
Ezek nek az őszi kon fe ren ci ák nak
a cél ja min dig az volt, hogy a
részt ve vők együtt gon dol kod ja -
nak és be szél ges se nek a ke resz -
tény val lás ról, hit ről egy elő re
meg ha tá ro zott, ak tu á lis té ma ke -
ret ben. Áhí ta to kon, elő adá so kon
és ke rek asz tal-be szél ge té se ken
ta lál koz hat tak itt a je len lé vők
olyan kér dé sek kel, me lyek alap ja -
i ban érin tik az em be rek min den -
nap ja it. 

Az idei együtt lét te ma ti ká ja is
na gyon idő sze rű volt a mai Né -
met or szág ban. A nagy szám ban
be áram ló musz lim mig rá ció tag jai
ugyan is nyíl tan imád koz nak, ma -
ga biz to san és ön tu da to san vall ják
meg hi tü ket, mi köz ben úgy tű nik,
hogy a ke resz té nyek nem be szél -
nek val lá suk ról és hi tük ről a nyil -
vá nos ság előtt. Mi ért vá lik ma -
gán üggyé a ke resz tény val lás? Mi -
vel le het ne Jé zus evan gé li u má nak
hir de té sét erő seb bé ten ni? Ezek -
re a kér dé sek re ke res te a vá laszt
az ez évi kon fe ren cia.

Idén ab ban a sze ren csé ben ré -
sze sül tem, hogy Kő rö si Cso ma
Sán dor-ösz tön dí jas ként se gít het -
tem Pis ta bá csi nak (Gé mes Ist ván –
a szerk.) a szer ve zés ben és a le bo -
nyo lí tás ban ösz tön dí jas tár sam -
mal, Fe ke te Bá lint tal, va la mint Vi -
ta-Mol nár Csil lá val és Vi ta Nor -
bert tel, a gyü le ke zet meg ha tá ro zó
tag ja i val kö zö sen.

Né há nyan már szom ba ton reg -
gel nyolc órá ra meg ér kez tünk a
ren dez vény hely szí né re, hogy a
prog ra mok nak meg fe le lő en be -
ren dez zük a ter me ket. Nem so ká -
ra a részt ve vők is szál lin góz ni

kezd tek, és szí vé lye sen üd vö zöl -
ték egy mást, majd ked ve sen ér -
dek lőd tek az is me ret len se gí tő fe -
lől is, aki én vol tam. Mi re a Gé mes
Pál evan gé li kus lel kész ál tal tar -
tott reg ge li áhí tat ki lenc óra kor
el kez dő dött, ki ala kult az a ked -
ves, sze re tet tel jes lég kör, mely -
ben – velem együtt– min den ki
ott ho no san érez te ma gát.

Eb ben a han gu lat ban ke rült sor
Gé mes Ist ván Mit mond az Új szö -
vet ség a ta nús ko dás ról? cí mű elő -
adá sá ra, me lyet Vi ta Nor bert ol -
va sott fel, így se gít ve Pis ta bá -
csit, aki je len lé té vel és ki egé szí -
té se i vel így is na gyon élő vé tet te
a pre zen tá ci ót. A vé gén bár ki
kér dez he tett, vagy hoz zá szól ha -
tott az el hang zot tak hoz, hi szen
az együtt lét cél ja most is az volt,
hogy be szél ge tés re sar kall ja a je -
len lé vő ket. 

A kö zös ebé det ki rán du lás kö -
vet te a kö ze li bib lia mú ze um ba.
A Bib li át és a ben ne sze rep lő em -
be re ket, tör té ne te ket in ter ak tí van
be mu ta tó ki ál lí tás, ame lyen Vi ta-
Mol nár Csil la és Vi ta Nor bert volt
a ka la uz, nagy él ményt nyúj tott.
Nagy sze rű volt lát ni, hogy egy rö -
vid idő re min den ki új ra gye rek nek
érez het te ma gát, ami kor Szűz Má -
ri a ként fo tóz kod ha tott, lé zer hár -
fán játsz ha tott, vagy el be szél get -
he tett Lu ther rel.

Mi u tán vissza tér tünk a kon fe -
ren cia hely szí né re, a részt ve -
vőket egy új faj ta prog ra m várta,
me lyet Fe ke te Bá lint tal kö zö sen
mo de rál tunk. A ko ráb bi évek ben
tar tott ke rek asz tal-be szél ge té -
sek he lyett ugyan is idén sze rep -

já té kot ját szot tunk, mely ben a
misz szi o ná lás és a hit val lás gya -
kor la ti prob lé má i val szem be sül -
tünk mind annyi an. 

Négy cso port ba oszt va ke res -
tük a vá laszt ar ra, ho gyan le het
va la kit a gyü le ke zet be hív ni. A ki -
je lölt cél cso port a fi a tal ság volt, és
a kér dés ak tu a li tá sát szem előtt
tart va vé gül el is ját szot tunk egy
élet sze rű szi tu á ci ót a té má ban.
A fel adat bár ne héz nek bi zo nyult,
még is min den kit gon dol ko dás ra
és a kü lön bö ző meg kö ze lí té sek,
sze mé lyes ta pasz ta la tok meg fo -
gal ma zá sá ra kész te tett. A szi tu á -
ci ós já ték vé gül re me kül si ke rült,
és a vissza jel zé sek alap ján min -
den ki nek na gyon tet szett.

Az el ső nap utol só be szá mo ló ja
a Nagy hit val lók a 20. szá zad ban cí -
met kap ta. Fe ke te Bá lint tal Már -
ton Áron, Ra vasz Lász ló és Di et rich
Bon hoef fer éle tét mu tat tuk be,
éne kek kel, idé ze tek kel és ver sek -
kel szí ne sít ve. Bár az elő adás ra
mind ket ten so kat ké szül tünk,
még is na gyon iz gul tunk, va jon
mit fog szól ni hoz zá Pis ta bá csi és
a kö zön ség. De kár volt ennyi re
fél ni, mert az a sze re tet tel jes at -
mosz fé ra, amely ben fo gad tak,
rög tön meg nyug ta tott min ket. Az
utá na ka pott gra tu lá ci ók pe dig
meg ha tók vol tak.

A szom ba ti na pot Bit tner Abi gél
lel kész nő es ti áhí ta ta zár ta, mi u -
tán min den ki új gon do la tok kal és
ér zé sek kel tér he tett ha za.

A va sár nap reg gel is mét kö zös
ének lés sel kez dő dött Si mon Sán -
dor pres bi ter szol gá la tá val. Ezt
két olyan elő adás kö vet te, me -

lyek ben na gyon mo dern tárgy kö -
rök kap cso lód tak a kon fe ren cia fő
té má já hoz. Elő ször dr. Je kel f alus -
sy Na di ne fog or vos be szélt az is -
ko lai ok ta tás ban be ve zet ni kí vánt
új tan anya gok ról, me lyek fi gyel -
men kí vül hagy ják a ha gyo má nyos
ke resz tény ér té ke ket, majd pe dig
Ta más Pé ter vál lal ko zó mu tat ta be
sze mé lyes ta pasz ta la tai alap ján az
üz le ti élet és a ke resz tény eré nyek
össze egyez tet he tő sé gét. 

Fi gye lem fel kel tő volt hal la ni
ar ról, hogy a mai mo dern vi lág ban
mi lyen sze re pet tölt be vagy nem
tölt be a ke resz tény val lás és ne ve -
lés. Vé gül le he tő ség nyílt ar ra,
hogy bár ki hoz zá szól jon az el -
hang zot tak hoz.

Az idei őszi együtt lé ten sem
ma rad ha tott el az úgy ne ve zett
mor zsa sze dés, mely nek so rán
min den ki el mond hat ta vé le mé -
nyét a ren dez vény ről. A va sár na -
pi ebéd előtt kö zö sen le von tuk a
ta nul sá go kat, meg kö szön tük az
idei új hely színt, me lyet az Er dé -
lyi Vi lág szö vet ség biz to sí tott,
majd a ven dé gek szív hez szó ló
ked ves ség gel és sze re tet tel há lál -
ták meg a szer ve zők mun ká ját.

A kon fe ren cia is ten tisz te let tel
foly ta tó dott a Bad Canns tatt-i
Lu ther-temp lom ban, a má so dik
na pot pe dig sze re tet ven dég ség
zár ta a temp lom gyü le ke ze ti ter -
mé ben. Itt fi nom sü te mé nyek, ká -
vé és tea mel lett hall gat hat tuk
meg Gé mes Pál ve tí tett ké pes elő -
adá sát Lu cas Cra nach ról, a re for -
má ció fes tő jé ről.

A negy ven ket te dik őszi kon fe -
ren ci án össze sen öt ven ha tan vet -
tünk részt, amely je len tős lét szá -
mot je lent egy kül föl di vá ros ban,
és bi zo nyít ja: igen is fon tos a
Stutt gart ban és kör nyé kén élő
ma gyar ke resz té nyek nek, hogy
gon dol kod ja nak és be szél ges se -
nek a val lá suk ról és a hi tük ről. 

Ér de kes volt szem be sül nöm az -
zal, hogy a mai vi lág ban va ló ban
sok szor hát tér be szo rul nak a ke -
resz tény ér té kek. És sok szor ezt
ész re sem vesszük. Va jon tény leg
ma gán ügy lett a val lás? Mi ért nem
be szé lünk ró la nyíl tan? Az tán
eszem be ju tott Már ton Áron, aki -
nél „az, hogy »ke resz tény va -
gyok«, nem volt cím […], ha nem
fe le lős ség volt az, a min den na pi
szol gá lat kö te le zett sé gé vel” –
aho gyan Virt Lász ló ír ja ró la Nyi -
tott szív vel – Már ton Áron er dé lyi
püs pök éle te és esz méi cí mű köny vé -
ben. Én ezt a pél dát hoz tam ma -
gam mal út ra va ló ul az együtt töl -
tött két nap ról. Lel ki leg meg erő -
söd ve, sze re tet ben, sok új ta pasz -
ta lat tal és is me ret ség gel gaz da -
god va tér tem ha za. 

Ké rem Is tent, hogy Pis ta bá csi
még sok éven ke resz tül meg ren -
dez hes se ezt a kon fe ren ci át, ahol
új ra együtt gon dol kod ha tok min -
den ki vel!

Hor to bá gyi Ivett

Ad vent
a nagy
csa lád ban 
Ko lozs vá ri ün nep

A Ko lozs vá ri Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház köz ség
im már ki len ce dik al ka lom -
mal ren dez te meg csa lá di as
han gu la tú ad ven ti ün nep sé -
gét és vá sá rát. Ez al ka lom -
mal – no vem ber 28–29-én – a
ko lozs vá ri ak az ara di, il let ve
a fa ze kas var sán di gyü le ke zet
tag ja it lát ták ven dé gül. 

Ven dé ge ink nek szom ba ton
vá ros né ző tú rát szer vez tünk,
be mu tat tuk a kin cses Ko lozs -
várt, majd dél után hat órá tól
kö zös áhí tat ra ke rült sor.
Ezen Is ten igé jét Ja kab Ist ván
lel ki pász tor hir det te, a szí ve -
ket me len ge tő ze nei szol gá la -
tot pe dig a Lo ve Wood if jú sá gi
ze ne kar nak kö szön het tük. Az
áhí ta tot ün ne pé lyes va cso ra
kö vet te, ame lyen job ban meg -
is mer het tük a ven dég gyü le -
ke ze tek tag ja it.

Va sár nap dél előtt ün ne pi is -
ten tisz te le tet tar tot tunk, ame -
lyen az igét fő tisz te le tű Ador -
já ni De zső Zol tán püs pök hir -
det te, a li tur gi ai szol gá la tot pe -
dig ven déggyü le ke ze te ink lel -
ki pász to rai, Hor váth Csa ba és
Ja kab Ist ván vé gez ték. Szív -
me len ge tő ér zés volt lát ni,
mennyi en gyűl tek össze; az
egy kö zös ség be va ló tar to zást
a kö zös úr va cso ra vé tel is erő -
sí tet te. Ez idő alatt a gyer me -
kek is jól érez het ték ma gu kat a
ne kik tar tott fog lal ko zá son.

Az is ten tisz te let után Mi le
La jos, Ma gyar or szág ko lozs -
vá ri fő kon zul ja kö szön töt te a
je len lé vő ket, és nyi tot ta meg
a vá sárt. Az egy ház köz ség
épü le té nek ud va rán gyü le ke -
ze tünk val lás órás gye re kei,
if jú sá gi cso port ja, nő szö vet -
sé ge, gyü le ke ze ti tag jai, va la -
mint ven dé ge ink, a cser ké -
szek, óvo dá sok és meg hí vott
kéz mű ve sek ál tal ké szí tett dí -
szek, aján dé kok ka val kád ja
vár ta az ér dek lő dő ket.

Hogy a gyom rok se ma rad -
ja nak üre sen, en ni- és in ni va -
ló val is ké szül tek a ven dég lá -
tók: volt sült kol bász, zsí ros
ke nyér, gyü le ke ze ti tag ja ink
ál tal ké szí tett sü te mé nyek, a
szá raz tor kok öb lí té sé re, a hi -
deg kéz fel me le gí té sé re pe -
dig for ralt bor, tea, ká vé.
A talp alá va ló ról a Kal lós Zol -
tán Ala pít vány nép ze ne tan -
fo lya má nak ta ná rai és hall ga -
tói gon dos kod tak. A gye re -
kek örö mé re tom bo lát szer -
vez tünk.

A prog ram an nak re mé nyé -
ben ért vé get, hogy jö vő re is
si ke rül meg szer vez nünk ezt a
jó han gu la tú al kal mat.

Végh Nim ród-Zol tán
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„Ta nú im lesz tek”
A Würt tem ber gi Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke zet őszi kon fe ren ci á ja

„Ta nú im lesz tek” cím mel ren dez ték meg no vem ber
7–8-án Stutt gart ban a Würt tem ber gi Ma gyar Pro -
tes táns Gyü le ke zet negy ven ket te dik őszi kon fe -
ren ci á ját. Az el ső ilyen al kal mat 1973-ban tar tot ták

Gé mes Ist ván evan gé li kus lel kész kez de mé nye zé sé -
re, aki az óta is – az 1991-es év ki vé te lé vel – min den
esz ten dő ben meg szer vez te ezt a ko ráb ban há rom-,
majd két na pos prog ra mot.
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Szá munk ra meg szo kott kép a ka -
rá cso nyi bet le hem, az az Jé zus szü -
le té sé nek áb rá zo lá sa. Is tál ló vagy
bar lang, sza már és ökör, an gya lok
és pász to rok, no és kö zé pütt a
Gyer mek, Má ri á val és – ki csit a
hát tér ben – Jó zsef fel. Ez az áb rá -
zo lás a Kr. u. 8. szá zad tól kezd ve
is mert, de iga zi „di vat tá” tu laj don -
kép pen As si si Szent Fe renc tet te.
A je le net an nál meg ka póbb, mi nél
sze gé nye seb bek az ala kok, no meg
ma ga a hát tér is. 

Az a be nyo má sunk, hogy – az
égi se re gek meg je le né se és gló ri á -
zá sa el le né re – itt amo lyan „sze gé -
nyek ügyé ről” van szó. Csu pa el -
len tét: a sze gé nyes ke ret ben pil -
lant ja meg a vi lá got a Meg vál tó.
A Meg vál tó nak éle tet aján dé koz
egy „szol gá ló lány”, és a sze ré nyen
„asszisz tá ló” Jó zsef sem ne vez he -
tő va la mi új gaz dag nak. Ami kor pe -
dig a Gyer me ket be mu tat ják a
temp lom ban – bár el ső szü lött –,
iga zán csak a „sze gé nyek ál do za ta -
ként” is mert ga lam b ál do zás sal
tesz nek ele get az elő írá sok nak.

Tény leg sze gény em be rek csa -
lád já ba szü le tett be le Jé zus? Pász -
tor já té ka ink és bet le he me se ink
pász to rai a „sze gény Jé zus ká nak”
visz nek saj tot, tú rót stb. És su bát,
mert „ázik-fá zik pi ci lá bacs ká ja”. 

Pál apos tol ezt nem így lát ta.
Kü lön ben nem ír ta vol na ezt a ko -
rinthu si ak nak: „Mert is me ri tek a
mi Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel mét;
hogy gaz dag lé té re sze génnyé lett ér -
te tek, hogy ti az ő sze gény sé ge ál tal
meg gaz da god ja tok.” (2Kor 8,9)
Igaz, hogy Pál nál nem anya gi ter -
mé sze tű sze gény ség ről-gaz dag -
ság ról van szó, bár vo nat ko zik Jé -
zus csa lád já ra is.

Lu kács, szán dé ká nak meg fe le lő -
en, a szü le té si tör té ne tet pon tos
ada tok ra tá masz kod va ír ja meg.
Az egész ese mény egy bi zo nyos
adó be val lá si kö te les ség gel pá ro sul.
Au gusz tus csá szár ren de le te (gö -
rö gül dog ma!) alap ján a bi ro da lom
la kó i nak, akik nek bár mi fé le va -
gyo nuk volt, fel kel lett irat koz ni ok
az adó fi ze tők lis tá já ra. Ez igen
hossza dal mas s a nép szá má ra nem -
egy szer ke gyet len le fo lyá sú eljárás
volt. A bi ro da lom éhes pénz tá ra
kí no san vi gyá zott ar ra, ne hogy va -
la ki ki búj jék az adó fi ze tés kö te les -
sé ge alól. 

Lu kács spe ci á lis ki fe je zést is
hasz nál, ami kor el mond ja, hogy
Jó zsef is fel kel lett irat koz zék
mint va la mi lyen bir tok kal ren del -
ke ző. Az is tör té ne ti leg iga zol ha -
tó, hogy min den ki nek „a ma ga vá -
ro sá ban” kel lett fel irat koz nia, s
hogy eh hez sze mé lye sen kel lett
meg je len nie. Ami va ló szí nű leg azt
je len tet te, hogy min den ki nek ott
kel lett fel irat koz nia, ahol a bir to -
ka, va gyo na volt.

Jó zsef sem te he tett mást, mi vel
nyil ván va ló an va la mi in gat lan nal
bírt Bet le hem ben vagy a kör nyé -
kén. Föld je volt-e, vagy há za, ezt
ne héz len ne meg ál la pí ta ni. Bár ab -
ból, hogy nem kap nak szál lást,
még is ar ra kell kö vet kez tet nünk,
hogy leg alább is a kü szö bön ál ló
szü lés re csak be en ged ték vol na
őket a bér lők, ha Jó zsef nek ott há -
za lett vol na. Ta lán ak kor még is -
csak te lek re vagy szán tó föld re kell
gon dol nunk mint Jó zsef tu laj do ná -
ra. A kér dést nyit va kell hagy nunk.

A lis tá ra fel irat ko zást sze mé lye -
sen kel lett meg ten ni, in do kolt te -
hát, hogy a messzi Ná zá ret ből Jó -
zsef út ra kelt a mint egy száz húsz-

száz har minc ki lo mé te res út ra. De
ma gá val vit te Má ri át is – ezt Lu -
kács kü lön hang sú lyoz za! –, aki
köz vet le nül szü lés előtt állt. Jö ve -
te le már csak ezért sem volt ma gá -
tól ér te tő dő. Jó zsef adó be val lá sá -
hoz Má ria je len lé te nem volt szük -
sé ges, te hát ott hon is ma rad ha tott
vol na. Egy 1961-ben fel fe de zett
csa lá di le vél tár ból tud juk, hogy ha -
tó sá gi ügyek ben asszo nyok nak
sza bad volt ugyan el jár ni, de biz to -
sabb volt, ha egy bi zo nyos „jót ál -
lót” vagy ta nút is vit tek ma guk kal. 

A fel fe de zett le vél tár ak tá ja sze -
rint ép pen egy asszony az adó kö te -
les, aki ma gá val vi szi a fér jét az
össze írás ra, hogy ne ki ta nú ja le -
gyen. Túl me rész a kö vet kez te tés
azért, ha azt mond juk, hogy Má ria
ese té ben is for dít va áll a hely zet:
nem Má ria ta nús ko dik Jó zsef nek,
ha nem Jó zsef Má ri á nak? Má ri á ról
így fel té te lez het jük, hogy ne ki (is)
volt Bet le hem ben va la mi va gyo na,
és ál dott ál la po ta el le né re nem te -
he tett mást, mint hogy sze mé lye -
sen je len jék meg a fis kus nál? 4Móz
27,8 sze rint ő is örö köl he tett va -
gyont a szü le i től, ha nem vol tak
fiú test vé rei.

Lu kács a tény meg ál la pí tás után
– hogy tud ni il lik Jó zsef és Má ria
meg jöt tek – azon nal a Gyer mek
szü le té sé ről tu dó sít, min den mel -
lé kes szem pont ra va ló ki té rés
nél kül. De a fo gal ma zá sa is ér de -
kes: „Fel ment Jó zsef…, hogy össze -
ír ják je gye sé vel, Má ri á val együtt…”
(Lk 2,4–5)

Ak kor is két fon tos ak tus zaj lik
le, ami kor nyol cad na pon el vi szik
a kis gyer me ket a temp lom ba kö -
rül me té lés vé gett. Min den el ső -
szü lött fi út az Úr nak kell szen tel ni.
A meg tisz tult anyá nak pe dig há la -
ál do za tot kell be mu tat nia. Má ri á -
nál il lett vol na, ha leg alább egy bá -
rányt ál doz fel, de vé gül is csak
egy pár ger li cét vagy két ga lam bot
adott. Van nak, akik itt lát ják a
nagy el lent mon dást: ha Má ria és
Jó zsef gaz da gok let tek vol na, a
szol gá ló pap bi zo nyá ra na gyobb
ál do za tot kö ve telt vol na tő lük.
Mi vel azon ban csak a két ga lamb -
ra tel lett, ez a pár sze gény sé gé nek
je le len ne. A két ga lamb is meg tet -
te: az egyi ket égő-, a má si kat bű -
nért va ló ál do za tul ír ta elő 3Móz
12,8. De a meg oko lás még is csak
el gon dol kod ta tó: a ga lamb meg -
tet te, „ha nem te lik ne ki bá rány ra”.
Úgy tű nik, hogy a messze vá ros -
ból ér ke zet tek nél nem az ál do zás
fo ko za ta volt a dön tő, ha nem ma -
ga az ál do zás. Lu kács is egy sze rű -
en mint tényt köz li, min den ma -
gya rá zat nél kül. 

Mind eze ket a szem pon to kat fi -
gye lem be vé ve meg ál la pít hat juk,
hogy a bet le he mi Gyer me ket nem
sze gény szü lők fo gad ták kö rük be.
Azt is hoz zá kell ten nünk, hogy Jó -
zsef tek tón volt, ami annyit je lent,
hogy a kő vel vagy fá val dol go zó
mes ter em be rek kö ré hez tar to zott,
akik bi zo nyos jó lét re tet tek szert, s
akik nek az ak ko ri zsi dó tár sa da -
lom ban is jó hí rük volt. Márk sze -
rint még a hin ni nem aka rók is nagy
tisz te let tel kér dez ték: ugye Jé zus a
tek tón fia? (Új for dí tás: ács.) Ha pe -
dig eh hez még a tá vo li vá ros ban in -
gat lan is já rult, akár szer ze mé nyi,
akár örök sé gi ala pon, ak kor igen
ne héz len ne „sze gény szent csa lád -
ról” be szél ni. Ak kor annyi val ren -
del kez he tett, hogy még az ál lam -
nak is kö te les volt le ad ni be lő le…

Gé mes Ist ván

„El tün te tik a ke resz te ket Nor vé gi á -
ban a me ne kül tek mi att” – ol vas -
hat tuk az egyik ve ze tő ma gyar in -
ter ne tes por tál sza lag cí me ként de -
cem ber 1-jén. Bár már ma ga a kis sé
ha nya gul meg fo gal ma zott cím is
sej te ti, hogy nem ez az írás a kér -
dést leg ala po sab ban kö rül já ró saj -
tó meg nyil vá nu lás, a ben ne fog lalt
gon do la tok még is csak gon dol ko -
dás ra sar kall ják a té ma iránt ér dek -
lő dő ol va sót.

Tu dom, nem én va gyok az el ső,
aki eb ben a kér dés ben tol lat, avagy
kla vi a tú rát ra gad, hi szen no vem -
ber el ső fe lé ben sok fó ru mon elő -
ke rült a té ma, és több írás ér dem -

ben fog lal ko zott ve le egy há zunk új
in ter ne tes fe lü le tén, a la punk elő -
ző szá má ban is aján lott Kö tő szó
blo gon (ko to szo.blog.hu) is. Az ap -
ro pó ak kor egy svéd püs pök nő
ügye volt, aki a val lá si to le ran cia je -
gyé ben sze ret te vol na el tün tet ni a
Stock holm bel vá ro sá ban ál ló ten -
ge rész temp lom ból a ke resz te ket. 

A vi ta in dí tó cikk az evan gé li kus
blo gon a Pál apos tol ál tal a Fi lip pi
le vél ben meg fo gal ma zott úgy ne ve -
zett „ke nó zis krisz to ló gi át” ve szi
hi vat ko zá si ala pul: „…meg üre sí tet te
ön ma gát, szol gai for mát vett fel, em -
be rek hez ha son ló vá lett, és ma ga tar tá -
sá ban is em ber nek bi zo nyult; meg -
aláz ta ma gát, és en ge del mes ke dett
mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá -
lig.” (Fil 2,7–8) A cikk író ja sze rint
en nek min tá já ra ne künk is el kel le -
ne jut nunk az ön fel adás nak ar ra a
szint jé re, hogy ké pe sek le gyünk
meg üre sí te ni a temp lo ma in kat
szim bó lu ma ink tól, így akár a ke -
reszt től is. 

No ha ér zek né mi csúsz ta tást a
pár hu zam ban, és nem gon do lom,
hogy az ön fel adás azo nos len ne az
ön fel ál do zás sal, ám a to váb bi ak -
ban még sem er re, ha nem in kább az

el ső ként em lí tett, teo ló gi a i lag nem
annyi ra meg ala po zott, vi szont tár -
sa dal mi szem pont ból an nál in kább
re le váns írás ra ref lek tá lok: va jon
mennyi re jo gos, ér tel mes és el fo -
gad ha tó, hogy a me ne kül tek kel va -
ló együtt ér zés ből, a val lá si to le ran -
cia je gyé ben le vesszük a ke resz te -
ket min den hon nan, ahol a be ván -
dor lók ta lál koz hat nak ve lük? 

Meg győ ző dé sem, hogy a kér dés
moz ga tó ru gó ja nem az, hogy mit
szól nak hoz zá a mig rán sok és a ke -
resz tény temp lo mok ba és egyéb
egy há zi hasz ná la tú épü le tek be be -
té rő, ott szál lást ké rő musz li mok.
Ha nem hogy mi mi ért tesszük

mind ezt. És itt nem tu dok sza ba dul -
ni egy kép től, amely a lom ta la ní tás -
hoz kap cso ló dik. Ha a ke reszt már
nem hor doz kü lö nö sebb je len tést,
akár meg is sza ba dul ha tunk tő le. 

Igen csak két élű do log ez. Két
ok ból szok tunk ugyan is meg vál ni
va la mi től: vagy azért, mert már
egy ál ta lán nincs szük sé günk rá –
vagy mert na gyon is szük sé günk
van rá, de tud juk, hogy má sok nak
ta lán még ná lunk is job ban, ezért
le mon dunk ró la. Ez az „öz vegy -
asszony két fil lé re” ma ga tar tás vi -
szont sok kal rit kább. Vall juk be,
hogy ami kor ada ko zunk, ak kor is
in kább at tól vá lunk meg, amit
amúgy is nél kü löz ni tu dunk, le -
gyen szó anya gi ak ról vagy ter mé -
szet be ni ja vak ról.

Ad ja ma gát te hát a kér dés: va jon
az, hogy a ke reszt től ilyen köny -
nyen meg sza ba dul ná nak so kan
egy há zi kö rök ben is, va jon me lyik
eset nek a bi zo nyí té ka? An nak,
hogy ki ürült a je len té se, vagy an -
nak, hogy már egy ma ga sabb di -
men zi ó ban szem lél jük a szim bó lu -
mot, ahol a szel lem már olyan ma -
gas la tok ban szár nyal, ame lyik ben
nincs is szük ség jel ké pek re?

Law ren ce Kohl berg ame ri kai pszi -
cho ló gus el mé le te a mo rá lis fej lő -
dés há rom fő sza ka szát kü lön böz -
te ti meg. Az el ső és a har ma dik fá -
zis ban egy adott prob lé ma fel ve tés -
re ugyan azok a vá la szok szü let nek,
míg a kö zép ső ben má sok. Vi szont
az el ső, il let ve a har ma dik, leg ma -
ga sabb szin ten lé vők más-más meg -
oko lás ból vé le ked nek úgy, ahogy. 

James W. Fow ler, a nem rég el -
hunyt ame ri kai teo ló gi ai pro -
fesszor ezt az el mé le tet to vább fej -
lesz tet te a szim bo li kus gon dol ko -
dás ra ki ve tít ve, és ar ra az ered -
mény re ju tott, hogy Kohl berg el -
mé le té hez ha son ló an a szim bo li -

kus gon dol ko dás fej lő dé se so rán is
ha son ló ten den cia fi gyel he tő meg.
A leg ala cso nyabb szint a má gi kus-
ti tok za tos (nu mi nó zus) ér tel me -
zés; ek kor az egyén – leg in kább a
hat éves nél fi a ta labb gyer mek –
még nem ké pes ér tel mez ni a szim -
bó lu mok vi lá gát, hi szen min den fé -
le tu da to sí tás nél kül ma ga is ben ne
él. A leg ma ga sabb (Fow ler sze rint
ötö dik) szint re csak ke ve sek jut -
nak el, ez a szim bó lum kri ti ka fe let -
ti szint. Az e szin ten ál ló egyén
már nem gon dol ja fon tos nak, hogy
a szim bó lum em be rek ál tal lét re ho -
zott egyez mé nyes jel, ha nem csak
an nak a je len té sé re kon cent rál. 

De ne künk – pszi cho ló gi á val el -
mé le ti szin ten nem fog lal ko zó, hét -
köz na pi em be rek nek – nem sza bad
ar ról sem meg fe led kez nünk, hogy a
szim bó lum össze köt. Vé le mé nyem
sze rint ép pen ezért nem len ne sza -
bad olyan könnyen le mon da nunk
ezek ről a jel ké pek ről, ame lyek
hosszú év szá za dok alatt vál tak az -
zá, amik. Mert a je len té sük el ső sor -
ban az, hogy össze tar to zunk ab ban,
amit hi szünk. Hogy Jé zus meg halt,
de fel tá madt ér tünk!

Szűcs Pet ra

ÉRT JÜK VAGY FÉL RE ÉRT JÜK?

6. A sze gény
„szent csa lád”?

Ke reszt kér dés
– igen vagy nem?
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Ün nep re ké szül ve meg boly dult
kö rü löt tünk min den. Az ut cán és
a nagy be vá sár ló köz pon tok ban
szó sze rint egy más lá bát ta pos ták
az em be rek, mi köz ben el hi tet ték
ma guk kal, hogy a be vá sár lás a
leg fon to sabb a ka rá cso nyi ké szü -
lés hez. Azok, akik az utol só pil la -
na tig ha lo gat ták a be vá sár lást, azt
ta pasz tal ták, hogy a nagy áru há -
zak előtt nem volt már par ko ló -
hely. A több hek tá ros be vá sár ló -
köz pon tok ban nem volt hely
meg áll ni, a be vá sár ló ko csi val meg -
for dul ni. Az ut cán nem volt hely
tisz tes ség gel ha lad ni, a mel lék ut -
cák ból nem le he tett ki ka nya rod ni
a fő utak ra, ame lye ken vé ge lát ha -
tat lan ko csi sor ara szolt. A har ma -
dik év ez red ez évi ka rá cso nyát va -
la mi hi he tet len hely szű ke jel le -
mez te.

Va la mi kor na gyon ré gen tör -
tént, Au gus tus Oc ta vi a nus ural ko -
dá sa alatt, hogy a csá szár ren de le -
tet adott ki: ír ják össze az egész
föl det. „Az egész föld” eb ben az
idő ben a ha tal mas Ró mai Bi ro dal -
mat je len tet te, mely nek ha tá rai
Af ri ká tól In di á ig, In di á tól pe dig a
Brit-szi ge te kig ter jed tek. Cso dá -
la tos volt ez a bi ro da lom, ki vá ló,
biz ton sá gos utak szel ték át, vi rág -
zott a ke res ke de lem, for gott a
pénz, jog és tör vé nyes ség véd te a
pol gá ro kat. 

A csá szár pa ran csá ra el ren delt
nép szám lá lás olyan ná tet te a kis
zsi dó pro vin ci át, mint a méh kas.
Az em be rek jöt tek-men tek, óri á -
si ra nö ve ke dett a for ga lom, hi -
szen min den ki nek oda kel lett
men ni, aho vá va ló volt, hogy va -
gyo ná ról, a bi ro dal mat ér dek lő
min den tu laj do ná ról szá mot ad -
jon. Így tör tént, hogy Jó zsef és vá -
ran dós fe le sé ge, Má ria is út ra kel -
tek Ná zá ret ből Bet le hem be. 

Amíg Bet le hem ben vol tak, Má -
ria meg szül te fi át, Jé zust, be pó lyál -
ta és a já szol ba fek tet te. Az evan gé -
lis ta rö vi den meg is ma gya ráz za,
hogy mi ért kel lett a cse cse mőt já -
szol ba fek tet ni: azért, mert nem
volt a szál lá son szá muk ra hely.

* * *

Vál to zott-e va la mit a vi lág két ezer
esz ten dő alatt? Ma is ar ról pa nasz -
ko dunk, hogy nincs hely, to la ko -
dunk, és mél tat lan ko dunk, hogy
nincs ho vá par kol juk az au tón kat,
ki csi a la kás, hogy szűk a hely!
Tech ni ka i lag óri á sit vál to zott a vi -
lág, de a lé lek mé lyén nem sok a
vál to zás.

A Ró mai Bi ro da lom ré gen meg -
szűnt, s az egész vi lág olyan ná
lett, mint egy nagy fa lu. A mo dern
tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök
be há lóz zák az egész föl det, és ha a
vi lág egyik el du gott zu gá ban va la -
mi je len tős ese mény tör té nik, már
zúg ja a rá dió, egye nes adás ban
köz ve tí ti meg szám lál ha tat la nul
sok té vé csa tor na, meg szó lal nak a
min dig kéz nél le vő szak em be rek,
akik ér té ke lik, ma gya ráz zák az
ese mé nye ket. 

Bi zony két ezer esz ten dő vel ez -
előtt nem volt ilyen in for má ció -
döm ping, és Jé zus szü le té sé ről is
alig né hány pász tor vett tu do -
mást, meg va la mi messze ke let ről
ér ke zett böl csek. Bet le hem ben
nem volt te le fon, nem volt in ter -
net, táv ira toz ni sem le he tett. Csu -
pán az égen ra gyo gó csil lag hir det -
te az egész vi lág nak: „Ne fél je tek,
mert (…) szü le tett nék tek ma a Meg -
tar tó, ki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá -
ro sá ban.” (Lk 2,10–11)

A Bet le hem ben, Dá vid vá ro sá -
ban szü le tett kis ded nek nem ju -
tott hely a szál láson, az is tál ló ban
szü le tett. Pe dig nem vol tak rossz -
in du la tú ak a bet le he mi ek, csak
ép pen annyi ven dég volt, hogy
kép te len ség volt min den ki nek he -
lyet ad ni. És mi vel nem ju tott
eszük be, hogy az ószö vet sé gi pró -
fé cia ép pen az ő vá ro suk ban fog
be tel je sed ni, nem ad tak he lyet a
meg szü le ten dő Jé zus nak. Min den
tel ve volt, annyi ra zsú fol tak vol -
tak a há zak, a ven dég fo ga dók,
hogy Jé zus szá má ra már nem ju -
tott hely. Nem rossz in du lat ból,
nem go nosz ság ból, csak olyan
volt ak kor a hely zet.

* * *

Most te gyük fel ma gunk nak a kér -
dést: van-e hely a mi éle tünk ben a
ka rá cso nyi evan gé li um nak, a min -
den esz ten dő de cem be ré ben meg -
szü le tő Jé zus nak? Nem go nosz ság -
ból és nem rossza ság ból, nem is
rossz aka rat ból, de sok szor nincs
hely szí vünk ben, és nincs hely há -
zunk ban Jé zus és a ben ne meg tes -
te sü lő sze re tet és em ber ség szá má -
ra. Leg több ször ro ha nunk va la ho -
vá, akad va la mi na gyon sür gős, ha -
laszt ha tat lan mun ka, vagy egy sze -
rű en ide ge sek, fá rad tak va gyunk,
vagy úgy te le va gyunk a múl tat si ra -
tó vagy a jö vőt la tol ga tó gon do la ta -
ink kal, hogy nem jut más nak hely. 

Pe dig ilyen kor fo ko zot tab ban
kell fi gyel jünk egy más ra, de cem -
ber vé ge tá ján meg kell hall juk ka -
rá csony him nu szát. Pál apos tol
cso dá la tos him nuszt írt a ko -
rinthu si gyü le ke zet nek, úgy is me -
ri min den ke resz tény, hogy a sze -
re tet him nu sza. 

Hall gas suk meg e him nusz ka rá -
cso nyi vál to za tát:

Ha a há za mat fe nyő ágak kal,
gyer tyák kal, égők kel és csi lin ge lő
ha ran gocs kák kal dí szí tem is fel, de
a csa lá dom ra nincs időm, nem va -
gyok egyéb, mint dísz let ter ve ző.

Ha a kony há ban fá ra do zom, ka -
rá cso nyi sü te mé nye ket sü tök ki -
ló szám ra, íz le tes éte le ket fő zök,

és a ka rá cso nyi va cso rá hoz cso dá -
la to san meg te rí tett asz talt te rí tek,
de a csa lá dom ra nincs időm, nem
va gyok egyéb, mint sza kács nő.

Ha a sze gény kony há ban se géd -
kez em, az öre gek ott ho ná ban ka -
rá cso nyi ün nep sé get szer ve zek,
és min den va gyo no mat se gély -
ként el aján dé ko zom, de a csa lá -
dom fe lé nincs ben nem sze re tet,
mind ez sem mit nem hasz nál ne -
kem.

Ha a ka rá csony fát csil lo gó an -
gyal kák kal és hor golt hó pely hek -
kel dí szí tem fel, ezer nyi ün ne pen
ve szek részt, az egy ház köz ség kó -
ru sá ban éne ke lek, de Jé zus nak
nincs he lye a szí vem ben, ak kor
nem ér tet tem meg, mi ről is szól a
ka rá csony.

A sze re tet fél be sza kít ja a sü -
tést, hogy a gyer me két meg ölel je.

A sze re tet hagy ja a ta ka rí tást és
a la kás dí szí tést, és meg csó kol ja a
há zas tár sát.

A sze re tet ba rát sá gos az idő
szű ke el le né re is.

A sze re tet nem iri gyel má so kat
há zu kért, amely ben jól ki vá lasz -

tott ka rá cso nyi por ce lán és oda il -
lő asz tal te rí tő van.

A sze re tet nem ki ált rá a gye re -
kek re, hogy men je nek már az út -
ból, ha nem há lás ér te, hogy van -
nak, és út ban tud nak len ni.

A sze re tet nem csak azok nak ad,
akik től kap is va la mit, ha nem öröm -
mel aján dé koz za meg épp azo kat,
akik nem tud ják vi szo noz ni.

A sze re tet min dent el vi sel, min -
dent hisz, min dent re mél, min -
dent el tűr.

A sze re tet so ha el nem mú lik.
A vi deo já té kok tönk re men nek,

a gyöngy so rok el vesz nek, a szá -
mí tó gé pek el avul nak. De a sze re -
tet aján dé ka meg ma rad.

* * *

Most úgy érez zük, hogy te le van a
szí vünk, és te le van a há zunk ven -
dég gel. Is te nem, mi lyen sok ven -
dé günk is van! Van nak olyan ven -
dé ge ink, aki ket sze re tünk, a ne -
vük if jú ság, szép ség, egész ség, öröm,
és van nak olyan ven dé ge ink, aki -
ket nem hív tunk, de jöt tek; úgy
hív ják őket, hogy bá nat, gyász, be -
teg ség, fáj da lom. Itt van nak, ve lük
élünk, ve lük oszt juk meg ün nep-
és hét köz nap ja in kat. 

Sok ven dé günk van, s úgy le fog -
lal nak, hogy alig-alig ma rad idő a
leg fon to sabb ven dég, Jé zus szá -
má ra. Mi lyen sok szor van úgy,
hogy va sár nap nem me gyünk el a
temp lom ba, mert va la me lyik ven -
dé günk ott hon tart – nem rossza -
ság ból nem me gyünk, ha nem mert
nincs időnk, nem hagy a ven dé -
günk, a bá nat vagy az öröm, a be -
teg ség vagy az egész ség. Pe dig ha
tud nánk, hogy ez a sok-sok ven -
dég egy szer el hagy, rög tön időt
szen tel nénk a leg fon to sabb, ka rá -
csony kor kö zénk ér ke ző ven dé -
günk nek is. (…)

Bet le hem ben nem volt hely a
ven dég fo ga dó ház nál! Va jon ná -
lunk van-e hely? Van-e hely,
hogy a jé zu si sze re tet ve lünk ma -
rad jon, ami kor a töb bi ven dég
sor ra el köl tö zik? Le het, hogy
éle tünk egyik fe lét el fog lal ta a
hi tet len ség, a má sik fe lét a gond,
baj és ag go dal mas ko dás, de ka rá -
csony tá ján jó len ne ta lál ni egy
te nyér nyi he lyet a min den esz -
ten dő ben meg szü le tő sze re tet -
nek! Nem baj, ha olyan ez a hely,
mint az is tál ló, ha nincs ben ne
pom pa és ci co ma: temp lom má
lesz ab ban a pil la nat ban, ami kor
Jé zust be fo gad juk. Be fo gad juk,
de ho gyan és med dig?

Ka rá csony csa lá di as han gu la ta
min den esz ten dő ben meg érin ti
szí vün ket, de mi lyen szo mo rú,
hogy há rom nap után rend sze rint
to va száll, s az új év re már nincs he -
lye a ka rá cso nyi sze re tet nek.
Mint ha a sze re tet is a ka rá csony -
fá val együtt her vad na, hogy né -
hány hét után ut cá ra dob ják, hogy
né hány hét után min den a ré gi ke -
rék vá gás ban ha lad jon to vább.

Aka rat la nul is azon me ren günk
el, hogy va jon hány csa lád ün ne -
pelt bol do gan, min den gon dot és
nyo mo rú sá got fe lejt ve ka rá -
csony kor. Biz to san mil li ók aj kán
zen gett a di csé ret, és biz to san mil -
lió ke resz tény csa lád ban lán golt
fel új ra a sze re tet. De ugyan ilyen
biz tos az is, hogy mil lió ket té sza -
kadt csa lád, el vált édes anya és
édes apa, lel ki leg meg nyo mo rí tott
gyer mek só haj tott fel, sze re te tet
vár va és re mél ve ka rá csony éj sza -
ká ján. És biz tos az is, hogy fe dél
nél kü li ek száz ez rei, ott hon ta lan
ut ca gye re kek ban dái érez ték meg
a csa lá di fé szek me le gé nek kín zó
hi á nyát. És va jon hány édes anya
gon dolt könnyes szem mel ka rá -
csony es té jén meg nem szült gyer -
me ké re, és hány el ha gyott gyer -
mek sírt so ha nem lá tott édes any -
ja után?

Bár ho gyan sze ret nénk is el ke -
rül ni e kér dé se ket, ka rá csony kor
ezek is meg fo gan nak lel künk ben.
A szent es te sze re tet tel jes vi lá gá -
ban meg kell hal la nunk a bet le he -
mi gyer mek gyil kos ság ál do za ta i -
nak si ko lyát, az ár vák és öz ve gyek
zo ko gá sát, az ár tat la nul meg gyil -
kolt gyer me kek né ma pa na szát,
mert ka rá csony min den ke resz -
tény nek egy for mán ün ne pe.

A sze re tet ün ne pén tu dunk-e
he lyet szo rí ta ni Jé zus nak s mo -
solyt va rá zsol ni gyer me ke ink ar -
cá ra? Mun ká hoz szo kott ke zünk
tud-e me le geb ben si mo gat ni, örö -
kö sen pa nasz ló aj kunk tud-e há lát
ad ni azért, hogy Üd vö zí tő szü le -
tett? 

Job bu lást, vál to zást vi lá gunk -
ban csak úgy vár ha tunk, ha nem
for dí tunk az ün nep után há tat a já -
szol böl cső nek, ha csa lád ja ink ban
meg tart juk a ka rá cso nyi han gu la -
tot, ha min den nap ja ink for ga ta gá -
ban is tu dunk időt sza kí ta ni és he -
lyet ta lál ni az imád ko zás ra, a bet -
le hem ben szü le tett üd vö zí tő ta ní -
tá sa i nak meg hall ga tá sá ra és kö ve -
té sé re. Ámen.

Ko vács Sán dor
For rás: http://goo.gl/Eg6NPN

AZ ÉLET KE NYE RE

Ka rá csony tit ka (Lk 2,1–7)
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Ber lin, Né met or szág. A bün te tő
tör vény könyv 217. §-át új ra fo gal -
maz ta a par la ment. E sze rint há -
rom évig ter je dő sza bad ság vesz -
tés-bün te tés sújt ja azt, aki üz let -
sze rű en nyújt be teg nek se gít sé get
az ön gyil kos ság hoz. Nagy a vá ra -
ko zás az zal kap cso lat ban, hogy a
spe ku lán sok mi lyen kis ka pu kat
ta lál nak majd ezen a gu mi pa rag ra -
fu son.

Je ru zsá lem, Pa lesz ti na. Nem rég
tíz pa lesz tin te le pü lé sen hat van -
há rom la kó há zat rom bolt le az iz -
ra e li had se reg. Kö zöt tük olya no -
kat is, ame lyek élet fon tos sá gú ak
vol tak a pa lesz tin la kos ság szá má -
ra, és az Eu ró pai Unió anya gi tá -
mo ga tá sá val jöt tek lét re. Har -
minc egy se gély szer ve zet til ta ko -
zó jegy zé ket kül dött ál lam fők -
nek, kér ve, hogy te gye nek meg
min dent a vad rom bo lás meg aka -
dá lyo zá sá ra.

Ber lin, Né met or szág. A mig rán -
sok szál lá sa in sok he lyütt még
most sem szűnt meg a ke resz tény -
ül dö zés! Bá tor po li ti ku sok kö ve -
te lik, hogy a rend őr ség vé del mez -
ze meg őket a ve lük jött és ve lük
la kó ra di ká lis musz li mok tá ma dá -
sa i val szem ben. Egy re han go sabb
az a kö ve te lés is, hogy az egy há -
zak ha tá ro zot tab ban lép je nek föl
ez ügy ben.

Ca la is, Fran cia or szág. A vá ros
szé lén ki ala kult mig ráns te le pen
több mint há rom ezer em ber él, s a
te le pet csak mint dzsun gelt em le -
ge tik. Egy je len tés sze rint az ide -
szo rult erit re ai és eti ó pi ai ke resz -
té nyek desz kák ból és pony vák ból
„temp lo mot” épí tet tek ma guk -
nak, és rend sze re sen tar ta nak
ben ne is ten tisz te le te ket.

Ró ma, Olasz or szág. A ró mai ka -
to li ciz mus fel leg vá rá nak szá mí tó
„szent vá ros” egyik te re a kö zel -
múlt ban a Piaz za Mar tin Lu te ro
ne vet kap ta, az az a nagy re for má -
tor ról ne vez ték el. Lu thert per sze
nem kér dez(het)ték meg efe lől
(biz to san szel le mes vá laszt adott
vol na!), mert ő igen rossz ta pasz -
ta la tok kal hagy ta el a vá rost an nak
ide jén, vagy öt száz év vel ez -
előtt…

Salz burg, Auszt ria. Is ten jó te rem -
tett vi lá ga és an nak ve szé lyez te tett sé -
ge cím mel ki ált ványt bo csá tott ki
az itt tar tott öku me ni kus kon fe -
ren cia. A ki ált vány a li be rá lis
mag zat el haj tás, a ra di ká lis gen -
derideo ló gia okoz ta csa lád- és há -
zas ság rom bo lás el len emel te fel
sza vát. A nagy vissz han got ki vál -
tó ki ált ványt száz hat van nem zet -
kö zi leg is mert evan gé li kus, ró mai
ka to li kus, or to dox és ang li kán lel -
kész és hí vő ír ta alá. 

Bré ma, Né met or szág. Az Egye -
sült Lu the rá nus Egy há zak Szö -
vet sé ge új el nök sé get vá lasz tott
idei ta nács ko zá sán. A 9,5 mil lió
né met evan gé li kust tö mö rí tő szö -
vet ség női ve ze tőt ka pott Kris tina
Kühn ba um-Sch midt suh li es pe res
sze mé lyé ben.

Dny ipro p et rovszk, Uk raj na. Elő -
ször tar tot ta zsi na ti gyű lé sét az
Uk raj nai Né met Evan gé li kus Egy -
ház a krí mi tag egy há zai nél kül.
A fél szi get meg szál lá sa nagy vesz -
te sé get je len tett az egy ház nak is.
Je len leg hu szon egy gyü le ke zet tar -
to zik hoz zá; fáj dal mas a vi szony -
lag nagy lét szá mú há rom krí mi
gyü le ke zet ki zá rá sa. Lel kész hi á -
nyu kat pót lan dó, idén húsz gyü le -
ke ze ti tag juk irat ko zott be táv kép -
zés re a no vosza ra tov kai teo ló gi ai
sze mi ná ri um ba.

Ri ga, Lett or szág. A he lyi ál la mi
egye tem teo ló gi ai fa kul tá sá nak
dé ká ni tisz tét el ső íz ben töl ti be
nő. Dace Ba lo de, az Új szö vet ség
pro fesszo ra még csak nem is lel -
ké szi ké pe sí té sű. El len je lölt je
nem volt, ezért egy han gú lag fog -
lal hat ta el a ve ze tői posz tot.

Bu e nos Ai res, Ar gen tí na. Szo -
mo rú hír jár ta be az egy há zi hír -
ügy nök sé ge ket. A La Pla ta Pro -
tes táns és a La Pla ta Val dens Egy -
ház – ki sebb-na gyobb meg sza kí tá -
sok kal – teo ló gi ai fő is ko lát tar tott
fenn száz har minc esz ten dőn át.
Itt ké pez ték az egy kor be ván dor ló
né met, olasz, fran cia pro tes tán sok
a lel ké sze i ket. Az előtt száz öt ven-
két száz hall ga tó juk is volt, de má -
ra negy ven re csök kent a szá muk.
Nem si ke rült az in té ze tet be kap -
csol ni az ar gen tin fel ső ok ta tás va -
la me lyik in téz mé nyé be. A fő is ko -
la nagy részt kül föl di tá mo ga tás ból
tar tot ta fenn ma gát, de ez már
nem ele gen dő. Idei, má ju si gyű lé -
sén a zsi nat el ha tá roz ta az Ins tit -
uto Su peri or Evan gé li co de Es tu -
dios Teo ló gi cos be zá rá sát. 

Bré ma, Né met or szág. A Né met -
or szá gi Pro tes táns Egy ház (EKD)
zsi na tá nak je len té se sze rint 2014-
ben az egy ház öt mil li árd eu ró egy -
ház adót sze dett be, ami 2010-hez
ké pest csak nem öt szá za lé kos nö -
ve ke dés. Mi vel az egy ház adó a
gaz da sá gi élet hez van kap csol va,
az egy há zak is él vez he tik a je len le -
gi gaz da sá gi kon junk tú rát. Ez zel
el len tét ben gon dot okoz a de mog -
rá fi ai ten den cia: egy re ke ve sebb
né met gyer mek szü le tik, an nál
több a „mig rá ci ós hát te rű” la ko -
sok nál. Ezek óri á si több sé ge azon -
ban nem evan gé li kus.

Mad rid, Spa nyol or szág. Pro tes -
táns szo ci á lis ak ció né ven erő tel -
jes dia kó ni ai mun kát vé gez az El
Sal va dor (Meg vál tó) evan gé li kus
egy ház köz ség eb ben az ízig-vé rig
ró mai ka to li kus vá ros ban. Mun -
ká ja ki ter jed a sze gény gon do zás
min den sze le té re, a mig rán sok tá -
mo ga tá sá ra, az el eset tek ta ní tá sá -
ra. Est her Ru íz de Mi guel, a gyü le -
ke zet lel ké sze igen sok ön kén tes
se gí tő re szá mít hat eb ben a nem
könnyű mun ká ban.

Val pa ra í so, Chi le. Jú ni us ban ír ták
alá azt szer ző dést, amely ál la mi el -
is me rést ad evan gé li kus teo ló gu sok
kép zé sé hez. En nek ér tel mé ben a
Co mun idad Teo ló gi ca Evan gé li ca
de Chi le ne vű teo ló gi ai fa kul tás és a
he lyi pá pai egye tem szo ro san
együtt mű kö dik a jö vő ben. Ez az el -
ső eset La tin-Ame ri ká ban, hogy
egy ró mai ka to li kus egye tem kész
ilyen együt tes mun ká ra. Je len leg
száz öt ven hall ga tó ké szül a szol gá -
lat ra húsz kü lön bö ző pro tes táns
egy ház ból. Az ál lam már ko ráb ban
is el is mer te a re for má to ri egy há zak
jó mun ká ját, ami kor – ja vas la tuk ra
– ál la mi ün nep pé nyil vá ní tot ta ok -
tó ber 31-ét, a re for má ció nap ját.
Ilyen még a re for má ció ha zá já ban
sem min de nütt for dul elő.

Mag de burg, Né met or szág. Is me -
ret len tet te sek fel gyúj tot ták an nak
a moz ga lom nak a szék há zát, amely
az élet me ne te (Marsch für Le ben)
tün te té se ket szer ve zi, és ki emel ten
küzd a tár sa da lom há zas ság- és csa -
lád rom bo ló po li ti ká ja el len. A tet -
te se ket ke re sik a ha tó sá gok.

Athén, Gö rög or szág. Ál la mi mű -
kö dé si en ge délyt ka pott a gö rög
evan gé li kus, az athé ni né met
evan gé li kus, a kopt or to dox és az
ör mény or to dox egy ház. Eze ket
ezen túl jo gi stá tus il le ti meg, akár -
csak a gö rög or to dox egy há zat.
Utób bi még min dig ál lam egy há zi
stá tust él vez, pap ja it ál la mi hi va -
tal no kok ként az ál lam fi ze ti, ami
egy re nö vek vő el len ál lás ra ta lál az
el sze gé nye dett or szág ban.

Wetz lar, Né met or szág. Az Eu ró -
pa né met nyelv te rü le tén mű kö dő,
nem ró mai ka to li kus és nem or -
szá gos egy há zak nak negy ven -
nyolc ki sebb-na gyobb teo ló gi ai
ok ta tá si in tez mé nyük van. Je len -
leg össze sen 4273 fi a tal ké szül fel
ezek ben a lel ké szi szol gá lat ra.
A kép zés vé gez té vel az úgy ne ve -
zett sza bad egy há zak ban tel je sí te -
nek majd szol gá la tot.

Ra bat, Ma rok kó. En nek az or -
szág nak te rü le tén a Kr. u. 4. szá -
zad ban még száz hu szon há rom ke -
resz tény temp lom állt, ám más fél
év ez re de – az isz lám elő re tö ré se
mi att – egyet len ke resz tény egy -
ház sem lé tez het hi va ta lo san el is -
mer ve. A la kos ság 98,7%-a musz -
lim, 1,1%-a ke resz tény és 0,2%-a
zsi dó. A becs lé sek sze rint har -
minc ezer ke resz tényt szi go rú el -
len őr zé se alatt tart ja az ál lam.
A ró mai ka to li kus egy ház ban öt -
ven pap dol go zik. Az evan gé li kus
egy ház a fran cia re for má tus
misszi ó nak kö szön he ti lé tét, és ti -
zen két kis gyü le ke zet ben gon doz -
za hí ve it. 2012-ben en ged te meg az
ál lam – fő leg fran cia köz ben já rás -
ra – egy kép ző- és gon do zó köz -
pont mű kö dé sét, amely nek Al Mo -
wa fa qa a ne ve. Az arab szó je len té -
se „egy mást ke res ni és szol gál ni,
se gí te ni”. Az óta eb ben ké pe zik az
egy há zak a lel ké sze i ket is. 

Var só, Len gyel or szág. A re for -
má tus egy ház zsi na ta új ra vá lasz -
tot ta el nö két, aki már 2013 óta töl -
ti be ezt a tisz tet. A ré gi-új el nök
asszony Ewa Józ wi ak, aki egy ben
az egy ház Jed no ta (Egy ség) cí mű
lap já nak a szer kesz tő je is. 

Tal linn, Észt or szág. Az or szá gos
öku me ni kus ta nács meg bí zá sá ból
vég zett köz vé le mény-ku ta tás sze -
rint az or szág ban ör ven de te sen
meg nőtt a val lá si kér dé sek iránt
ér dek lő dők szá ma, a leg utób bi ku -
ta tás óta hét szá za lék kal. A ma gu -

kat val lá so sak nak val lók 40%-a
volt or to dox, 36%-a pe dig lu the rá -
nus. Meg le pe tés, hogy csök kent a
val lás ta la nok szá ma.

Stutt gart, Né met or szág. Egy re
töb ben te kin tik hi bá nak, hogy két
év ti ze de a né met egy há zak, szin te
min den el len ál lás nél kül, le mond -
tak a ked velt bűn bá na ti nap ról
(Buß und Bet tag) mint ál la mi ün -
nep ről. Húsz év vel ez előtt a nap
fő leg gaz da sá gi nyo más ra vesz tet -
te el a leg több tar to mány ban az ál -
la mi ün nep nap stá tust. Na gyon
sok gyü le ke zet ben – fő leg es ti is -
ten tisz te le te ken – en nek el le né re
meg ün nep lik.

Pá rizs, Fran cia or szág. Francois
Cla va i rolyt, a Fran cia Pro tes táns
Szö vet ség el nö két a Francia Köz -
társaság Be csü let rendjének lo va gi
fo ko za tá val tün tet ték ki. A ki tün -
te tés al kal má val a bel ügy mi nisz ter
di csér te a pro tes tan tiz musnak a fe -
le ke zet kö zi pár be széd hez va ló el -
évül he tet len hoz zá já ru lá sát. Eb ben
a sze ku lá ris or szág ban igen rit kán
for dul elő, hogy egy há zi em be rek
ré sze sül je nek ál la mi ki tün te tés ben.

Genf, Svájc. Eu ró pa je len le gi
742,6 mil lió la ko sá ból 553,3 mil lió
va la me lyik ke resz tény egy ház nak
a tag ja. 139,9 mil li ó nak nincs val -
lá si kö tő dé se, 1,4 mil lió a zsi dók, a
hin duk, il let ve a budd his ták szá -
ma. A nagy kér dés: ho gyan to ló -
dik (vagy tor zul el) ez az arány, ha
ál lí tó lag éven ként egy mil lió mig -
ráns fel vé te lé re kö te le zi ma gát
kon ti nen sünk? 

Wit ten berg, Né met or szág. Au -
gusz tus vé gén nyílt meg az a kon -
zul tá ció, amely re hat van or szág
nyolc van egy há zá ból hí vott meg
fi a tal fel nőt te ket a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség. Ez csak egy lánc sze -
me volt azok nak a ren dez vé nyek -
nek, ame lyek a re for má ció kez de -
té nek fél év ez re des ju bi le u mát ké -
szí tik elő. A tar to má nyi mi nisz -
ter el nök már meg nyi tó be szé dé -
ben is „gaz da go dás ról” be szélt,
ame lyet az elő ké szü le tek nyúj tot -
tak a tar to mány nak. Jó kez de mé -
nye zés volt a kon zul tá ció ép pen a
fi a tal nem ze dé kek szem pont já -
ból, de nem alá be csü len dő az öku -
me ni kus táv la ta sem. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

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

Ki ad ja a Ma gyarországi Evan gé li kus Egyház
1085 Bu da pest, Üllői út 24. 
(telefon: +36-1/338-2302)

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