
Ad vent kö zel van már – gyújt juk a
gyer tyá kat, me lyek szá ma min -
den va sár nap el ér kez té vel eggyel
sza po ro dik. A gyer me kek pe dig
nyi to gat ják az ad ven ti nap tár ab -
la ka it – öröm mel szá mol gat va a
las san fo gyó zárt ab la kocs ká kat.
Szá muk ra kü lön öröm a kés lel te -
tett cél – de kell hoz zá meg fe le lő
érett ség, mert kü lön ben az az
ered mény, mint két éves fi unk nál,
aki már de cem ber har ma di kán a
sa ját, de egyik nő vé re nap tár ján is
ki nyi to gat ta az ab la ko kat. De csa -
ló dott: nem lett ko ráb ban ka rá -
csony! Vá ra koz ni meg kell ta nul -
ni, és be kell gya ko rol ni. Ez vo -
nat ko zik gye re kek re és fel nőt tek -
re egy aránt.

Csak azok ké pe sek tu da to san
él ni és az éle tet él vez ni, akik meg -
ta nul tak vá ra koz ni is, akik ener gi -
á i kat úgy tud ják be vet ni, hogy az
se őket, se má so kat ne ká ro sít son.
Az ad ven ti vá ra ko zás is ser ken te -
ni sze ret ne min ket, hogy el gon -
dol kod junk, fel ké szül jünk, kon -
cent rál junk – és így ké szül jünk fel
ka rá csony ün ne pé re.

De vá ra koz ni ómó di vá vált. A
mai em ber így ki ált fel: „Él ni aka -
rok – most és azon nal! Ide hoz -
zám min dent – nem va gyok haj -
lan dó vár ni!” Tár sa dal munk min -
den ko ri em be re lé leg zet veszt ve
ro han a leg újabb di vat után, vá sá -
rol ja a „leg tren dibb” elekt ro mos
ké szü lé ke ket, re pül a leg eg zo ti -
ku sabb tu risz ti kai cé lok hoz,
ugyan mér ge lő dik a gyat ra té vé -
mű sor mi att, de le nem ve szi az uj -
ját a táv irá nyí tó gomb já ról – hi -
szen pá nik sze rű fé le lem ben él,
ne hogy el mu lasszon va la mit, ne -

hogy va la mi „fon tos ról” le ma rad -
jon, re mény te le nül le sza kad jon a
me zőny től.

Tu dom, hogy nem il lik nagy ál -
ta lá nos ság ban el íté lő vé le ményt
mon da ni, de poszt mo dern éle -
tünk gyors üte mű haj rá já ban min -
den a gyors kon zu mot, a tü rel met -
len fo gyasz tást, a hab zsolt él ve ze -
tet szol gál ja – te kin tet nél kül az
eset le ges vesz te sé gek re.

Ad vent „prog ram ja” en nek
szö ges el len té te. A lé leg zet vé tel -
nyi időt sem adó ro ha nás he lyett
– vá ra ko zást, az Úr ér ke zé sé re
va ló nyu godt fel ké szü lést kí nál.
A vá ra ko zá si időt le het ér tel me -
sen is töl te ni: schaff ha us eni hit ta -
no sa im mal ad ven ti és ka rá cso nyi
éne ke ket gya kor lunk, majd idős,
ágy ban fek vő és ma gá nyos em be -
re ket lá to ga tunk meg. Éne ke -
lünk, és át ad juk a gye re kek ál tal
ké szí tett la pot vagy csil la got. A
gye re kek alig vár ják, hogy el in -
dul junk. Iz ga tot tan kér dez get -
nek: „Örül nek majd az em be rek,
aki ket meg lá to ga tunk? Ho gyan
fo gad nak ben nün ket?”

A gye re kek jö ve te lük kel, vi dám
ének lé sük kel, ér dek lő dé sük kel a
ka rá cso nyi öröm hírt, az an gya li
üze ne tet kéz zel fog ha tó vá te szik:
„Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek -
tek nagy örö met, amely az egész nép
örö me lesz: Üd vö zí tő szü le tett ma
nek tek, aki az Úr Krisz tus, a Dá vid
vá ro sá ban.” (Lk 2,10–11)

Az így meg lá to ga tot tak öröm -
könnye i ben, együtt ének lé sé ben
meg lát szik, és nyo mot hagy a gye -
re kek ér dek lő dő lel ké ben is: ér de -
mes vár ni!

Gé mes Pál

Jer, tár junk aj tót
még ma mind…
„Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne,
hogy meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett
ne ki” (Lk 1,68)

M A G Y A R  E V A N G É L I U M I  L A P  •  L I I I .  É V F O L Y A M  •  2 0 0 9 / 6 .  S Z Á M  •  D E C E M B E R  6 .

A no vem ber 7–8-án Tü bin gen -
ben meg ren de zett kon fe ren cia
azt jár ta kö rül: ki cso da az em ber?
Szál lá sunk egy tü bin ge ni if jú sá gi
szál lá son volt a Nec kar fo lyó
part ján. Az öt ven hét részt ve vő a
fo lyó ra né ző elő adó te rem ben ta -
lál ko zott szom bat reg gel. A reg -
ge li áhí tat ban az em ber ere de té -
vel, a te rem tés igé jé vel fog lal ko -
zott Sa u er we in Ti bor, a gyü le ke -
zet tag ja. Gé mes Ist ván lel kész
teo ló gi ai elő adá sa az óko ri fi lo zó -
fi ai meg ha tá ro zá so kon át a je len -
kor em ber fo gal ma it vá zol ta fel. A
sok kö rül írást és ke re sést Pi lá tus
sza va fog ja össze, aki a meg kín -
zott ban az Is ten-kép mást fel is -
mer te: Jé zus az em ber, ec ce ho -
mo. Ő az Em ber, aki nek ké pe a
bűn be esett em be ren új ra ki áb rá -
zo lód hat.

Ebéd után vá ros né zés volt a tü -
bin ge ni öreg di ák, Gé mes Ist ván
ve ze té sé vel. Meg ha tód va hall -
gat tuk az Evan gelis ches Stift, a
teo ló gi ai sze mi ná ri um tör té ne -
tét, ahol az el múlt öt száz év alatt
mint egy nyolc száz ma gyar di ák
érez het te sa ját já nak a re for má -
ció gon do la ta it.

Dél után a – Mol nár Csil la ta nár -
nő ál tal mo de rált – „El iga zo dás az
em ber va don ban” cí mű ke rek asz tal-
be szél ge tés osz tot ta meg a vé le -
mé nye ket. Ku ta tó or vos, ag rár -

mér nök-hallgató, lel ki pász tor és
vál lal ko zó, fog or vos nő és gim ná -
zi u mi ta nár ta pasz ta la ta it és ál lás -
fog la lá sa it hal lot tuk. Az élénk vé -
le mény cse re to váb bi két-há rom
évi kon fe ren ci á nak tud na alap té -
mát ad ni. A va do nat új, mo dern
ebéd lő ben a bő sé ges va cso ra mel -
lett foly ta tód tak a ke rek asz tal nál
hal lott vé le mé nyek hez kap cso ló -
dó be szél ge té sek.

A mé lyen szán tó té mát még kö -
ze lebb hoz ták Sa u er we in Ilo na és
tár sai: az Ady vá gya ko zó sza va i -
val – „Len nék va la kié!” –kez dő dő
iro dal mi es ten Re mé nyik Sán dor,
Áp rily La jos, Scholz Lász ló, Sza bó
Lő rinc, Jó zsef At ti la, Gyó ni Gé za,
Szent-Györ gyi Al bert és Túr me zei
Er zsé bet ver se it ad ták elő.

Be ne dek Szil vesz ter áhí ta tá ban a
8. zsol tár kér dé sé re – „Mi cso da
az em ber?” – tag lal ta a te rem tés
után ka pott fel ada tot: őriz ni és
gon doz ni a föl det, ami öko ló gi ai
fel adat is, egy ben az em be ri ség
fenn ma ra dá sá nak fel té te le.

Reg gel Si mon Sán dor a „Min den
sza bad né kem” ho gyan já ról szólt,
és elő ad ta, ho gyan fej lőd he tett
tra gé di á vá a win nen de ni fi a tal em -
ber éle te. Csa lád já ban ma gá ra ma -
rad va – a szü lők el fog lalt sá ga mi -
att – lel ki táp lá lé ká vá vált a té vé, a
vi deó; osz tály tár sa i val nem ta lált
szót, ki re kesz tet ték, de va la hogy

még is ki akart tűn ni tár sai kö zül.
Mi vel nem ta pasz talt sze re te tet
mint em ber, és ő sem adott sze re -
te tet, nem ta lált más for mát a ki tö -
rés re.

A va sár nap dél előt ti elő adás -
ban dr. Se res Zsu zsan na ve ze tett
ben nün ket az ókor tól a je len ko -
rig a „Mennyi re sza bad az em ber a
de mok rá ci á ban?” kér dés re ke res -
ve a vá laszt. Szók ra tész től idé zett
zá ró sza vai, azok mai tár sa da -
lom ra pon to san il lő meg fo gal ma -
zá sa mind nyá jun kat el gon dol -
koz ta tott.

Ebéd után Bad Canns tatt ba,
Stutt gart elő vá ro sá ba tér tünk
vissza, ahol az úr va cso rai is ten -
tisz te le ten Szed lák Ti bor sváj ci
re for má tus lel kész hir det te az
igét. A szép szá mú, mint egy száz -
húsz fős gyü le ke ze tet meg hök -
ken tet te a „kép vi se lő tár sa im a
tisz telt ház ban” meg szó lí tás. Pe -
dig ez em lé kez te tő volt az em -
ber nek a te rem tés ben ka pott lé -
nye gé re, fel ada tá ra: Is ten ké pé re
te rem te tet tünk, őt kép vi sel jük
te hát, és az Is ten há zá ban gyűl -
tünk össze. 

Szor gos ke zek ren dez ték be a
gyü le ke ze ti ter met és te rí tet tek
sze re tet ven dég ség re, mely nek
so rán a Kál vin-év ke re té ben ve -
tí tett ké pes elő adá son kap tunk
ké pet a re for má to rok éle té ről,
dis pu tá i ról és a re form ko ri ta -
nok ki ala ku lá sá ról. A „ket tős
pre des ti ná ció” ta na mi att ag gó -
dó kat az elő adó, Szed lák Ti bor
lel kész em lé kez tet te Is ten nek a
Bib li á ban 365-ször, te hát min -
den nap ra meg ta lál ha tó fel szó lí -
tá sá ra: ne félj!

Bonnyai Ba lázs

Em ber nek len ni
Win nen den után
36. őszi kon fe ren ci á ját tar tot ta
a Würt tem ber gi Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke zet

„…ta lál tok egy kis gyer me ket,
aki be pó lyál va fek szik a já szol -
ban.” Lk 2,12

Mi köz ben ka rá cso nyi ké pe ket né -
ze get tem, ke zem be ke rült Si mon
And rás Csen des éj cí mű al ko tá sa.
Va la ki meg je gyez te: „Ta lán len ne
al kal ma sabb kép is, amely job ban
ki fe je zi a ka rá csony lé nye gét,
mert ezen a ké pen szin te alig lát -
ha tó a kis Jé zus…” Igen… alig lát -
ha tó… mennyi re igaz! S ezek után
már tud tam, hogy jobb il luszt rá ci -
ót nem is ta lál hat tam vol na, mert
ép pen ez – ez az „alig lát ha tó” mo -
men tum – az, ami iga zán jel lem ző
a 21. szá zad ka rá cso nya i ra.

Sok min den utal a ka rá csony
idő sza ká ban ar ra, hogy „itt a ka rá -
csony”. Fe nyő fá kat ál lí tunk, fel -
dí szít jük ott ho na in kat, sü tünk-fő -
zünk, ven dég sé ge ket szer ve zünk,

mi köz ben… – Jé zus alig lát ha tó.
Aján dé ko kat adunk és ka punk,
sze re te tün ket pró bál juk ki fe jez -
ni, mi köz ben az ün ne pünk ben –
Jé zus alig lát ha tó. Ré gen még azt
mond tuk gyer me ke ink nek, hogy
a ka rá cso nyi aján dé ko kat „Jé zus -
ka” hoz za, ma már in kább a „San -
ta Claus”-t em le get jük, mert Jé zus
(már eb ben a for má ban is) alig lát -
ha tó.

Ho vá ju tott a vi lág? Mi lett Jé -
zus Krisz tus szü le tés nap já ból,
ahol Jé zus már alig lát ha tó? S el -
gon dol kod tam… Va ló ban, az el ső
ka rá csony kor is (úgy, amint az a
kép is mu tat ta) – Jé zus alig volt lát -
ha tó. Bár ér ke zé sét az an gya lok és
a csil la gok is hí rül ad ták, ér ke zé se
még is csak ke ve sek nek volt lát ha -
tó. Mert a vi lág (ak kor is, épp úgy
mint ma) sza lad, tesz-vesz, in téz -
ke dik, vég zi a fon to sabb nál fon to -

sabb te en dő it, s köz ben meg szü -
let het akár az Is ten Fia is, de – ő
alig lát ha tó.

Mert őt ke res ni kell! – Igaz, ő
ke res min ket, mint el ve szet te ket
– mond ja a teo ló gia –, még is az el -

ső ka rá csony ta núi csu pán
azok le het tek, akik ke res ték
őt. Messze föld ről ér kez ve
ke res ték őt a böl csek, és ke -
res ték a pász to rok is: „…ta -
lál tok egy kis gyer me ket, aki be -
pó lyál va fek szik a já szol ban”
– mond ja az an gyal a pász -
to rok nak. „…ta lál tok…” –
már pe dig az ta lál, aki ke res.
Hát ke res sük mi is! Ke res -
sük meg a ka rá cso nyunk ban
Jé zust. Ne elé ged jünk meg a
ka rá csony kö rül ki ala kult
ér té kes és ke vés bé ér té kes
szo ká sok kal, ha nem ke res -
sük azt, aki mi att egy ál ta lán
van ka rá csony. Ke res sük az
ün nep ben Jé zus Krisz tust,
aki mint gyer mek szü le tett

meg, hogy em be ri ter mé szet ben
él je azt az éle tet, ame lyet az Atya
adott ne künk, és hogy em be ri ter -
mé sze té ben vi gye vég be a mi
meg vál tá sun kat…

„…ta lál tok…” – mond ja az an -
gyal. Ne kem eszem be jut egy má -
sik ígé ret is, ame lyet Jé zus mon -
dott: „Mert mind az, aki kér, kap;
aki ke res, ta lál; és aki zör get, an nak
meg nyit ta tik.” (Lk 11,10) Hi szem
és val lom, hogy az an gyal sza va
ma is ak tu á lis. Sőt Jé zus sza va is
meg erő sí ti azt. Ke res sük te hát a
Meg vál tót, s ne tö rőd jünk be le,
hogy ka rá cso nya ink ban Jé zus alig
lát ha tó…

Gö döl lei Ká roly

(Cal gary, Ka na da)

Az írás meg je lent a Má so kért Együtt
2008/6. szá má ban.

Alig látható karácsony

Ez év ta va szán a Tü bin gen hez kö ze li Win nen den vá ros ká ban egy ti -
zen hét éves gim na zis ta fiú ti zen hat em bert, is ko la tár sa it és ta ná rát
lőt te le, és vég zett ma gá val is. A vé res ese mény meg döb be nést vál tott
ki, so kan kom men tál ták azt, és tör vény mó do sí tást is ered mé nye zett.
A ri por te rek is mé tel get ték a so kak ban fel me rült szem re há nyást: mi -
ért en ged te Is ten e tra gé di át? Má so kat az a kér dés fog lal koz ta tott, ho -
gyan vál ha tott ez a fi a tal fiú – em be ri mi vol tá ból ki vet kőz ve – ilyen
vé reng ző vé.
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Ke resz tyén gyü le ke zet, test vé re -
im a Jé zus ban!

Mi kor ezt a cso da szép ka rá cso -
nyi éne ket („Krisztus Urunknak
áldott születésén…”) éne kel tük,
me lyet a há rom száz esz ten dő vel
is ré geb ben élt Péc seli Ki rály Im re
ko má ro mi, majd ér sek új vá ri pré -
di ká tor so kat szen ve dő ma gya rok
vi gasz ta lá sá ra írt, bi zo nyá ra ha za -
száll tak gon do la ta i tok kis ma gyar
fal vak fe lé, fe hér fa lú re for má tus
vagy evan gé li kus temp lo mok fe lé,
és esze tek be ju tot tak azok a ka rá -
cso nyi ün ne pek, ami kor ott hon
éne kel té tek eze ket az éne ke ket.
Ak kor is min dig meg telt szí ve tek
bé kes ség gel és öröm mel, mint
ahogy itt is, eb ben a so kak szá má -
ra ide gen és szo kat lan vi lág ban is
bé kes ség töl ti el az em ber szí vét,
mi kor eze ket a drá ga zsol tá ro kat
hall ja. Va ló ban nagy do log az,
hogy el csen de sed he tünk, anya -
nyel vün kön éne kel he tünk és hall -
hat juk Is ten ka rá cso nyi evan gé li -
u mát itt is, mi kor tá vol ke rül tünk
fal va ink tól, ott ho na ink tól: va la -
mit meg sej tünk ez ál tal a tény ál -
tal, hogy itt össze jö he tünk, Is ten
vi lág fe let ti min den ha tó sá gá ból és
ke gyel mé ből. Lám, Is ten az ő sze -
re te tét, vi gasz ta ló és bá to rí tó Igé -
jét el kül di utá nunk, bár mennyi re
sok ezer ki lo mé ter vá laszt is el
ben nün ket meg szo kott temp lo -
munk tól. Az ő egy há za, az ő ek lé -
zsi á ja nem szo rít ha tó ha tá rok kö -
zé, ha nem el ter jed a föld leg utol só
zu gá ig is.

Ha meg fi gyel té tek a leg utol já ra
el zen gett ének ver set, ak kor azt
ve het té tek ész re, hogy az így fe -
je ző dik be: le gyen vi dám ság! Egé -
szen szo kat lan be fe je zés ez, hogy
egy imád ság nak is be il lő ének vers
így fe je ződ jék be, hogy ben ne azt
kér jük: le gyen vi dám ság! Azon -
ban mind járt meg nyí lik an nak a
tit ka, ha meg pró bál juk ki bo goz -
ni, mi ért ír ta ezt a ka rá cso nyi éne -
ket író ja.

Több mint há rom száz esz ten -
dőt kell vissza men nünk a múlt ba.
Ne héz idők jár tak ak kor a ma -
gyar ság fe lett, mint az óta szám ta -
lan szor. Sú lyos há bo rúk pusz tí -
tot ták or szá gun kat, en nek kö vet -
kez té ben éh ség, szen ve dés, nyo -
mo rú ság tet te ne héz zé ele ink éle -
tét. Kü lö nö sen ne héz volt ab ban
az idő ben re for má tus és evan gé li -
kus ma gyar nak len ni oda ha za:
sok szor ül dö zés, szen ve dés várt
azok ra, akik az Is ten igé je mel lett
hű sé ge sen ki áll tak. Egész Eu ró -
pá ban nem né zett sen ki sem szá -
na koz va a ma gyar ra – egyet len
egy ki vé tel volt csu pán. Egy
messzi or szág ki rá lya, an nak az
or szág nak fenn költ szí vű ve ze tő -
je, amely ben most va gyunk. II.
Gusz táv Adolf nak hív ták ezt a
svéd ki rályt, só go ra volt a mi
Beth len Gá bo runk nak: egye dül az
ő szí ve ér zett rész vé tet a tá vo li
ma gyar evan gé li kus és re for má -
tus hit test vé re kért, de a töb bi ma -
gya ro kért is: a ma gyar ság jó lé té -
ért és sza bad sá gá ért, és nem saj -
nál ta ezért ké nyel mes pa lo tá ját,
nyu godt éle tét el hagy ni, ha nem
küz de lem be in dult, sőt éle tét is
ál doz ta esz mé nye i ért: a zsar nok -
ság tól va ló sza bad sá gért és az
evan gé li um ügyé ért.

Ami kor ilyen el ha gyott, ilyen
ma gá ra ma radt volt a ma gyar,
Péc seli Ki rály Im re tisz te le tes úr
még is tu dott örül ni. Volt va la mi,
ami eb ben a sö tét éj sza ká ban is
bol dog ság gal töl töt te el a lel két,

úgy, hogy az egy-egy ének ben vi -
rág zott ki: egy zsol tár ban, amely
így fe je ző dik be: Tá voz zék tő -
lünk bűn és szo mo rú ság: le gyen
vi dám ság!

Mit lá tott meg Péc seli tisz te le -
tes uram ab ban a ke ser ves vi lág -
ban, ami nek így örül ni tu dott? Bi -
zo nyá ra nem kell so kat ta lál gat -
nunk, hi szen egész éne ke er ről
szó lott: azt, hogy ka rá csony van,
meg szü le tett a Jé zus!

És en nek kell annyi ra örül ni? –
kér dez het né most min den ki.
Nem csak a ko má ro mi tisz te le tes
ör ven de zett en nek há rom száz
éve, ha nem an nak előt te sok-sok
száz esz ten dő vel egy má sik em -
ber is: Já nos apos tol nak hív ták. Ő
ír ta le ab ban a szent igé ben, ame -
lyet fel ol vas tam az imént nék tek:
Jé zus ról azért írok nék tek, hogy
örö mö tök tel jes le gyen! Azért
írok nek tek, ti ma gya rok, akik
ezer ki lenc száz esz ten dő vel ké -
sőbb ol vas sá tok ezt az igét, ha zá -
tok tól tá vol, a messzi Svéd or -
szág ban, hogy iga zán tud ja tok
örül ni! Örül ni an nak, hogy van
va la ki, aki eb ben a ne héz élet ben
ki mond ha tat la nul sze ret mind -
annyi un kat, és ezt a sze re te tét
nem csu pán sza vak kal erő sí tet te,
ha nem éret tünk oda ad ta e vi lág ra
egyet len Fi át. Van nak köz te tek
olya nok, akik nek gyer me ke ik
van nak, és azo kat a vi lág min den
kin csé ért sem hagy ták vol na ott -
hon, nagy szü lők nél, ro ko nok nál,
ha nem ma guk kal hoz ták őket,
mert nem tud tak vol na tő lük el -
vál ni, mert fáj egy édes apá nak,
egy anyá nak, ha gyer me ké től tá -
vol kell len ni. Nos, Is ten sze re te -
te irán tunk ak ko ra, hogy még azt
is meg tet te ér tünk, hogy egyet len

Fi át el küld te eb be a go nosz vi lág -
ba, hagy ta, hogy az em be rek meg -
csú fol ják, meg gya láz zák és meg -
öl jék: mind ezt azért, hogy ne csu -
pán sza vak kal erő sít se, ha nem
tet tel, vi lág ra szó ló jel lel bi zo nyít -
sa: em be rek, ennyi re sze ret lek
ben ne te ket!

Ez a ka rá cso nyi evan gé li um
üze ne te: az Is ten sze ret ben nün -
ket! E nél kül a ka rá cso nyi öröm -
hír nél kül szo mo rú len ne az éle -
tünk. De így, bár mi lyen hely zet -
ben is va gyunk, ha az egész vi lág
el le nünk for dul is, ha min den ki el -
len sé günk len ne is, ha szo mo rú ság

és nyo mo rú ság ven ne csu pán kö -
rül, eb ben a leg szo mo rúbb ál la -
pot ban is len ne egy fé nyes re -
mény su gár: az, hogy az Is ten sze -
ret! Lám, el küld te ér tem Jé zust e
vi lág ba, nem saj nál ta őt, a szen tet,
ér tem! Is ten sze ret: eb ben bíz ha -
tom. Nem ha rag szik rám, pe dig de
meg ér de mel ném! Mennyi bűnt
kö ve tek el őel le ne, és ő en nek el -
le né re sem ha rag szik, ha nem sze -
ret. Meg bo csát ja a bű nö ket ott az
Úr asz ta lá nál, az úr va cso rá ban,
hogy ne kem könnyű lel ki is me re -
tem le gyen, hogy ne ret teg jek: jaj,
mi lesz, ha egy szer Is ten meg elé -
gel min dent, ha nem tud jak bé kes -
ség ben, gond ta la nul ör ven dez ni!
Ez a ka rá csony üze ne te: Is ten sze -
ret. Ör vend jünk ezen, vi gyük ezt
ha za ma gunk kal min den na pi
mun kánk kö zé, és ha csüg ge dünk,
a ne héz sé gek mi att szo mo rú ak va -
gyunk, vi gasz tal ni fog: Is ten adott
ka rá csonyt, be bi zo nyí tot ta, hogy
sze ret!

A ka rá csony azon ban nem csak
örö met sze rez, ha nem szent igénk
sze rint kö zös sé get is te remt. Azt
ol vas tuk: „Amit hal lot tunk és lát -
tunk, hir det jük nék tek, hogy nék tek is
kö zös sé ge tek le gyen ve lünk, és pe dig a
mi kö zös sé günk az Atyá val és az Ő
Fi á val, a Jé zus Krisz tus sal.”

Kö zös ség: ez más kép pen azt je -
len ti, hogy az em be rek bé kes ség -
ben és sze re tet ben él nek egy más -
sal. Ó, mi lyen rég óta vá gyik er re
az em be ri ség! Mennyi en töp reng -
tek azon, mi kép pen va ló sít ha tó az
meg, hogy min den em ber nek le -
gyen bé kes sé ge, sza bad sá ga, de
le gyen meg a min den na pi ke nye -
re, hogy az éle tet ne nyűg nek
érez ze, ha nem öröm nek. Hány és
hány új el gon do lás szü le tett meg

új ra és új ra, amely ezt meg akar ta
va ló sí ta ni: és mi lett az ered -
mény? Há bo rúk, éh ín sé gek, szen -
ve dé sek. De az az ér de kes, hogy
mi em be rek, nem aka runk ta nul -
ni! Mi kor egyik esz me cső döt
mon dott, min dig újabb el gon do lá -
sok után fu tunk, és nem vesszük
ész re, hogy Is ten meg mon dot ta:
más mó don nincs iga zi kö zös ség
em ber és em ber kö zött, csak a Jé -
zus Krisz tus ál tal. Akik – tud ni il -
lik – a Jé zust sze re tik, azok ezt
más kép pen nem tud ják meg ten ni,
csak is ha em ber tár sa i kat is sze re -
tik. Az az em ber ugyan is, aki ör -

ven dez ni tud azon, amit a ka rá -
csony hir det: hogy az Is ten sze ret,
az Is ten nek há lás akar len ni jó sá -
gá ért. Is ten meg azt mond ja: úgy
le hetsz há lás ne kem, ha sze re ted,
se gí ted em ber tár sa i dat! Ha sok
ilyen Is ten iránt há lás em ber van,
ak kor egy szer re meg vál to zik a vi -
lág: az em be rek mind in kább meg -
be csü lik egy mást, mind na gyobb
bé kes ség ben, sőt sze re tet ben él -
nek, és így jön lét re a kö zös ség az
em be rek kö zött. Így hoz za lét re a
ka rá cso nyi öröm üze net. Aka rod,
hogy ilyen le gyen ez a be teg vi lág?
Légy azon, hogy ma gad és sze ret -
te id ilyen Is ten iránt há lás em be -
rek le gye nek; mi nél több ilyen
em ber lesz, an nál in kább gyó gyul
a vi lág!

Bi zo nyá ra el gon dol koz ta tok
azon, hogy mi az oka, hogy a své -
dek na gyobb bé kes ség ben, egy -
más meg be csü lé sé ben él nek, mint
mi oda ha za, és en nek kö vet kez té -
ben na gyobb is itt a jó lét. Nem
egy sze rű en nek a meg fej té se, de
el áru lom a tit kot: ezek nek a mi -
ben nün ket nem csak há rom száz
esz ten dő vel ez előtt, ha nem most
is annyit se gí tő své dek nek ősei
mind Is tent na gyon sze re tő, ka rá -
cso nyi evan gé li um nak ör ven dő
em be rek vol tak: ezért tud tak idá -
ig el jut ni. Mert Is ten be szé de
min de nütt gyü möl csöt te rem: itt
is az tör tént.

Lám, mennyi aján dé kot nyújt
Is ten a ka rá cso nyi evan gé li um ál -
tal: örö möt, bé kes sé get, iga zi sze -
re te tet, meg bo csá tást min den bű -
ne ink re. Ezért mél tó, hogy mi is
úgy te gyünk, mint Já nos tett. A
fel ol va sott szent igé ben azt ír ja:
„hir det jük nék tek…” Igen, ez a mi
fel ada tunk most: nem csak meg -

tar ta ni, ha nem to vább ad ni, kü lö -
nö sen gyer me ke ink nek, sőt své -
dek nek is azt a jót, amit kap tunk:
a ka rá cso nyi örö möt.

Így lesz iga zi, bol dog ka rá cso -
nyunk! Ámen.

Pósfay György igehirdetése 1Jn 1,1–4
és Péc seli Ki rály Im re „Krisz tus
Urunk nak ál dott szü le té sén…” kez -
de tű éne ke alap ján. El hang zott a
svéd országi, värm lan di Bratt -
forsban 1947. december 21-én, advent
4. va sár napján.

Le gyen vi dám ság!
Pós fay György ige hir de té se 1947. de cem ber 21-én, ad vent 4. va sár nap ján

Er dé lyi Gé za nyu gal ma zott re for -
má tus püs pök, Pós fay György
evan gé li kus teo ló gus és Son ne -
vend Im ré né Lacz ko vits Emő ke
nép rajz ku ta tó ve het te át az idei
Ká ro li Gás pár-dí ja kat október
30-án Bu da pes ten Csep re gi And -
rás tól, a kul tu rá lis tár ca egy há zi
kap cso la tokért felelős tit kár sá -
gá nak ve ze tő jé től.

Mint kö szön tő be szé dé ben Csep -
re gi And rás el mond ta, az 1997-
ben ala pí tott díj szak mai ku ra tó ri -
u ma azo kat az élet mű ve ket kí ván -
ja fel ku tat ni, me lyek a lu the ri és
kál vi ni örök ség je gyé ben fo gan -
tak, an nak el mé lyí té se je gyé ben
épül tek fel.

„A díj olyan tu do má nyos és em -
be ri tel je sít mé nye ket he lyez ref -
lek tor fény be, ame lyek a ti zen ha -
to dik szá za di re for má ció teo ló gi ai
és kul tu rá lis tar tal má nak ál lan dó -
sá ga it és vál to zá sa it mu tat ják fel,
se gít ve ben nün ket, a kor tár sa kat
ab ban, hogy a ti zen ha to dik szá za -
di kez de tek hez a ma gunk vi szo -
nyát is meg ha tá roz has suk” – fo -
gal ma zott az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um kép vi se lő je.

Az el is me ré se ket Er dé lyi Gé za
re for má tus lel kész, a Szlo vá ki ai
Re for má tus Ke resz tyén Egy ház
nyu gal ma zott püs pö ke, teo ló -
gus, mű vé szet tör té nész, Pós fay
György evan gé li kus lel kész, teo -
ló gus, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség gen fi köz pont já nak volt
mun ka tár sa, el is mert Lu ther-ku -
ta tó, va la mint Son ne vend Im ré -
né Lacz ko vits Emő ke nép rajz -
ku ta tó, nyu gal ma zott fő mu zeo -
ló gus, a veszp ré mi Ba ko nyi Mú -
ze um (ma Lacz kó De zső Mú ze -
um) volt mun ka tár sa ve het te át a
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um Lotz-
ter mé ben.

A ha gyo má nyo san ok tó ber vé -
gén, a re for má ció ün ne pé nek kö -
ze lé ben át adott Ká ro li Gás pár-
dí ja kat a tár ca min den esz ten dő -
ben azok nak ado má nyoz za, akik
a bib li kus tu do má nyok ban – for -
dí tás sal, ta nul mánnyal – ki ma -
gas ló ered mé nye ket ér tek el,
vagy ki emel ke dőt al kot tak a ma -
gyar lí ra és pró za nyel vi meg újí -
tá sa te rü le tén.

MTI

Az Úti társ szer kesz tő sé ge ez úton
gra tu lál a dí ja zot tak nak.

Át ad ták
az idei
Ká ro li Gás pár-
dí ja kat
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Ne té vesszen meg ben nün ket,
hogy Ma la ki ás köny ve az Ótes ta -
men tum leg vé gén áll, mint ha szer -
ző je az utol só pró fé ta len ne. Szer -
zőnk va ló szí nű leg a Kr. e. 5. szá -
zad ban dol go zott, Ezs drás és Ne -
hé mi ás kor tár sa le he tett. Zsi dó
írás ma gya rá zók ta lán ezért is gon -
dol ták, hogy a Ma la ki ás név mö -
gött Ezs drást kell gya ní ta nunk.
Mert a pró fé ta ne ve ezt je len ti:
„az én kö ve tem”. Az Ótes ta men -
tum gö rög for dí tá sa így tol dot ta
meg a me lek („kö vet”) szót, és lett
be lő le „Is ten kö ve te”.

Pa pi em ber ír hat ta a köny vet,
aki is me ri a pa po kat és a lé vi tá kat,
akit igen za var nak a temp lo mi is -
ten tisz te le te ken tör té nő sza bály -
ta lan sá gok, a temp lo mi aján dé -
kok kal va ló vissza élé sek, a tisz tá -
ta lan, hit vány ál do za tok. Fáj lal ja,
hogy a pa pok el ha nya gol ják a nép
pász to ro lá sát. Fi gyel mez te ti őket:
ne csal ja nak, és ne ta nít sa nak ha -
mi san. Em lé kez te ti őket leg ele -
mibb és leg fon to sabb ren del te té -
sük re: „…a pap aj kai őr zik az Is ten
is me re tét, és ta ní tást vár nak szá já -
ból, hi szen a Se re gek Urá nak kö ve te
ő!” (2,7)

A pró fé ta ugyan ak kor a tár sa -
dal mi ba jok fö lött sem hunyt sze -
met. Kü lö nö sen erő tel je sen ítél te
el a há zas tár si hűt len sé get és vá -
lást, akár csak a za va ros idők ben
el sza po ro dott va rázs ló kat. A töb -
bi pró fé tá hoz ha son ló an ő sem
hall gat hat ja el azt a sok szé gyent,
ame lyet a nép von ma gá ra ha mis
es kü vés sel, nap szá mo sok, öz ve -
gyek és ár vák meg zsa ro lá sá val.
Fel emel te sza vát az el ha ra pó -
dzott ide gen el le nes ség gel szem -
ben, amely va ló szí nű leg a dél ről
egy re gyak rab ban be ván dor ló
edo mi ták el len is irá nyult.

Hat, Is ten és né pe kö zöt ti „pár -
be széd” kö ré cso por to sít ja a
mon da ni va ló ját, a nép sza va
azon ban in kább egy lá za dó ka -
masz het ven ke dé se i re em lé kez -
tet: „Mi ből lát hat juk, hogy sze retsz
min ket?” Is ten pa na szát, hogy
meg ve tik a ne vét, az zal há rít ják
el, hogy „mi vel ve tet tük meg ne ve -
det?”, és így to vább. Egyen lőt len
és tisz te let len pár be széd ez,
amely re a pró fé ta csak „fe nye ge tő
jö ven dö lés sel” vá la szol hat (1,1).
Ami kor ugyan is Is ten né pe irán ti
sze re te té ről vi tat koz nak, Is ten
vi lá go san utal ar ra, hogy nem vér
sze rint vagy szár ma zá si jo gok
men tén gya ko rol ja a sze re te tét.
Ő eb ben is ön ál ló an dönt, ahogy a
test vér pá ron, Ézsa un és Já kó bon
meg mu tat ta: „Já kó bot sze ret tem,
Ézsaut pe dig gyű löl tem…” (1,2)

Ez kész tet te Pál apos tolt is ar -
ra, hogy hang sú lyoz za Is ten min -
den nép irán ti ir gal mát. Ró mai le -
ve lé ben ki fej tet te, hogy „nem tar -
toz nak mind Iz rá el hez, akik Iz rá el -
től szár maz nak… Vagy is nem a tes -
ti szár ma zás sze rin ti utó dok az Is -
ten gyer me kei (…), hogy az Is ten nek
ki vá lasz tá son ala pu ló el ha tá ro zá sa
ér vé nye sül jön… úgy, aho gyan meg
van ír va: Já kó bot sze ret tem,
Ézsaut pe dig gyű löl tem.” (Róm
9,6–13) Is ten az ő ke gyel mé ben
sza bad, s nem en ge di ma gát meg -
kö töz ni sem a mi em be ri tel je sít -
mé nye ink kel, sem el vá rá sa ink -
kal; ez köny vünk egyik fon tos
üze ne te.

A 3. fe je zet el ső ver se
sze rint Is ten el kül di kö ve -
tét, hogy jö ve te le út ját
egyen ges se. Ez a „Ma la ki -
ás”, ez a kö vet hi va tott ar -
ra, hogy a ha ma ro san el jö -
vő Úr ra irá nyít sa a nép te -
kin te tét. Az út ké szí tés,
ame lyet a ré gi pró fé ták
kö zül Ézsa i ás is jö ven -
dölt, itt új ra idő sze rű vé
vá lik. De igen ne héz len ne
a kö ve tet és út ké szí té sét
va la ki vel is azo no sí ta ni.
Er re néz ve sok-sok ta lál -
ga tás lá tott már nap vi lá -
got. Nagy se gít ség eb ben
az evan gé li u mok ból is -
mert Ke resz te lő Já nos
alak ja, aki re Ézs 40,3-at al -
kal maz ták az evan gé lis -
ták: „Mert ő volt az, aki ről
Ézsa i ás így pró fé tált: Ki ál tó
hang ja szól a pusz tá ban:
Ké szít sé tek az Úr út ját …”
(Mt 3,3) Márk pe dig egy
pil la nat ra sem ta lál gat,
hogy ki ről van itt szó, ami -
kor evan gé li u mát ez zel a
fél re ért he tet len mon dat -
tal kez di: „Jé zus Krisz tus,
az Is ten Fia evan gé li u má -
nak kez de te, amint meg van
ír va Ézsa i ás pró fé ta köny -
vé ben: Íme el kül döm előt ted
kö ve te met (…) Ké szít sé tek
az Úr út ját, te gyé tek egye -
nes sé ös vé nye it!” (Mk 1,1–3)
S utá na Ke resz te lő mun -
ká ját ír ja le.

Az üze net vi lá gos: Ke resz te lő
az út ké szí tő je az Úr nak, aki nem
más, mint a ná zá re ti Jé zus. S ami -
kor a be bör tön zött Ke resz te lő nek
két sé gei tá mad nak, hogy iga zán
Jé zus-e az, aki nek ő, a pró fé tai uta -
sí tás nak meg fe le lő en, az út ját ké -
szí tet te, ak kor Jé zus meg nyug tat -
ja nem csak Já nost, de a gya nak vó
zsi dó kat is: „Ő az, aki ről meg van ír -
va: íme, én el kül döm kö ve te met, aki
el ké szí ti előt ted az utat, bi zony mon -
dom nék tek: nem tá madt asszony tól
szü le tet tek kö zött na gyobb Ke resz te lő
Já nos nál.” (Mt 11,10–11)

Ma la ki ás köny ve ajánl még egy
to váb bi azo no sí tást: „az Úr kö zel -
gő nagy és fé lel me tes nap ja előtt” Is -
ten azt ígé ri, hogy „én pe dig el kül -
döm hoz zá tok Il lés pró fé tát” (3,23).
Il lés ről azt köz lik az Írá sok, hogy
Is ten a menny be ra gad ta el, s Iz -
ra el né pe szen tül meg volt győ -
ződ ve afe lől, hogy egy szer új ra
meg je le nik a föl dön. Ami kor pe -
dig Jé zus há rom ta nít vá nyá val a
meg di cső ü lés he gyén járt, ne kik
is meg je lent Il lés, Mó zes sel
együtt. Az ámu ló ta nít vá nyok
kér dé sé re – mi ért kell előbb Il lés -
nek el jön nie? – Jé zus fe le le te vi -
lá gos: ő is Ke resz te lő Já nos ra
gon dol, hi szen „Il lés már el is jött,
és azt tet ték ve le, amit akar tak, aho -
gyan meg van ír va ró la” – mond ja
(Mk 9,2-13). Bi zony, Já nos sal go -
no szul bán tak el, pe dig ő volt Jé -
zus Krisz tus Ma la ki ás ál tal is
meg jö ven dölt út ké szí tő je.

S bár a pró fé ta köny ve az Ótes -
ta men tum utol só he lyén áll, ép -
pen ez zel ver hi dat az Ó- és Új -
tes ta men tum kö zött. Meg hir de ti
ne künk azt, akit mi Meg vál tó -
ként és a vi lág Üd vö zí tő je ként
tisz te lünk.

Gé mes Ist ván

ÚTI TÁR SUNK, A BIB LIA

Híd épí tés
Ma la ki ás pró fé ta köny ve

– Mi előtt a szö vet ség ről be szél get -
nénk, ké rem, szól jon ed di gi pá lyá já -
ról és ar ról, mely kö rül mé nyek ve zet -
ték Né met or szág ba.

– 1977-ben jöt tem Né met or -
szág ba, hu szon ki lenc éve sen, re -
for má tus lel ké szi dip lo má val. Er -
dé lyi – pon to sab ban szi lágy sá gi –
szü le té sű va gyok, Ko lozs vá ron,
Nagy sze ben ben, Zü rich ben és a
gen fi egye tem hez tar to zó Bos se yi
Öku me ni kus In té zet ben sze rez -
tem teo ló gi ai kép zést. Nagy vá ra -
don szen tel tek fel re for má tus lel -
késszé 1972-ben.

Né met or szág ba há zas ság út ján
ke rül tem ki – né met fe le sé gem
nem tu dott be il lesz ked ni a Cea u -
ses cu-rend szer be. Hi va ta los ki te -
le pe dé si en ge déllyel ér kez tem
meg Ulm ba, így a würt tem ber gi
egy ház al kal maz ha tott már kez -
det től fog va, egy né met evan gé li -
kus gyü le ke zet meg vá lasz tott lel -
ké sze let tem. Würt tem berg tar to -
mány ban a pro tes tán sok evan gé li -
ku sak, de a le u en ber gi kon kor dia
ér tel mé ben re for má tus teo ló gi át
vég zett lel ki pász tor is szol gál hat
az evan gé li kus egy ház al kal ma -
zott ja ként.

Ezt töb ben nem ér tet ték meg –
csu pán az er dé lyi, il let ve ma gyar -
or szá gi vi szo nyo kat is mer ve –, és
azt vél ték, hogy én el hagy tam a
hi te met és egy há za mat, és át tér -
tem evan gé li kus sá. Saj nos ezt fő -
leg ma gyar re for má tus kol lé gák
hí resz tel ték Nyu gat-Eu ró pá ban.
A né met tar to má nyi evan gé li kus
egy ház al kal ma zott ja ként vál lal -
tam az ön kén tes ma gyar szol gá la -
tot is 1980-tól itt Ulm kör nyé kén,

ahol a ma gyar pro tes táns gyü le ke -
zet ben a re for má tus li tur gia sze -
rint tar tok mind má ig is ten tisz te -
le tet. Elő for dul te hát nem egy -
szer, hogy dél előtt né met nyel vű
evan gé li kus is ten tisz te le tet tar -
tok, dél után pe dig a ma gyar gyü le -
ke zet ben a re for má tus agen dát
hasz ná lom.

Fon tos szá mom ra, hogy ki te le -
pe dé sem óta szü lő föl de met min -
den év ben fel ke re sem, és a csa lá -
dom mal, ba rá ta im mal, kol lé gá im -
mal, va la mint a ko lozs vá ri teo ló -
gi á val meg sza kí tás nél kül kap cso -
lat ban ma rad tam. 2006-ban Ko -
lozs vá ron sze rez tem teo ló gi ai
dok to ri dip lo mát.

– Ho gyan de fi ni ál ná a di asz pó ra -
mun ka lé nye gét? Me lyek a fő hang sú -
lyok?

– A nyu ga ti ma gyar di asz pó ra -
mun kát im már har minc éve is me -
rem, il let ve vég zem. Az Eu ró pai
Ma gyar Evan gé li u mi If jú sá gi
Kon fe ren ci á hoz (EME IK) ve zet -
tek el ső lé pé se im itt, Né met or -
szág ban, de az Eu ró pai Pro tes táns
Ma gyar Sza bad egye te met már
sváj ci ösz tön dí jas ko rom ban meg -
is mer het tem – akár csak a zü ri chi
és bá ze li ma gyar pro tes táns gyü le -
ke ze tek éle tét –, majd Né met or -
szág ban rend sze re sen részt vet -
tem a re for má tus és az evan gé li -
kus lel ké szek és pres bi te rek ta lál -
ko zó in (Nyu gat-eu ró pai Ma gyar
Re for má tus Lel ki gon do zó Szol -
gá lat, il let ve Kül föl dön Élő Ma -
gyar Evan gé li kus Lel ké szek Szö -
vet sé ge). Hét évig vol tam if jú sá gi
lel ké sze az EME IK-nek és szin -
tén hét évig vol tam el nö ke az em -

lí tett re for má tus lel ki gon do zó
szol gá lat nak. Több kö zös kon fe -
ren ci át is szer vez tem e nyu gat-eu -
ró pai ma gyar re for má tus és evan -
gé li kus szer ve ze tek szá má ra, sőt
négy ma gyar öku me ni kus kon fe -

ren cia elő ké szí té sé ben is részt
vet tem.

E ta pasz ta la tok alap ján ál lít ha -
tom, hogy a di asz pó ra mun ka – így
a ma gyar pro tes táns di asz pó ráé is
– fő súly pont jai ezek: a he lyi ma -
gyar ság össze gyűj té se és az össze -
tar to zás ápo lá sa, a ma gyar iden ti -
tás tu da to sí tá sa és meg élé se azon
a he lyen, ahol élünk, a kap cso la -
tok ki épí té se egy-egy or szá gon
be lül, de nyu gat-eu ró pai ma gyar
kon tex tus ban is, sőt a Kár pát-me -
den ce ma gyar sá gá val, a gyö ke re -
ink kel is!

– Je len leg ön a Nyu gat-eu ró pai
Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze tek
Szö vet sé gé nek társ el nö ke. Mi lyen ta -
pasz ta la to kat gyűj tött eb ben a funk -
ci ó ban?

– A szö vet sé get 2000-ben hoz -
tuk lét re nyu gat-eu ró pai ma gyar
gyü le ke ze te ink fenn ma ra dá sa ér -
de ké ben. Tag jai ma gyar re for má -
tus és evan gé li kus lel ki pász to rok
és gyü le ke ze ti fe le lő sök, de van -
nak kö zöt tünk uni tá ri u sok és
sza bad egy há zi ak is. En nek a va -
ló ban egye dül ál ló ma gyar pro tes -
táns szer ve zet nek van egy alap -
sza bá lya, amely vi lá go san meg -
ha tá roz za a gyü le ke ze ti te vé -
keny sé gün ket. Sen kit sem „té rí -
tünk ki”, nem hoz tunk lét re „pro -
tes táns egy há zat” – amint ezt né -
há nyan té ve sen gon dol ják –, és
vissza uta sít juk a szink re tiz mus
vád ját is! Min den ki meg ma radt a
ma ga fe le ke ze té ben, de együtt
kí ván juk a ma gyar gyü le ke ze te -
ink je lenét és jö vő jét épí te ni. A
di asz pó ra hely zet ben nem en ged -
het jük meg ma gunk nak – lel ké -
szek és pres bi te rek – azt a lu xust,
hogy ki-ki csak a ma ga fe le ke ze ti
hí ve it gon doz za. Ez szét esés hez
ve zet. A mi cé lunk kez det től fog -
va ép pen az össze tar tás, a gyü le -
ke ze tek meg tar tá sa volt, és ma -
rad is.

A szö vet ség nek hat évig vol tam
el nö ke – büsz ke va gyok a kö zös
épí tő mun kánk ra –, most pe dig
társ el nök ként tu da to san tá mo ga -
tom az el nök, Gé mes Pál evan gé li -
kus lel ki pász tor mun ká ját. Évi
kon fe ren ci á ink nagy gaz da go dást
je len te nek gyü le ke ze te ink nek,
erő sí tik az össze tar to zás ér zé sét,
és a pres bi te re ink szá má ra ren de -
zett „to vább kép ző” hét vé gék im -
már he te dik éve nagy si ker nek ör -
ven de nek.

– Mi lyen le he tő sé gei és fel ada tai
van nak egy ilyen szer ve zet nek?

– A szö vet ség fel ada ta it rész -
ben már vá zol tam; ami kor egy-
egy éves kon fe ren ci át ren de zünk,
ak kor min dig fi gye lem be vesszük
a he lyi ma gyar di asz pó ra gyü le ke -
ze tet. Azt nemcsak meg is mer ni
sze ret nénk – pél dá ul egy kö zös is -
ten tisz te le ten és gyü le ke ze ti ta lál -
ko zón –, ha nem a tag ja it meg hív -
juk a kon fe ren ci á ra, és be is kap -
csol juk őket a mun kánk ba. Pres -
bi te ri ta lál ko zó ink ra negy ven-öt -
ven pres bi ter, lel kész és gyü le ke -
ze ti mun kás jön el, ilyen kor egy -
más hi tét épít jük, és ta pasz ta la tot
cse ré lünk.

Szö vet sé günk már évek kel ez -
előtt fel vet te a kap cso la tot az
anya or szág re for má tus és evan gé -
li kus egy há zá val, és konk rét lé pé -
se ket kí ván ten ni a di asz pó ra gyü -
le ke ze tek jö vő je ér de ké ben. En -
nek konk rét „ter mé ke“ az a nyi lat -
ko zat, ame lyet a 2008. no vem be ri,
bu da pes ti – di asz pó ra – ta lál ko -
zón kö zö sen fo gal maz tunk meg.

– Ka rá csony ün ne pé hez kö ze led ve
mi lyen üze ne tet fo gal maz na meg
mint Nyu gat-Eu ró pá ban élő ma gyar
re for má tus lel kész?

– A vi lág min den ré szén élő ma -
gyar test vé rem nek – fe le ke zet től
füg get le nül – bé kés és Is ten től
meg ál dott ka rá csonyt kí vá nok.
Ün ne pel jen ki-ki ott hon, csa lá di
kör ben, de ne fe led je el a gyü le ke -
ze tét sem, aho va tar to zik. Le gyen
a ka rá cso nyi evan gé li um – „Itt az
Is ten köz tünk” – va lós ság gá az éle -
tünk ben!

Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Sen kit sem té rí tünk ki”
Be szél ge tés Var ga Pál lal, a Nyu gat-eu ró pai Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé gé nek társ el nö ké vel
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Wit ten berg, Né met or szág. A vá -
ros misszi ók el ső vi lág gyű lé sét a
„re for má ció fő vá ro sá ban” ren de -
zik meg jö vő év szep tem be ré ben.
Az összes föld rész ről több mint
két száz részt ve vő re szá mí ta nak.
A kon fe ren cia cél ki tű zé se, hogy
fon tos mun ká juk hoz ott kap ja nak
meg újí tó erőt, ahol a re for má ció
alap ja i ban fel for gat ta a vi lá got a
16. szá zad ban.

Tar sus, Tö rök or szág. Az Eu ró -
pai Unió ár gus sze mek kel fi gye li,
hogy a tag jai kö zé tö rek vő Tö rök -
or szág kor má nya mit tesz a he lyi
Szent Pál-ka ted rá lis sal. Nem elég
sza vak kal bi zony gat nia a sza bad
val lás gya kor lást, csak por hin tés
ma rad, ha még sem en ge dé lye zi a
most mú ze um ként mű kö dő ősi
ke resz tény temp lom is ten tisz te -
le ti hasz ná la tát.

Ulm, Né met or szág. A Né met
Evan gé li kus Egy ház szö vet ség
(EKD) köz gyű lé sén Jo han nes
Fried rich ba jor evan gé li kus püs -
pök a lu the ra niz mus erő sí té sé ért
szállt sík ra. Sze rin te ez tá vol ról
sem je lent ön ző ön ké nyes ke dést.
Az evan gé li kus egy há zak azon -
ban ad dig nem „ol vad hat nak” föl
az EKD-ban, amíg an nak nem
lesz nek a lu the ri ta ní tás sal egye -
ző alap jai. Fel szó lí tot ta egy há zát,
hogy egy re na gyobb súlyt fek tes -
sen tag jai val lá si ok ta tá sá ra.

Moszk va, Orosz or szág. Az
Orosz Or to dox Egy ház szü ne tel -
te ti kap cso la ta it az EKD-vel,
mert a szö vet ség ul mi köz gyű lé -
sén nőt vá lasz tott ve ze tő püs pö -
ké vé. Az orosz egy ház pat ri ar chá -
tu sa sze rint egy nő püs pök ké vá -
lasz tá sa „el len ke zik az evan gé li -
um alap el vé vel”.

Wit ten berg, Né met or szág. El in -
dult a re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló já ra el ké szü lő
Lu ther-kert fá sí tá sa. Az öt száz fa
kö zül az el ső ket Jo han nes Fried -
rich, az Egye sült Né met Lu the rá -
nus Egy há zak (VELKD) el nök-
püs pö ke és Wal ter Kas per, a Va ti -
kán kar di ná li sa ül tet te el.

Asz ta na, Ka zahsz tán. A val lá sok
har ma dik vi lág gyű lé sét jú li us 1–2-
án ren dez ték meg a ka zah fő vá -
ros ban. Har minc két or szág ból
négy szá zan vet tek részt rajta a
kü lön bö ző val lá sok kül döt te ként.
Egy ség ural ko dott ab ban, hogy az
egy más sal va ló be szél ge tés hasz -
ná ra van a né pek bé kés együtt élé -
sé nek is.

Bécs, Auszt ria. Az or szág la kói
kö zött több a musz lim, mint az
evan gé li kus. A leg újabb sta tisz ti -
ka sze rint a la kos ság val lá si össze -
té te le ezt a ké pet mu tat ja: ró mai
ka to li kus 69%, musz lim 5%, evan -
gé li kus 4%.

Ber lin, Né met or szág. Egy re di -
va to sab bá vá lik a ha lot tak név te -
len-jel te len föld be té te le. Hét év
alatt 41,4%-ra emel ke dett azok -
nak az el huny tak nak az ará nya,
aki ket ily mó don te met tek el – a
né met fő vá ros ban ez 12 595 sze -
mélyt je len tett, aki nek ez zel –
nem csak sta tisz ti ka i lag – „nyo -
muk ve szett”.

Ulm, Németország. A né met or -
szá gi evangélikus egyház zsi na tá -
nak ulmi ülésén október 28-án
Margot Käßmann hannoveri püs -
pö köt választották meg hat évre a
zsinati tanács elnö kévé s ezzel a
hu szon ötmillió né met országi pro -
testáns első számú képviselőjévé.

Bu ka rest, Ro má nia. Az or szág
is ko lá i ban ren des tan tárgy a hit -
ok ta tás – így dön tött a kor mány.
Je len té sek sze rint az or szág né -
pes sé gé nek 99%-a tar to zik va la -
me lyik val lás fe le ke zet hez, ezért a
Ro mán Or to dox Egy ház büsz kén
hir de ti, hogy Ro má nia la kos sá ga
Eu ró pa leg val lá so sabb né pe.

Szent pé ter vár, Orosz or szág.
Az Orosz or szá gi, Uk raj nai, Ka -
zahsz tá ni és Kö zép-ázsi ai Evan -
gé li kus Egy ház (EL KRAS) zsi -
na ta új ve ze tő ket vá lasz tott. Ér -
sek ké az urá li, szi bé ri ai és tá vol-
ke le ti egy ház püs pö két, Au gust
Kru sét vá lasz tot ták, he lyet te sé vé
pe dig az ed di gi ér se ket, Ed mund
Rat zot.

Dny ipro p et rovszk, Uk raj na. A
szov je tek 1948-ban el vet ték a ró -
mai ka to li kus gyü le ke zet Szent
Jó zsef ről el ne ve zett temp lo mát.
Most si ke rült vissza sze rez ni, és
nagy ün nep ség ke re té ben szen tel -
ték fel új ra. Két éven át a hí vek
csak zárt aj tók mö gött mer tek
imád koz ni temp lo muk vissza -
szer zé sé ért, mert is me ret le nek
ha lá los fe nye ge té sek kel pró bál ták
meg hi ú sí ta ni a ter vet.

Szó fia, Bul gá ria. Ér de kes össze -
ha son lí tás mu tat ja, ho gyan vi szo -
nyul nak a val lás hoz há rom bal ká -
ni or szág ban. Al bá ni á ban a la kos -
ság 28%-a tart ja fon tos nak a val -
lást, 14%-a vi szont egy ál ta lán
nem. Bul gá ri á ban ez az arány

18,6% és 16%, Ro má ni á ban pe dig
58% és 2,4%!

Mün chen, Né met or szág. Má -
jus ban ült össze a ba jor evan gé li -
kus egy ház és egy bap tis ta te rü -
le ti mun ka kö zös ség, hogy a két
egy ház kö ze le dé sé ről tár gyal ja -
nak. Leg fon to sabb kér dés ként –
ter mé szet sze rű leg – a ke reszt -
ség ről volt szó. A ki adott jegy -
ző könyv sze rint messze me nő
egye zés re ju tot tak, amennyi ben
az evan gé li kus egy ház tel jes ér -
té kű ke reszt ség nek te kin ti a
bap tis ta fel nőtt ke reszt sé get, a
bap tis ták pe dig kész nek mu tat -
koz nak ar ra, hogy a már gyer -
mek kor ban ka pott ke reszt ség
meg is mét lé sét, az az a „be me rít -
ke zést” ne te gyék tag ja ik szá má -
ra kö te le ző vé.

Dél-af ri kai Köz tár sa ság. A ró -
mai ka to li kus püs pök sé gek bir to -
ka ik ból na gyobb par cel lá kat aján -
la nak föl szí nes bőrű gaz dál ko -
dók nak. A kor mány fel szó lí tot ta a
fe hér föld bir to ko so kat, hogy
2014-ig bir to ka ik har minc szá za lé -
kát ked ve ző áron ad ják el fe ke ték -
nek.

New York, USA. Az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek Biz -
ton sá gi Ta ná csa meg bün tet né
azo kat az ál la mo kat, ame lyek en -
ge dé lye zik kis ko rú gyer me kek
ka to nai szol gá la tát. Ed di gi is me -
re tek sze rint ez el ső sor ban a kö -
vet ke ző ál la mo kat érin te né: Bu -
run di, Ele fánt csont part, Kon gói
Köz tár sa ság, Kon gói De mok ra ti -
kus Köz tár sa ság, Szo má lia és Szu -
dán. Az utol só pár év alatt vi lág -
szer te nem ke ve sebb, mint negy -
ven ezer kis ko rút bo csá tot tak el a
ka to na ság tól.

Va ti kán. 2010. áp ri lis 2-án avat -
ják szent té a 2005-ben el hunyt
II. Já nos Pál pá pát. El ter jedt az a
hír is, hogy a Va ti kán nem kí ván
vál toz tat ni a pa pi nőt len ség tör -
vé nyén.

Augs burg, Né met or szág. Tíz év -
vel ez előtt ír ták alá a ró mai ka to li -
kus–evan gé li kus Kö zös nyi lat ko za -
tot a meg iga zu lás ról. Az er re em lé -
ke ző is ten tisz te le ten együtt vett
részt Wal ter Kas per ró mai ka to li -
kus kar di ná lis, Ish ma el No ko, a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség fő tit ká -
ra, Wal ter Kla i ber me to dis ta és
Wal ter Mi xa he lyi ró mai ka to li kus
püs pök.

Össz ál lí tot ta: G. I.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

1946. szent es te – va la hol Orosz or szág ban
A né met ha di fog lyok tá bo ra el csen de se dett. A szén bá nyá ban le dol go -
zott ne héz mű szak után las san álom ba szen de rül nek a ra bok. Egy szer
csak ki tá rul a ne héz, to ló zá ras aj tó, és a ha di fog lyok ál tal leg job ban ret -
te gett ve zény szó zök kent vissza min den kit az álom ból a ke gyet len va ló -
ság ba: „Egész tá bor, so ra ko zó!” Ma ga a tá bor pa rancs no ka szól hoz zá -
juk: „Ha di fog lyok! Ha zá tok ban a re ak ci ó sok ma két na pig tar tó ün ne pet
kez de nek. A nagy Szov jet uni ó ban nincs időnk ün ne pel ni. Itt ke mény
mun ka fo lyik a vi lág pro le tár jai jó lé té nek meg te rem té sé ért. Ezért most a
vi lág va la mennyi dol go zó já val va ló együtt ér zé se tek je lé ül éne kel jé tek el
az In ter na ci o ná lét!

El is kez di: „Föl, föl, ti rab jai a föld nek…” És az ezer fo goly hall gat.
Va la ki há tul egy má sik dal ba kezd, né há nyan ének lik ve le, elő ször kis sé
bá tor ta la nul: „Csen des éj, szent sé ges éj…” A tá bor pa rancs nok a nem -
zet kö zi mun kás in du ló vé gét is mét li: „Ez a harc lesz a vég ső…” Ek kor
mint egy el lenének ként zen dül fel a Csen des éj má so dik stró fá ja, mely nek
utol só so ra it ezer, rab ság ban is sza bad to rok már nem is ének li, ha nem
szin te be le ki ált ja a sö tét éj sza ká ba: „Krisz tus meg sza ba dít! Krisz tus
meg sza ba dít!”

2009. szent es te
Ná lunk nin cse nek ha di fog lyok. Ha zánk ban sza bad ság van. Még is kö -
zöt tünk és kö rü löt tünk so kan ra bok. A bűn, a ha lál és a go nosz fog lyai.
Az élet mély sé ge i ben és sö tét sé gé ben élők. Ne kik mi lyen ka rá cso nyuk
van 2009-ben? Él te ti-e őket az a hit, amely meg tar tot ta őse in ket? Él te -
ti-e őket az a hit, amely be ra gyog ta egy kor a ha di fog ság ban élők sö tét
éj sza ká ját? Él te ti-e őket az a hit, amely két év ez re de él te ti a ke resz -
tény sé get, hogy a bű nös nek van bűn bo csá nat, a ha lál lal ví vó dó nak élet,
a go nosz nak le he tő sé ge a jó ra, hogy az élet mély sé ge i ből van ki emel ke -
dés, a sö tét ség ben pe dig vi lá gos ság, mert mind ezek ből Krisz tus meg -
sza ba dít.

Ez zel a sza ba dí tás ba ve tett hit tel kell le tér del nünk ezen a ka rá cso -
nyon új ra Jé zus jász lá hoz. A já szol nál pe dig azért kell kö nyö rög nünk,
hogy éle tün ket és a bűn, a ha lál, a go nosz sö tét sé gé ben élő em ber tár sa -
ink éle tét is ra gyog ja be az a fény, amely a bet le he mi já szol nál ra gyo gott
fel, de a hús vé ti üres sír nál tel je se dett ki: az örök élet fé nye, Krisz tus ál -
ta li meg sza ba dí tott sá gunk fé nye. Így Krisz tus ál tal sza ba don éne kel het -
jük-ki ált hat juk be le mi is az élet mély sé ge i be és sö tét sé ge i be:

A ha lál éje rám bo rult, de vir radt a
te fé nyed, és messze űzött éjt, bo rút, a
bé ke, üdv és élet. Most ra gyog, él tet
már a hit. Ó, ál dom szép su ga ra id, én
lel kem nap ja, Jé zus!

Né meth Mi hály

AZ ÉLET KE NYE RE

„…ne vezd an nak ne vét
Jézus nak, mert ő sza ba dít ja
meg né pét bű ne i ből” (Mt 1, 21)

Fi a ta lok és idő sek, egye dül ál lók és
csa lá do sok a nagy hé ten össze gyűl -
nek Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i -
ból, hogy ápol ják a kö zös sé get, új
is me ret sé ge ket kös se nek, hi tü ket
el mé lyít sék, ma gyar ság tu da tu kat
erő sít sék.

Er dők kel kö rül vett, csen des
kör nye zet ben, nagy sze re tet tel
fo gad ja őket egy ke resz tény
ven dég ház, és ké nyel mes szál -
lást, bő sé ges el lá tást nyújt szá -
muk ra.

Dél előt tön ként bib lia ta nul -
mány és elő adás hang zik el, a dél -
utá ni sza bad időt cso port be szél ge -
tés kö ve ti, va cso ra után pe dig kul -

tu rá lis és szó ra koz ta tó es ték sze -
re pel nek a prog ram ban. A na pot
ima óra ve ze ti be, és áhí tat zár ja le.
Vi rág va sár na pi is ten tisz te let, egy
dél utá ni ki rán du lás és egy nagy -
csü tör tö ki úr va cso rai al ka lom is
szer ves ré sze a kon fe ren ci á nak.
Aki nek ked ve van hoz zá, kó rus -
ban is éne kel het.

A prog ram min dig egy té ma kö -
ré épül fel. A jö vő évi té ma:
„Hogy dön tesz?” Lép ten-nyo -
mon dön té sek előtt ál lunk. Kulcs -
fon tos sá gú, hogy mi lyen szem -
pon tok alap ján vá lasz tunk. Ke -
resz tény ként meg hoz tuk éle tünk
nagy dön té sét. Ho gyan ha tá roz za

meg a hi tünk ki sebb-na gyobb
dön té se in ket?

A kon fe ren cia hely szí ne: Fa -
mili en-Fe ri en heim Holz ha us en,
Bur bach

Rész vé te li díj (a tel jes ta lál ko zó -
ra): ke re sők nek 249 euró; nem ke -
re sők nek 147 euró; gye re kek nek,
fi a ta lok nak to váb bi je len tős ked -
vez mény.

Hon lap: www.lu the ran.hu/eme -
ik, ahol rész le tes tá jé koz ta tás és a
prog ram is ta lál ha tó.

Je lent ke zés: eme ik@eml.cc, il -
let ve Jas kó Irén nél (16 Mel ro se
Place, Wat ford WD17 4LN,
Ang lia).

Hogy dön tesz?
Meg hí vó az Eu ró pai Ma gyar Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren cia
51. nagy he ti ta lál ko zó já ra
2010. már ci us 27. – áp ri lis 2., Holz ha us en-Bur bach, Né met or szág
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