dlvot!. "Z "melycket se ,"m; e..,tre se", kivánok ,né!tányolni;
i"l:\m 19y nlkalrn n~abtmak b!1.o"~ull. E.ekr6l n fi libert;n;zrnu" valahány fnjláj:lt, légyen az "
Vrdhekről aztá" ~rrnf.:Wle .... " "jm fe "Jra ~l
pénz"gyekben, vagy o' !!zICI, éleI ben, vagy m""
k~lIplt gondolkodnom, arról, hogy miként ;5 állunk
korrupció a politikában. avalO' o Bzc.uáh. élelben
noinde ... kkei II dogmákknl, "IIIelyek " kereutény·
ohol ... inlén vannak o' e mberie_Inek b,znnyoo
léget
ami err:'(lend6en .w\t~n ~v."erir volt
határ,,;. Ez a., am,1 negatlve rnrgko-<clftv~, ehrlll .
"~gul ,lYi'n bony<>l"hlá tetu;k
oitok." tel.zó1ege~g és az onk~nYi'~g I"",Zln .....
,után " II Vat,kán, ZII",al. ",ely"ck XXIII
demi.muúl Másfel61 azonban még egy oly" " ern·
.J.i1lOl pápa meghlvlÍúr;l h,valolo. toruk",dóJ" be" mint arnílyen Jurgen lIabenna., ak; ugy vélo,
"alurn. új módon sZ('rnbeo;r~tt O vallli..,kkal Ki- hogy 8% ujkor n~ nem zárult le, ""'" t..k.Jn thel el
!I6bb egyre inlclbb tanulmányok, ludnla. elha" ..... atlól, hogy a rnodernb61 kOo!rve egy m.uik kolUllk
uilOk .-itt..k a kuLm,bo:r.6 vnll,bú e",berekk~l ("ly, ba julottunk. E~t nem kívánom ' ....1 ~uletekbe
men6cn taglaln;; van egy világeth","% te"'elet~m,
latoll dialógu..,k fe lé.
'- irtam nem~ egy konyvet " kereutén~r61,
Em o.fr(l.ll"Jt IthOOb " ."ux,ltu. qyh,b, lJeulh- "m'
hang.ulyozott.an utórnodern ind,ttouls'ó Éber
><'l16modl ltontfilt'ua611
• ..elle,,,,,k ozámára az ut6modcm aZ el86 vol ..,.,;·
!>okan tanu.itjol k, kL'"ldve a tubin",n; katolikus borúval ketd6dik. A kornak oIyon ""V _lIcn~r.
fakultUn.:l.l. ahonn"n el ke lloell ",."Ultm, hogy ka.
n,ml Karl 83 n h, Albert Sch",eil-<cr"..,k "", ,,,r.
tolok". vaVolr: F.~ u;á,nomm IOhn nem i. vol t kér. 10 il, ROM Luumbu'lC mh vil~gol rr:'nOo!ltek . ".m
<It< A katoh"il4s Bzonoon Pál apostolldl kezdve akarta k tobb háború t : már okkor látták • term#-abban 'Il. hogy PMer i. elmondhatja AZ ,gau:lgol I ..,t kir...... UM I. lálUi k a I«hnológia ter)2'lkeHogy telrJlil "",,bad n!kén:lun, lma t<\vedhetetlen· déKI, mi nt ahogy azl il. hogy a ""Clonah.ta pol""
IO!gre, nrnr .... uleté ..zaMIy<>zá' IÓI , At " bon un ka hoVa n uábítja ~I " lel keket ~liudu .. \Ji ~ ~
k~rdéoén kere .. t"l o huldoklók "'g,téK,g ,neOO
második .-ilágháboni uUin "ált , e p" nyrl,·a".
k~...u-..,kben kerul "lkahnndA"" halO' n l "alóban
valóvá .
• tn, Cnmk, Jé~,," adta..., vllhun~ly,k elD'há .. "'..
Ma olyarI tnozga lrmrk ~I IQ~k<",..,k vannak
ta""ia,,"k Ehben IOk ,·",her k~lelkerhk: e..ek
a 19. uáu>dl""" leh ~ t n n....
tehál knlik". k~nl~""k N. elyhol~ lOr. "zonba " Jelel>. amelyek
dc"
,be"
kezd6dtek,
""
errak 01. uI6,,,ode rnbe,~ b''''
akkor f,,<dut
ha nem L,,""I kn " k". küd6· la kozto k ko. Minde"" kc!6u
ilye n a. ókolólI'" )l" t~,,·
.ekel f"Lveu,i, hl • ..,,, e16t..b .o~y nt6bb ~Z('k Mt.o,..
t60<!ge
a1.
okonórr,iánl
lI%<',n""
n MoI~ua< " W~~
n.'k K<'II<!g\"tcn, hollY. k"lOI,kua elO'h~.; vezel" ,0;. a te8..,,,,J~1 jet.. n.6oége a O\ae,or>8h
• •n Mborul
a }<lenl"KÍ f,lIp" "t nU re"d~'vullOk,, 1 .~""teU R h i·

.,,/Unb.'"

'''''''nL,

"V""

pohhk~,·"l .... ,,'be" ThvábW" f~rfi 6. "ol' ,lj port.
,,~ri vi ... ony" " p"lriM'tMh. ",,,d • ..,,,,,1 .zemben.

"",i l)·akorl .. tll"R oz emberi06pt kezdett6l. ilIeIl'o
c... knem k.t<lcn61
hM''''''''. h,uen ke""el,
""n '''''tnR""h't~. volt E..,k ,lj dimen.i6k. ame·
Iyek arT. vezettek. hogy lOr keruh" ludom'"yok
,"6mooern 'Mrt6k.lhérc, melynek nyomán már
nem" obo..,hlt tud'. lel6temb»'eto!nek tekinIJuk
~I Azu.án. I«hnológia ""lahvlil6dádra. amil
.z ,,'ombom"'.... ko • ..,,,h.'unk: tllO'... in~n R lá·
J,,1<.o1 tonkrdevol' ipa ..... lt' •. tO"ábboi • demo.nlda
probIema".u ....
kkor•• rntkor meT'6ben in·
d,,~dual;"'ltku"" 6. (onn.li .... v'lik.
,Iünny,bt" md6 u lJ /tornai ~lu6Ij. I~renl
.I/,btn <"'/'OZOI' o <'Olló. o. ".,."d<.nl

"'"S

,"1'...

Úl)' hi ..... m. hOlY. vaJI.'. el)' oIy.n po.zitiv u·
peklUl. amIt mJndedd~ kevhW "ette. lekinlelbe_
Ezt rn6r az ee·tui ..... k .em I~IJ3k eI6gs.!. mIvel iti·
lontúl a rlgibe rop6dtek bele. de azl hi,um . hogy
a modern ~ rtelmito!giek ..lit 6rdkelik e14ré- A
modern ","mnya • vnU'.ho. II..,....,,,,.,,6on nega'
tIV, am, ~rl1>e16 il. h,s..,n (öként a htolik". egy'
há. mmde nt n>eRtell annak 6rdc. ében . hOjJY Ich ...
tetlenn~ tegye mag"l aZ ,ljkorlmrt Ez egyré.zt negativ beállítódtlot jel.tllell " modcrtl liIozófiával
• ""mben Már J)eKart el i. ottól tartolI, hogy be·
tll~ák a konyvét ~:~" Gohlci·ulD' idején lort;\nl,
a mi JelZI " t<lrn,éu~ltlldomlln)'Okk31 Izembeni
téve. beállilódá,t. Al",t:h, l~lj~O(!n tleg"liv beáll!.
lódást jele"tCII a nul~ló dcmokráciával, a francia
forradaJOlllmal él n ,,"abad~:lg. egyelll~g, le5tvé.
n"<g" hármas jelllav:!vnl ..emben. Thvolbb.i ter.

",~.zetc .. n

az embe. i jogok kérdé06vel." ""Jtó.."
bndsriua l, a vl'leml'ny•• obadBJiggnl. " valhi .....
b"dúg8a l • ..,mben Minde,t elulaMtolUk. 06t
nem""ak hogy eluta.ltol1l1k, hanem enS. " .vftk.
kal, pokoli .zuleményeknck nevezve. el i. lI~hék
110' aztán nin"" mit csodálkozni ,,<an . holO' 80
újkor vezet6 _zellemei keMelben po.itivan ~iuo..
nYllllak " valláshoz - ne..,artee. akércaak Ga.
lilei & Newton il; s6t, Rou ....a", " modo:rn
g<lndolalának kidolgOZÓja .. m volt elO'&zerl'len vaJ,
Iéitalan -, ám laMlnkénl olyan k""n,klu, ol.kult
ki. hogy késóbb mM " flZ«itildemok",Uik i. dID'
fIOndolták, hogy csak akkor ember lZ ember. h. "
vallás ellen van. E• •..,nban mer6ltOZOlI. M~
olyan emberek is. akik szkephku..k valt"k. mml
Uabennas, Jegalábbi. "Jabb InI..,ban me,..ngedi,
hogy avallá. "".,tí" ..... repet il játazh....",. A
rendszen!ben pen ... nem tud ,mt ke~dem ~le, de
nem tudja r.gyelmen kiv"l hagynI , hogy [.alin.
Amerikában a {elszabaditási leoltJgi". ~ rel~tahndi.
tási rno~galmak me ..... emen,r.,n "allá-..n moh,
v:llták az embereket. MinI ahogy at il tapdhalal.
bn. hogy Kclet·Eurnpábtln sok vallásosan mouv~lt
embe r állt a (otTad"lmi mozg"lmak ~I/;n a tot"lit~
rius álLamsrocializmu!lSt1l s:u::mboon. Szint,igy lll.
gadhatatlan, hogy Dél.Mnkáixln oz ap.~rtheid fel.
sclmol:l5át és az új rend.:u::r "érontáa Mlk,,1t be .
veletéoét lén)'cgéoon olyml emberek "~ZCI!ék, akik
egyutt "oltak az afrikai egyházi t"ndclha,,_ Jó NI.
s.ü ket 8:u::mélyese" ismerem, még nz ap"rI.
heid idejért Inrtottar" ott clóndá'lOkat. Ha'lO,,16 to ...
lént a r'ulöp·szigeteken, "hol v.1l1á_. egyházi em.
berek szálltak szembe" Marcos·rendszerrel. E,.
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tNm~."'W"''' ""Im'" mol •. tI';lIt a,nikor bi ... "yoo
komlméllyá kun u vnllá. ~..~k " reokoiól tám<>ll"l)a

A "31140 am b;vllle" , ,;"Ie "oéa: , • YIIII~ ..... l ~Ihet,.
nek ft v;J!.I.ZIOé lhet, ... k. d e " , .. ode ... "Iri"i kor jele
az. hoo' ""k.1 k nA m! ." II v"IM. új ra egy l~helM

,... ~Jlálpo"t . oly,," "Inp. IIm" lyen á llni lehel.
a"",ly érte ll", 1I0n'«:>1I101 ké pu. hOlD' tudja""
.nilrt " élek. miért dollJOWm. él adoll eoelben
ne"\'edek II. lbvábbol leTmá,,,I,,.., .. "",gMIá..,.
zou támpontokat .. od. rnf'1~k ,,,,,n kell, Mgy ki·
ainy"""" rno",hlátóo k lelY"nek. f6ként nem pe.
" .. áli. ~..,n An. rrJ(IjplCUk támpontokat Idnak n
tekmtetben_ holD' alapJábIo .. m,1 ne 1,,(O'ek•• hO&Y
"annak olya .. dol,.,k. am.kor azl llloOlIdom, hoo
nt nern tenem E. ha -cteuem. akkor tudom .
hogy ez téves, 'WIZ H uért odgyeJlem mapm.
E""k olyan dolgok . """,I)~knSl .. hnondhaul, hOC)'
..gy"~ ~rin«el ft nyílt tek,ntetlel ",nalhat6.
Igy anélkul hoiO' IUUI<>I1 nemmel vagy uenlH·
ked,·" kellene
vaJlá_ leM! az ~lnber. a ez
valami oly,.n. an" n~lkull'l..,1n tudom k~p""l"i U

j'"".

~letl'r~!.

A mooern haladda' b ludom6"y·hilá dhalo·6·
",.,,1686,"(>1 fgy "uburn )011 Ut,.." rnt/)'l>ell kulof/ft.
le rtg, t6 lU ('(l1l6_ jdt"stgck burjd"uln<l. M i·
l).", .ihil;6~1 jdelll c~ (r 1.".1~"tlrn; vilóg,'tJl/áSt>l!

uórnam'
,\ piacgazdasrig vnlhl""k kO!Olt i~ teret hódítolt.
K""ek megv3""ak az előnyei ~. n h:ltulutóo, Ön·
magába" ez nogyon ""k lehet6al!gct jelent, !Ip az
egyh:lUlk él"énpk e>l<!kk,'l. okkor I1\P uámoa lehe·

t6Rglik ny(ln,. Sok embert ~ rdekel a rel'BIO>.U',.,
mcggyohlldé""m. hogy U önök ornápba" még
k~bb Igy .v8n ez, mh,,,l kulo"ö~" ft fi atalabb embe.
rek """.,k k ...... hOC)' itt val umi ~1'(lek"" dologmi
vun szó. De 3 kérd&. a~ . hogy kl kl"á~a n t nekik
lill
a Dalai Uma vllgy egy olj ...,,·buddh. ta
"""port klnálja. akkor azt n\(lndJ ák. ,ge ... talJl: a
buddhozm ua .z:i~mrn U ig3~i. A>:tán "an ~I)'
"""mó ol13n k..,.. <:s<>poJ1 . akik~J1 Ta:m ",nn~",
I,bbe " ke.emet . hi .... n lzornyli dolgok tol'\~"",k
3 ki.a .."kták táján , legutóbb Japén!;,.n. E~ "em
klv! .. atoo. de ~K"bbe .. i. voll már il~n Ouytt"oI.
ba .... Iletve Kaliforniában. EgyAA~nt WnI m,n .
<lenki vallbo$. aki annak mondJa mapt Ezek
néha cgys.<I'r(ie .. pueud...vall'lOk. MIIgába ..
azonban re .. geteg """poJ1 va .. , amel~k vall'_
I .....~ke ..y ...get folytatnak. ájelen van biurnyoo "'.
kinll'lben 3 lehet60régek pi"~,,. ahol egy fia~1
e",ber v;ilanth"t. E lekinieibe .. az egyIIwknak
Ill3gukal kell hiteleo''''niuk. ha ne, .. akal)!k, hOlY
a fiatal nemzedékek mhhol ker.....enek valamit
Mindene",,'''' jobb. h3 egy meghatármoll, bevett
v311ásban keresnek \1'31. mintha elilYálto1!n ne",
kel'l'$nek. Azt kiv! .. n:!m. hol)' ől roata l ~m...d~k
~nrevegye. 3 dolgok bizonyoa ",.iójárol van szó;
valahol támpontot kell t31ál nill az e"'ben,ek , t"d.
nia kell. hogy mire il torekni k. lia már nern
t udja, é. már csak ""magára gondol. ,,"ak raJ.ia",
é. vedelésre, .ZI'xualitá.ra. a~kor "mbertele"né i.
válnak é. e]3dják magukal
legycn II. akár n
pénz. a politikai hMalom vagy" tudom,iny vDgy
bá""i más_ E",bertcle""é válnak. eh'entik I hJát
su::mélyiségukct, ~':s úgy his~cm. ez oz, amil nz
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'''''nwln. o 1t~N'UUny 1/
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b<or plFOfIl'd ~ID' ~bow",t",Mt. egy legfóbbc .
M.I gondolom. hOlY nlinde .. ~lO'~' vallh".k
~:~,h". k;7.Mo\lnR,,"n II h""A ko!6d,k , nkkor . ... bad· megva n ~ "'''Rn BRjá lo. feladn I" Az o.. ok or"úR"
<I" "tllk ",~-",k k"1 ",-",,,ben
bnn ... k uui<l ~I. " 1~lnaBYobb ki""~1 Bndal><'
On .. ,.,11,,'" ko)ZI, pilrf><,uM ../mgMheutl"nx·
len ; e~rt~lmít. hogy a :r.sid6r.ti1l roppanI k,ldvá.1
II /indI M <f/trrnr"hN6 ~ .. .... II"..k Iwzll ,...16- ,.,lent a kc",.. t~"y.oéB .uirnám A legtol>b ke ... u~ 'dlo/"I/I... r ~1Il,l''' 1ii(J<l N",ek 1l'1l(6b/J okodlilyd//
I~"y m~H "N" r""It.Óltn. h"IIY " ... Mh I,,'radig.
",ánk egy uidóke"'.'.lény parad,gma volt t-:em'1'.n"Il.."l"... " mmclf' '' .. ~Ilásl",,, ook problémáI
taJlk ",ag" .I~z". voll "-,id6 . nZ a"yja is, 061 "Z ~111(i
találn. U,6l>bi
megk l.,<", Ucrn n U'd6I<i a ke ..... llényxM pnmd.gmnvllhá""",,,k be· tnní'vány'" ,. valamcn"yien. lU el06 h."'aUa ook ,.
",nl~·á.ál . nl<>3l "ed'M " " iozl olm k~rd""'ku ré" d<>l. ..idol hi\V~\l d""k voUnk. melyek nem dlUnk ellen·
Ulm lb n" Nuber. """",1h"1I11 ,.. aklt"I!.. ne· Ié Iben 3. egyiSlenh llle\ Mind" •. nmi , ,,,,,,,oleit·
~""K<'k rcl61 ko""U, nkkor n yalhl.wk fil problé· n\llS e lten l1.ól h3lo!l volna . nnn"k "'egfonn:llás;!.
">;\1" k U <'I)'n ronl ~ .... é,,)·ea n l<I ,dt.ságr.>." ke_ ""'n. hogy ""ként .,,,,ározuk ",cg Jé'U5 hdyet
" .."Unyoég"'_ D" iszlám", . 861 b,"","YO$ tek",'e'· a kkonban el""tés re keruU .• mvel ""dók volt.k
Ebből ,,,~r adódik II k~ rdéB: hogy ~ kéSillJb,e kben
lx-I\ ",ég" 1",,,I"'",,lIIsrn é. n bllddhl~l1"k"~
aZ, h,,1C)' n ICHtobb v"llli. n>egrckedl . "IM Ö I' o· ",rog'helte"' ... ' ikn. kontexln.I~~n megfogalma~
n pnn,clig",;ij,toon, E...gy nagy ",~ ,..... d,gmn voll. a doll hilvallások"t nem kellene·e uJraflOndolm ~
und
R f'oct<!bo-n n' cgé.~ I••bb""kll. u"clósolgm hOflY ennek socl .. netn kdlc,"'''' 'ncSké,"",'"
k; t ~'J<'d, a m' n t "I~ I~a ~oo<l:\jn, n m,i s.xh k t e, " pio", .. idő le~t vé<ei .. ke l ~ .. nővé,.."nkcI hollY megér,
10'''" "001:1. " , " uidó.~g nnk " 5'~l a~ó r"t ,la" ..az
tlk'e. $ hogy"" lehetne oly~n ""'gfogal",,,z:lsl la·
cg~.. v.láll!}.'''' ~~",,,,k lIOnI" mll.dv~gog ti rnbblJ.~·
Ill h" . """,ly értl\<>16 .ui",uk ..~ ia_
.km "olInk nlaw n,I,·" . ""'" volt ...:Ir k",1Il}"k.
A ""dóság kihivht jelenI" I<'ológiánk uá mám .
ne'" "oltak "dr l)Ilpj"ik . ehe""l el l~k ti Icn'plo",OI.
late n (orl~ "el ~ról nlleolol1 ";,i6"k "ges,_e .zá m~,,' .
,'lve",lcllfk Jer".sálcl,,~I, "h'~A",Cltfk (>rs.~g,,·
n' egyház lorlfnele ",.cmp(u'(j,lból il . a,nely nem
knl d" milld,g "'''gm"",,1I a 1\)nijllk. megmarad·
v,lly" fel ol)' egyszcriie" a z""lósiigol Mu..bg at!
tnk' ti ...."k'b'nk. megma",dlak mbblJaik
nmi
gondolI nk . hogy 3Z egyhaz v',]'J" fel n u .d6l;3 f1Ot.
""lO' dolog' .\ ,'e.7.cly nWl\b,,,, "7" hog)' eko7.ben
c~ nem dll A zsidós~K InoSI, "ukf ,,! eKykor. Ié.... '_,k
I"'''' ve •• ik fs"n'. p",."d'I!"",,'~ltrl " ko'·c, k~l.c ll tx-. "s etsl> 8.rl ",U beslélgelől'or\neru"k .
•\ .. ,dó.,lg Cll már a ll). 8"bn el!}',,, fnfkclte,
M~g<'OI.,."lhol·~ o <'o/lowA kO>l; dwlotl~~
UC',,,,n e ..'~IIY"~ "z i•• I:I,""" .\ kc",nlf"y.""g.
k"l. h"IIJ'" kul/umlt h"Sl>,,/ÓoII ""ArIllA", olopm"
ben ," el:~!IJ''''''' h"oonl6.1" f"sl " dololI' ti k" lolok " .
l"cnll'rI,ia n,, ~y ""sz"
",,,,fle l" "eh~"y pus pok glllarlosl III"Ü .• a""duuk1 IMo"a"ul" 'W" voll"so.
'''1 lI~m ,·e~'.i w ko". ha fj()' "o<>mlo", "eme.n k az c",bt;rd olkulmo.",,/oobt;1I ,-",,,,ok. "",ll" L·oll,,·
oItQlClcI." ",ngnl"rtá~l . hnne", n ...e llenll világ,,·
Afrikára ,'agy IndiMa n"l,,·~· n~m áll 'oz. hogy 011
k,,1 lekill1>'e 15
ko~pkori I~,md,g.
",Mmn fl. I\Olfl'koriuk n7. oly"" III1<'w"! ,,yck. a nc m hh'lik tubbS"Kben I{<n,,~nek A Icglubh
,,,,,,I ti b,in nyelvIi "" 0", ""gy s.er lartások egész embe r hin_ IlL ~s"k a nyuK",i értehni~g elő, lé·
110m. millI aIIu!)'." a mug~n~ná., ,\k,h,·..,k a roIcle. hOflY DZ ~gén világ II s7.ck"lariuilód:is ulján
hMI"nól 11,Ó10 lo ..·"nyke ..... mm ('$;l k a Ilaui· ,'" n vagy len, Ez ",:lr nálu"k !ICm "rvény"s. lia
",.1t 61 ke'.d,·~ ér... énye. rgyele",,,..,,, a,. egyház·
mflyebbre men6 be",~lgelé st foly.I'" .17. ember va·
~"". A2.nl án n "ók ku~M!IC. lefoko.ása a, egyház.
1:tkivel a halálról. akkor .,.,Id:lul Ernst Illoch lS
oon. U is j"val'éazl kowpk<>ri e",del ii. 1\o'~l'kori
,,,,,,,,lja. hogy od~ o~rl egy apró .Ial:l,,··llen.~k
~,..,,\cta mmdenekel6n " renlmhnlik"s rendltzer.
'fuM I nem "It"den olyan azek"hiri,. "nnI ahog}'
mel)''''-'n "alak, :l1l OO"fe"". ,n!lJd hOllS"",,",n .., nki . ~ Z " feln;ne" l,;c uik. Az "zonbm, ",lir kérdé5.
n1.I ~ n eg)' l<lll "I ~ " kovctke •. ne k a p,I spökok , ".I á n
hogy milyen legye n vallás éB kul tur" vinonya. Ib
" papok. m'\ld pedig a világiak. akiknek ignz:lból
igy fuuáb"" leell kijelolni a' állásponlokat. akkor
nem lehel belemlás"k ..,,,unibe., Ezl azllin a 11
a'.1 mondanám, hogy ha vallols é. kult ,I,.,. lel,.,,,,,n
V""káni :r.sin'" kor riglIh", I\ntoond6doll. hogy II
OI7.onO$sn vIiIik. akkor vesu lyessé volltk ft dolog.
h,em r('hiá,,/il fOIllOS"bb Is len népe, ~:zért i. :Ill az
Akkor" v"IMs nudO llalisl:lv:l válik: eZI ,gyakran
~g)'h:\zi alkolmány!):.n az ~15Ö feje,cl lalen né pé.
lá lluk u,,,gyelorazógoon. ~. ez tort~nl .Irorsdg'
ról. fl C6:>k "tIlIá" ko,'elkCl,k" h",m",hiáról.z6ló ba" ;8. Más fel61 fe""áll v"Url. és kultu"" lel,.,.
T>!n Am"" ől ui n"t "I<\"i id60z"k!):m " hiem",hia
Ué lválol8:1 uak es hel6aége. o"nről aZI gondolják a
~. ",,,,,lcnckf I6H HÓlnn minde nI me~le\l ""un k
sze kulari slák. hogy " V"Il:l8 fen n:lllhnl kult,l m
~"k· k~be". holO' ;' kÓ'''pkori er"de lfi pi ramiSI ,\jra
nél kul. Az egészen mdikál;. vallásou;\g képv,""lo'
",_"állIU..,. I''"'''R e~ az eredell. újuo"elM!gi cgy·
pedig a,1 gondolják, hogy "em kell lor6dnn"k "
hoIzi nlko",,:!ny. Mmden más kou pkori. ~. lernlé·
kulhír.\""I, ~s"k DZ eva ngél iumm. Isle n ,géjére
...,.,,''''" ",for",iciöell " nea. ",,(imodemis l". mivel
v'u, szukséjplnk. M indkettő' léves' M ~r ~.ak eurt
nIlY"""z n par:,digrnn ólh fcnn egé.."n a jele nun·
i. a kfvrlnoto& poddónak vnlahol ~ kellő koz(>1I
k,g b " probl~m;ij" " kalolik"s eg)'háznak. mint
kell lemue. akár nkalJ"k. "kM ncm. """el ebben a
ahogy a koofpkori pamdigm" a pTObMm:ija " ui.
kult,inlb.", élun k. E. pozitív megkoulílésben ug);
dO"~Hnak é. RZ i•• lli"",,,k is.
fcsl. hogy n vall IIs nCm " brja .",inleg)· Iolul rol
0"
Ir)", hogy " <~,II".kozi ",016gu6 fdtéulc d"minál,,; a kultunI!. nem dlmll el valn""ly"n ln·
<Il o,,~ro/,It<l """d~" .,<>lIos rhúrot. M ilY<''' Itüdt.
"""",hin alapján. hoC' mi meg<'nge<kn el mi ""'"
~,~,
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3 művéuelOOn vagy ~ ... lnh,b.bIln vagy bá rhol.
MegfordUv,., ,. v"lbh ebben n kulturáli. sokféle_
$égbe n. nmi állandóan o"t romolj" a. embereket.
'"alanü1,,,,, módon !.. I:VI ad II lábuk nhl, va lamit,
alUn'e! beluln51 k~pe ... k tdj<!koWdni. ~ ernbe";~g
torténetében kul tu ... "nll,b nélklll gyako rlat il ag
..,... m léteuu . >uo lIgy""veuU ,nodem knltunl",,1
bpcoolatban relvethe!'" n U~.; ..!\jon nem pun·
tán "tme~t; fázi . Y<l1t-e? ~ ..ze kétágtelen, hogy
a "allb úgy ""m tér viaaza. mint ... kö«pknrban.
O" nlhdny It:<'f:/ eu/611 lI,dol6ozotl tllY .IIjl~l·

"twl

prqjdldo. M i <'f:ullr t...-er

zetesen n szivek rneglérése. AmIg ilyen IOk gyO.ló>
lel va n az emberek szivében , ~. ""a k a ...... figyel.
nek. hogyan lehet v,. ..... h6dfta ni val a mit a kk
$Ohn nem le.. bék~. De ki váltoZIathatn" 'meS :;
embe ... k .%lvét? BIzonyára nem a polilik"lOk de
"'éS co.ak a jogrend oem oly konllyen, >Mg ke~lbé
uerz6déoek. Ebben ... ak egy ethou.. eeak a yallt.
IOk tudnának segíWggel Iwlgálni.
Ami . zámom ra .... ménytelinek t(lnik U U hogy
ma minden kereszlény templomban' IOk 'olyan
ember van, aki számo. tekintetben houám halOn.
16a.n gondolkodik. 36t. minden vallásban vannak
olyan emberek , akik a nemutek é. vallhok kl)~li
békér61, a vallllsok dialóguúml. a világelhoaz ~
lent&égé~ mondotl alapgondolataimban olZ~.
nak.

Az az alapvet6 belát,lOm, holD' ninc... " ""mze.
tek k;,zotti Wk" vallúok kozti Wk .. nélk,,!. Ez ér.
"éllY" a Ko,el·Keletre. érvényes tauk.lro..,úg.
ra. é"·ény". Sn !,..ank" .... Kalmlrra. é, érvénye.
mindenhol. ahol nao ideológiai nlutkulonboll'",k
""''Intik ozonbon ezzel dl~nlét~. ",di/to/dall
'"8nnnk. Ez az elt6. A ",'lOdik u. hOlY a "allások Idsi CflOportok, ooUdsra hiuolWÓ tordutK•• ome.
kozoll nem johe! létre Wke ,'aná.koz; dialÓf\la lyn ezl sll/.,.,.,n ueu.'lynletik.
nelkul Ha nem kerulsor "~g~ izraeliek ~I palel-Z'
Veszélyeock az olyan cIIOpot1ok, 3kik IIzt gondol.
tinok kow!! ~rtelme. besúlget~ .... k .... kulturáli,
k "aUási t~m:ikban i•. akkor Ujra ~s Ujra 16ni fog· ják, hogy málOkat mególhetnek bten nevébe"
nak egym:llra. ~Ilndenu!! ltu~g "on boosúlgeté· Hogy ezek aZláu mO$zlimok. zsidók, vagy kerenlések .... hisulI meg kell tanulni megérteni a mási· nyek. az éde. mindegy. Et a f3n31izm Ull k"lónoeen
bt. és ez ncm n,cIY n,ás ként. mim vele besUlget. véresaé és gyilkossá válik. mert ezek az emberek
'·e. A harmadik: nem ken,lhet sor er ... a vallások azl gondolják. hogy ~3lójában nem il a UJát ne·
~ukben. hanem lsten nevében teuik. pedig ez en,·
kozti dIalógusra. amennyiben nem wrténik Ineg e
bertelen é. va llástalan. Egy más ik "estély az autó>
"allások alapjainok tonuhnolnyozáaa. Eurt adtam
kOLTe egy !!or konyvet. hogy O1.ok námám. akik. rilarizmussal fligg össze. Nemc.!JI k akatoli kul
nek nincs oly IIOk id~juk e tanulmányok folytatásá· egyházban (ill ez feun. hanem a zsidóságban.lzra·
el államban is va nnak olyan tendenciák . melyek
r.>. mint nekem. megmntasSOln. mir6\ il vnn SZó.
Hogyan érthetem meg. haD oukncm egymilliárd felIilTÓl akaIjá k meghatározni nzt. hogy mit is u a ·
ember moszlim' Ennek kell. hogy oko legyen: ez badjon az egyes emberne k: hogy mit ehel é. mit
nem ehet; hogy mi wrténhel 3Z EI·Al légitársa,ág
nem lehet mer6 értelmetlenség. Mindezt tanulmá·
nyozni kell. ez egy nlapvetö boo:látás. Végul pedig: gépein és mi ncm. Ezek lovábbra i. domináló rend·
hogy e világ az;\máro nincsen túlélés egy kózós aze re k, halaIt 3 vallásnak szolgálni" él nem uml·
ni" kellene. hogy az emberek .... gittoégére legyen
világ .... thoaz nélklil: kow •. m"radnndó értékek mi·
n"numa nélku!; nino .... n t,ílélés bel&6 tartlÍ&ok és Ha pedig vallási poten tá lok .. hit uraIvá váln3k.
akkor k"zdeni kell ellenlik. Es e tekintetben ..em
el kotele&6 mértékek. I ztendcrtlek. normák nélk .. ].
le.zek k"lonbséget, hogy katolikul p"spcikokr6l
Elqttnd6·., ekkel oz (j" dl/ol uorflOlmozoll vagy p3pákTÓ1. vagy reformátuI. uidó. vagy n"",Z'
programr vojon .,1IyoI" ~b,)'Uf'''''~ h _oto$ztrófdk lim potentátokml ,·3n..., szó. Nagyon lOkni ártott a
n~lkul.inlok .. lhot.e egy il~n elhMZr
vallásnak. hogy uralmi inté~mény~nt lépelt fel.
~nYlzerekben k kataSZlmfolkban ncm IlUnve·
Szerencsére ma minden egyhá~ban sok.an vannak.
dunk hiányt. Állandóan folynak hábon\k. amelye· akik UI megértették.. ,u. én példak~pem a katol"
kel a vallálOk legalábbi. L<-gihlTUllnak, vagy éppen
kus egyházban x..Xl II. János, aki meB'nutaUa.
Ul~pirálnak. JUgoRlolviában negyven-otven év állt
hogy ~ pápának sem kell feltétlen,,) lnutalÓlW't
",ndelkezk... 3hhw:, hogy a noló kOrItak búnté- felemelve járnia. v3gy mindig p n<'"""htisról benyei...;l. a horvál uaztaaákról besúlJlmek: mint súlnie. 6 ,"Olt az. " kik megmulalla. hOlD"n lud az
ahogy ami i•. hogy. szerbek mJ~1 leltek. a ,mkor egyhá~ nyitni. hogyan "álik venMpze",16v~. Ak·
61r. voLlak halalmon, lehetett "oln. benélni ami i.
korihan 1:011 a katoliku. egyháznak a IegnaJ)"Obb
talin. amil a II\OI.Zlimok tettek korább.~n . Mindez hitele a reformáció óta. Azt remolflem. hogy fID' >lj
lelkiisme"'I.'·i.... glIlat le li ~olna, é. kolcson<W!n "",,",galom a la k"l a mi egyhobunkban. pmely e16,.".
.negbo<aáWI ~. bitaimOI lehelell volna k~n>i egy mula l . ~8 az egyház újra '"Cndég.ue .... t6~é v'hk.
ujr.>kezdéshu. EZI 3wnlmn elmulantolták. h
.nelyben a vallás. mondhalni lej!jobb rormtljában
eue! elmulasztották azt. hogy osuejojje""k él be· mutalkozik.
mige_nek . Azt hillU"'. hogy an" .... ahazámban,
S"ájcban \ehetöto!l ~olt - ahol IOk óu ..."lkoú. ...
h polgárháború .... il lOr kenIh ·. arra megvoll a
\ehel6oég oz egykori Jugoezl~y"\han il. ,\ vanálOk
l .....""
penze ""'" képeoek mindennek a megoldolaár.>. dc (Á
lIan.
Kunil'" Vi/6ilvolld.sMt cllkd.}a. (P~kt llell·
egyed,,\ kéveock annnk e\6mo:r.dJulatl .... , am; ",eg'
int ,,"ak h,ányzik II "'oetnni J U(IOIzlt\viából, neve· elh(3) Egyházfórum, Bp.. 1994.)

,,,,I.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl ...
Szentiváni Mihály (1813-1842)
Sz...rrvánl MihAty. alul Horváth Janos ~öt·
té11lU Erdély Pelöli........ _ 2 .
tartoz,k 8 """

Mml~

'*'"

,smertebb ,fOdalrnárai Icozé.
Miit<ódésének szinh&ly<l Erdély. kozelebb'~ KoIonvár, atlol mu,l ellenzéki poI~,kus válik Ismerni.
Rollid ,deog él. 29 éves 1<O,~ban tejezl be teMdi páJy.futásal IllY élelének ,6vods6ge és a kedvezőtlen
VlUon)'Ok megakedtllyozzlllc abban. hogy irodalmi
ktpes~

kibontako.ztalásaval il nagy Irodalmárok
soréba n6pn.
Sz.",...an. Mihilty Nyá~llaNán. 1813. m;loJU$
»an szulelik Szent",,,ni Sámuel é$ Pálfi Zsuzsa
Mtmildik gyermekeként.
App 'ég'. erdélyi nemesI csa!!d sarji!, aki Maros-

vásámety&n f5kiráJ)tIlfÓ. konzervalIv es royalista

p0-

litikUS. Apjállobt>en ndeg, lodvlalO$. valóságos despota t.apamú embemek mondják.• k1' a családl"nntalth gondJiI; és az ellenzéki politika, mozga lmak ál·
tandó aggodalommal töltenek el. A \IMaIvI csalól(ji
!)onok n&m ~séges nyolc g)'iJrmeke ;ovóiének biz-

tositáúra. Igy 'M\alynak 's
kell késlUlrue.
Alsóbb

osItoIán

KoIouv.vQlt végZI

kolozsván lIIIitánus

kenyérkereső pályA.a

.. ~, ha lia 9fÓéIYI kötWz.ás úrú;J)'évIJI
van OIUKHI!tól,
SZ8l'l1'1/~n;

az orsz.ággyOln

távol

~ek&!lZlése

gyslog iti'JiI be Erdély egy rmét. IOrdekes IQlIflg:;'
seol - melyet napjaInkban 1~7·ben adtak ki
Nem~eti T;\,salkod6ban I"s.zi közzé. KörúljOI - .
ismél KOIO~SI/{u,a megy, anOl felnasználva lStrW!UUn
ség; kötél, a Méhes·téle ErOé/yl HiraQ6 és a Nem;:;
Tarsalg6 munkatárS<! Ift,z, Kózben r.éhány hóna
Kolozs I/ármegye al,egyzőre 6$ egy Doboka ~
gye; képvlSelöGég I/áfom;\nyosa De szer'i<esllO,& a
Aemény dmü lapnak IS
SZ&l11f11áni koIozsy{uj letelepedését ToIdyr\<lk. Aeményt Illetö kedvező bfrélata I/állja ki, Illetve amak
fóllsmerése. nogy az irodalommal érdemszefÜen log.
lalkozni és az Ifodalmllrokkal kapcsolatot klép~en,
csak KolOZSI/án lenet éos érdemes,
, Sz"nWáni I/ármegyei aljegyzŐ! levékenységér/ll
nIncs sok adatunk . dll annál több vlln pohtlka, sze.
replésérör. AJ. 184 I, évI kovetválas.zt.ásoll kész ...
leti ideJén kiépll' kapcsolataIt a Kovks La)OS ts
Kemény Zsigmond vezette liberalis ellenzéki csopomal, Follép. rront e/lenzélu k~)ItIoII. de •
BoncZIdán lezajó választéson kudareot szemed
Pol~lkal barátság IÜZi 86101'11 Farkas Sándomoz . hive
Wessalén)'lnek és Kendelfyr.ek.
Ami II Aeméfly szerkesztését Ine~ , tudjuk. hogy a
lap az ,skola, önképzÖkOrtlen a szerény otvaoo TI,, ·
sa$~gb61 növi ki magát. a Viola clmO lap Ulódiaként.
melynek szerkesztOi közt I/an Knza János. kéSCJ.bbj
püspÖk IS, S melynek kiadója az un,tánus iskola IIJu-

"g,

SzentNánl a Aemény SIkeréhez 16 munkával "'UI
hozzá, SZIgOnJ hangu, leckéztető CIkkei Leányosr ts
Ba.cdlus név alatt teleno'l8I, meg, Knt,kM - 1«<;;'$;11lill sz'lilOfÚ<lak lalál)/lk. JÓDlhet SzentIVáni azt 1']11
Toldynak. hogy .nam biftlhalja meg kelökáppen i
Remén~n közlend0 ctarabokat. me([ azzal elvenné
a kezoo Irók ke<1\fél az Irhtól", Kntlkájiil Knza nem
helyesh, bá, elismeri , hogy blrálataNal sokal tesz az
Illés neveléséfe, de lIgyanakkor az Irásban sokakat
SZQrOflg6vá tesz , és nem egyel altól végképp el IS n·
aszt Blrálalál/al eién. hogy a dlákkezóeményezlk·
k&nt Induló zsebkönyv az "délyi haladó irók korszenl. magas sz lflllOl\illu orodalfTII Of'öIánLll'\'lhlá váJ,k.
SzentlVáno munl<álnak ]al/aresz" ebben az "adam.
zsebkönyvben tál napvilágo!.
Novellájban a hangs (olyt a nev~ szánóékra helyeZI AlakjaInak csupán egy-.gy Jellemvonását emelt
ki , de ;ellemel tipikusak, E~ek nemcsak a JÓk lk a
rosszak szembeáUllásából s~ uletnek. A r.ovellákkal
jal/llani akaró SzentiI/án; a ross.zat nevelségesrlIIk
vagy eltenszenvesnek tesz" BemUlatJiI a cselekedelek gylls.zos kÖVelkevn6nye~, l megmutalJiI i kigy6~s Utját. Alakjait. szerf916i1 m",dig a reá~s éjet·
bOI vesZI. Nagy el6s:l"etetlel ostorozza a kOtabeli
jelteg:zeles magyar ~kat , a pazarlbt, ' gavalléros
kOIt .... zést, a tutz6 és er6snka. l!ef>dégszerelewl
és az ares pofihzátást. SzfVewn (1)11 le a SZel epl6!<
kOlS8/il1, ruházalat és Iak.aSuMl Munkáiból ho;inyoz'
nak a lermészeti képe!< és az ,dO t>angillatkett<5 lel·
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1I8Sln4l~sa Eg)llk sajátossága az esemér1yeknek
n.gyvonalu f81z/lse. E~dása éllmk &8 szeHe.......
Kar _ mondjll Szabó Anna -, nogy nyelve ma mér

nem ~Z1MtIÓ.
Ismert ..,.,yeI!á, kozul a Byron hat!s.tt túkroz6
J,llll'atogatom az atyikoak vl!IIcél a fiakban" elmG

I"sa • Notmleli Táf'$3.1l<OOóban Jelenik meg. EbI*>
sz_ano egy zsarnok atyá! mulat be. ako romI6sba

""'get. ~ <;Satádját.

I
I

..u.

A Z&ehoCke után kés> uIó novellajólban. mely •
bila"'" iSkolamester" eime! ....!WIi, maró gúnnyal
mutat be !igY maradi, önző falusi Ulnft6l. aki lelhibOrodl k Pastalou i úi~haon,
A ,.Bo1orcli f'6r efmü novella 5<;hwe,lzar·Tordlt.s,
mel)'ben kaugtató Mllm01'.,,1 mutat rA a z iskolai na'

V,," M,nya"• .

1831/32.bt'n. Fl6zsabokor dmO k/tl"atos gyO~.'

ménY'*' napvilágcl látó. majd nyomtatA$ban I.
megJIIlar.15 (,ása két h;l.zasulandó fiatalembert mutat
be. alol< azon VItatkoznak. hogy mely;kCilcnel< jobb •
!eImtszele A kétdé$ eldöntését a szép Rodt,. biz·

u •.
. A Ir.naa romantikus elbeszélő modorban tródó
.EleMW INny" egy djU tragikus szereImM mondja
" A Iriny egy IiJróln6 törvénytelen szerelméből U\I1e\Jk. Tahe<bt 1ISIk•• a követkevnényel(l6I való"mében megtébolyodik.
Az otthono Ulp;'ISllalatok alapJán IrJ!! meg .,Mmtltnua rossz, de legrosszabb otthon" cimü novell!jit,
meIYben egy !alu$I nemes< hál keresztmetsze1é1 mu·
latja be, cslp6s humorral.
Navalóo celzatú novelláfi! .;.. víg társak" cimet VI'
$ell, Ben... a korhely ItjlJS<illot kivánja jobb belátasra
bim'A .Vtszkllal'ld" egy leányra~ás történeté1 mondjil

el . .;.. löUeI1ldNr egy könnyelmű házaspár k1józaflO'
dásának tOrltne1e. a .NellézelmUek" pedog egy tiatal
s.u,tlmespílmak a SZllilbmenlilhs romilnbCozmusból
való Iog~sat ISmeJlet> .
. Sa"""tos m6doo Szenwano kéz"alalNk nagy
,esze etWsz. Igy lJÓl le~éseröt csak I'>orntIIlyos I<tp
.laI<~tkl.

Vin egy nagyobb

lélegzetű

tároadalmo reo6n.". ...·
WZ8le, melyet munkfllról a Figyelmezöben l'I"IegJeIenO kedvezó bIráJat hatáS<ira Ir. Ennek 10bb részle1é1
krclolgozza és egybekot'let'- Hatála után barát jol GMi
M,MtV &ZI, de a kötetnek a szabadsá~harc alatt

nyoma vesz.
SzentIváni a novenák mellet1 verslrással is loglal-

l

kozlk
A korabeh népdatokat Horváth János Irja le, ak, k"
le~" f\o(Iy..a korabeh népdalol<ban a nép csak s zóra ·

koztat6 tétek$zer, meIY a szerelmes népóalcrkban
VllIk • labIOnOS képullet á ldozatának" A témllk mrn·
<IIg 1l000000k - mond", Horváth _ .csak a leIdoIgozal . . . trpus villoz,k" . Viszont Szenwáni szeretI I
szive houáruk h~. Ezt le/ll2,k kl _sei.
meI,'~8I a 40-es évek demoI<rat,zmusa hal;\1.
EI$6" Petofil megel&O ko<szak ~Ies dnytatát
~ _ _ a Reményben j8IenMk meg ln

"'Pel,".

~ _semell száma meghaladI" • 2S-QI, dir

III IS -'"-'Pze!h8l0, hogy még vannak eddig tol nem
leli _
IS. E ve<sek KoIcsey /ts Balza modorában
Ir600 csal6dcm sze~met es t&U<es hazaszerelote1
1OImác-.:>16 koU .......nyel<. Ezek köziil logtobb az ak·

SzentIVáni erdélyí 1Ítj3. a Gyer~y6-AI és Felcs;;k·
ra korlátozódik. LeirJll azok helységer\, J>épes$égét,
kÖ2rgazgatáS<it . krAturá~t . 1Ít1"~, tegel1e1ési rendsZer~ ~tb.

t84 HöI. alJ89YZóo f,zetrHét póttand6,.hlrlaplrással
is foglaf~ozik. Ir BrassaI VasárnapI UJSágjtrba, a
Nerm:eU Tá'salkodótra és a korabel< ,Ilenzek egyet.
lan komoly és magbizhat6l;1Jl~ba az Erdélyi Hlrad6ba. ln kÖZIgazgatás" kÓ'ietv~lalztissal kapcsolatoo,
I'»bágyl<erdést, uno6t stb. t!rrgya16 Q~ jelenteti
meg Tervez"'- orszálXlyúfes< t~(lá",inak Ir.laclasa1
IS. de ez Í!i csak terv marad.
Szeti<esztOi tev&kenységtnlll< nyoma~ a R........
nven kfvill a KIks. az EmIéoy, a ViDIa .. , BlrtJaltiir
nevel víse1r5 idr5szal<i kiadványok 6wk.
Magánéletének kél megnyrletkoU", ,...-n)'lelen
azerelme és betegsége ismert·
nroo éIeIrajzlrOjiI osmerl8l' Radlge< Kjr<rly ke!t6s·
II"If;IZ" tóldbrrtokOS leánya. E_zte, dn11 vonul""1. A
hhasságtól egyesek sz..-rnt , Idny szeszélye.
mások ,zeIInI szentWan' bet~sege kovet ... ztében
lépnek vissza, ugyanis SzentIVáni tG0r5gurnO sorva·
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r.. •• m.t. ~
s .... KIrOIY- ..E,nIél<ll n' Md KrI2lO Jatq lÓI6Cr 1876
Jal<ab E1eIc .S:zenliv~ MiI'*'Y _~.. FigytIe V ~
le71,
Kovacs János; J(riza Abum·, 1892
I<6vary UlszIO: . Sle ........ "" k~_ • ..........,.... ua.
z_ban'. Ke,&snimy Magv616. 11'94/4 liiZM
Revai Nagy Lexii<on, XVIII . k.
ú,mó .. y Lajos . ..E,<1é1y ~bny8dó lapja 1907,
GaIOI Rez56 .A Reme")' törlene1ét-..z· E~ Mu_
um. 1915,
HotvMh J.inos: .A magya, _odaltni!>8Jl UMg Koolalucty,
lot PmN'!f 1927.
Szabó Anna; .5lenllvaru Mohaly 6Hz-. Ioóbo.... " ...
,~

sut6 Nagy Laszló .5l...Jvaroo MihaI( L F_
SZIIn1·lvanyt .Az unilar>JS _
munka ... ,' laoQ
Far. J6xsef ..5zenli'o"3:... _ly _
....... oa a '

dtIYi MUleum.

i tanlJlmánnyal a XIX, század első lelénak
Bg\IIk UMarius orodalmárának allitunk emléket. A ma
nemzedeke löbtmyire csak a polilikai és a gazdaság,

J'_ ki.,...

,,""ban
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1946.
AnLIl-faragó-Slabó' J(riza Janoo' 1865
Klai"iiCzal-Szaudie-r-S"OOIcso J( .. ma;yar iroclalorrotó<,
, ....' 1965.
O'tu1ay Gyula: J1alhal81lan nepkMelzel' 1 _
Kr,za Ildii<6: J(rjza Jilnos '" a kOMa", ",,,,",.mlalOk
1982.

Szász Jánosné született Sepitkó Éva emlékére
M,ndon.".,,,nka, vú:&uan,,1 bt a lur. am,kor 11199
_btllbe .. q;yik - . , Ad ........... " ..... hiVOlI r~1
ulri_ Stm _kaiUJII elh,nni a uomonl Únyi.
l\odtuk. hoci' !!.:dt mermü'ou<'k, kuell....,jút ... ,
uobtr Ioónoploon. de hoci' ily ktn.oIi k-u a >ip(i bOiaIi
rel ..'" menolt bennunJr..
S.p,lk4 !!':v. kllWnyai lolny v<>lt, ott ~h ....Itivd.
mi"",m ".",Jon el...., .. iteIU éd ... pj". otl.61 buJ"e
Mo... nyJl' ... ....,Iu, ,ondo.zta. ""'Ílta,ta.
A ,i",n.b,umi padool'lOkb.n io",erkedoll """
IItn..... Rop'k., uni"n~. pa!ki.lánny~l, aki....,1 jóbo,",'n'" 1"",k. ~:,1.61 10.0«1,·. v~ ogyre \óbbloz<\' f<>rdult me. _ Il(!gyeo Er.dre utcai papi I.U,bon ~.
templom""n , Otlhon .... talo\ll-. A gi",i\tu"m .1 .... (,
UM ""n OIGI~; ketdett-. I>OSY oI»Oln; 'ud.ia be""
~_nn", okil oaj...,. "'n!.tn kor'" .1....,..11<11.
rmJ<! etti iokoloil<on ......,_ el a ~n.lktpoO kO,\\"
VeI& tanfolyoomot.
A 11_ EDd ...
' omerkecletl - . s.......
u",\tri ... IeIH,nel. ui ~ul nt\..,tte Zoom,
bOT _
1-. mou .... I<1e"',<, Ka ...., Panni n.ta,
\on .Ihunyt
súa. JA_ fo Sev.tk6 ~'·a hb......,. 10."""..10. ••
• Ii""'leteo ...... ny etl6l Io;eEd"" Mof1;o. "ait/U...
.. I.., tl,1jl ... k. Zoom~tnak pedi" anyjo 10<1)'<1
uy"" 1I~ .. ~b, oz Uri'ten 'IY ldnyayermek,

_

ktl, Ad,.,."",,1 oUdou.o. _I. oki o. utoloó nt~. hóna,
POIr: - ' n kimondha",tlan 1. lki .r6>"e1 .óUI belyt

betq Mo...nna ..... n.u,
NacYt.o .. ule1ű Sú.. JáncomI. Sepltkó !!.: ... u ..~
runkt.ll 1999, december 16-tn lnietUnunk • N-,y
l""" utca, umplomb.on. IY,",olenli ..",It' k... ~
ben. Orbóknl Sun"h"linri Ilona llIJtIYm ....Jpbo"·
vol. A Umplom "úrol.ósi$ ",.,..,It. ill .... "'k o buda,
posli M ..tp ...tmmala duiúlnto1li hi\..,k i •. voJo",;nl
Ev. kollcpi. kik ti,.,.. ""'Uk búcsút O ......"'" " ..'
",Iete.......onyt6l.
tvl' élct<'nek 53. ~,·ében ..ó!;toUa n,.pI>OT. •• Ú"
Tele voh ten'ekkel. ""ukk.J ~ • •..,!ckedetekkel.
ku,d(\" ti",,> "011-. Za,'ort., ha. a1 ~cYh~.i ~Ie' ..... m.
"",....,koll ... ndben folyik Amikor • nyol,.,.on ••
~.kben 16rinci p ... .<bi"'T vol •• elY ofP'M.i ijn ... p"'"
re ki~.tel". fYUlekueti tenne! fl;' .... llIkh.~
Mikor Idn)">. koIO)U\"n teoIó«ial bo.lIptó
lel!:
~. reloljllot\.a. kitaltarilot\.a • lejny
bentl.kút. !>Úrn"",,,, oJltalomonal "'tl ...0.. ev"'zi ... nde2.... n~inkt". a pkoi. oultNAnli. poIpnh
hi....,k flttfben.
A ;\t.ndcnható ÚriOlen a<ijon tdnak ..... k. .-o,
deo. bo!ltio .".,.gM.h"". n a .. Ikt.· ...... "d""k ., .

..,10.""

ieuta...,.,

p " .... lútl

o. S•.

!:

)\N,'el gyerekek!
~I",t ru<lj,ilok J~zu$nak ""k kO"erií}e akadt.
RendnereM'n eljirt az i.tenliozteletre, lanított DZ
,,,,,,"'zl>on. Ahogyan I stenről. az 6 oru!gáról, az
emberek egymá. irá",i viselkedésér61 bemll, uj
,-ol! a h$llgatÓmak. É$ ""m <'Sak be5Z~h. Felkere.
t~ ,.. embereket otthonaikban, teuh a .... talukhoz.
hol)' egyull egyen velük. Még azokkal il, okiket
nem uereten n legtobb ember, Ilyen volt Zákeu.
i.,,, o:tmued6, Az emberek megvetetl<!k 6t. mert D
",main knál "állalt hivatalt. A tarlományok hntámm, hidako" ki"iteli és behozatali vámot ",Un k ki
"""den nrura. gyakcnn tobbet is, mint nm"nnyit a
nnbll l}'ok elGirtak, " ebb6J a tobbletbe"élelb6J j61
m~ggazdngodlo k. Nemcsak azért nem ozerették
Qtet. mert a megs.zálló hatalomnak dolgoZIak,
hanem mer! a pogányokkal is barátkoztak. I ezzel
a uidó felfog!. u.erint tisztátalanná telték magu,
kal, Házát tehát eikenIlték. és uem is beszéltek
,'ele. UbUl IOkal hallott J';zusTÓI. I mikor meg·
hallOlIa. hogy Jernuálembe menVe álutazik Je";·
k6 ",,-1'06II n il. l:itni akarta a Meslen . Mivel ki l le r.
metil ,'olt, fetm!noll egy út .... ~li frigefára. hogy
jobban IblOn
JhuI már hallali Zákeusról, 5 mikor meglátta a
Fán. megállt alaIla é. igy szólt, Z:ikeu I, s zállj le.
mert ma a te házad "endége leszek' ... dmued6
alig akarta elhinni Jézus el is menl hozzá, é.
hOlnan dbeS!élg~tlek, Egyiilllémk alall Zákeu.
r:idobbent hiMir~. elhatározta szakit eddigi életé·
,.~!. éa ezentúl IOrekedni fog arra, hogy lsten jó
I)'u,neke legyen és jó felebarált.i ,'áljon. ?.ákeu.
tehál Jé~UI ozeretetét látva, II "ele v"ló beuollge·
~s hat!oAra ,negMnta vélkeil. Jézus·kovel6vé
"ál!, "ag)-o"'nak a felét a szegény~k .... k adta, aki.
ket pedig hajdanán megkárosított . alOknl kárpótolta
A Bibliában még IOk IOné .... tet oh'amMonk
arról . I>OCY k, mért váJI Jézus kovet6J1'·é. Olva.d

el a kóvetkez6 "ereeket . éa derltsd ki, hogy KI ~
MIÉRT ltOvette Jéz1UItI

K"
.........................
....................... .
., ................. , .. .

követte Jüual,"

MIÉRT"

Lukác. 8,2-3,

.."

......... " " " ......... .

Lukác. 5,1- 11

....... "

....... ..
......... " ........... ,
... '., ..... , ........... .

Lukáca 18.3.5-43., ....

Lukáes 19.1 _9:

Ma i. ""kan "annak. akik kovetik Jé,u" máa és
máI okbóL Néhány példa,
- ci ~gil abba n, hogy azok kal is kedves legyek
akikkel nem foglalkoznék kulónbenl
.
- Jézu s tanít meg imádkozni!
- Ha rágondolok, tudom Nekem is aegltenem
kell, alool csak tudok'
Ko!pzeljétek el. I>ogy- le"elet ínok ~ bllrálOtoknak. Próbáljátok elmagyaráz", neki, ti m~r! kove-titek. mi~n szerel ilek J~zu", '

I"enunk! Sok ember kO"eli Jézust. más és más
okból . Kérnnk segila nekunk.
hogy kO"elni tudjuk őt napról napra!

Ám,"
Sd,.. Adrienne

Balázs Ferenc:
Közérthető evangélium (folytatás)
HeTÓdca a1O""y(l haragra gerjedt, amikor ",,,g.
tudta, holD' a három napkeleti bóks kijátszotta 611
Hivatta azon nyomba

II

katonák kapit"nyAt :

An~nnyi

kétévesnél kioebb fiúgyenneket la·
láltok Betlehcmben é, Betlchem kon')'ékén , egy.
nek oe keoelmeuetek'
/l:em tIIhalta meg a katonák kapil!nya, hOlD'
n~g,~ k~nleuc.

~'eL~g ... ku-:Llyo,n. egy életem, egy halálom. de
mllr ~m 1111halom meg. Ioogy ""'I ne kénlu·

n" ""gre kell ""kunk
liede! elpulZtflanunk?

Etm'

azt

a IOk ánatlan ki •.

A u,d6k klmly ezt vála .... lta'

_ Knt.onák kapitánya. te m~g nem hllllott a~
volna, hogy megszulclelt a világ megvált6ja, II Z.'dók Uj .... riloll királya . akinek n~pkelelről bIlle....k
jbltek tisztességei tenni? S vajon ncm én "al):ok...
a király. aki ellen az 3 kis gyem,~k pIIrtot (ltn, ké·
ozul?
lIIentek a katonák. mentek nagy lietve Bedeh~m vá1'06llba királ)' ozomy(l pa",ncdrn eter ki.
gyermeket karo élére hányni ...
J6uef """",a ' álmodou lI1 ~»"I, a reggelre keh-e
..... .nárhlllon Máriával k a gye""ck Jéz ...... l
egyult Egyiptomba ,,,,,nekul!.
Kardélre hánytak a katoll,lk mloden kété,,",..!1
ki""bb fiúgyermeke. Bellehemben I Betlehem ko ....
"yékén. Sínak az Bllynk, rillak II 11'y"",,,,kek ])e a
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k,csi Jé, ... Il~'" voh akkor lIIár kÖZŐI",k. Gond""
.wlei,-el li akkor IIlór lIIe .. ze iórt . • ,a,,"irh,Uon.
pus'tadg közepélI. ,;'bm, EiO';ptorn felé.
C"" k nkkor ,~rt ,·i .. z" Z.idóo ... ulgba J6 ..effel
é. Miriáv31. amikor hl .... jáM. hoiO' meghah H~r6dc. a zsid6k keg)"ell,'" királya.
Nen> "olt már klt61 ta<inniok. I>.itoroágosan hn·
",,,,ehettek Náz.ire,be ... kic.i há~ba. az ác.n>(;·
helyt...
J6zsef ott kezdelt e el " ",unkát. ahol elhagyta.
~'uM. r.uagol1. gyaluh Mária rendbe hozta a
hdz.,t. fOlll és főroll, J~.us pedig e,'elt. noveke<:lelt.
játs",,'t-. boldog voh.
Esténként kiult~k a M, elé vagy a kicsi kertbe a
kut ",ellé .• akkor József •• ebbnél szebb Iőrtén ....
'ekkel. me$ékkel t3MoII" kic.i fiál. Jézus~,
:>len> " ,'oh ",ár olyan kic.i,
Eg)' esle megkérdczte n. édesapját61:
_ Éde""pám. honnan tudja ezeket :1 .zép torté"etekel?
_ A szcntköny,·uukb61. fiam. amit az im:lh.i.I><~n
",inden uombaton a ,'ének magyaráznak - felelte
József. _ Thníllasson meg in,i é. 0lv3sni. édesapám. hadd tudjam én i. olvasni 3zokat a szép tört"netáCl 3 mi nentkőnyvun kMl I _ csengett
J~zus.

József elswmorodoll:
- Nem lehet. fi~m. nem Ichel.
Jé.us nem akarta dhinni. hogy nCm lehet,
AzéM. meM ők nem papi nemzelségböl szánn"z_
tak? liát rendben "an. arra nem g<.>ndol soha. hogy
pap legyen. de azért o"'asni talán megtaníthatn(Í
6t az öreg írástudó. h3 3' apja szépen megkérné.
Az apja soha nem kérte mcg "Z öreg írástudót.
h<>g)' kicsi fiát. M,ust olvasni megtaníua, de megkérte Jézus. Az öreg írástud6 beletekintett a gyermek okos szemeibe, S ~zt mondotta:
- Látotn. fi~m, hogy komoly a kívánságod, Pap.
igaz. nem lehel belOle<!. De azért megt:1nitlak ol·
vasni.
Jézus nzulán mindennap eljárt az öreg írástudó·
hoz .• 13t1uha ., egyik betűt megknlönooztetui a
másiktól. Nagy "olt a boldogsága. ami kor már any_
n}'ira ment. hogy minden eléje tett írist. még azo_
kal is. 3melyek .. zsidók ősi oyel"én volt3k írva.
ti •• tán ki tudott olvasni . Az öregember i$ orömmel
1lI0solyg<.>tt a szakáll "ba, Csa k akkor gondolkozott
meg. amikor egy nap Jézus azzal állott eló'. hogy 6
":tOkból a nag)' k6nyvekMl szeretne olvasni. a,ne_
Iyekel a vének magyaráznak minden s:tOmbaton 3Z
imaházban.
Addig kérlelte Jézus öreg tanltéját. amig az bele
nem eg)'ezett .• akkor Jézusé volt a világ1 Minden
.... bad id,*t Olt töhotte 3Z imaházban! Kipirult
.""'al ol"3Sgatta a régi nagy királyok é. a régi
nagy pTÓfélák történeteit. Maga "'m tudto. kikre
legyen inkább b,,"zke: a nagy ki rályokra_e, akik
egykor a .. tdó nern""tet olyan hatalma ..á, dics&$égessé tették. "agy pe<:lig a pTÓfétákra, ezekre II
bátor tan(tome$terekre. akik még a királyok .zemébe i. megmondották az igazat. ha atok letértek
a ~ulet é. tiazteo.$ég ,ltjáTÓI.

1$ UI\1TÁR1 US EU.'T

Még n."m ludt3. hogy mi ~knrjon !~Illli: kll.,lly e.
.ki a z.,dó népet felozabadlha aZ Idegen hMftók
rabságából. vagy pedig proféta. nki já rjon falurol
fal""". tanítván az embereket a. lslen I6rvényei ....
é.

~zeretetére.

PTÓféta lett: u legnagyobbak legnagyobb, ....
H.. nem a.1 akkor még Iltkon rejl<:ge\le magában
a jövcndő.
Akkor n>ég csak gyermek ,'olt Jézuo: állott az
id5k kapujában és lannlgatla átlépni a ku"z.ooot
Öreg tanftój:lval a Biblia konyveit olvooga\l.
"melyekben a ."idók történelei volto.k leírv~. M":
.esnek öl könyvét. Királyok dolgait. Dóvid .""há_
rail. Salamon példabeszédeit. 3 pTÓféták ..,.. át
sok •• ép látomását, Közben 3Z apja mtihelyéoo,;
dolg<.>z!!"tott. Húzogatta a nag)' füréstt. faragta a
gerendábt. hallgatta a láto!!"t"k beszédeil t-.;I'h.
TÓm~i blon:lk vonultak el előttuk az ul<:án: csillo_
gott a f<tjukon a díszes si.ak . A zsidé férfIak oklu.
ket rá.lák utánuk:
- Országunk elnyomói! Mi kor s.>.abadit tncg Inár
a mi lstCnÚllk?
Olyankor napokig egyébről ..,m beszéltek a •• "' _
berek az utcákon. a házakban. a fonókban. a gyű
lé$termekben. mint a zsidók .zomoní sorsáTÓL
Hej . rég volt. amikor Dávid es Salamon hat31nlát
félte minden nen,zel Régóla idegen népek rabsá_
gában sinyl&lik a '.sidó! Dávid ,'é<éból mikor
támad már az új király. a Messiis. hOg)' elűzze a
hódítókat S "isstaállítsa a "sidó !>emzet "'gi fé_
uyé!, dicsőségét?!
Nőtt. nevekedett. 01 v3SOIl, tannh Jézus,
Tizenkét éves korábau folvitték a nulei Jeruzsálembe a h,ísvéti unnepekre a nagy templomba.

Már hetekkel

azelőtt készulődni

kezdtek a nac'
Iltra, Abr3kolták. t3karították a szam3rakat, Varrták a ruhákat. fold ták • sarukat. sutottek-főztek.
Jézus alig várta már. hogy megláthassa 3 zsidók
híres. nagy v<Írosát. Jeruzsálcmet és Salamon ősi
templomát, ahol _ 3 szulei é$ az írástudó Igy ma_
C'arálták _ ott 13ki k 3Z lsten maga a Sumtek
Szentjében, akivel C$3k a Főp3pnak nabad eSZlendében egysze . találkozni.
Vajon lj is nen> láthatná meg az Istel1l. mint
Mó~es, akinek a. Isten a. égd csipkebokor t"zében
jelent meg?
Szent életű ember lesz. megtartja a t;zparanCSQ'
lalO~. a torvény minden belajét. az el6irt id6kben
áldozatoknt mutat be. imódkozik rendesen. alami.snnt ad 3 s:tegényeknek. Mindent megtesz .
csak teijesulhessen élete legfőbb >"ágya . l\lost ~ (6_
templomban n papokat is megk~rdi. oda áll eléjuk.
h3dd tudjon Illeg mindent. mi 3 kött1essége. Ha
már nCm lehet belő1e pap. Illcrt nem papi oem..,t\légből azármatott. lelP'en bel61e leg31ább igaz és
hithű ember.
Mir ,ilon v""nak. lekeT1.11tek a Jordán partjára.
Qt! lépeget nek a szalllarak kénf'" lábakkal. megy
az egész fnlu. elöl ia. há1.U1 i$ úton "an az egész
vidék megy ,nindenki Jen"sálembe.
(fOly/a/juk)

Az évezred határán
..."....'" ""~rong. Holdra

ri~.

6",_"

az egtsz ember~ ~yün
HooI l<6z6t .110m
1l.1.(I(Ik ót • •
/>:>gY .aIaI<; ~YI ..r """,non .I Hokh.

vo_ .....

l'" IItr "'"..Irong "kit;aI"·,.,.k _zte
tIIIr az ernt>eriHg ,,%fl nagy<r1 ...,..
/os mi ••kik r........:mlic .Ill • C......I.

""""".. !d.. ~Ok az Qr6n ocIai1.

- WI' QdVOOa l6pft .Il -

bGUk~ Ilóltu~.

• Ti< OYWIestMIc kOrWar ~
BIZOnY I'IIQY IMI _ ez. lIOfaz_ktIIoOIó.

mu

eg~nI"" u.lllrő

buldlló

AZUon 1~e1unk \AUl.II ....... 161dr.'
NekOnk ".. iIIÖkneI< csak ri! v.n _ ~
iri. lteII ~. . . IQrva .... _mi.
gyózvl vl9)I
11m. 1_"'UIi.
CUk az .", lIaIacI s viMr lHun "..,...
III lIeIYtItn
"nOnk aggHlyinni
Fie1a1 OrOrroe,on sok 6<eg DOnI,
vagy mi ~ l'O$uabb egy ....ln Ilaború

_kv.

mar""'.

Ez a Itr v~""', "- az odónk v&on.
""89&zni dolgunk _
~féOH,
Mt<! jÓ heIYfl! az ember OOk SZOf rosuallnz
J.lenorszag t>etyen .P<l~. ~11ge1
"",.1. sok ba) kólÖ11 ln. k",·kill fl'lS,
lolpjolk 111 al 036 ~~1eI" i<0rl8l,i11

Stoktunk It a,,()I. hogy leI"luk az ~~
rnelly9l kezCl6<lön a muló "'eved

Ur"; "IlY 1 ' _. , k•• _ egy uja1
CMIiZá_ korban sem I<icso leI.dal.

Nagy k6lÖ$ ~ e2 -Ieg)'OnI< .I tudói _
_
.rt>erVO.u .... 16Ir:Ii tormlol6j
rnUnI<iIjÖ. ali. hOgy könny IIapoIom r..tye1:I.
• Wk&SUog ko ,*", $lflte!nl<ben Ile/y«.

s ... lnak ma,a .....ek ...... llehell az er"ber,

"'i

•

Ili tgi!aa lelé kflt;incsian k _o

~ TejúIra .~
CI.~ ' .III;.s_ ma,.,a:n Y.Itja, ••
hogy al eszes err.,. .......
a ....
po<l)ua be ..... tivoli ViI*gOI.
Pofozz.a be ...., mi ill aúp .. jó VOI.
hogy 6r<erdj I ,amak a vegl ....... 'W" ...
_
uem is por CS<IP6n az er,'"
..... 1<iMeIésIlel 1OIhe!, hogy _et ....
Nagy

"*'

De addig. rréf;ak. nagyoI<"~
.16Id6n oijooel, békIIn. eg)l'1'lh -.hn.
A2 erőS haIalmaI rre Ior<lilu ala,
hogya gyengébb lestvé~ a ~ alázza
Föklrlnk javaiból jusson _ _ o
munl<ir.JUi< Nr_nl hOgyha rrem hany ........
A Iehe!ós gazdag"" IMsa maganak.
am~ segilségkÍlnl Yálnak éhes .újak.
im az ezredvégen búcsu é$ kőSz6n1h
SzerelellöRS$ be mindannyiunk Il"tr.
Ma,adjon ... IOnk a go""",isek> lsl""
a jó ~yekezelb&n mÓ->(Iég megs&gílun

s <:!.ilumktm moslanlóllrlu k mIor. kendi,
melyet J6zus utan a mi korunk belö"

Batár Imre halálának évfordulójára
Negy~m.

Desen, unUros

Sola,

Imr.,

dtcen'Otr :J.iln
1902·ber> IM .........

(881),

csa~n s.zo)lete!l,

... Ia!ln $lakos ta"*,, dooJbnloval v",zen a B...... r ISI; Tu·
OOma"'f'l';lyelem bM" · "zell 11.a,iUl
SzO<i(OOllhiordo<>. rnaP:I F~~ lanllolL Tanati
.~d sd<er_lele!le - , , _ , tMzonyIIvany,o máig

""0"", &t'~2I1YI.lel:Jrel ....a az 0II0I<0r sUr .......
19(l6.101 ~ilron az ilbm' ~ tall<lOll .
Min<lhlrrom lia. ZoUn. imr •• G41uo (....1 Kaposva,on
SZú\e1ett lf12O.1ó1 SzoinoI<on. III llatni Verseghy F.. enc
'Mlglll'W'lOWu<ran 17 ~ I.In11on va .... az URUriu$ hl·

OIO" ..!. /11_ OIUaIÓIr . . . . . 1On-.... .... un or .........
1011 "'" :z Otit..n
oav>d Ferenc $l........,,;. . . egYIIa_ ......... $1"11.
magbal ,~ K~ _011_ • k6nyv1.lori klIIalO'
.......... _ • ltmaban, . . . . 11._ (821).ben jMn1
meg a V'.'U"twtsag . . DIr"'" Ferenc clIIIJ I.lrom>a"V'
lu .....
HeIyi6n ..... , kulathol.a! ~ett S>OInok voros 18jI6(Ié"'/11 .. lakou.lgá""k ~ \árgyaban, mal 1uleJl"
,esHi WX:OOlógoal ~I ké$. 11III dilrkja1nak be·

.or haval RMUlI
_ l o g _ZOlI

g"""1&g!6rI,,,,,n,,,, es llleI>(ilHtó<1á·

UNlT,\RJUS

It"",.,.
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• ;. -........ ....,.....\I,., ,lY"'.
wt M, II. ;, ,.".d.,jo,•
.., _ ..... ,.. /Ioú Wol'
(Jób; Mc!r )

~fVILÁGLÁTÁS
Az új évezred küszöbén

....
boIl od<!<
m",dm do/""",. ". 4

.Mm<ú",,,,1t
<n"Jl<'a" "Z td..,.

<n~,

""~

,,1<>11 ~

I'nd ~,l
E~yllalunk

valód; teladata az ónlennta"assal pt,lIu~mo
$8 n al egész eJriJenó l "aló gondolkod/l$. Egy rtgobI); .a.
$Omban mé., s zólottam az egyllazl szocláltSsZ04gálat Iluk.
MgesHgokól. Egyllázunknak ut,a tel kelll~znie 1'1... )t.
1enlét61 a slegényMben. a ,bzorul6lcban , ~ ~,...
Ienlélmódjá1 is kornolyan Iudju\< v..,ni. m csak ""ZUl \:h;e.
tésokól van szó, lsten az egyhava blZla, !"ogy to!yamalosan n"OI1assa leI.u.zus Knsz1U1 eo ' ibeoszolgálalal. gy.-.
keMének. Enel Il.Idrr8nk a legrrItogtelel>bli«l baonyilani
az egye1emes keteszl~ valo lanoza.suri<al _ _
annyI3n okeuuk. hogy 1_ a bal. ""tp... I _ ~
egyma.st hrlébeo gYÓzl<6dpjk. k 19auag POIanata es UIOISÓ nagy lehelG. 'ge e z ~rI'IIInlua ezen rag..q.rk mtg az
ablrnal'
Jtm. Krisztus evangéliuma egy aoodalal"" ~eI
igok. Az egye1emes aqyha> n9ptnek taglaktm [estverunI<
a $legény. a ma. nemzell$&g~ vagy etr;kumu ~r·
sunk. Ebbe a közösségbe vezelluk ISlen, I 'I!ala egyhi..
zunk segItségével a bereg; unU,hJ, eogllnys/igol, Dia.ZJlÓ·
,Aban. poozeMakként ~an k ," a kelt11 vegeken, ISI ... lelke
munkáll<odil< bennünk . mon luz. liban, hoIng a 1I,,,a09'
ban. SzólVánYlJnk valóság lallal ~ez"" mtgtla sokan

nem aka,nak ludomásl sam vanni rólunk
A harmadik evevadbe lép.-jnk. Sz'munk,. "szenl év a

2000, AUamalap~asunk 1000, Mordulóta ""ZUI KrISztus

szillalés-ének 2000 Mordtrlója, ugy kea l"'tkenyklldroJnk
az uj "evadban iS, I'o:lgy J8Z\1Sllelkule!trtl "*JUk v......
6r6k~. a ke<eszteny l<ózil"'gM TucIa10san IiIJUlr;
tat ft véllloljul< ""-'"unkat.• ....-.eIjo)k "- • kOllUdalbl. .......
......... "","en)'Ségíink ,ev ..... E",,",z adp! az lsten uj 6r6kMgilnklil l<óv8IÖ Ies:ve._ ft l......... IIrsakat'
~·.Ihóa S""bolc.
MiIIemOU~ Unne~

•

btN"fI' k(na/ban.

1, Februir 25--26-27.
~,eg; un~io,;us cigiony1a,sang
(a 8efegi i1júsáQ; Cog'nyegyle1 $l ....... ~ •• _ )
Aoanyosapab-vasárosf\!\m6ny
2 M'lus 26-27_28.
Beregi Un~ánus 11júsági Talilkozó
(a BUNIK szeovezésében)
Vios/irosnamény
Pallium loIyOO-al tava$Z; OMej)l néma
3. Auguszlus 12.

•

A ,tIOnn;iCiÓ 0...-Beregi ók...........,.,s _
5, Decembe< 25--26.

...........

Kao;l c$Orryi mi' ,,,,.... ",,, záfO(ln"",.eg
VlllSIII'OSnameny
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Kalolihs és evangélikus egyházi
kiálkozhok visszavonása:
a Római KaloliklIs Egyház
és a LUlherénus lIilágszövelség
közos közleménve
Augsburg. 1999. ak/6ber 31.
1 Azoknak • megUapcxltsokrnlk az alap"n.
ame/y&k a meglll"zulb tanfUls,laval kapcsolatos Kozos N)'IIa1kozatban m.t, kdeJllzésre ,utonak. e lUIhe-ranus Villigszove1ség ft • K.tOllkus EgyMz ~YijIt
j81encl '" a koY81kuéikl1 .A megrgilZUI;!rs tanflásának
értelmezése. amont az a KOZOS NyIlatkozatban meg.
szovegeztst nyert. mutat,. aZl . hogy egyeZ" van a
megogazulás tanl\ll.sának alapvető igazsAga>ban a
t<.Cha<ánusok ts a katolikusok kozött" (KNY 40.).
Enne!< az egyezés~k az alap"n a LuI~ránus Világ·
szbvetség é-s a KatolIkus EgyMz ~)'UtI )&IenI1 '" a
koYl1k\1zókel az evangélrkus ~yl\ázak lanltása.
anwu ebbero a Kozos NyrlatkDzatban kll eJllzésre /U.
1011. nem ft<k a TrentÓI Zsmat elftel6 HatározataI ala.
Al evarl\lé"k\lll hitvallásO!< el ~el6 nYllal kDzatal nem
dlebk a I'IÓfTIi\I Kalollkus Egyi'lá2 tanitbat. arrnnt az
ebb&I1 a Kbz05 NYllatkon.tban k~etezésre Jutott"
(KN Y 4t. ).
2 H"atkozassal a LLJlherilnus Vllag$z6vI1s~ Ta·
nácsának MtárDzal ára a Kbzös Nyllalkczattal kap·
csclatban. amely 1998. IUnlUS 16·,jn keh és arra a
válaszra. amelyet a KatDllkus Egyház 1998. jlJn,us
25·én a Kozos NyolatkDzlltra adatI, vatamInt azokra a
kIlrdésekre, amelyek mIndkél oldalróllelvetődtek. a
mellékell luggelék (Annex) tovább ponlosltp azl a
megegyezést. amelyet a KOZDS NyolalkDzatban elér·
lek. és VIlágossá teszI. hogya korábbl kOZOS tanMs·
bell ehérések n(lm érvéflyesak a pérbeSZéd ,é.,lve·
\lŐrn(lk tanll ésára. amrnt az a Koz05 NYllalkOzalban
"'fe.. zésre jUlOlt

3 A parbes.zéd fTWIdkét résztvevője elhatiuozta.
hogy folytatp és elrnétYltl ~ magrgazuIÍIs tanItasáról
s.z616 b,bhal alapok tanulmányozását Ugyancsak keresrk il megogazulás tanitésának Ioyabbl kOZOS mag.
l1fIé$éI mrndazon tUt. anwel a Kozos NyIlatkozat és
a csaloIt Fugg ...... foglalkozIk, Al. elért megegyezés
alapjan kJVanatos a fotyamalos parbes.zéd. kUIOr>Osen azokban a kérdésekben. amtl)el<l1 II Kozos Nyr.
latkozat maga IS amit! (KNV 43.). yalamrnl loyabbl
IISZtaza$ s.zuksl~es a ...... k ..dekében. hogy ..... téI<
a lelJIIS egyházr kozossegat , egységet a kulonbőZo
segekban. amelyben a megmaradt k ....onoség.ek ..kr.
engas.ztel6dflek-. k nem )elentenak tOllOé e/YaIaSltÓ
tenyezökl1. Luthat"inusok és katolIkusok a kOZOS bt·
zonysagtélel ér<:lekében 100ytat'" klvánji"lk ökumenl·
kus erót9Sl.ltésa<kl1 . hogy. magogazulás,óI sz616 ta·
nltas' a mal emb$fak szamára érth<l1ö nyelven t<>lma·
tSOlji"lk. korunk egyénI" tá,s.aoalmi kOlletelrnényel·
nek megl ele16eo,
Al al~lrh ezen tényével a Ka.oIlkus Egyház és a
llJltle,énus VllágslOVel$ég a m&glgazullis'óI .zóló
Kozos Nylla.kozatOl a maga teljes egészében n\elI"
rÖ$11I

Egy új unitárius kiadván y
megje lenéséh ez
A. UnoIa, ... Egyh;izflllk soho '""' .... e«! .. Ioije I 1><0hogy
az
egy>st_z"" ~lapU16 vll1"O$ ...... "I"rogy • ~
r,yaknek megJ_ hozz3jt.""""OI1I l<(i106 .. _
bt"" .. ~ o1ak~. Al. I ma,a ~" ""a_u ...... De~ZO!l poMh; v..... _
az ~ 1"9'1'1*>11 ~
~""",~ tO!lel<. E.... 10 _ _ .. ..:1
kb'!w _ _ ~ .... \ÍI1(\n polcpőt-'II_
1IIfI _
ugy ~ _ ....ari. ,.... ~ '''''or I" "..,.. .......
WIl·
~. I pr" , g'~'1
......."'"11_ ~ hOIr*"", ..
Nr • koIozsvll<i K... "",,""I' MaSI'"._
ft az '--Iul ~.
Of "II unrtarius , , _ . . . ,""ts
' ..... 1.InÜnUI a.róé;>etornol< .. T~1i FO·
~r"oda. ~ ....... ,.

,,60_ h,._

_agl_...g,""

or._.

:7;;'bi""G-_ .!.",...

. - elme! _

ElZ

soroza1hal ...... _

az

~

.....

bem.rlala~n.

Kelemen MiIt104I , al<) az Unrsarlul "ilii
rCl'llatanak veze1ójo is . . . . . . . . . . "'"
.958-161 nawo..ktij .00 Ia",*""nytl Itn. k6l:z. MIz.
<lek ola \IYÜ!1i az 1.IniW",$ ...... 'a vonatkozó aclatol<a!. 8000
adat ...1 ,_kező g\'U~""""Y. alapp.n - ~/II .......... _
- 6ss.zea . ~OIl egy _1Jfvla""," K" ' _ · · &mIiy.m deU""",, v~ kenJllleten az OIvasOl<OzönMg kez_
Al. ..unWlus KISIe",~on · nemcsak az unu,iu. ~
sa~liban Odóközönk,,,,t megtlf1ll~"l _ . . "",otra 161.
hanem al egytláz ke-resZlmlllszetet is adja. A k..... elm·
szó (2320) oka, hogy az e\&Iok nem I",oltotta. ke116 IUIy!
.dat~özlés'e. RemO-nyl k&~ö azonban. hogy OZ .Unlta"","
Kislexd<on· SZl\fkesZlóje az ulÓI)b; k.. tN alan Iotyla"a
adatgyújtó munka,at.. ,em';lhelo. hogy a ket uM.,,". egy.
ha •. f61lsmerve a leXIkonban lepo propagar><la ittenI"..·
gél. belathato""'" belul m&\I;elenlel; bOv".".!Mso<I<k k.. •
óasban.
TaJél<OZlatitsllt szoIgalJOt1. hogy al _U"""". K" .., ,,,,,,,'
krnyomon 1600 péklanyaból " magva,,,,uigl IIOnyvUrllk
600 da'abOl.
"'~ eg)'ha.z
darabOl 1<apo!t e Z ut6bt. - te-rja$ZI.....e. Megvas.a'oIlalÓ ........... k6nyv.
ke,eskeOésben. eIső&ortran a Heltai Ktt kóny'V8.boIt; ...... n
So. I ,
A MUE

~.,e

~_j

az

m

Születésnapi köszöntö
alkalomból. ~ • 1)u"" _Tl ....·koLr ..00-.
, .. ny JIYU\;;:k~..,u, .... k f.......... t nem 1..,..1'l ..lkHu.
Kel"""," Móklós t, .. ~ ...... I<bruarban wil> be 15 , ...,.
IetkflllP.... , .... ~ton _retnol'nk a ~~" u . """""
JlYUlek"",' nevtben .ol< bOkIOC .." .. s.<...... pot k"jnnr
i.eto'en t<Wábbra i. JI,...... ...:qalm..... k,LarW. ""nt
edd'l. J>ocy ",,,nUJ.> al&.al _abbra II Ilyen .....,.n IP'
....po<ljo;on ~·házunk \éUúma mml ~I,

Abból

A1

l.!.<n 6ltc_ ""q: 00011'
Ilyulek.",tunk nevtt>en
0..1... Móh .tl· ",r>d"""

+

lJ . ....

EGYHÁZKÖZSEGEINK ELETEBŐL
Hírek Füzesgyarmatról

......

UI<IIUi.O*;

__

~

1 _ 11,3)

~

,aSIa lei. !NJd re."'" l>eaUII ....""""'" rnu'*éu"g"<ój
Ell _ _ a
DaIa,da _
..... • 43 llamu
...... eI.• _ .... akOI< kózOft -"óf.~ al<alomo'oo:z ilO kM ..

Itsslol<,

1'I09Y. soIe,.,;p. lnI'lt9I

NyugcI<,..

t:lO"

~""ng_ ot

I<a,ac:sonvvar • •. ~ iOOIInkaba
T"''''"lInk u,lIUIalál ny81 01.1 a kana<lalles.... egytlá-

,Jo,:. I,
Úgy

coal,;~ UIIII'~..... "k.....,'

,'Ii,..,,,,_ milli /IYY~".JOllod<l·

Sz .... K. Kl.nIöion

IUnl<

SlOlanozasal ,.actpe.1

ll . E.

Meri a karácsony nem hagy el soha!
~\Irrr"

n';lIbt"
a

.wrru-OOJ'Y " .." haRJ' ~ """a!

r. /todbr" "'."6 <',urahoua

.'' Df'I' ' ' ' . "01'0 m-.lY"!·

Mu,.,..,,'; Gy. iVonó"""nyi

I~genda

unil ~ r;" . ",,",z"'e~~

Gyuloi szórvány

Nov.",W, l8-.... _11<'(.-0 vaoa.N\pjaI\ al _l'1'li1
kOSZ<ItI.in ~n! az Nő gyenyala"ll. uuI Wltp!unk a
aUI aoomanyolOll c""liec (CMlisl) d<ozlti, A vasi,,·
napo Oslenll$llele!ek alan a chalOlc ICHliu)·be hl'lyeNll
gy.nya I000\)O lang", a ••• MeleI Ho a vi18g ~,,,,,,, 60.-

~ fI'\a~ ", .... ,.

mII'Idtn ~ I'IaJIo};Itó ~.

KarácSOl'Y: csodilalos varázsa van .MI~ • ~k. ",.. t al
unnop.e' A vallásos ember .dv<1l1 oI.~ vasárnapJán mt'lGyul!j.l
al ;>dven~ kIn,o,ún az tlS~ gyertyáI. elke,d60l~ ~ ka,~on\" vira·
~ons. karáC'ionyi I<és,ül5dés, S"rl' l Yi,osokban l!oy és t1.II.
I~S. ot a, unn,p h3nyuUW .tm tsak ) ts,llooó kul!~ a
!""telleni megMté. ben,llsé<,l",só. Ka!3t!onyi unn.",.,. ISIIO
io.,.t llallgltn, Sle'é"y kÖlUlmhyek ~oron 's leh.t A gy~~ SIÓ!vinyban Bal.tni László Igehlldelése és s,,1.tnl lbli6.. In.k·
ytlé' ünnepi lIa"9UUlot varhsol al OVf$1<,il !.lOb.tb.a
December 26-Ú1. karacsony masodil< nappn 1'011 az ~roepllS'
tl'11~elet sro"'ioyunkban
leIUs.zunk a Keld~ Notk utan Mecs l KJ'icsony gmil tolllmMYét olvasta lel. Unnep; beslédóben a pnztOlolc nwrl1<jpnak
lonlOssiOáro. t>esdII. liJgg.1Ienijl anoll. hOOY klkoI, m.<t1 ~

,.,.,

Iell<i;oászto,,,,,

A p.i>ZlO,ok,
munldp II évsziadolc IQIylmirl
ITWIII'II meQ~'OlÓ vo/! az emtoenseg é\etitlen K_
ion1os

volt II elmiJ~ óvll1<Ol,kbttI. de joolOS napp.nkban 1$ poogy II ls·
1ent51 ,tlh_on. ale!$1a ""be'eket ~zesstk i l ~le!!IOU
..lOt6 WI

f 1élekerne16 WkIm,a al úrv.IcsoIil kdtkokol Klte$ll!iri JI •
arlornioyoN. ~nk Is\eft ildNt IQine i l egyun ~
nepi/! csaIio:I'a

•OSII'

E9)'Ik hivunk Mt: KJo3cwny o;imi! ~ dvl$D Itj
A lli"I...." \IIin ItIkésN'ok My Kariocsony (tllfJI'II """'"'
leméri"., mondtlo el. I
résl! étIektltll. meg/ll1ó H!Ik'

w

ha"""'' '

Oróm....... ~'II<. lia tStI<t/Y dolgoldr.tl 1$. M gy.If3I>'
s.nk, S6ti fri" .... l:$Ipk!lerft61 ajndékolon.
Végut. SlÓrYitIy gO'ldnob meg~tII lleI<kmtk. lIOOY I
lOrd \iltlen ls ..jon ISlen igé,", hIrdetnr ...",ft al eisll ki,~ szó ..
aItl<Ot !$ amitot tnég al EI~ roem tolt! meg a SlOMnY gr)'!domJVlI
Most M!gy a k.lJácsonyi UM.", ;l!lQ1mak ~I i!let. VI$Wzsongnak bennem MI ~OJ gondol.ltai
Nem l'OIna m.t. V3IIiS I Nem volna C$JI; IM\" .' Irr4cI", al ls'
I<nl I h ~st mfltnr I Ka,ácsonyi
I til vMI> .wu.
19an bokloosáo I ~ 11na • .wgra
II. t;.

'19'
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Opusztaszer
Meg"" .1(i1",dulhal(Jn? Nem csilrgön az III>. 7.15 v.n 6 45-, ,,, Iá",ány ti,ul . lI!nk. miod.nki. 00010\11013. "'''IIulatána' ~jj\llo;ór ..
,nodekolbm ki"c"",,,gni az Ig)'ll~ S,omD.t van ml, do«m · De .si~, 51"""" 1\4."II.. tó,oI:lo;al" .64 " kolyold<al, ló<Iob~,.,.
Der ' -e 'lem . • múgy ..,m ,,0U<om slOmbaton kjnt 645-kO,
":,,,:;lo;aba<J~·I\"~$'" is >.Imán; n'kl«l mlno.onyln , !)Ő.
l:<I.i. c... k ... Ópu$1U,,,,,e megl>iJnk. mo.I mélyen elgondol · 'u"kilo ór,,,,,, , age..Q$ e..mény m~nn)'i lm\ved !~~. ~~.
' <><Om. vajon jÓ ö~et .o~-.e nogy lIy. n korán indulunk? A ""'.- ,Isér, láncát, """"g<ls.\t fanta"h' .' U iIm,r>01.~· .s. rIO.
, ók 311 ke"' k. m on ~.ki legyen, Oelys.lf..,n . • llagy Ign.le Ulca; ,omd imenliós 1.ll\Iány ilOlÖn; .!\oijy 1<01.t~i. lelen• • kll llr>dl
" mplomn.ll a 15-w Uj, lálom A n"" töm .. von, m",donld öleö,. tibaik .I~n mr.!. foj.n la,önkOk. . m. lyok ma" To!yt.11ó!'"
I"kón ul.. csa~ ml hlány,unk. Mi, ' notóri", késök. (Wr 111~ raj- gosan m09",r,nn. k igali f.mn~nl a vá" •• •1öIl. Szint. l. n!t.1.
!.lm va •• ruh • .) I13gyntntm. O.. B. k. IIdik6 - . ki a, egyik. vagy len iSlfevtnni. IlOCj,! hol • n.aa,. testmény t u valós ti'Vy.' ki).
!.lián tgyetlen 16",,..,6;0 ' kIrindulásnak - , b" onyá" ltl",gen 'ön. Hiji).> flg~lm.ml megann)1 tibia. hO(/'/ no dot»lion. I:,e(lmowJY<I'l ""jel miko' mtglud' koljilk lőle. ugy.n kire ~I még .., . ,d.ldócló id"" •• U'IIya!. viszon el6. méqil. . •,nnak mb;l.m.
,j,n, ??? (1'lI1, !n má, JI-\Igetlztm is .. .) Ugy,";, ntlkul"nk nem M r. k, .kik.1 hojt .. babon. k lnl<ább tied"" egy-"",! p.",clar. l>01.
mogyel a ~USl. ..,m mehet ol'!'
n.rIO\Iy IMi ntt" vol. v.laml ,,... nc<~.~ , do csak 'gy
_
_
-~_
tot. men h>1I'Il oem is hoz
J ~ van má, lálom ls •
•
,,,,,",,est!
• ló, értmd3r.b·
bU' l! T!n)'1eg nom mI ni el!
~.
M.nclannyian
beleltledEqyonl:inl lelJtJslilodunk •
ke,unk a VI,o.Ilis láMn)lba,
má, " o",ullIg " ,i jtlm""
ill.I. . . "'''11'&1. I<0I0.1>>. ;gy
• ,.llIóI 11* &ln egy ouhÖ$
neh. "," ludju1c tS"-~ onhatjy.rcOI sem biO' .m.. n, hOljY
ni f es.zlj A.rpád tsodlbloo
~lunk. Al.odlsul letr6no·
mii,*,
lunl< ,,"SÖ ~all>elyre, meri
Ammi ~ h.gyj u~ l !eimet
.dn ,ua \lOU 1cl&1 ' lIOgY
mtglOOjuk, Mgy egy Pan",,'
l.lÓ1,un' • nég)'l4s ~saládból
~ k um IS tpu ll ,oe csa k e~
kenön",,~ 1d.""zuoTÓb""
van. jÓ I,nno 0101 ülm
emet.net tet,.bb . III.",. egy
~ny és egy \l31d.ag ';(00
K:i$lonl JIiz.., 1,lké" il,
a ~tl d. I Öl ilI . A
utónnb
"'a"",on ud\1Q.1l, al .mug'!
t.,m~ "'t miueuma S"-J"oo
el~ I>eleHJg6n tsa!»101 ,"
za"'i
b~ , de . kinti tój, . (f , .
Olevellöl , kg",bb korba
mémt leloldó hatóss.al "'"
lépők", II 3(1." " ,..uuk a
(~ k. ' ; (001embe"kle
ÚIIIlI!,kl V"wemlt' mm
~ l b~!I{), ,skol.l,. g,mll3~Sb tve,m!!, m'kO' uuy.nlgi bt!!~ b~SI
AlI hlS!em el<k(l" , mái nem v, qyok <9ytdul a .s.lImkopO(l~'
sul kirárldullunk . klSIé mmllla l'josabban ten.k voln, ai! órlk, sar. az éhséggel, do mj, közt,,~ "nk is HódmUÖV.sá '!lelyre, "
bár a kic,,1< kit,,,,,,. mluuktn. 1utk:ilomak jálwnak. "o"l..,k. on,ni unitánus t,mpl-Om mogte",nlésére és egy _es ....aéjllag.d;s". Mogluaju" t, mplom IMt..,tel, és ' reu;'k, ytrlagy.,,~(m"", másodr>e"" k,;Ié"sel m"ll i" é("'unk Op",l'I3,,,,,O,
tó hi<le\lol . ntm lutenok odal)ent. AhOGY kiléP""" I. mplomból,
őso"' ,. a hooTOIjblók tonenolino. mogleki.lelére A ponl(J,,",got
J11"11"ztnvt<ljuk', iti ór.t kell vámi 'Mbocsátálig A aoo;inyosok megt'muk az inycsikiaooó III.,Ot uulylsl",.. k rites fogad
m,nkot és I13gy adag lIIdámsJg. mO$Olyj];s, " nt' KOs! Mihily lelI. .. k négy, n .. ru1ll< . 45 ombe ,btll!1 még o'"'.ek " enntk . fél
I:i"
(rr k I.. e~. ';'nd. III]ls s~,boll l00pd m,n"'. k "'éjl .
ór'nak. b,pótoI1laIták " etmult M",m óra n ,ko~nhoány;t.
bUcsuI OS 'm .... ' msst t.. I'k sdm"nkra, ogy . pró ked..s 'IÓn'
Véjlre Ion)lll,k, k:ipu k ",,,Ié m"ll1latomn .. ",au lunlc honlO(lIadil<k:il
ló Ose,"k korabeli "et!ne1<, 1,1!<ain.k ~ld ell1t,tre Hogy méjl)obAhangublos em bOd utón ugy 'nd"'unk el. hO(lY' " ,..1ttI1dó-D,n Te""ulm, , ko<l ves tátOlj,tol. oUy kMotfOS"" lehet csak
ponlb,"
m'll"rkelunk , k'IIIdulól1olyre M,ndlllll)'''n úgy bile,iIm"ll ko"'II.i a ",Ulma. mu .." igy mioo ig csak \ -1 oen~méle'
,
unk,
hO\jy
gyór1yO'ú IálVánny. ' S eml!lU<ellonunk ",>dagabbat
,et tál"nl< I~l)et • kórl:ip~őI "IIé,.!On . aall/ mig Arpj~ tgy lehir
(;,; ),orjá ni Snbó O rwl)'a
lovoo lel]ls '''tll3g~g.lb,n odvoml monkel a l:iprill f.nséges

kl,.,.

-

Karácsonyfa-ünnepély a hódmezővásárhelyi egyházközségben
II, """"r' """iu l., . ';"~M", .. I,. ~ é"" I, ;.J.!>", 'l'fdi,,,ön no, m'"""" h,"" "'''''',) • ,..j'lik "")<'&",,"'I." Iq;".talw.-

Ol." ",kl l d ",,,,,,,bb. 19'19 ",,,,m"', 2'_< hUd" r napJ"" '
Ild, ..u," Oh ,,,,' lk """' l ... I, • <" Ilogó l ll"""") '" 'o~",
• '<mplomb" i~)<h ~ ""d.c" n"t) ,,"kA<1. ",UI"".1. """Uh,
~ '" 'h~ j ,) kt. .. ,.. "",Ol" '" ""'kp' ",".Ii" tc l,,"". "" a_
,,,,,,,,,,".,,,, ~ ""' n" e. <"" ~ ~Cldöd" " . ""'a ,Ort lll:ll·
<""")1 .. "",,,,,,,,,) ... /I >ll«
jó ,,''''' ~i , ':>·· ,he """; 1"
,,"'" ",óN <iM < "><:s • lj, <iOaolásl, h,s"," """"... •
",,~, "",,.,,", ó, o&"". "kol."" ;'<"1""'"'_ h",,<m o ",.;.-'''''Nw, l>l,óI. >l""'-l ..kJ'"'' '' . Ikol","-<I.oo", .<11""

\I'''' •

1\1 OnJm,

" S.'o", >dr<" <"'. Ió h>og"". 1 <»11 " , ' "JY"lIó

"""" ~)""'l<l<lbl>l /I V<nl,fon)". nag) ~.cI.:>< ..)f. <lu"
Illo '~'pM I<VUII"'~éI ,,,,, fol.M'. M~) ők on .. , ,..~mb<" "
_r",,", , ><.tulil>ll m<g,"lto ".UpiÓ.aw1. ,"" ", , ~.I. , ',l_

b>l, ",-,,,,I,,. , .' l «dö<!W a s,,, ... 11"11. re')"'" fellt< ho) .
..I.ijlJ "n)u" !S,,><:n " " i><,. d.l" u,';', , ",® o!>b. I;lI.<tp,"'.Ia.
"'. ",,,,do J«>I;. M ) 1·",1", l /lIl.,,,"")·<o,,,1 i' mf;I1,1,/k m"g a

j olenl<' <il<l,

doll;1I< ~"" g" lall<JO'n,il Jal" ,!rtal • III, l<lIl< lő. cmJtl< <o,,, I.ará<SOO)' ,-,n""p«8"
.\< ..
Til" d. """ k'l:> .,.,~"y. , i" -",,II).-II"""
,,,,,,,,,,, , ->"'J<f'kll""l . • djs,.. ,• • 1." ..,..501; "",dog <W'""8
• b,... tóbI> jó' ő' ><J'<I/I u"" ~ ' "> ~) 'f':'<~ l <"'to< ~«II II
1\

""1;.1 .,". "."

Á,é""

11'«'<. irt>.

dr. Ih,n".~d; ~.~"'''" "~
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Nagy Ignác utca

A kibontakozás útján
Ar. '999· ... /IV g.1zdag voll

1Ii_

az "n~;\IIu. ~oymis.110 l.

E~ tne9",-.mk "'ben. moglapao.&~"k

az __ \I<"<I,-,,'hI . _OK>I tOI<r.j<lOIó<*unk

al: "..

OZ"QW-" ..··3 ;' ....
Sa,OIjIO\;IJo-NagydobtO.", (Karp!lIaljllj-Ny.neltl< ás Kan,
le,Ii'noa< ~~'" ali a ha"""'SI. amm a .... egi .... ~a' ... c'g.1")'miI'"rO lO\IaWés>el1 S/lrospalakOn na,r>m1<>s deIfIOII..... aI ~"" a 1:*"11' e>g/I~ Meglsmerl<e(ltiinlc
a <>ga")'t19 kuluralio .1 ........ a ~ikaI" 0I<.o<arl<al ... "~.... >zo 01"'''''''' ~""'_ A ""'''II' unilatILC
~ Felhóol Sz.bokl ",,"ZU
sz.,.-vany;o_ IS,IOII eI6ooaSI, metyec nas:mos eszme,

....

0l/I'l)'''''"'"'
05<11""",
Ezt k<>.~ a K_·Európai
,HI:g........

" renr:ltlVényl a Magy. ,erszágl R, ' ormi ,us Egyh Q
Ciginym l.... fója SNNe"".• a. UkraJn. ' Relormálu,

EgyIW: N,.gy(lOb<onyban _ , on""", a kél""poS kOnI.,
lenctinalL Szio"...,.,.a r.as:nos vo. a I<Ilrpátaljai cigány.
II sz"~ meglln.:", """.,., a _k"..s
ha", .. '9I'I's:! jel'nmer
- "aganysag evarogelil'lAsa,
_ " clg;\nysag ok1ala.n (i,as·oIvasa • • közisme!eli 'lU'
gyak);

(16IdIe<U1eI boIolése, áI.1lvÍl,

I'0<Il011 1tIada1k8t11 IoQalmazódon meg a C9A.", és MIl,
gyar h",ek kÖlÖn a lelkI ás szellemi hiGep~és, KanlO<j~no
soban .l OMni pünkösdi gyülel<ezet ~ k kutturáiaval ft

vabsi élei ...... ismetI<edIiinlc, HlIeréi.~ó rIOpoIua meghivtuk az Clllanl pr~1 " ~*- a be<eg; 0'fIl.
1eI<e_ V~zetúI Hyutel<en egy Cigany oIr.Iatási
ta....manyolhanunk. Rem 1\ lk. hogy a lapasztalalSl..."

mod._

ás

kaPC$o":nIll>'~n

"••

lelte.." """,lele,

c:qan~ LelkIgOndozóIc
KOr" (KCLK) karp;ilalj," kon/fKl!flCi:oJin YeII ,éSZI a ....eg;

- Munllaall<alom ,........ _
sallas, I<ózmJnka).

S,..,,,,'nénk Uljtko.... 'nl k",h'~. olvalÓink.\. hOtiY Illooli. mil tO'''unk lolki ~lt,tu"k tp"'~""'"
Imul, lrii>~"
N""",nbe< Mruop keod6o.lt>t, ~ hal"' .... 'nkr(ol valo h ..",
leltel;"" _ml~ke~_l ru, ...... n" ..... Ie"'" " ' ..,>n;
I; ... ole .... ur. • ~oru\l'IOf!lI.u.., M i ~l 'b l ,VA ri lia.
lin "" I~lt .. ~I, 20\ konorUt "'tt,,~ Bud.pe.. ",,,",ltil"'n
R< ~I h u"yt é. kor~bl»", ClIYhA,,, ... vH~ny~gct v~g>:ll
atyánkn.i .irjai.....
Kelle ......." emlékemnk 001< év muh'. '. majd ,';,.u
1999 <l«<m~r 4,,..,. am,k".. ~irlinduláa k""'to'b<-n metil .
..-JIUhauu~ ó.,u.."'....... n a 1'~..ly,I<oTI<tI.". <,n.ina finom ebédet ""!"unk a hM",../iv'oIi'h<lyt 10''''

a 2000·" tvbe-n is fGlylllódlk ..... has~.

"""Itani lud!uk a oo<egi unM',"s C!9ánygyülek"zet é911é-•• ben

&.Iogh Sándo r

AmillennilIm szellemében
, Á l Y• Z a TIOiIIirin /;ot .... .
I.....,; Ulil",;., 1fjOJi!i Kir IUN)k f........)

"'''<>''y~161

é.

",,~r!d~;t61

Koownrl

,~

K.>ráC8ORY ...,nt un""""n n u ........ ltlt is""', .........
ri....,uk, KI",.."", J6ut!r ti"'elctH ur pri<lik.ico6j.ol.
Jene i Cant... ltoIou"~n 1~lus oIgcnd"i" k",..""" .... Iy
u,~n" hh..,k eokaságolMk a. urvllClOnll hi""" lelk~ ..
az i'lcn'iSl!wle •• Ar., áldásál Orbó k n~ S."nl_
Ivá nl" l10nMól k"pluk .
Kanli...,nyf"·"n",,.,el)·. i. "'r1Ot."nk o ~ktk""k
december 19"<" . C~ .. I.. "", emlék m" .... d a gye",k.k
_
k ak.!,· Tkx,-.i!"'~ a mu...n...n. "",1~n K ili n II ,
dik6 "'"..,. bAbrnü,'~" k~l'r.I"&1'" el •• tnlck~l",krt
1bbbévol hagy<lmánY",nknak n,egfcldlHm a. ,d c ~ "
i"~nli •• ",le' ulán Jlu.poki rQjf"cla. knswnlot .... ~
2000. ~,..::t, McghBlIgo.ltuk S.abó Árp~d k ik ne."
Ma",.,., ptI.poI< u ... k <Ué,., pkJ:1<>r1~,..,Ia, mel)'('bl
Onok III ~b""n a. Ujságb~n oh'asha'Rllk
II január 16·i i .. ~nlil ..det $il'Jl m~!I<'n>h'ke"""L ho.roU, M6h6 unn~f>I~$ ke r(:~bcn cmléke .. unk meg egyh~
,"nk fcnruil1~""nak 432 ~,.... ~vfonlu16J1In\1. B _,·i.kr,
.-e..m" ....... gyiílé.röI KtUzoni ti..",lele. liT pl'/-dlk .. ·
ciójábon n"'lta'''' ru",d Fc""", f'IO'haul.pi\.6 puspo.kunk rnunk~t. "'nuU~Ic1r!1 f. m~,t(Th"hilál .:,y.
uI",1 ez a. unnep$ég "011 ellYhá"unkb~n H millen,""ml
él' ""'gnyi\.6 .... ndC.v~ny~ il,
Megluollpltuk Dr. Hal Ms Mi hály, a ...,gedi """,,,,m
Régi M"lO'ar Irodalom Tlonuék pTO(~_ _ _ nak elóodó,
otl. k gyon,..,rllodhlnk • XVII ker. 1I<i1<>11 "' .... , Á1",I.,
""" h z., .... i.kol .. k6n.t.oAn .. k rnilsorl.bon. KÓnya [sl",ón
lanlrnüv6•• XVL é~ XVI[, .uttBclbéli lanlrnü,... kel adotl

"".,OUIl.

a.

e16,

A M"lO'Rr ~hJlenni"n" Kormánybi!\.o. hll'a"'l.1I .... ,' .. '
ben Filö K.. 'olin u61. eh.",.,re_1 "''''''..,-..nyunh-61.
Koo.z<>rvuk a megható IU"aka, él a ;'len~
Nagy ~n:lmunkre 8 hivek ..,kll$>lp is""', oly nallYl"'"
mti "01,. hOgy a gyi>lck"",,'i lere", • .tkoi iomét fclkerul,
\.ek a "''''plombo.
Ett ko,..,t&n • lI),.ko~zcti \.e.-emben Gidófal>'yné
Palaki t: te lkA emlékki'lIitáaának tMCn),\.6.... ,-olI.
A:.. un .... poo!re! nagyon finom ~. nI""n ki~rht<>t' hj,
d",UI". ''''retc.""nd~g8ég ko,..::,,,,, ",~ly i.n"" MRI'JP"
H nk rzUOoél ~A kczcn'unklij~1 diosé,...,.
Mind~..,k~n ki'-ul r<>lyama"," IX ee",.i tev~ke~'
..,k __ ... ;."'nu~I"\.eun kh-ul ~ hr,..,k ~Iki p .
00.... _IAdlátopuil ~ában, konr.rnWiónI ..10
rl6kéo",I~ •• IY"Tmeuink hitok""" ... kt~onelts. Hl<'lb. """"to'l,
1I1<)v~bbi.kb>on i. ozcr(:tClwl "árjuk Mv"inkel, I"~,,
'Idha 1"1Q-.;:" a gytI~~..,tc ..!

Anod ,
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F~,..,,,cnf

Millennium 2000

.

......
, ........... " "'.......,""~,- ...,. ......... .bod. ~..,csoll"'" ~tnl. ~wt ·',tOl , _ .
fl)

h6 1''f'd<>101''1lp.. Santo M..... ) l,,~ CI_ ...... Ick •

IM,",ll'- 1Wú> ptO(«<mt ... <al l on _
... $: ."",
lu •• ...,. <><k"áJI h_) ... ,~ _
.... ,"' .. dlmfr ... l~
......... Il0l) ol
~ olO\lC)_ to ol <1)<m~'.~, tt'>4I><>< I •• Ion I0/0I)
kII,<I<ko. I~ XVII l«<llclt A.:It-oo ..
1.......... , ... 1<1.01. "'~<>I.o)nt .. I<pc<IOl<1npiom ~ ... to

'"'...nm....

.......

hL'_

. ..q, ,"-06>>1. ~
""rn bc''',cIo.l<l odo<t .16 Kol ..). 1:0<l0I), '10,.,.. M«><kl ....'m
to #ohn Run« m''''''<\. (~1I11\o ";\ml .... !);i,od rem>< <ncIo.ó1
i.), A lÓN> ""'g"gadoI """<!lit>< mt. """'_ ""'" ""IIn ,,,,p cm< I'.""" h."8ul .....
rr'n.. 1:,.0""<~

,.,rn,~'''

AL !Irl",,~I~ bcf<jCzI! rtO>óbcn bp<>\' »ól. m,Henn'umi k", .
.... )~''''''' hi'· ... ' mqj.lc:n, l q" ,.. 16" ~i,. " ... 11 . ..... ""
'ID hi,,",, ..... . "om mo, han"'""lu, """"') "" ...... hllC'ro.
l ödl!. éfh!>rc. mdl)~1 'onmclmllnl .I>q)·.,......r.'nI,
,<OIÓr t, ff!<>"'" .,.,..,I)nl. • tw~ ....,., mm' )(tO() kq.ottst. ..
..... ""',~U l lllfl;1dI\o is h l O,ctlc'<l caal....... n-., ...... '"

'''''j..

,''ö

u_

,,-........' '_IInl..IIOI)
. r""""".CJ)"" "'-'_
_ l V<aII'''kI " ooaI ..

I",>I...t1ló módon
lót, n' ''''''''~.i<n' UIIh~ n q l _ ... '
.. """
fclcmc:l6 - . _1)<lruI be!L:áco,! al"'u"'l>o<t>s
és
.nmo. -...,,; 00I<l0S """"" .11,>1.... l" ... CJ) hUId.ftal •
l~"'l<..:. ...... r<l ~ 'v.' .... h<i} .. Wtt .....r-.
,d, '0ftII'I0m ~ ~ 13M
,ala>;roh

ur-.

h>U,.......,

h rrod<"ho, ,,,,,t;\n • i)olld.'''"l<f<mh<n r,,')' .... W .. ...,
• hl",l" G;,t6Io1' '}..t r.","), I:•• ",. rnJC~, 'CSlOmu'na.o

l~,.." ,;ln.l A l ,,~16 """ .. ,", .Il,"~ l"'''»',álliUslo ~ ..

PI ... m""Wf>i.., nl ,MU ""'i, • lll,oo",'1 ('1«1'1 "''',,'''n
i.'\kIlO<l ll<ll;o:,." • ,,;,"nkll& UI). ~"'<I, 1 1o) ''''''''''"'J" ~,
,h.,.j" ""n~"'.tOl

,"g>r-d. o'" I<~ ' ,;\11,'"" N"';\~'''' ""l 'I"""".
• ".,<,..,CfI<Itp<~.

h "",diem, W,..Ulól-- ut;\rl ~,j,,""''N''

',"_1<

m<l, •
~""k,. l","1m
""'&;.:knICl <rim""

t.:,,,,,~,,,

Orll",<' nl"J""'"

l).,n,lI<" < ,'nloOO'ldhortl. lk'fJ c~ IW",,~ II) u'\ m,lI<nmum,
<nt.i,Iol&I. mclkti ,,~cr,,"'" ",k", Ic t>
~"' _
~im<n), """ .. 'u ........ '" ml""'-'<>r"""--

"'u,.

'<""""<11)< ""3)
""~

""..-

Or. 1.6"; n"" Ernő

FElH[VÁS!
Unitárius templom és gyógyszálló épül Szovátán

UN ITÁnl US ÉI,t;T 25

FELHÍVÁS

......

_._-~.

,.~

'99H»n hO<I"k I'M .. Bölöni FarkQ SIrndor n ....... ..

'emi""'"
","pm.anyunkal , rn&IYna7C ló c61ja • , .. ,••t"."
6I>ités magvatosiláoa. -.... a t _öag egy
....
~

t.."", kialakitbsa

A~' U<VUI....... _

.... -vesl~

JoIIaWo·
ba'! .... '><>neI>aIO.hOgjI.'"pjatwl_ SlÓ<\IanygyIlItke.OI.

""rom

.... A
l.CCaI ~

bo ...... p~ ~~ (N"O)' Ig*

Endre ut_ PHlUtonllOliroJ I,uamtt·
va. ,; ,,,I'j,,"~ itt'<.. ,bO OZ<ltVinyl.n.lele vM .• t«IbO nYOlC
(Oebr-. Fu_yIU","I, 11ódo'''lOYatM>aly. Koesotd,
Vasa, .....".', Blfesl Qu",,:nUI !<Ole. PoI9/Irclt-ö6l·
[)UnIonI". Gy6I-E...Iu1y\IgaI.Duninlu~ egyl'l/Ul<O~neI<
lóI»iI·k .. _
IoStoI:I&nagyoI!b "*ffI1<ben van .lO<V~nya
A SZONanygYlllekezel tili...,•.• l<ircsai< az anyellgytlllz1<ozseg.ei<6 _ csa k soklcal _11Ob i<6<Olméf1yek k6z00halom aiajlpiMlen nyugsZik • I~urgiku. hely. a hivők 1<6.
ZMsege es a lI1urgus u.mt<yak
AZOIC ..ama,. akik hétfői hét", M'"ng H o<gol\(lUÓ
melitll .ell'l!)lOmt>an Imádkozhat""" (Fuz6I9yam'l;)t Hód·
me.Ö'I.sa ,MI'1, KOCSOrd, Pfltuenll(l,Ir.;, PQIg~"Ii) elk69·
UU>eIe!1&n ~n
nyu~lIIt mIII ~ az OstenhSzt""". E. a hely, a kOnllml~" IehtlóHgek fU~·

' ' '1'1)'1

~n

"iM templomi,Uegu gYÚlel<e.OIi te<mQnk (N""y

TISZlete<tel k8rti)k. /'rOgy """"e,lg';:"'l . . . . . \ImeO".. l<azde",ényezilsünlcel. Ja"""", hom CIn .. Il
ag,eI\erl énoknyuga.-dunarrluli
1... ....." 1eItpj.
rés ....!. Adcmanyá1. me~,'" halBsan l<OS26nOlr« al. ......

....ur""

;ogszatratyQk Slennl. irhaqa .. odI!l'tot
.A lCtn6gb6i "IP /e$Z ogyh;i>. hogy isi.,. /eIind,I_ _
~ • sz,véI. r>a9)'. ~ surel"'/e. kasanJ ~-.
,;s Mm nezfJelj "'"9" kW" pusl1<Ms" "'_lI, .....
elsil<l<a<kisál él; lempIomOt IfIfVtJZ" l#t\1Pkm _UI fA&6.
ny6s(5d6 " z"'/{. a lestverei szAmá,",. S """II1>aQ)'OOO 1
Il)'e$

puSztulás •• nfllÍl Wrg&Ióbb az 65Z1llnr6$. Nem UI "","".
P. hogy nem _ . hanem azt, hogy ~ e'. Nem.ZI f<4fdI
trIlb6I. hanem IUl szam/Iia m«a. Mm IZI. lI09Y fNlP,
llanem ~ezdj(jn~ hozza EZI jelenli. mil<a lehndrli' /sNm
_alakifle~ a SzÍvét. Ez az Ind/~aljs jfIffemlomláló 8f6yf is
""'SlInkM válik, Mm hag;" nyugodrn addig, mig veg.-.".m
hajli"" • ~1lPO/I bels6 pata<>C5ot Az ISlan ~n~1 ~/indr101!
emberek mjfldig _fla~ fNlgukCl8n valllmi Iwt/, SHIl·
v8dé/y1, ame/yfa csak l j keN "",,/ru 8l ;g.~H".k
s azonnal fel';zI1;a a 16II,ek&s2ségel ' /&MJ6 m-w.)
lisltelen&t

IgMC ....,.. Hó;1'" Ench UICa, o.b<ec ... ), ma. I.... k••• ·
lel< gyUleke_ l''''''. ""' •• "moI<. isl<oIIIi< . rro. .. mek. mil·
veI&Jis;" CSIOIMi !'Ituk, "agy nem egys''' •• zabadt",·
~.

A M'ok I<o.~ lOI:t> hz vagy é!lI*"6ggt1 .záz !<ilo.
_eI<fdI ..tari< -1"'" 'go!. idOl .. II<1Vag",.,.1 nem Ici·
_
- IIOOY r_Z! ·... r...wn al. ..l ..... Z!eMI." EI WOeI
kep ..... IIOOY ez "*<1<0<. ~W
" llurgUl u....-.Iy' • ltIkHl.. harangozó. _
..
~lÓ "SlI' uemItyt>H;. " ló I\wIgIUly a pr*'1<aCOO \aII.OIm _ . l .. od*<. mi<6>ben 1<orcndr cntp.
a,ngo, Ml900ról "","22_
pr~ r..1I_~~
ro .. POIM • ~nyosa" JMgll&ol\al.
" Gyor; l..InOIIRJt; EgyNo ..... "'og r.,,<h~Uc a legNIgyobb uOt'<atll'I_" GyakorlalMg al. ltOkZ IOUak·
~l-Dunantu1on illO - . Esll ...... r..,. soptorog Kornar_ V_"""II 'z' rph"tlOli gondoUü1 ~ el UtJoI.
IIOOY
r_zb .... liI",gók"" hellyel (16Or ....... gy(iZeE<eze"~ 160 ....). .......< 51"'" meg a ~rgyl
IiIl>IgUs

....,..r

'*"

IeII"_ .

Ol_"'"

munkI.~.
'" I.gtizua labl:> magyarorAaiji IlllÜr'" egytIII>I<OzHg
1992-bM al"lnA. ' - " " " lik""'" mtgII .... otri. 11027.
GYtIf SZltrya" 2 Il. . tamllngzotlanl, al<kOta teIftI<tI .•""'.
I.h~ ta ~ 'Pd ..... Nagy tn'!IM.zit_ Bra" r _
""<luk az inga!1ao1l. ft 1<lalakitottunl< agy tar"'... <Iele!ek
IarlUare .... Itnas htIye1. am! arlag ....rMjlOkOrr ~Iti
oz rgeny.,kel. <10 nagyobb ~In k"><>ruIunk • a",.
bad eg elTr .. utlva"•. _ . ktrryr ...""" ...gyunk ..... ,.,.
1*..... , ho az
v<)I< nem k_e ..... .

ter_

id6!&r"" .........
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+
A BÖLÖNI FARKA S SÁ NDOR
UNITÁRIU$--UNIVERZA LlSTA ALA PITVÁN Y

I . Az. AlTrpitviiny neve:
BOtÖNI FARKAS $ANDOR

.
U~ITAAIUS-UNIVERZALISTA "LA?1lVANY
2. Az. Allpítvi ny szék l1elye : 9027 G)'Of. SlIItya u, 2
3. Az Allpitvány ce tj.:
al A G)'6ri UniIáriIIS Egyh<lzk6lUg tOgYh<IZi ..............
fNlnak Iualak;laSa. 1~.rpIO<r1, g)'lilekelltli I",em. Iz'''<I
iroda '" lakás epi!ése es fennIartasa,

--

b) • hoIéIeItlez és a hIIoktatashoz OZUkUg2. eszt<ólok.

c). riio:z<lfUló hivek és c s a _ anya;. tarnOQO~
d) az egYI7;ilO '" vilag; k utIur•

...w_liK ... _ _

~ •• )'.ég""

survez_ és larnooalasa
l) a """Ilf"fOfSzag... a k~ unrti, ... ill ...b r tzi
vii SzeN"OC"""'" való k~ota. megl"' .. '~é .......... k
~sa ;

I) a Magyaro<szágon m(iI<ód/i valasl.loke",tekk" .....,
tgyIittrnJk6dé$ segíte-sa az ŐIWrntrIia 12"'''_'

O) a hiC megőrZ " é'''' k éS _ _ nek ~rnog",as.o.
Az Alar>ttv'ny c61jai megvalósíllisa .. <lek""'" agYIIW
~~ ... OsS>&Qgye<lelhet05 gazdaoirg; te_y~'
9l'8korolhat.

Hírek, tudósítások
0."""",." ,

,\ Mogyaron:dJr' F.fOM,~.
Th,ukoo ••
Okumocik ... Im$h~1 u~""po!l) .. __~nY;l.6j~1 woo. jo.
nuM l&.jn, •• ú rnop eo'" ", ••"uo ~ bud~p..ti S~nt
I,..'.n 1J.",lik~bon.
lu unnop' h\u~~ bon •• tórtt ... lmi OlIYh,.r6k ko>ot•
..... pl>otot ,~" Jlencu M~ ... o n .. ",tAri ... pu,pökun!< ,",
lu lmal.tt d .... ' jmo/oH" Knu'u.,hI,'<5I< '1lY~ .

•
M"D"IY)Nld6' f;z,hd.d ().I,u",.~"u. n"uI·
<0<0 .... ddTÓ kO>QŰltoe, •• eayh •• " ..,et& riu~L.1ivo1
1999 _..,mb..
Metod,OIA ~:,;yh'. SttkhJi·
... bon. AI. clnoki~. 1'6I11~n bHúmol6lr. u~n" kozCYI1.
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laPunk szeo1<es.zlösége. olva SÓI és egyház""" _
zetösége rOeYében, ro9V s zeleletlel kóSZönlfUk 16tlSZlelendO Remeleó Imrene. Manyi nenll eo. s zulrl'
té-snapta alkalmaból. ,nelyet 2000. tanoár lo-en tOl·
1011 be.
Manyi néru szél<el)'ke-reutun SZatmal.1SU , OlI nOn
tel, majd felesége letI R. Filep Imr& lelkwnelt. alu
egyházunk PUspökl he!ynóke von . A család és az
egyház nagy lajdalma voll, hogy Filep Im,,)l bataton,
55 éves ko<ában szőj ,t()!!a magához a M,tldanhatÖ.
Manyi nén' add'g IS es az6la 's töroUen holtel. ked·
ves rnos<>lyával. szép, emberi tartllsával vesz részi
egyház, életunkben.
A JÓlslen .. liesse soI<á19. adt<><' !>OSSZU, szép
egllszséggel leli éveket 3 Idnya, unoUI. dGdlJllOltA'
es urutárius lestvére, kOfében,
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