GONDOLATOK HÚSVÉTRÓL
… „S bár gyõzött a bûn, mikor a Keresztrõl
lelkeket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! ...”
Csak az nem hal meg soha, akinek a lelke, emléke bennünk él, akinek az emlékét magunkban
hordozzuk, róla megemlékezünk, a tõle tanultakat
hasznosítjuk. Soha nem lehet elfelejteni, ahogyan
meséltek nagyszüleink, mintha most is hallanánk
hangjaikat, mintha látnánk õszülõ hajukat, hiszen
emlékezetünkben most is élnek.
Kétezer évvel ezelõtt élt egy Ember, aki jóra tanított; az emberek szívébe szelídséget, irgalmasságot, tisztaságot, békességet, igazságot, értékeket
hintett. Felásta a kemény szívek barázdáit, tanításával megpuhította a földet, és mindenhova elszórta az örök élet magját. Életével mutatta az utat a
magnak, hogy miként növekedhet, hogyan teremhet gyümölcsöt.
A mag mindenki szívébe el van vetve, de vajon
él, növekszik-e napról napra, és vajon gyümölcsöt
is terem? Él-e bennünk Jézus tanítása, él-e bennünk Isten Igéje? Vajon jó-e az a föld, amelybe a

mag hullott, vajon elég tiszta az a hely, ahova hullott, vajon nem szennyezte be a mindennapok
gondja, terhe?
Egyáltalán engedünk-e helyet a magnak?
Ezekre a kérdésekre adott válaszunk tükrözi
azt, hogy mennyire él bennünk Jézus, feltámadt-e
bennünk az a vágy, hogy Õt kövessük: meg tudunk-e bocsátani a felebarátunknak még hetvenhétszer is, tudjuk-e még az ellenségeinket is szeretni, tudunk-e hinni úgy is, ha nem látunk,
tudunk-e hittel kérni és tudunk szavak nélkül szeretni, és tudunk bocsánatot kérni … tudunk-e
csöndben utolsók lenni?
… Miért kérdem ez önvizsgáló, talán marcangoló kérdéseket pont most az Ünnep közeledtével?
– mert azt szeretném ha, mindenkinek igaz húsvétja lenne, támadjon fel a lelkekben Krisztus, és
tudjuk vallani a költõvel együtt: „mégis hiszem a
Krisztus diadalmát, s tudom, hogy feltámadt,
mert bennem él!”
Tordai Júlia

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK KÍVÁNOK
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

KÖNYVISMERTETÕ

MAGYARORSZÁGI VALLÁSI KALAUZ – 2004
A fenti címmel Török Péter tollából tavaly figyelmünket kiérdemlõ hasznos kötet jelent meg az
Akadémiai Kiadó gondozásában.
A szerzõ a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének oktatója, a vallásszociológia kutatója, könyvében tájékoztatást nyújt arról,
hogy az egyes vallási közösségek hogyan keletkeztek (rövid történeti összefoglalás) és milyen irányban haladnak (vallási orientáció). Találó az
ELÕSZÓBAN Max Müller XIX. századi tudóstól
idézett mondat : „Aki csak egy vallást ismer, az
egyet sem ismer.”
A 286 oldalas kemény fedelû kiadvány elsõ
(mintegy 40 lapnyi), kisebbik része elméleti jellegû
BEVEZETÉS – a nagyobbik terjedelmû második
rész ADATTÁR. A bevezetés azzal a meglepõ megállapítással indít, hogy a vallás definíciójával a
legkülönbözõbb irányzatok mindeddig sikertelenül kísérleteztek. Olvashatunk azután a hivatalos
– nem hivatalos vallások megkülönböztetésérõl, az
egyház – szekta – kultusz fogalmak tartalmáról és
a vallási közösségek dinamizmusáról. Ez utóbbi új
vallási mozgalmak keletkezését jelenti, ami két tényezõvel magyarázható. Egyik a zsidó-keresztény
hagyomány „a maga sajátos, megújulásra, reformokra és szakadásokra (szkizma) hajlamos természetével”. Másik az úgynevezett karizmatikus
(vagy annak vélt) vezetõk fellépése és szervezõ
prédikáló mûködése, amivel magukhoz vonzzák a
saját hitéletükkel (egyházukkal) elégedetlenkedõ,

lázadozó, támaszkeresõ személyeket, csoportokat.
Ezek aztán feltétlen engedelmeskedõkké válnak: a
számukra rendkívüli TEKINTÉLY-nek „különleges erõt, tudást és kiválasztottságot tulajdonítanak.”
A mû Adattár címû gyakorlati része (a bírósági
nyilvántartásokon túlmenõen) fõleg kérdõíves felmérések, interjúk alapján állt össze. Ebben – az
unitáriust is beleértve – 135 bejegyzett és négy be
nem jegyzett vallási alakulatról kapunk ismereteket az alábbiak szerint:
– Az egyház pontos magyar és angol neve
– A vezetõ, illetve képviselõ neve, rangja, beosztása
– Székhely, elérhetõség, internetes források
– Az egyház kiadványai, intézményei (alapítványok, egyesületek stb.)
– Az egyház megjelenésének éve Magyarországon
– Az egyház jelképei, jellemzõ elõírásai (tanai),
tradíciói, nemzetközi és hazai történetének
összefoglalása
– Hazai elterjedtség és a személyi jövedelemadót az egyház javára felajánlók száma.
Befejezésül elmondhatjuk, hogy Török Péter
könyve csakugyan kalauz, jó kalauz: a téma iránt
érdeklõdõt iránytû gyanánt segíti eligazodni a sokfelekezetû Magyarország vallási térképén.
Dr. Lõrincz Ernõ

Hibaigazítás: az Unitárius Élet 2005. január–februári számának a 25. oldalán a Néhány szó a Magyar Egyházjogról címû könyvismertetõ utolsó mondatában nem szervezõ, hanem szerzõ a helyes kifejezés! Elnézést kérünk az elírásért.

26 UNITÁRIUS ÉLET 2005. március–április

