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Gond ban va gyok. Mind járt itt van
ka rá csony, és én két sé gek kö zött ál -
lok előt te: „Biz to san azt sze ret ném,
hogy idén is le gyen? Eset leg nem
ma rad hat na el ebben az évben?”

Sok az in ger. Le het be szél ni ter -
mé sze te sen a fo gyasz tói tár sa da -
lom ról, az úton-út fé len lá tott,
meg annyi csi li vi li hir de tés ről, me -
lyek kény sze re sen vá sár lás ra ösz -
tö nöz nek min ket, de em lít het jük
a mé di át is, amely – jó eset ben
nem rom bo ló, csak – üres tar tal -
mak kal kí ván ja ki elé gí te ni in for -

má ció éh sé gün ket. („Így lesz gyö -
nyö rű a ha jad ka rá csony ra” – csak
hogy egy cí met em lít sek az in ter -
ne tes fel ho za tal ból.)

Sok az in ger. Igen, a „mi” ol da -
lun kon is. Hi szen min den kép pen
el len sú lyoz ni kell az előbb em lí -
tett, fo gyasz tói szem lé le tű, fri vol
ka rá csony fel fo gást. Szó szék ről,
egy há zi saj tó ban, de akár még a
Fa ce boo kon is. („Mond tam va la ha,
hogy a szü le té sem nap ját vá sár lás -
sal ün ne pel jé tek?” – Kép alá írás
egy Jé zus-áb rá zo lás hoz. Ez volt

ta lán az egyik el ső, in ter ne ten ter -
je dő, ilyen jel le gű tar ta lom.)

Sok az in ger. A vi zu á lis és az
összes töb bi. Fé nyek, ízek, il la tok,
ze nék. És itt még csak nincs is
(olyan nagy) kü lönb ség hí vő és
nem hí vő kö zött. Ko szo rú nél kül
nincs ad vent, fe nyő nél kül nincs
ka rá csony – ahogy ka rá cso nyi dal -
la mok nél kül sem, és mé zes ka lács -
il lat nél kül sem ün nep az ün nep. És
hol van nak ak kor még a bejg lik…? 

A sok in ger, az nem jó? Hát nem
az in ger gaz dag kör nye zet hat mo -
ti vá ló lag az em ber re? De, két ség -
te le nül. Ez már va la hogy még is
sok. Túl sok. Va jon mi ért? Gye -
rek ko runk ban mi ért volt min den

annyi ra más? Egyebek mellett ta -
lán azért is, mert ak kor még las -
sab ban tel tek az évek. Mos tan ra
vi szont azt érez zük, épp hogy
csak el tet tük a ka rá cso nyi dí sze -
ket, már szedjük is elő őket új ra. 

Túl gyak ran van ka rá csony. Most
ezt ér zem. Vagy le het, hogy túl rit -
kán? Min den re la tív. Mert ha Lu -
ther na pon kén ti meg té ré sé re gon -
do lunk, ak kor nem elég, ha Jé zus
egy év ben csak egy szer szü le tik
meg a szí vünk ben is. De va jon ka rá -
csony al kal mas ar ra, hogy meg szü -
les sen ben nünk Jé zus? Kér dez he -
tem úgy is: ké pes Jé zus ép pen eb ben
az ir tó za tos ka val kád ban meg szü -
let ni? Kö te le ző ne künk, ke resz té -

nyek nek gör csö sen akar ni ilyen kor,
hogy Jé zus meg szü les sen ben nünk?

„A szél ar ra fúj, amer re akar” –
mond ja Jé zus Ni ko dé mus nak (Jn
3,8). Ezt sze re tem leg job ban a ka rá -
csony ban. Hogy vé gül min dig meg -
szü le tik. Min dig. Ami kor a leg ke vés -
bé hi szem el vagy vá rom, ak kor is.

Nem kell te hát annyi ra akar ni.
De le het. Nem kell hosszú időt vá -
sár lás sal töl te ni. De le het. Nem
kell húsz fé le sü te ményt süt ni. De
le het. Nem kell ka rá csony előtt
he te ken ke resz tül a temp lom ban
ül ni ko ra reg ge len ként. De le het. 

Meg fog szü let ni. Idén is. Ha
akar juk, ha nem.

Szűcs Pet ra

Té to va ka rá csony

A kon fe ren ci án – im már ha gyo -
má nyo san – áhí ta to kon pró bál -
tunk a Bib li á ban ki in du ló pon tot
ke res ni a vá lasz tott té ma meg vi ta -
tá sá ra. Így a szom bat reg ge li áhí -
ta ton Gé mes Pál stutt gar ti evan gé -
li kus lel kész Áb ra hám ról, a ván -
do rok „ős aty já ról” be szélt (Zsid
11,8–11) és a hit ről, mely ál tal Áb -
ra hám en ge del mes ke dett: „…és ki -
mé ne, nem tud ván, ho vá megy.” (Ká -
ro li-ford.)

Fó nyad Pál auszt ri ai lel ké sz tar -
tott elő adást. Té má ja a ván dor lás
volt a Bib li á ban és nap ja ink ban.
Szólt a ki ván dor lás ról és be ván -
dor lás ról, a jö ve vé nyek kö te les sé -
ge i ről és jo ga i ról, a ha zá ról mint
te rü le ti (ahol élek), szo ci á lis (ahol
a csa lá dom, gyü le ke ze tem van) és
kul tu rá lis (ahol a szín há zi elő -
adást is él vez ni tu dom) egy ség ről,
a nép ről, nem zet ről, nem ze ti sé -
gek ről és nép cso por tok ról, az in -
teg rá ló dás ról és a meg ma ra dás ról. 

A tör té ne lem fin to ra, hogy van,
aki éle te fo lya mán négy kü lön bö -
ző ál lam pol gá ra lett anél kül, hogy

bár mi kor el hagy ta vol na te le pü lé -
se ha tá ra it (pél dá ul a mun ká csi ak
a 20. szá zad ban). Más va la ki pe dig
az érett sé gi je meg szer zé sé ig
nyolc is ko lá ban négy kü lön bö ző
ok ta tá si nyel ven volt kény te len
ta nul ni.

A dél utá ni, Mit hagy tam oda, mit
nyer tem? – A ván dor lás mér le ge cím -
mel meg ren de zett ke rek asz tal-be -
szél ge tést Ta más Pé ter, az Er dé lyi
Vi lág szö vet ség Né met or szá gi Cso -
port já nak el nö ke ve zet te. A Ma -
gyar or szá got kü lön bö ző idő ben – a
má so dik vi lág há bo rú után, 1945-
ben (szü lők kel gyer mek ként),
1956-ban sa ját aka rat ból vagy ’56
kö vet kez mé nye ként ké sőbb, a kö -
rül mé nyek től kény sze rít ve (csa -
lád egye sí tés) vagy az 1970-es évek
ele jén – el ha gyó „ván do rok” val lot -
tak tá vo zá suk oka i ról, kö rül mé -
nye i ről, ar ról, hogy mit nyer és mit
ve szít a tá vo zó. 

Egy a kér dé sek kö zül: „Van-e
hon vá gyad, és ha van, hogy or vo -
so lod?” Vá lasz: „Ha van, de ha
nincs is, a gya ko ri »ha za lá to ga tás«

jót tesz, kü lö nös kép pen, ha tu da -
tá ban va gyunk an nak, hogy »pan -
ta rhei«, min den vál to zik – mi is, a
»ré gi jó ha zai« is.”

Együtt éne kel tük a „Ve lem ván -
do rol uta mon Jé zus, / Gond és fé -
le lem el nem ér. / El visz, el se gít
en gem a cél hoz…” kez de tű finn
éb re dé si éne ket, mely kon fe ren ci -
ánk alap tó nu sát ad ta meg. Hi szen
nem csak or szá go kon át ván do ro -
lunk, de egész éle tünk is ván dor -
lás a „mennyei ha za” fe lé.

Va cso ra után meg te kin tet tük
John Bu nyan hí res re gé nyé nek
film vál to za tát, A za rán dok út ját.
Az es ti áhí ta ton Gé mes Ist ván, a
Würt tem ber gi Ma gyar Pro tes -
táns Gyü le ke zet nyu gal ma zott
lel ké sze a hon ta lan Jé zus ról be -
szélt (Lk 9,57–58). 

Va sár nap reg gel Bit tner Abi gél
ön kén tes lel kész áhí ta ta nyi tot ta a
na pot, majd meg hall gat tuk Gé mes
Ist ván szub jek tív ván dor lás szem -
lé le tét Nem vagy tok töb bé ide ge nek
cím mel. Az elő adást élénk esz me -
cse re kö vet te.

Dél után a zá ró is ten tisz te le ten
(ke resz te lő vel és úr va cso rá val) a
Bad Can s tatt-i Lu ther-temp lom -
ban Gé mes Ist ván pré di kált az év
igé jé ről: „Mert nin csen itt ma ra dan -
dó vá ro sunk, ha nem az el jö ven dőt ke -
res sük.” (Zsid 13,14)

A sze re tet ven dég sé gen Ta ka ró
Mi hály bu da pes ti iro da lom tör té -
nész Uta zó, hit és kul tú ra ügyé ben cí -
mű, fe lejt he tet len elő adá sát hall gat -
tuk meg a szen ci mol nár fi á ról, Szen -
czi Mol nár Al bert ről (1574–1634). 

A hí res zsol tár for dí tó, köl tő,

val lá si író, nyel vész, lel kész Ká roli
Gás pár mel lett ta nult, majd né met
pro tes táns egye te me ken foly tat ta
ta nul má nya it. Járt Strass burg ban,
Wit ten berg ben, Hei del berg ben.
El ső mun ká ja egy la tin–ma gyar és
ma gyar–la tin szó tár, de éle te leg -

na gyobb al ko tá sa a zsol tá rok le for -
dí tá sa. Eze ket mind má ig szí ve sen
éne kel jük, pél dá ul a „Mint a szép
hí ves pa tak ra a szar vas kí ván ko -
zik…” kez de tűt. 

Szen czi Mol nár le vél gyűj te mé -
nye az úgy ne ve zett Al bum ban van
össze gyűjt ve, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia könyv tá ra őr zi,
föl di ma rad vá nyai pe dig a ko lozs -

vá ri Há zson gár di te me tő ben pi -
hen nek.

A kon fe ren ci án részt ve vők ne -
vé ben kö szö ne tet mon dok a fá -
rad ha tat lan szer ve ző Gé mes há -
zas pár nak és nél kü löz he tet len se -
gí tő ik nek – Vi ta Mol nár Csil lá nak

és Vi ta Nor bert nek –, hogy si ke rült
ez al ka lom mal is gaz da gí ta ni a je -
len le vő ket.

Is ten nek ad junk há lát, hogy ezt
az ere de ti leg az if jú sá gi kon fe ren -
ci ák ból ki nőtt kon fe ren cia so ro za -
tun kat negy ven éven át gaz da gon
meg ál dot ta.

Bu zo gány né 
Op fer mann Klá ra

Ván do rok va gyunk
Ju bi le u mi kon fe ren ci át tar tot tak Stutt gart ban
A Würt tem ber gi Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke zet ez évi, negy ve ne dik ju -
bi le u mi kon fe ren ci á ját Stutt gart ban tar tot ta no vem ber má so dik hét vé gé -
jén a szép ki lá tá sú if jú sá gi szál ló ban. Az Ott a ha zám, ahol jól megy a so rom?
(Ubi be ne, ibi pat ria?) cím mel meg hir de tett össze jö ve te len het ven négy ér -
dek lő dő vett részt Stutt gart kör nyé ké ről, míg az elő adók sze mé lyé ben
messzebb ről ér ke zett ven dé gek is vol tak (Pós fay György né, Eme se –
Genf; Fó nyad Pál, az Auszt ri ai Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet he lyet -
tes lel ké sze – Bécs; Ta ka ró Mi hály iro da lom tör té nész, író – Bu da pest).

Bor csa Mi hály 1824-ben szü le tett
Bács fa lu ban. A bras sói szász gim -
ná zi um ban ta nult, majd 1848-ban
kezd te meg ta ní tói szol gá la tát. Az
1848-as for ra da lom ide jén ak tív
sze re pet vál lalt, be val lá sa sze rint
le ve let is vitt Kos suth nak, ha bár
ma gá val Kos suth tal sze mé lye sen
nem ta lál koz ha tott. 

A for ra da lom után jegy zői és ta -
ní tói szol gá la tot vég zett, 1857-től
pe dig a bács fa lu si gyü le ke zet lel -
ké sze ként vé gez te hi va tá sát. Je -
len tős részt vál lalt a négy fa lu si
egy há zi és kö zös sé gi élet irá nyí tá -
sá ban, az egy há zi is ko la meg szer -

ve zé sé ben és a ma gyar evan gé li -
kus es pe res ség meg ala ku lá sá ban.
Élet cél ja volt, hogy Is tent és a
nem ze tet szol gál ja. 

1913. de cem ber 3-án, rö vid szen -
ve dés után tért ha za te rem tő Urá -
hoz.

* * *

A bács fa lu si kö zös ség egy év szá -
zad után is tisz te leg Bor csa Mi -
hály sze mé lye előtt. Em lé ké re
2013-ban meg ala kult a Bor csa Mi -
hály Ke resz tyén Kul tu rá lis Egye -
sü let, és élet re hív ta a Bor csa Mi -
hály-dí jat.

Bács fa lu né pe de cem ber 1-jén,
ad vent el ső va sár nap ján em lé ke -
zett meg Bor csa Mi hály ha lá lá nak
szá za dik év for du ló já ról. Az ün -
nep ség ko szo rú zás sal kez dő dött.
Az is ten tisz te let re né pes kö zös ség
gyűlt össze. Ez al ka lom mal Ze le -
nák Jó zsef es pe res-püs pök he lyet -
tes hir de tett igét, ének kel szol gált
a sep si szent györ gyi Ju bi la te Deo
kó rus. Rab Sán dor tör té nész rö vid
elő adást tar tott Bor csa Mi hály ról,
akit mint lel készt, nép ta ní tót, kö -
zös ség- és egy ház épí tőt mél ta tott.

Az ün ne pi han gu la tot Ja ni
And rás sza va la ta fo koz ta, aki Bor -

csa Mi hály Bar ca ság fel emel ke dé se
cí mű ver sét sza val ta el.

Az úr va cso ra osz tás után ke rült
sor a Bor csa Mi hály-díj ki osz tá sá -
ra. A Bor csa Mi hály Ke resz tyén
Kul tu rá lis Egye sü let ku ra tó ri u ma
el ső al ka lom mal György Papp Mar -
gi tot ítél te ér de mes nek a díj ra, ki fe -
jez ve a bács fa lu si kö zös ség el is me -
ré sét Man ci né ni nek a négy fa lu si
csán gó ha gyo má nyok ápo lá sá ban
vég zett fá rad ha tat lan mun ká já ért.

Az is ten tisz te let után meg nyílt a
bács fa lu si gyü le ke zet ha gyo má nyos
ad ven ti vá sá ra, ahol ad ven ti-ka rá -
cso nyi dí sze ket, aján dé ko kat, sü te -

mé nye ket, ad ven ti ko szo rút, kol -
bászt, for ralt bort és sok más fi nom -
sá got le he tett vá sá rol ni. A je len le -
vők meg hall gat hat ták a négy fa lu si
fú vó sok sza bad té ri kon cert jét is.

Az em lék ün nep, a meg em lé ke -
zés és a vá sár iga zi ad ven ti han gu -
la tot te rem tett so kak szí vé ben.
Ele ink re em lé kez ve hisszük, hogy
egy há zunk, né pünk és nem ze tünk
irán ti sze re te tünk, fe le lős ség tu da -
tunk még erő seb bé vá lik.

Is ten le gyen eb ben se gít sé günk re!
Bar csa Ist ván 

bács fa lu si evan gé li kus lel kész
For rás: evan ge li kus.net

Száz éve halt meg Bor csa Mi hály bács fa lu si lel ki pász tor
El ső al ka lom mal osz tot ták ki a Bor csa Mi hály-dí jat az er dé lyi Bács fa lu ban



A Jé zus szü le té se kö rü li ese mé -
nyek szá munk ra most annyi ban ér -
de ke sek, hogy a ben nük elő for du ló
sze mély- és tárgy ne vek je len té sé -
nek is me re te el mé lyí ti tu dá sun kat. 

Jó zsef fel kell kez de nünk. Má té
és Lu kács evan gé li u má ban ki ke rül -
he tet len a ne ve: őt szó lít ja meg az
an gyal, és ne ki je len ti, hogy Má ria
„fi út fog szül ni” (Mt 1,21). Ő in dul
út nak ál dott ál la pot ban le vő je gye -
sé vel, hogy az Au gus tus ren del te
össze írá son részt ve gyen (Lk 2,3).

Jó zsef
Ne ve ere de ti leg Jó zéf, Jo ze fél, ez
azt je len ti: „Is ten gya ra pít son”
vagy „Is ten ad jon hoz zá” (tud ni il -
lik még egy fi út). Ezért ne vez te
Rá hel is a gyer me két Jó zsef nek,
mert ri vá li sa, Lea irigy ke dé se el le -
né re ő is anya lett, és Is ten el vet te
ró la a gyer mek te len ség gya lá za tát
(1Móz 30,22–24). 

Má té igaz em ber nek ne vez te Jó -
zse fet (1,19), aki a Dá vid há zá ból és
nem zet sé gé ből szár ma zott (Lk
2,4). Ő volt az el ső, aki nek Is ten
an gya la meg hir det te a fiú szü le té -
sét. Ná zá ret ből va ló volt, és ott
kéz mű ves ként élt. „Hát nem az ács
fia ez?” – hang zott a hi tet len kér -
dés, ami kor Jé zus kí sé re té vel egy -
szer vissza tért a vá ros ba, ahol fel -
ne vel ke dett (Mt 13,55). 

Fur csáll hat juk, hogy Jó zsef ne ve
Márk evan gé li u má ban elő sem for -
dul. Apok rif (a Bib li á ban nem sze -
rep lő) ira tok ko ro sabb nak tart ják,
aki Jé zus szen ve dé se és meg fe szí -
té se ide jén már nem is élt. Két ség -
te len, hogy a szü le tés tör té ne ten
kí vül a to váb bi ak ban már nincs
sze re pe.

Má ria
Jé zus any ja sok kal in kább a kö -
zép pont ban áll, fő leg Lu kács nál.
Ne ki – és nem Jó zsef nek – je len ti
be az an gyal, hogy „ke gyel met ta lált
az Is ten nél”, mert meg szü li a „Ma -
gas sá gos Fi át” (Lk 1,30–33). 

Má ria ne ve a hé ber Mir jam gö -
rö gö sí tett for má ja. Je len té se: „ke -
se rű”, „el len ál ló”. 

Mir jam az Ószö vet ség egyik is -
mert sze mé lyi sé ge, Mó zes és Áron
nő vé re. Pró fé tá nak te kin tet ték, és
Is tent di cső í tő éne két – az Ószö vet -
ség leg ré gibb him nu szát (2Móz
15,20 kk.) – szí ve sen éne kel ték.
Ám lep rá val bün tet te meg Is ten,
mert Áron nal együtt meg fedd te
Mó zest, ami ért egy kú si lánnyal
kö tött há zas sá got (4Móz 12). 

Má ri át „ke gye lem mel tel jes nek”
ne ve zi az an gyal, aki re Is ten „rá te -
kin tett (szol gá ló lá nyá ra)”, mert vi -
lág ra hoz hat ja a Meg vál tót. 

Má ria vé gig kí sé ri fia út ját, fi -
gye li mun ká ját, szo mo rú, mert
sej ti fia rossz vé gét, ag gó dik mi at -
ta, és ott áll mint „a fáj dal mak any -
ja” fia ke reszt fá ja alatt is. Nem
mint el len ál ló, ha nem mint aki ről
a fia még a ke reszt fán csüng ve is
gon dos ko dott (Jn 19,25–27). 

Lu kács tól tud juk meg, hogy fia
menny be me ne te le után a ta nít vá -
nyok Má ri á val együtt vet tek részt
az imád ko zás ban – eset leg az ő je ru -
zsá le mi há zá ban (Ap Csel 1,12–14).

Gáb ri el
Őt küld te el Is ten, hogy tel je sít se
meg bí za tá sát: már Dá ni el nek, Za -
ka ri ás fő pap nak és most Má ri á nak
is hű en köz ve tí tet te Is ten üze ne -
tét. Ne vé nek je len té se: „Is ten em -
be re” vagy „Is ten erős”. 

Mi ká él lel együtt a fő an gya lok
kö zött tud ták őt a zsi dók.

Er zsé bet
Mi u tán el tá vo zott az öröm hírt
ho zó an gyal, Má ria si et ve ke res te
fel ro ko nát, Za ka ri ás fő pap fe le -
sé gét, Er zsé be tet a jú de ai he gyek -
ben (Lk 1,39). 

A hé ber El isá beth vagy El ise ba
név azt je len ti: „Is te nem, a tel jes -
ség” vagy „Is ten nek szen telt”. 

Er zsé bet idős kor ban szül te meg
fi át, Ke resz te lő Já nost, Jé zus út -
ké szí tő jét, akit Is ten nek szen telt.
Er zsé bet nek kö szön het jük a már
szin te szál ló igé vé lett mon da tot,
amellyel a be top pa nó Má ri át üd -
vö zöl te: „Ál dott vagy te az asszo -
nyok kö zött…”

Pász to rok
A gyer mek szü le té sé nek leg el ső
ta núi a bet le he mi pász to rok vol -
tak. Ne vük hé ber meg fe le lő je roé
vagy só mér. Nem ál lat te nyész tők -
ről van itt szó (ar ra a hé ber nyelv -
nek más ki fe je zé se van), ha nem
ki mon dot tan má sok ál tal rá juk
bí zott ál la tok őr ző i ről. Ez pe dig
bi za lom kér dé se volt, el annyi ra,
hogy a zsi dók ezt a „ran got” még
az Is ten re is át vit ték: „Az Úr az
én pász to rom, nem szű köl kö döm.”
(Zsolt 23,1) 

Már Ezé ki el pró fé tá nál ol vas -
hat juk, hogy Is ten nem volt meg -
elé ged ve né pe pász to ra i nak mun -
ká já val. Ezért üzen te ezt: „Egyet -
len pász tort ren de lek fö lé jük, hogy le -

gel tes se őket: szol gá mat, Dá vi dot.
…ő lesz a pász to ruk.” (Ez 34,23) 

En nek meg fe le lő en Jé zus sem
átal lot ta ma gát „jó pász tor nak” ne -
vez ni (Jn 10,11). Ko rai hí vei pe dig az
ő sze mé lyé ben lát ták be tel je sed ni az
ezé ki eli pró fé ci át. Ez an nál je len tő -
sebb, mert az ő ko rá ban a pász to rok -
ba ve tett bi za lom már igen csak meg -
in gott, és a pász tor sá got a leg meg ve -
tet tebb fog lal ko zá sok kö zé so rol ták. 

Bet le hem
Bet le hem ben szü le tett meg Jé zus.
A vá ros ne ve két szó ból te vő dik
össze: bé th „há zat”, le hem pe dig
„ke nye ret” je lent. Bet le hem te hát
a „ke nyér há za”. 

Ezt az ere de ti leg je len ték te len
te le pü lést Dá vid tet te is mert té.
Bet le hem kö ze lé ben van Rá hel sír -
ja. Már a Kr. u. 2. szá zad ban egy ott
ta lál ha tó bar lan got tar tot tak Jé zus
szü le té se he lyé nek, majd a 4. szá -
zad ban ide épí tet ték a Nagy Kons -
tan tin-fé le öt ha jós ba zi li kát. 

Va ló szí nű leg a vá ros ne vé re cé -
loz ha tott Jé zus, ami kor ma gá ról
azt mond ta: „Én va gyok az élet ke -
nye re…” (Jn 6,35)

Au gus tus
A ku ta tók nem na gyon tud nak mit
kez de ni a nép szám lá lás sal, ame lyet
Au gus tus ró mai csá szár ren delt vol -
na el. Vi szont az evan gé li u mi tu dó -
sí tá sok olyan össze írás ról be szél -
nek, amely nek az volt az ér tel me,
hogy adó be haj tás cél já ból ve gyék

fel a há zak, föl dek, ipa ri vál lal ko zá -
sok tu laj do no sa it a ka tasz ter be. Ha
te hát Jó zsef nek Bet le hem be ezért
kel lett el men nie, ak kor ott in gó sá -
gai le het tek. Nem áll te hát, hogy a
„szent csa lád” sze gény lett vol na. 

A csá szár ne vé nek je len té se:
„ma gasz tos”, „di cső sé ges”. Au -
gus tus hosszú ural ko dá sa alatt bé -
ke ural ko dott: pax Au gus ta. Vol -
tak tar to má nyok, me lyek há lá ból
ezért a csá szárt még „is ten nek”,
sőt „evan gé li um nak” is ti tu lál ták. 

Dá vid
Jé zus a Dá vid nem zet sé gé ből szár -
ma zott. Dá vid ne vé nek je len té se:
„sze re tett”, „fő úr”. Ez Iz rá el leg na -
gyobb ki rá lyá nak ne ve, aki Isai fi a -
ként Bet le hem ben szü le tett. Éle te
igen nyug ta lan, sok-sok hul lám zást
mu tat. Dá vi dot né pe má ig tisz te li.
Is ten azon ban még sem en ged te
meg, hogy ne ki temp lo mot épít sen. 

Jé zus sze mé ben is na gyon fon -
tos volt Dá vid tól va ló szár ma zá sa.

Si me on és An na 
Az ő ne vü ket már csak azért is
meg kell em lí te nünk, mert ott vol -
tak Jé zus be mu ta tá sá nál. Si me on

ne ve „meg hall ga tást” je lent. An na
a hé ber Han ná név meg fe le lő je,
je len té se „ál dott”. Mind ket ten
vár ták az üd vös sé get, s ami kor a
gyer me ket kéz be vet ték, ál dot ták
Is tent, hogy ígé re te it eb ben a
gyer mek ben be vál tot ta. 

Hosszú szá za do kon át ma rad tak
meg Si me on utol só, bol dog sza vai,
sőt az egy ház li tur gi á já ban má ig is
elő ke lő he lyet fog lal nak el: „Most
bo csá tod el, Uram, szol gá dat be szé ded
sze rint bé kes ség gel, mert meg lát ták
sze me im üd vös sé ge det…” (Lk 2,29)

A nap ke le ti böl csek
A gyer mek – ál ta lunk „nap ke le ti
böl csek nek” vagy „ki rá lyok nak”
ne ve zett – el ső lá to ga tói va ló szí nű -
leg a csil la gok já rá sá val fog lal ko zó
tu dós em be rek vol tak. A gö rög Új -
szö vet ség má gu sok ról szól (a má gus
nem té vesz ten dő össze a va rázs -
lók kal, aszt ro ló gu sok kal, aki ket a
Bib lia el ítél). Hogy ara nyat, töm -
jént, mir hát hoz tak az új szü lött nek
aján dé kul, azt Má té evan gé lis tá tól
tud juk. De a Gás pár, Meny hért és
Bol di zsár ne vet csu pán a ké sőb bi,
ke gyes ko rok ag gat ták rá juk.

Gé mes Ist ván

Mi a ne ve?
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Rejt vény – ki ről van szó?
Va la ki, aki „za var ta la nul el jut a leg gaz da gabb tar to mány ba is, és olyat
tesz, ami lyet sem elő dei, sem ősei nem tet tek”. A vá lasz Dá ni el pró fé ta
köny vé ben ta lál ha tó.

„Íme, egy fi a tal nő te her ben van, és fi -
út fog szül ni, és Im má nu él nek ne ve -
zik el.” (Ézs 7,14)

„Im má nu él” azt je len ti: ve lünk
az Is ten – ír ja Má té evan gé lis ta,
ami kor idé zi Jé zus szü le té sé nek
be je len té se kap csán a fen ti ézsa i á -
si pró fé ci át. Im má nu el Jé zus
egyik ad ven ti ne ve te hát.

Ve lünk van, az az kö zöt tünk van
az Is ten. Nem is me ret len szá má ra,
mit je lent em ber nek len ni. Jé zus
több mint har minc évet élt va ló sá -
gos em ber ként a föl dön, ezért nem
kí vül ál ló a te rem tő Úr. Nem kí vül -
ről és fe lül ről, de mint kö zü lünk
va ló be lül ről és a ma gunk szint jén
vizs gál ja kér dé se in ket. 

Nincs jo gom azt mon da ni: „Ne
szólj be le, nem ért hetsz hoz zá!” S
azt sem: „Le he tet lent kö ve telsz
tő lem, Uram!” Hi szen Jé zus na -
gyon ne héz em be ri sor sot vál lalt:
ár tat la nul vá dol ták, és ke gyet le -

nül meg kí noz ták, né pe ki ta gad ta,
és az ide gen ha ta lom nak ki szol -
gál tat va fe szí tet te ke reszt re. Cse -
rél nénk-e sor sá val? Mennyi vel el -
vi sel he tőbb a ma gun ké!

Ve lünk van Is ten Jé zus Krisz tus
ál tal, az az ben nünk, kö zöt tünk és
ál ta lunk egy há zá ban, amely „tes -
té nek” mai meg je le né si for má ja.
Ő az egy ház fe je, mi pe dig tag jai
va gyunk ne ki is, egy más nak is. 

Min den ki meg ta pasz tal hat ta már
a Krisz tus-test va ló sá gát. Tar to -
zunk va la ho vá, Krisz tus ál do za ta
ré vén egy kö zös cél ál tal össze ko -
vá csolt kö zös ség be. Sok fé lék va -
gyunk, de ab ban egyek, hogy aka -
ra tá ból va gyunk a vi lá gon, s ke -
gyel mé ből az örök ké va ló ság fe lé
me ne te lünk. Ő pe dig min dig itt
van kö zöt tünk. 

Ter het hor doz tunk, s egy szer
csak mel lénk áll tak is me rő sök
vagy is me ret le nek, se gí tet tek.

Moz du la tuk Krisz tus moz du la ta
volt. Ész re vet ték gon dun kat-bá -
na tun kat, meg vi gasz tal tak: sza vuk
krisz tu si szó volt. S csak az Úr is -
ten a meg mond ha tó ja, mennyi
imád ság szállt fel ér tünk a Krisz -
tus-test tag ja i tól a trón já hoz!

Im má nu él – Jé zus Krisz tus ban
ve lünk az Is ten! Ve lünk, s raj tunk
ke resz tül min den ki más sal is. Le -
gyen Is ten né pé nek egy mást hor -
doz ni tu dó éle te! Jár junk nyi tott fül -
lel, hall juk meg az em be rek sí rá sát,
pa na szát, s vi gasz tal junk Jé zus sza -
vá val! Ő ma ga ad kel lő erőt ah hoz,
hogy ne vé ben fel emel jük az el eset -
tet, cél hoz se gít sük az el té ved tet.

Id. Zász ka licz ky Pál

Az írás ere de ti leg A vá ra ko zás meg -
szen te lé se cí mű, a Har mat Ki adó
gon do zá sá ban 2005-ben meg je lent
kö tet ben ol vas ha tó.

AZ ÉLET KE NYE RE

Kö zöt tünk az Is tenEgyed Eme se

Kö nyör gés
a gyar lót aki újabb mér get for ral
a nem le vő ket és az el me nő ket
a le ta rolt a ki fosz tott er dő ket
a sár ká nyok tól lan ka dó erő ket
az itt fe lej tett szik kadt nagy szü lő ket
a temp lom fe le vi vő kis ut cá kat
a szél bé lel te ag gó is ko lá kat
az ap ró pén zen meg vett ke nye ret
a kor mo so dó le ve gő eget
az ott ho ni vi zek leg éde sebb jét
a két ség be eset tek örök ke reszt jét
az el pusz tult s szü le tő köny ve ket
az ál mot amit lát a kis gye rek
a ha jót amely a zá tony fe le fut
a fé lel mé be hor gony zott fa lut
bot ló be szé dünk sá padt re mé nyünk
a jót a rosszat amit meg kell ér nünk

áldd meg Is ten ka rá cso nyod dal
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Ked ves Pet ra!
Nagy öröm mel és él ve zet tel ol va -
som a Múlt idé ző cí mű dol go za to -
dat. Fel lel ke sí tett az írá sod. Egy -
re ke ve seb ben va gyunk már élő
ta núi en nek az idő szak nak.

Va ló ban az éb re dés nyo mán ke -
rül tek a leg töb ben ak kor tájt a teo -
ló gi á ra. Még olya nok is, akik en -
nek nem vol tak a tu da tá ban. Az a
„moz gás”, amely át ha tot ta az egy -
há zun kat, so dor ta őket is Sop ron -
ba. A 20. szá zad ban a mi év fo lya -
munk volt a leg né pe sebb a teo ló gi -
án. Ha jól em lé ke zem, negy ven -
ket ten kezd tünk, és hu szon né gyen
vé gez tünk. A gyé mánt dip lo mát is
még ti zen né gyen ér tük meg.

A teo ló gia szel le mi sé ge ál lan dó -
an vál to zott. Az idé zet, me lyet
1946-ból kö zölsz a „szom bat he -
lyi ek ről”, a mi időnk ben már nem
volt ér vé nyes. Mi er ről 1948-ban
már sem mit nem hal lot tunk.
(Tud ni il lik hogy két szél ső sé ges irány -
zat kö zött lét re jött egy har ma dik, kö -
zép utas, az úgy ne ve zett „szom bat he -
lyi” irány. – A szerk.)

Az vi szont szá munk ra is ha -
ma ro san ki de rült, hogy kü lön -
fé le cso por tok van nak a teo ló -
gi án. Vol tak az úgy ne ve zett
„ha bo sok” vagy „pi e tis ták”.
Eze ket a ma gyar lel ki éb re dés
in dí tot ta a teo ló gi á ra. Rend kí -
vü li ve he men ci á val kép vi sel ték
az evan gé li um ügyét. Nem vol -
tak min den ki ál tal el fo ga dott
tár sa ság, így ez a „ha bos” jel ző
egy ér tel mű en pe jo ra tív volt.

Né há nyan vol tak az evan gé li -
kus evan gé li zá ci ó hoz tar to zók, s
volt a mi ra di ká lis (bet há ni ás),
zárt kö zös sé gi cso por tunk. Ez a
kö zös ség nem csak teo ló gu sok ból
állt, „ci vil” tag jai is vol tak. A mi
te kin té lyes lét szá mú év fo lya -
munk kal az éb re dé si ek ará nya
meg nö ve ke dett a teo ló gi án. Úgy -
annyi ra, hogy az evan gé li u mi fi a -
ta lok let tek az el kö vet ke ző évek
meg ha tá ro zó em be rei. (Az el ső
„for ra dal mi” tet tünk az volt, hogy
meg ta gad tuk a ba goly vizs gát. Az
atyák fel vol tak há bo rod va, hogy
meg mer tünk sza kí ta ni egy „ősi”
tra dí ci ót. Meg mer tük sza kí ta ni,
mert mél tat lan, meg alá zó és dur va
cir kusz nak tar tot tuk az egé szet.) 

Na gyon okos, kép zett em be -
rek kel gya ra pod tunk. Az év fo lya -
munk ba olyan jó ké pes sé gű és fel -
ké szült le á nyok és fi úk jöt tek,
akik nek a tu dá sát, in tel li gen ci á ját
a fel ső sök nek is tu do má sul kel lett
ven ni ük, és aki ket már nem ke zel -
het tek le. Ők szel le mi leg is mél tó
tár sai vol tak az atyák nak. 

Volt egy tisz tes cso port, amely a
re for má to ri teo ló gi át kép vi sel te a
kol lé gi um ban. En nek tag ja it mi or -
to dox lu the rá nu sok nak ne vez tük
el. Ve lük szót ér tet tünk, kö zel
érez tük ma gun kat hoz zá juk. Időn -
ként szem be sí tet tük egy más sal a
teo ló gi ai lá tá sun kat. 

Mi ak kor sem mi kép pen nem ér -
tet tük és nem is tud tuk el fo gad ni
Lu ther nek a na pon kén ti meg té rés -
ről mon dott gon do la ta it. Vagy
meg tér tél, vagy nem. A do log ilyen
egy sze rű – gon dol tuk és val lot tuk.
Ha meg tér tél, ak kor Is ten gyer me -
ke vagy. Ha nem, ak kor nem. Nem
jöt tünk ak kor még rá, hogy a ke -
resz tény élet ről csak pa ra do xo -
nok ban le het be szél ni. Sa ját és má -
sok ku dar ca i ból és bu ká sa i ból kel -
lett meg ta nul nunk, hogy egyes-
egye dül ke gye lem ből él he tünk.

A teo ló gu sok kö zött az után volt
egy li be rá lis cso port is. Ak kor még
ezt az el ne ve zést nem hasz nál tuk,
most így utó lag al kal ma zom rá juk.
Két irány za ta volt en nek a tár sa -
ság nak. Az egyi ket ér de kel te a teo -
ló gia, de csak úgy, mint tu do mány.
Va la hol a hi tet nem érez tem a hoz -
zá ál lá suk ban. A má sik tár sa ság link
volt. Ezt a né hány fi út a szó ra ko -
zás, az ivá szat ér de kel te el ső sor -
ban. Ha teo ló gi á val fog lal koz tak,
ak kor üres és fe les le ges vi tat ko zá -
so kat pro vo kál tak. 

A fel so rol ta kon kí vül vol tak a
„ma gá nyos far ka sok”, vagy ta lán
pon to sabb, ha azt írom: „ma gá -
nyos bá rány kák”. Ők nem tar toz -
tak egyik cso port hoz sem. Ke res -
ték ön ma gu kat, és ke res ték a he -
lyü ket az egy ház ban. So kan vol -
tak kö zü lük bi zony ta la nok, akik
nem tud tak sem mi fé le el hi va tott -
ság ról. A leg kü lön fé lébb okok ból
ke rül tek a teo ló gi á ra. Ezek több -
sé ge az évek so rán le mor zso ló -
dott. De vol tak, akik a teo ló gi án
ju tot tak hit re. Má sok a szupp li ká -
ci ós szol gá la tok kap csán éb red tek
rá el hi va tott sá guk ra.

* * *

Úgy lá tom, el ső sor ban Vá mos Jó -
zsef írá sá ra tá masz kodsz. Ő au ten -
ti kus sze mély, hisz tag ja volt an -
nak a „lá za dó”, nyug ta lan cso -
port nak, amely nek ve ze tő je és
hang adó ja Sze be ré nyi Ta más volt.
Ez a tár sa ság va ló ban Fer di nánd
Ist ván lel kész kö rül cso por to sult.
Vá mos is oda tar to zott, de ő ta lán
in kább Pál fy be fo lyá sa alatt állt.
Re mek heb ra is ta volt, így ter mé -
sze tes, hogy ő lett Pál fy fa mu lu sa.
(Pál fy Mik lós az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia dé ká ni tisz tét töl töt -
te be 1952-től kezd ve. – A szerk.)

Fer di nánd Ist ván igen ér de kes
em ber volt. Azt a dol go za tod ból
tud tam meg, hogy Stras bourg ban
a li be rá lis teo ló gia ha tott rá. Mi
nem tar toz tunk a „ta nít vá nyi kö -

ré hez”, de jár tunk a fi lo zó fi ai sze -
mi ná ri u má ra. Az volt az ál lás pon -
tunk, hogy azért, mert pi e tis ták
va gyunk, nem zár juk be ma gun -
kat ön ként get tó ba. Igen is, min -
den ér de kel ben nün ket, és min -
den jó do log ban szí ve sen ve szünk
részt. A sze mi ná ri u mo kon hoz zá
is szól tunk az ak tu á lis té má hoz.
Ez azon ban nem tet szett a kör
tag ja i nak. Ez a za var ért he tő volt.
Mi a vé le mé nyün ket a meg győ ző -
dé sünk, a hi tünk alap ján fo gal -
maz tuk meg.

A kap cso la tunk nak volt egy ke -
ve sek ál tal is mert hát te re is. 1949
őszén, ami kor Fer di nánd át vet te
Pody bá csi (Pod ma nicz ky Pál, a val -
lás tu do má nyok dok to ra – a szerk.)
órá it, ke vés ide je ma radt a gyü le -
ke ze ti szol gá lat ra. (Bal fi lel kész is
volt.) Fel ke re sett ben nün ket – a
mi na gyon ra di ká lis pi e tis ta kö zös -
sé gün ket –, és kér te, hogy se gít -
sünk a szol gá la tok ban. S ak kor mi
1949 őszé től 1951 nya rá ig a bal fi
gyü le ke zet min den szór vá nyát
gon doz tuk. 

Én Fer tő rá kos ra jár tam egy er -
dő mér nök ta nár se géd ba rá tom mal.
(A va ká ció ide jén ez az er dő mér -
nök tar tot ta az is ten tisz te le te ket.)
Fer tő rá ko son min den va sár nap
tar tot tunk a re for má tus ima ház ban
is ten tisz te le tet, gyer mek- és if jú sá -
gi, va la mint kon fir man du sórát. Lá -
to gat tam is a hí ve ket. 

A ki te le pí tés után a „pon cich te -
rek” ma ra dé ka rend kí vül el ke se -
re dett volt. So kan ön gyil ko sok

let tek. A há za ik ba sza bol csi,
bé ké si nincs te le ne ket te le pí tet -
tek. Azok fog lal ták el az ut cai
szo bá kat, s a volt tu laj do no sok
a hát só szo bá ba vagy a nyá ri
kony há ba hú zód tak. 

A kül ső kö rül mé nyek sem
vol tak vi gasz ta ló ak. Ál lan dó an
iga zol tat tak ben nün ket. Fer tő -
rá kos pon to san a ha tár mel lett

fe küdt. Nyü zsög tek az ávó sok. 
Mi Fer di nán dot tisz tel tük és

sze ret tük. Az egyik fi lo zó fia órán
tő le hal lot tam kri ti kai ér té ke lést a
mar xiz mus ról mint fi lo zó fi ai
irány zat ról. Ő volt az egyet len,
aki bí rál ni mert.

* * *

A kí nai kül dött ség, ame lyet Ting
püs pök (Ang li á ban ta nult ang li -
kán lel kész, aki ak kor az ál la mi lag
„össze ol vasz tott” pro tes táns egy -
ház nak volt a püs pö ke) ve ze tett,
nem csak a teo ló gi án oko zott bo -
nyo dal mat. Má sutt is olyan meg -
jegy zé se ket tet tek, me lyek nyo -
mán több lel kész nek is kel le met -
len sé ge szár ma zott. 

Az volt az em ber be nyo má sa,
hogy ezek a kí na i ak nem is pa pok,
ha nem a szo ci a lis ta esz mék pro -
pa gá to rai. Ma ga biz to sak vol tak.

Ting az után új ra el jött Ma gyar -
or szág ra az úgy ne ve zett kul tu rá -
lis for ra da lom tíz éve után. Nem
le he tett rá is mer ni. A szen ve dés -
ben, ame lyen ke resz tül men tek,
meg tört. Sze rény lett. S el mond -
ta, hogy nyom ta tás hí ján kéz zel
má sol gat ták a Bib li át, és úgy hasz -
nál ták a szol gá lat ban. Az egy ház
éle te a „föld alá” kény sze rült.

Is ten áld jon, és te gye ered mé -
nyes sé mun ká dat, szol gá la to dat!
Sze re tet tel:

Pin tér Kar csi bá csi

Múlt idé ző – 
avagy az érem má sik ol da la 
Az evan gé li kus lel kész kép zés tör té ne te két rend kí vü li ál la pot kö zött
(1945–1956)

Az Úti társ ol va sói a lap idei szá ma i ban foly ta tá sok ban ol vas hat tak az
al cím ben meg je lölt té má ról. A ref le xi ók alap ján a ta nul mány szer ző je
– e so rok író ja – úgy ítél te meg, hogy ér de mes len ne mind ez zel to vább
is fog lal koz ni: mond ják el az érin tet tek is em lé ke i ket, gon do la ta i kat,
ész re vé te le i ket. An nál is in kább, mert a szer ző – élet ko ra okán – nem
le he tett ré sze se a le írt ese mé nyek nek, csu pán a fenn ma radt jegy ző -
köny vek re és fel jegy zé sek re hi vat koz ha tott. Ha mar ki de rült, hogy –
mint min dig – az érem nek má sik ol da la is van. Áll jon itt te hát egy le -
vél ben kül dött szub jek tív vissza em lé ke zés. Sze mé lyes hang vé te lét
ma gya ráz za, hogy író ja, id. Pin tér Ká roly a ta nul mány szer ző jé nek
kon fir má ló lel ké sze volt. (Szűcs Pet ra)

A cí mül írt idé zet Ne mes Nagy Ág -
nes től va ló, és a Ka lá ka együt tes is
meg je len te tett ezen a cí men a
nyolc va nas évek vé gén egy al bu -
mot, mely a mai na pig nagy nép -
sze rű ség nek ör vend. 

Ka rá csony. Tár gyak. Ho gyan is
füg ge nek ezek össze? Hát per sze,
az aján dé kok kap csán. A nap ke le -
ti böl csek is tár gya kat vit tek a kis -
ded Jé zus hoz: ara nyat, töm jént,
mir hát. Ahogy mon da ni szok tuk,
en nek em lé ké re aján dé koz zuk
meg mi is egy mást ka rá csony kor.
Több nyi re tár gyak kal. 

„Mit kérsz ka rá csony ra?” –
tesszük fel egy más nak gyak ran a
kér dést no vem ber vé ge kö rül. Vér -
mér sék let től, kor tól és sok más té -
nye ző től füg gő en a kö vet ke ző jel -
leg ze tes vá la szo kat le het hal la ni: 

– Jaj, min de nem meg van, nem
jut sem mi eszem be.

– Ugyan már, er re a kis idő re
mi nek ne kem bár mi is…?

– Épp el rom lott a por szí vóm/té -
vém/mo só gé pem, szük sé gem len -
ne egy új ra…

– In kább él ményt sze ret nék,
úgy is te le a la kás kü lön fé le fe les le -
ges tár gyak kal.

Hogy is van ez? „Az én szí vem -
ben bol do gok a tár gyak.” Biz tos?
Most ak kor sze ret jük a tár gya kat,
vagy nem? Fur csa kér dés ez. Mert
egy fe lől mind nyá jan iri gyel jük a
tár gya kat: leg több jük sok kal ke -
vés bé sé rü lé keny, mint mi ma -
gunk, sok kal ke vés bé mu lan dó,
ge ne rá ci ó kon át íve lő. 

Per sze, le het mon da ni pél dá ul,
hogy „a mo bi lo mat nagy va ló szí nű -
ség gel túl élem”, még is: az al kat ré -
szei biz to san ké sőbb bom la nak le,
mint amennyi idő re én szá mít ha tok
itt a föl dön. Sok szor za var nak is tár -
gyak. Gát jai a rend nek, az em ber el -
vész kö zöt tük. Nem egy for mán

ítél jük meg a fon tos sá gu kat: ami va -
la ki nek lét fon tos sá gú, az a má si kat
ha lál ra ide ge sí ti. Sok szor te hát
konf lik tu sok for rá sá vá is vál nak. 

Ugyan ak kor nél kü löz he tet le nek.
Gon dol junk csak ar ra, mi tör tént is -
ko lás ko runk ban, ami kor fel sze re -
lés nél kül ál lí tot tunk be az órá ra: ki -
szol gál ta tott ság, „bé na ka csa” ef -
fek tus, szú rós pil lan tá sok. De
szám ta lan szor ta pasz tal juk ma is a
tár gyak min den ha tó sá gát. Az előbb
em lí tett mo bi los pél dá nál ma rad va:
ki vel ne for dult vol na elő, hogy ott -
hon fe lej tet te, ezért tel je sen el ve -
szett nek érez te ma gát? 

Ak kor hát nem bol do gok? Ta lán
épp ilyen kor, ka rá csony kor ér de -
mes má s néző pont ból is szem ügy -
re ven ni a tár gya kat. 

Egy tárgy em lé kez tet. Ré gi, ked -
ves ro ko nok ra, ba rá tok ra. Egy
tárgy vall: sza vak he lyett is. Sok -
szor nem is a funk ció, ha nem ma -
ga az ob jek tum, a tárgy lét is elég
ah hoz, hogy vall jon. Egy tárgy –
ön ma gá ban is sok szor – meg ör ven -
dez tet. Mert olyas mi, ami kö zel áll
a szí vünk höz. Ami egy ki csit „mi
ma gunk” is. A ré szünk. 

A tár gyak nem bol do gok. Hogy
is le het né nek azok, ami kor csak
tár gyak? Ne mes Nagy Ág nes na -
gyon ta lá ló an fo gal maz ta meg: a
szí vem ben bol do gok. Ben nem
azok. En gem tesz nek az zá. Csak
rá erő sít, rá se gít, hogy re zo nál ni
tud jak a ben nem lé vők re. De er re
csak az ké pes, aki akár ma gá ról a
tárgy ról is ké pes len ne le mon da ni
azért, hogy az a szí vé ben él hes sen.

Ka rá csony fontos üze ne tét sok -
szor hall juk, jól is mer jük, de a cél -
ját sok szor el fe lejt jük: azért aján -
dé koz zuk meg egy mást, mert az
aján dé kok val la nak, em lé kez tet -
nek, meg ör ven dez tet nek. 

– gé pé né – 

„Az én szí vem ben
bol do gok 
a tár gyak…” (?)

Ado mány
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a kö vet ke ző ado mányok ér -
ke ztek:

• Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet – 1000 eu ró
• Siklósi Evangélikus Egyházközség – 10 000 forint

Kö szön jük a tá mo ga tást! 
La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak költ sé ge i hez sze re tet tel vár juk ol -
va só ink tá mo ga tó ado má nya it a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu -
da pest, Ra if fe i sen Bank 12010886–00146767–00100002 szám la szám ra. 
(Kül föld ről: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002)

Áldott karácsonyt!

Az Útitárs minden kedves olvasójának áldott karácsonyt és boldog új
évet kíván a szerkesztőség.
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Va ti kán vá ros. A pá pa tár gyalt
Mah múd Abb ásszal, a pa lesz tin el -
nök kel, aki szent föl di lá to ga tás ra
hív ta meg őt. Üd vö zöl ték a pa -
lesz tin–iz ra e li tár gya lá sok új ra in -
dí tá sát, ab ban a re mény ben, hogy
azok „tar tós és igaz sá gos” ered -
ményt hoz hat nak.

Va ti kán vá ros. Fe renc pá pa fo -
gad ta a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség kül dött sé gét. Ez al ka lom mal
fel hív ta a ka to li ku so kat és a lu the -
rá nu so kat, hogy tisz tes sé ge sen
dol goz zák fel bű ne i ket, ame lye ket
a re for má ci ó val kap cso lat ban egy -
más el len el kö vet tek. Az öt ven
éve fenn ál ló evan gé li kus – ró mai
ka to li kus kö zös bi zott ság mun ká -
ját foly tat ni kell, a pasz to rá lis
mun ká ban ki kell egé szí te ni egy -
más te vé keny sé gét, és a „lel ki öku -
me né” épí té sé be sem sza bad be le -
fá rad ni. Ezek ké pez he tik a „tel jes
kö zös ség fe lé ve ze tő út lel két”.

Cse la, Grú zia. Hu szon négy mé -
ter ma gas mi na re tet „csem pész -
tek” be musz li mok Tö rök or szág -
ból, és egy ma gán ház ud va rán
akar ták fel ál lí ta ni en ge dély nél kül.
A he lyi ha tó sá gok a mű ve le tet le ál -
lí tot ták. A tor nyot szét sze dő mun -
ká so kat musz li mok le ro han ták és
bán tal maz ták, amíg le nem tar tóz -
tat ta őket a rend őr ség. E jú ni u si in -
ci dens óta már negy ven össze tű zés
volt az or szág ban musz li mok és or -
to do xok kö zött. A to váb bi konf -
lik tu sok el ke rü lé sé re or szá gos
szin ten ke resz tény–musz lim ta ná -
csot szer vez nek.

Minszk, Fe hé rosz or szág. Ke -
resz te lő Já nos Teo ló gi ai Fő is ko la
né ven elő ször nyit hat ja meg ka pu -
it egy ró mai ka to li kus in téz mény
az or szág ban. Fő cél ja a teo ló gus -
kép zés, a fi lo zó fia és kom mu ni ká -
ci ós tu do má nyok ok ta tá sa. A nagy
több sé gé ben or to dox la kos ság egy
ti ze de ró mai ka to li kus.

Moszk va, Orosz or szág. Egy -
for ma terv alap ján kí ván hat száz
új temp lo mot épí te ni az Orosz
Or to dox Egy ház. Ezek egy har -
ma da a fő vá rost gaz da gí ta ná.

Ber lin, Né met or szág. Ami óta
há rom száz af ri kai me ne kült be le -
ful ladt a ten ger be, egy re han go -
sabb a kö ve te lés, hogy az Eu ró pai
Unió gon dol ja át tel je sen ed di gi

me ne kült ügyi és ha tár őr zé si po li -
ti ká ját. Tűr he tet len, hogy a gaz -
dag Eu ró pa ka pui előtt tör tén je -
nek ilyen tra gé di ák.

Lon don, Ang lia. A Walk Free
Fo un da ti on (Járj Sza ba don Ala -
pít vány) ne vű szer ve zet fel mé -
rést vég zett száz hat van két or -
szág ban, és meg ál la pí tot ta, hogy
vi lág szer te har minc mil lió ál do za -
ta van a mo dern rab szol ga ság nak.
Mil li ó kat tesz rab bá az em ber -
csem pé szet, a kény szer mun ka, a
há zas ság kény szer, pros ti tú ció és
az adós ság csap da.

Ka i ró, Egyip tom. Az egy ko ri
Ró mai Bi ro da lom élés kam rá ja, a
mai Egyip tom ga bo na szük ség le -
té nek fe lét be ho za tal ból kény te -
len fe dez ni. Az UNES CO sze rint
az or szág mintegy 88 mil lió la ko -
sá nak har minc szá za lé ka anal fa bé -
ta, és hu szon öt szá za lék él a sze -
gény sé gi kü szöb alatt. A la kos ság
lé lek szá ma éven ként 1,6 mil li ó val
gya ra po dik. A vi lág leg ül dö zöt -
tebb ke resz tény kö zös sé ge pe dig
az egyip to mi kopt egy ház, amely
a né pes ség tíz szá za lé kát ad ja.

In do né zia. A tor a ja nép törzs
evan gé li kus egy há za idén ün ne -
pel te fenn ál lá sá nak szá za dik év -
for du ló ját. Mu sa Sa lu su egy ház el -
nök sze rint a misszi o ná ri u sok
száz év vel ez előt ti meg je le né se
né pük tör té nel mé nek leg fon to -
sabb ese mé nye volt.

Mün chen, Né met or szág. Egy
ba jor mű vész nyolc van mé ter ma -
gas Krisz tus-szob rot ter vez. Ben ne
len ne egy dóm temp lom, amely nek
a be já ra ta fö lött ez áll na: „Meg halt
az egy ház? Él jen az egy ház!”

Dél-Szu dán. A mint egy két év -
vel ez előtt ön ál ló sult af ri kai ál lam
még min dig nagy ne héz sé gek kel

küzd. Az eu ró pai ke resz té nyek -
nek kel le ne erő tel je seb ben tá mo -
gat niuk, hi szen az or szág la kos sá -
gá nak ki lenc ven szá za lé ka ke resz -
tény; kö zü lük mint egy ki lenc mil -
lió ró mai ka to li kus és ang li kán, a
töb bi ki sebb fe le ke ze tek hez tar -
to zik. Eu ró pai ke resz tény se gély -
szer ve ze tek vi se lik a ter he ket az
ok ta tás, egész ség ügy és me ző gaz -
da ság te rü le tén.

Pá pua Új-Gui nea. A par la ment
úgy ha tá ro zott, hogy nép sza va zást
kell tér ta ni ar ról, meg tilt sák-e a ke -
resz tény sé gen kí vü li más val lá sok
mű kö dé sét az or szág ban. Pe ter
O’Ne ill mi nisz ter el nök ka pott meg -
bí zást, hogy szer vez ze meg a re fe -
ren du mot. A ró mai ka to li kus egy -
ház „ab szurd nak” ne vez te a ter vet,
a lu the rá nus egy ház (a több ség)
még nem fog lalt ál lást. 

A mi nisz ter el nök így sze ret né a
va rázs lás szé dü le tes el ter je dé sét
meg fé kez ni. Pa na szol ja, hogy
még a Nyu ga ton kép zett pap ja ik
is hisz nek a va rázs lás ban, sőt gya -
ko rol ják is. Az el múlt évek sok ha -
lá los ki me ne te lű va rázs lá sa után
el tö röl ték ugyan a „va rázs lás tör -
vényt”, ez zel szem ben be ve zet -
ték a ha lál bün te tést. 

Ber lin, Né met or szág. Az Ame -
ri ká ban és más an gol szász or szá -
gok ban di va tos „hal lo ween já rás”
egy re erő seb ben ter jed Né met or -
szág ban – a pro tes táns re for má -
ció ün nep és a ka to li kus min den -
szen tek ün ne pe ká rá ra. Az evan -
gé li ku sok sze rint az ügyes stra té -
gia nem az el len ke zés, ha nem a
rész vé tel: ton na szám ra gyár tot -
tak az idén „Lu ther cu kor kát” és
„Lu ther kek szet”, és osz to gat ták
a kis há za ló „vám pí rok nak” és
„szel le mek nek”. Re mél he tő leg
meg fe le lő szö veg kí sé re té ben!

Erit rea. Eb ben az év ben már
hu szon öt fog va tar tott ke resz tény
halt meg a bör tö nök ben – utol só -
ként egy har minc éves asszony,
aki nek nem nyúj tot tak or vo si se -
gít sé get, mert nem ta gad ta meg a
hi tét. A Hilfs ak ti on Märty rer -
kirche fe le ke ze tek fö löt ti se gély -
szer ve zet sze rint 2002 óta több
mint két ezer ke resz tényt tar tóz -
tat tak le, el ső sor ban ang li ká no kat.
Ka to nai tá bo rok ban, föld alat ti
bör tö nök ben vagy ha jó kon té ne -
rek ben tart ják őket fog va, min den
tár gya lás nél kül. Erit rea mint egy
öt mil lió la ko sá nak fe le musz lim,
negy ven hét szá za lé ka ke resz tény.

Da masz kusz, Szíria. A da -
masz ku szi szír or to dox pat ri ar -
chá tus sze rint a kö ze li Sa dad vá -
ro sá ban két tö meg sír ban negy -
ven öt ha lot tat fe dez tek fel – a
meg gyil kol tak kö zött nők és gyer -
me kek is vol tak. Ok tó ber kö ze -
pén el fog lal ták a vá rost az isz lam -
is ták, és ami kor a had se reg vissza
akar ta fog lal ni, a me ne kü lő ke -
resz tények re tá mad tak.

Ra sar, Irán. Nyil vá no san meg -
kor bá csol tak egy ke resz tény fér -
fit, mert úr va cso ra al kal má val
bort vett ma gá hoz. Há rom to váb -
bi „há zi gyü le ke ze ti” ta got nyolc -

van kor bács ütés re ítél tek. Bár a
ke resz té nyek nek nincs meg tilt va
az al ko hol fo gyasz tás, a „sa ria”
tör vé nye sze rint a musz lim hit ről
a ke resz tény re nem ér vé nyes az
át té rés; az át tér tek to vább ra is
musz lim nak szá mí ta nak.

Irán. A World Watch Mo ni tor
in fo má ci ó ja sze rint Irán ban a leg -
utób bi há rom év ben leg alább há -
rom száz ke resz tényt tar tóz tat tak
le – kö zü lük negy ven ket ten most
is rács mö gött van nak. Ok tó ber
vé gén Ed die Rom ero ame ri kai lel -
kész Te he rán ban a hír hedt Evin
bör tön előtt tün te tett, és han go -
san kö ve tel te a ke resz tény fog -
lyok sza ba don bo csá tá sát: „Let
my people go!” („Bo csásd el né pe -
met!”) Ek kor őt is le tar tóz tat ták,
de ha ma ro san el en ged ték. Rome -
ro el ső sor ban Sa e ed Abe di ni irá ni
és ame ri kai ál lam pol gár sá gú lel -
kész fog va tar tá sa el len tün te tett,
akit nyolc év re ítél tek há zi gyü le -
ke ze tek szer ve zé se mi att. 

Né met or szág. A te me té si szer -
tar tá sok ban egy re job ban vissza -
szo rul nak a tra di ci o ná lis egy há zi
éne kek. He lyet tük szí ve sen vá -
laszt ják a hoz zá tar to zók az ép pen
di va tos szen ti men tá lis slá ge re ket.
Az egyet len ha gyo má nyos da rab,
amely to vább ra is köz ked velt,
Schu bert Ave Ma ri á ja.

Ma lakál, Dél-Szu dán. A két
év vel ez előtt ön ál ló sult ál lam Fel -

ső-Ní lus ne vű tar to má nyá ban
most je lent meg – har minc öt évig
tar tó mun ka után – a tel jes Bib lia
sil luk nyel ven. Ezt a nyel vet mint -
egy 650 ezer em ber be szé li, fő leg
eb ben az or szág rész ben.

Port-au-Prin ce, Ha i ti. Az elő -
ző leg Fran cia or szág ban uta zó
bib li a ki ál lí tás igen nagy nép sze -
rű ség nek ör vend Ha i ti fő vá ro sá -
ban. A szer ve ző fran cia Bib lia ter -
jesz tő Tár su lat je len té se sze rint
fő leg fi a ta lok lá to gat ják a tár la -
tot.

Stutt gart, Né met or szág. A
Würt tem ber gi Bib lia tár su lat el -
ha tá roz ta egy kor sze rű bib lia mú -
ze um és A te rem tés kert je cí mű terv
meg va ló sí tá sát. A ház ál lan dó ki -
ál lí tá sok nak, pe da gó gi ai prog ra -
mok nak, kü lön fé le ren dez vé -
nyek nek ad majd he lyet. A he lyi
tar to má nyi evan gé li kus egy ház
tu laj do nos ként fi nan szíroz za a
terv meg va ló sí tá sát.

Nai ro bi, Ke nya. Ve ze tő po li ti -
ku sok kö ve te lik a da da a bi tá bor
fel szá mo lá sát, amely ben mint egy
fél mil lió szo má li ai me ne kült él.
Eb ből a nyo mo rú ság ból to bo roz -
zák szél ső sé ges musz lim cso por -
tok a fi a ta lo kat, aki ket a leg ke -
gyet le nebb tet tek vég re haj tá sá ra
is fel le het hasz nál ni. Az ő szám lá -
juk ra ír ha tó a nai ro bi West ga te
be vá sár ló köz pont meg tá ma dá sa
és több ke resz tény gyil kos ság is.
A tá bor le bon tan dó, mert „a ter -
ror fő fész ke” lett.

Ber lin, Né met or szág. Az egy -
ko ri ke resz tény Né met or szág ban
az új idők val lá si lag leg tar kább
par la ment je állt össze a le zaj lott
vá lasz tá sok nyo mán. A 631 kép vi -
se lő kö zül 199 nem nyi lat ko zott
val lá si ho va tar to zá sá ról. A nyi lat -
ko zók egy-egy har ma da evan gé li -
kus vagy ró mai ka to li kus, har min -
can val lás ta lan ként so rol ták be
ma gu kat, hár man musz li mok, a
ma ra dék ate is ta.

Mek ka. A leg utób bi mek kai za -
rán dok la tot há rom ne gyed mil lió
juh síny let te meg. Min den za rán -
dok kö te les ugyan is egy ál do za ti
ju hot vá sá rol ni, il let ve an nak árát
ado mány ként be fi zet ni. A le ölt ál -
la tok hú sát sze gé nyek kap ják
meg, er ről a Dzsid dai Isz lám Fej -
lesz té si Bank gon dos ko dik.

Szin ga púr. A gaz dag vá ros ál -
lam ban, amellyel kap cso lat ban
„gaz da sá gi cso dát” em le get a saj tó,
bő ven akad nak rá szo ru ló sze gé -
nyek. Szá muk ra a ró mai ka to li kus
egy ház „aga pé fa lu” el ne ve zés sel
mű köd tet köz pon tot, amely ben el -
ső se gély-ál lo más, jo gi ta nács adás,
lel ki gon do zás, mun ka köz ve tí tés
vár ja a rá szo ru ló kat, il let ve szál lást
is kap hat nak itt a haj lék ta la nok.

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

4 • 2013. december 22.

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Ferenc pápa

Pe ter O’Ne ill

Ed die Rom ero
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Sa e ed Abe di ni

Mahmúd Abbász és Ferenc pápa
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