MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP • LVII. ÉVFOLYAM • 2013/6. SZÁM • DECEMBER 22.

Tétova karácsony
Gondban vagyok. Mindjárt itt van
karácsony, és én kétségek között állok előtte: „Biztosan azt szeretném,
hogy idén is legyen? Esetleg nem
maradhatna el ebben az évben?”
Sok az inger. Lehet beszélni természetesen a fogyasztói társadalomról, az úton-útfélen látott,
megannyi csilivili hirdetésről, melyek kényszeresen vásárlásra ösztönöznek minket, de említhetjük
a médiát is, amely – jó esetben
nem romboló, csak – üres tartalmakkal kívánja kielégíteni infor-

mációéhségünket. („Így lesz gyönyörű a hajad karácsonyra” – csak
hogy egy címet említsek az internetes felhozatalból.)
Sok az inger. Igen, a „mi” oldalunkon is. Hiszen mindenképpen
ellensúlyozni kell az előbb említett, fogyasztói szemléletű, frivol
karácsonyfelfogást. Szószékről,
egyházi sajtóban, de akár még a
Facebookon is. („Mondtam valaha,
hogy a születésem napját vásárlással ünnepeljétek?” – Képaláírás
egy Jézus-ábrázoláshoz. Ez volt

Vándorok vagyunk
Jubileumi konferenciát tartottak Stuttgartban
A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet ez évi, negyvenedik jubileumi konferenciáját Stuttgartban tartotta november második hétvégéjén a szép kilátású ifjúsági szállóban. Az Ott a hazám, ahol jól megy a sorom?
(Ubi bene, ibi patria?) címmel meghirdetett összejövetelen hetvennégy érdeklődő vett részt Stuttgart környékéről, míg az előadók személyében
messzebbről érkezett vendégek is voltak (Pósfay Györgyné, Emese –
Genf; Fónyad Pál, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet helyettes lelkésze – Bécs; Takaró Mihály irodalomtörténész, író – Budapest).
A konferencián – immár hagyományosan – áhítatokon próbáltunk a Bibliában kiindulópontot
keresni a választott téma megvitatására. Így a szombat reggeli áhítaton Gémes Pál stuttgarti evangélikus lelkész Ábrahámról, a vándorok „ősatyjáról” beszélt (Zsid
11,8–11) és a hitről, mely által Ábrahám engedelmeskedett: „…és kiméne, nem tudván, hová megy.” (Károli-ford.)
Fónyad Pál ausztriai lelkész tartott előadást. Témája a vándorlás
volt a Bibliában és napjainkban.
Szólt a kivándorlásról és bevándorlásról, a jövevények kötelességeiről és jogairól, a hazáról mint
területi (ahol élek), szociális (ahol
a családom, gyülekezetem van) és
kulturális (ahol a színházi előadást is élvezni tudom) egységről,
a népről, nemzetről, nemzetiségekről és népcsoportokról, az integrálódásról és a megmaradásról.
A történelem fintora, hogy van,
aki élete folyamán négy különböző állam polgára lett anélkül, hogy

bármikor elhagyta volna települése határait (például a munkácsiak
a 20. században). Másvalaki pedig
az érettségije megszerzéséig
nyolc iskolában négy különböző
oktatási nyelven volt kénytelen
tanulni.
A délutáni, Mit hagytam oda, mit
nyertem? – A vándorlás mérlege címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetést Tamás Péter, az Erdélyi
Világszövetség Németországi Csoportjának elnöke vezette. A Magyarországot különböző időben – a
második világháború után, 1945ben (szülőkkel gyermekként),
1956-ban saját akaratból vagy ’56
következményeként később, a körülményektől kényszerítve (családegyesítés) vagy az 1970-es évek
elején – elhagyó „vándorok” vallottak távozásuk okairól, körülményeiről, arról, hogy mit nyer és mit
veszít a távozó.
Egy a kérdések közül: „Van-e
honvágyad, és ha van, hogy orvosolod?” Válasz: „Ha van, de ha
nincs is, a gyakori »hazalátogatás«

talán az egyik első, interneten terjedő, ilyen jellegű tartalom.)
Sok az inger. A vizuális és az
összes többi. Fények, ízek, illatok,
zenék. És itt még csak nincs is
(olyan nagy) különbség hívő és
nem hívő között. Koszorú nélkül
nincs advent, fenyő nélkül nincs
karácsony – ahogy karácsonyi dallamok nélkül sem, és mézeskalácsillat nélkül sem ünnep az ünnep. És
hol vannak akkor még a bejglik…?
A sok inger, az nem jó? Hát nem
az ingergazdag környezet hat motiválólag az emberre? De, kétségtelenül. Ez már valahogy mégis
sok. Túl sok. Vajon miért? Gyerekkorunkban miért volt minden

annyira más? Egyebek mellett talán azért is, mert akkor még lassabban teltek az évek. Mostanra
viszont azt érezzük, épphogy
csak eltettük a karácsonyi díszeket, már szedjük is elő őket újra.
Túl gyakran van karácsony. Most
ezt érzem. Vagy lehet, hogy túl ritkán? Minden relatív. Mert ha Luther naponkénti megtérésére gondolunk, akkor nem elég, ha Jézus
egy évben csak egyszer születik
meg a szívünkben is. De vajon karácsony alkalmas arra, hogy megszülessen bennünk Jézus? Kérdezhetem úgy is: képes Jézus éppen ebben
az irtózatos kavalkádban megszületni? Kötelező nekünk, kereszté-

nyeknek görcsösen akarni ilyenkor,
hogy Jézus megszülessen bennünk?
„A szél arra fúj, amerre akar” –
mondja Jézus Nikodémusnak (Jn
3,8). Ezt szeretem legjobban a karácsonyban. Hogy végül mindig megszületik. Mindig. Amikor a legkevésbé hiszem el vagy várom, akkor is.
Nem kell tehát annyira akarni.
De lehet. Nem kell hosszú időt vásárlással tölteni. De lehet. Nem
kell húszféle süteményt sütni. De
lehet. Nem kell karácsony előtt
heteken keresztül a templomban
ülni kora reggelenként. De lehet.
Meg fog születni. Idén is. Ha
akarjuk, ha nem.
Szűcs Petra

jót tesz, különösképpen, ha tudatában vagyunk annak, hogy »panta rhei«, minden változik – mi is, a
»régi jó hazai« is.”
Együtt énekeltük a „Velem vándorol utamon Jézus, / Gond és félelem el nem ér. / Elvisz, elsegít
engem a célhoz…” kezdetű finn
ébredési éneket, mely konferenciánk alaptónusát adta meg. Hiszen
nemcsak országokon át vándorolunk, de egész életünk is vándorlás a „mennyei haza” felé.
Vacsora után megtekintettük
John Bunyan híres regényének
filmváltozatát, A zarándok útját.
Az esti áhítaton Gémes István, a
Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet nyugalmazott
lelkésze a hontalan Jézusról beszélt (Lk 9,57–58).
Vasárnap reggel Bittner Abigél
önkéntes lelkész áhítata nyitotta a
napot, majd meghallgattuk Gémes
István szubjektív vándorlásszemléletét Nem vagytok többé idegenek
címmel. Az előadást élénk eszmecsere követte.
Délután a záró istentiszteleten
(keresztelővel és úrvacsorával) a
Bad Canstatt-i Luther-templomban Gémes István prédikált az év
igéjéről: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)
A szeretetvendégségen Takaró
Mihály budapesti irodalomtörténész Utazó, hit és kultúra ügyében című, felejthetetlen előadását hallgattuk meg a szenci molnár fiáról, Szenczi Molnár Albertről (1574–1634).
A híres zsoltárfordító, költő,

vallási író, nyelvész, lelkész Károli
Gáspár mellett tanult, majd német
protestáns egyetemeken folytatta
tanulmányait. Járt Strassburgban,
Wittenbergben, Heidelbergben.
Első munkája egy latin–magyar és
magyar–latin szótár, de élete leg-

vári Házsongárdi temetőben pihennek.
A konferencián részt vevők nevében köszönetet mondok a fáradhatatlan szervező Gémes házaspárnak és nélkülözhetetlen segítőiknek – Vita Molnár Csillának

nagyobb alkotása a zsoltárok lefordítása. Ezeket mindmáig szívesen
énekeljük, például a „Mint a szép
híves patakra a szarvas kívánkozik…” kezdetűt.
Szenczi Molnár levélgyűjteménye az úgynevezett Albumban van
összegyűjtve, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára őrzi,
földi maradványai pedig a kolozs-

és Vita Norbertnek –, hogy sikerült
ez alkalommal is gazdagítani a jelenlevőket.
Istennek adjunk hálát, hogy ezt
az eredetileg az ifjúsági konferenciákból kinőtt konferenciasorozatunkat negyven éven át gazdagon
megáldotta.
Buzogányné
Opfermann Klára

Száz éve halt meg Borcsa Mihály bácsfalusi lelkipásztor
Első alkalommal osztották ki a Borcsa Mihály-díjat az erdélyi Bácsfaluban
Borcsa Mihály 1824-ben született
Bácsfaluban. A brassói szász gimnáziumban tanult, majd 1848-ban
kezdte meg tanítói szolgálatát. Az
1848-as forradalom idején aktív
szerepet vállalt, bevallása szerint
levelet is vitt Kossuthnak, habár
magával Kossuthtal személyesen
nem találkozhatott.
A forradalom után jegyzői és tanítói szolgálatot végzett, 1857-től
pedig a bácsfalusi gyülekezet lelkészeként végezte hivatását. Jelentős részt vállalt a négyfalusi
egyházi és közösségi élet irányításában, az egyházi iskola megszer-

vezésében és a magyar evangélikus esperesség megalakulásában.
Életcélja volt, hogy Istent és a
nemzetet szolgálja.
1913. december 3-án, rövid szenvedés után tért haza teremtő Urához.
***
A bácsfalusi közösség egy évszázad után is tiszteleg Borcsa Mihály személye előtt. Emlékére
2013-ban megalakult a Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális Egyesület, és életre hívta a Borcsa Mihály-díjat.

Bácsfalu népe december 1-jén,
advent első vasárnapján emlékezett meg Borcsa Mihály halálának
századik évfordulójáról. Az ünnepség koszorúzással kezdődött.
Az istentiszteletre népes közösség
gyűlt össze. Ez alkalommal Zelenák József esperes-püspökhelyettes hirdetett igét, énekkel szolgált
a sepsiszentgyörgyi Jubilate Deo
kórus. Rab Sándor történész rövid
előadást tartott Borcsa Mihályról,
akit mint lelkészt, néptanítót, közösség- és egyházépítőt méltatott.
Az ünnepi hangulatot Jani
András szavalata fokozta, aki Bor-

csa Mihály Barcaság felemelkedése
című versét szavalta el.
Az úrvacsoraosztás után került
sor a Borcsa Mihály-díj kiosztására. A Borcsa Mihály Keresztyén
Kulturális Egyesület kuratóriuma
első alkalommal György Papp Margitot ítélte érdemesnek a díjra, kifejezve a bácsfalusi közösség elismerését Manci néninek a négyfalusi
csángó hagyományok ápolásában
végzett fáradhatatlan munkájáért.
Az istentisztelet után megnyílt a
bácsfalusi gyülekezet hagyományos
adventi vására, ahol adventi-karácsonyi díszeket, ajándékokat, süte-

ményeket, adventi koszorút, kolbászt, forralt bort és sok más finomságot lehetett vásárolni. A jelenlevők meghallgathatták a négyfalusi
fúvósok szabadtéri koncertjét is.
Az emlékünnep, a megemlékezés és a vásár igazi adventi hangulatot teremtett sokak szívében.
Eleinkre emlékezve hisszük, hogy
egyházunk, népünk és nemzetünk
iránti szeretetünk, felelősségtudatunk még erősebbé válik.
Isten legyen ebben segítségünkre!
Barcsa István
bácsfalusi evangélikus lelkész
Forrás: evangelikus.net
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Könyörgés
a gyarlót aki újabb mérget forral
a nemlevőket és az elmenőket
a letarolt a kifosztott erdőket
a sárkányoktól lankadó erőket
az itt felejtett szikkadt nagyszülőket
a templom fele vivő kis utcákat
a szél bélelte aggó iskolákat
az aprópénzen megvett kenyeret
a kormosodó levegőeget
az otthoni vizek legédesebbjét
a kétségbeesettek örök keresztjét
az elpusztult s születő könyveket
az álmot amit lát a kisgyerek
a hajót amely a zátony fele fut
a félelmébe horgonyzott falut
botló beszédünk sápadt reményünk
a jót a rosszat amit meg kell érnünk
áldd meg Isten karácsonyoddal

Közöttünk az Isten
„Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnek nevezik el.” (Ézs 7,14)
„Immánuél” azt jelenti: velünk
az Isten – írja Máté evangélista,
amikor idézi Jézus születésének
bejelentése kapcsán a fenti ézsaiási próféciát. Immánuel Jézus
egyik adventi neve tehát.
Velünk van, azaz közöttünk van
az Isten. Nem ismeretlen számára,
mit jelent embernek lenni. Jézus
több mint harminc évet élt valóságos emberként a földön, ezért nem
kívülálló a teremtő Úr. Nem kívülről és felülről, de mint közülünk
való belülről és a magunk szintjén
vizsgálja kérdéseinket.
Nincs jogom azt mondani: „Ne
szólj bele, nem érthetsz hozzá!” S
azt sem: „Lehetetlent követelsz
tőlem, Uram!” Hiszen Jézus nagyon nehéz emberi sorsot vállalt:
ártatlanul vádolták, és kegyetle-

nül megkínozták, népe kitagadta,
és az idegen hatalomnak kiszolgáltatva feszítette keresztre. Cserélnénk-e sorsával? Mennyivel elviselhetőbb a magunké!
Velünk van Isten Jézus Krisztus
által, azaz bennünk, közöttünk és
általunk egyházában, amely „testének” mai megjelenési formája.
Ő az egyház feje, mi pedig tagjai
vagyunk neki is, egymásnak is.
Mindenki megtapasztalhatta már
a Krisztus-test valóságát. Tartozunk valahová, Krisztus áldozata
révén egy közös cél által összekovácsolt közösségbe. Sokfélék vagyunk, de abban egyek, hogy akaratából vagyunk a világon, s kegyelméből az örökkévalóság felé
menetelünk. Ő pedig mindig itt
van közöttünk.
Terhet hordoztunk, s egyszer
csak mellénk álltak ismerősök
vagy ismeretlenek, segítettek.

Mozdulatuk Krisztus mozdulata
volt. Észrevették gondunkat-bánatunkat, megvigasztaltak: szavuk
krisztusi szó volt. S csak az Úristen a megmondhatója, mennyi
imádság szállt fel értünk a Krisztus-test tagjaitól a trónjához!
Immánuél – Jézus Krisztusban
velünk az Isten! Velünk, s rajtunk
keresztül mindenki mással is. Legyen Isten népének egymást hordozni tudó élete! Járjunk nyitott füllel, halljuk meg az emberek sírását,
panaszát, s vigasztaljunk Jézus szavával! Ő maga ad kellő erőt ahhoz,
hogy nevében felemeljük az elesettet, célhoz segítsük az eltévedtet.
Id. Zászkaliczky Pál

geltesse őket: szolgámat, Dávidot.
…ő lesz a pásztoruk.” (Ez 34,23)
Ennek megfelelően Jézus sem
átallotta magát „jó pásztornak” nevezni (Jn 10,11). Korai hívei pedig az
ő személyében látták beteljesedni az
ezékieli próféciát. Ez annál jelentősebb, mert az ő korában a pásztorokba vetett bizalom már igencsak megingott, és a pásztorságot a legmegvetettebb foglalkozások közé sorolták.

fel a házak, földek, ipari vállalkozások tulajdonosait a kataszterbe. Ha
tehát Józsefnek Betlehembe ezért
kellett elmennie, akkor ott ingóságai lehettek. Nem áll tehát, hogy a
„szent család” szegény lett volna.
A császár nevének jelentése:
„magasztos”, „dicsőséges”. Augustus hosszú uralkodása alatt béke uralkodott: pax Augusta. Voltak tartományok, melyek hálából
ezért a császárt még „istennek”,
sőt „evangéliumnak” is titulálták.

neve „meghallgatást” jelent. Anna
a héber Hanná név megfelelője,
jelentése „áldott”. Mindketten
várták az üdvösséget, s amikor a
gyermeket kézbe vették, áldották
Istent, hogy ígéreteit ebben a
gyermekben beváltotta.
Hosszú századokon át maradtak
meg Simeon utolsó, boldog szavai,
sőt az egyház liturgiájában máig is
előkelő helyet foglalnak el: „Most
bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded
szerint békességgel, mert meglátták
szemeim üdvösségedet…” (Lk 2,29)

Az írás eredetileg A várakozás megszentelése című, a Harmat Kiadó
gondozásában 2005-ben megjelent
kötetben olvasható.

Mi a neve?

József
Neve eredetileg Józéf, Jozefél, ez
azt jelenti: „Isten gyarapítson”
vagy „Isten adjon hozzá” (tudniillik még egy fiút). Ezért nevezte
Ráhel is a gyermekét Józsefnek,
mert riválisa, Lea irigykedése ellenére ő is anya lett, és Isten elvette
róla a gyermektelenség gyalázatát
(1Móz 30,22–24).
Máté igaz embernek nevezte Józsefet (1,19), aki a Dávid házából és
nemzetségéből származott (Lk
2,4). Ő volt az első, akinek Isten
angyala meghirdette a fiú születését. Názáretből való volt, és ott
kézművesként élt. „Hát nem az ács
fia ez?” – hangzott a hitetlen kérdés, amikor Jézus kíséretével egyszer visszatért a városba, ahol felnevelkedett (Mt 13,55).
Furcsállhatjuk, hogy József neve
Márk evangéliumában elő sem fordul. Apokrif (a Bibliában nem szereplő) iratok korosabbnak tartják,
aki Jézus szenvedése és megfeszítése idején már nem is élt. Kétségtelen, hogy a születéstörténeten
kívül a továbbiakban már nincs
szerepe.

Máriát „kegyelemmel teljesnek”
nevezi az angyal, akire Isten „rátekintett (szolgálólányára)”, mert világra hozhatja a Megváltót.
Mária végigkíséri fia útját, figyeli munkáját, szomorú, mert
sejti fia rossz végét, aggódik miatta, és ott áll mint „a fájdalmak anyja” fia keresztfája alatt is. Nem
mint ellenálló, hanem mint akiről
a fia még a keresztfán csüngve is
gondoskodott (Jn 19,25–27).
Lukácstól tudjuk meg, hogy fia
mennybemenetele után a tanítványok Máriával együtt vettek részt
az imádkozásban – esetleg az ő jeruzsálemi házában (ApCsel 1,12–14).

Gábriel
Őt küldte el Isten, hogy teljesítse
megbízatását: már Dánielnek, Zakariás főpapnak és most Máriának
is hűen közvetítette Isten üzenetét. Nevének jelentése: „Isten embere” vagy „Isten erős”.
Mikáéllel együtt a főangyalok
között tudták őt a zsidók.

Erzsébet
Miután eltávozott az örömhírt
hozó angyal, Mária sietve kereste
fel rokonát, Zakariás főpap feleségét, Erzsébetet a júdeai hegyekben (Lk 1,39).
A héber Elisábeth vagy Eliseba
név azt jelenti: „Istenem, a teljesség” vagy „Istennek szentelt”.
Erzsébet időskorban szülte meg
fiát, Keresztelő Jánost, Jézus útkészítőjét, akit Istennek szentelt.
Erzsébetnek köszönhetjük a már
szinte szállóigévé lett mondatot,
amellyel a betoppanó Máriát üdvözölte: „Áldott vagy te az asszonyok között…”

Mária
Jézus anyja sokkal inkább a középpontban áll, főleg Lukácsnál.
Neki – és nem Józsefnek – jelenti
be az angyal, hogy „kegyelmet talált
az Istennél”, mert megszüli a „Magasságos Fiát” (Lk 1,30–33).
Mária neve a héber Mirjam görögösített formája. Jelentése: „keserű”, „ellenálló”.
Mirjam az Ószövetség egyik ismert személyisége, Mózes és Áron
nővére. Prófétának tekintették, és
Istent dicsőítő énekét – az Ószövetség legrégibb himnuszát (2Móz
15,20 kk.) – szívesen énekelték.
Ám leprával büntette meg Isten,
mert Áronnal együtt megfeddte
Mózest, amiért egy kúsi lánnyal
kötött házasságot (4Móz 12).

Betlehem – GurGîn BakircioGlu felvétele

A Jézus születése körüli események számunkra most annyiban érdekesek, hogy a bennük előforduló
személy- és tárgynevek jelentésének ismerete elmélyíti tudásunkat.
Józseffel kell kezdenünk. Máté
és Lukács evangéliumában kikerülhetetlen a neve: őt szólítja meg az
angyal, és neki jelenti, hogy Mária
„fiút fog szülni” (Mt 1,21). Ő indul
útnak áldott állapotban levő jegyesével, hogy az Augustus rendelte
összeíráson részt vegyen (Lk 2,3).

Pásztorok
A gyermek születésének legelső
tanúi a betlehemi pásztorok voltak. Nevük héber megfelelője roé
vagy sómér. Nem állattenyésztőkről van itt szó (arra a héber nyelvnek más kifejezése van), hanem
kimondottan mások által rájuk
bízott állatok őrzőiről. Ez pedig
bizalom kérdése volt, elannyira,
hogy a zsidók ezt a „rangot” még
az Istenre is átvitték: „Az Úr az
én pásztorom, nem szűkölködöm.”
(Zsolt 23,1)
Már Ezékiel prófétánál olvashatjuk, hogy Isten nem volt megelégedve népe pásztorainak munkájával. Ezért üzente ezt: „Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy le-

Betlehem
Betlehemben született meg Jézus.
A város neve két szóból tevődik
össze: béth „házat”, lehem pedig
„kenyeret” jelent. Betlehem tehát
a „kenyér háza”.
Ezt az eredetileg jelentéktelen
települést Dávid tette ismertté.
Betlehem közelében van Ráhel sírja. Már a Kr. u. 2. században egy ott
található barlangot tartottak Jézus
születése helyének, majd a 4. században ide építették a Nagy Konstantin-féle öthajós bazilikát.
Valószínűleg a város nevére célozhatott Jézus, amikor magáról
azt mondta: „Én vagyok az élet kenyere…” (Jn 6,35)

Dávid
Jézus a Dávid nemzetségéből származott. Dávid nevének jelentése:
„szeretett”, „főúr”. Ez Izráel legnagyobb királyának neve, aki Isai fiaként Betlehemben született. Élete
igen nyugtalan, sok-sok hullámzást
mutat. Dávidot népe máig tiszteli.
Isten azonban mégsem engedte
meg, hogy neki templomot építsen.
Jézus szemében is nagyon fontos volt Dávidtól való származása.

Simeon és Anna
Az ő nevüket már csak azért is
meg kell említenünk, mert ott voltak Jézus bemutatásánál. Simeon

A napkeleti bölcsek
A gyermek – általunk „napkeleti
bölcseknek” vagy „királyoknak”
nevezett – első látogatói valószínűleg a csillagok járásával foglalkozó
tudós emberek voltak. A görög Újszövetség mágusokról szól (a mágus
nem tévesztendő össze a varázslókkal, asztrológusokkal, akiket a
Biblia elítél). Hogy aranyat, tömjént, mirhát hoztak az újszülöttnek
ajándékul, azt Máté evangélistától
tudjuk. De a Gáspár, Menyhért és
Boldizsár nevet csupán a későbbi,
kegyes korok aggatták rájuk.
Gémes István

Augustus
A kutatók nem nagyon tudnak mit
kezdeni a népszámlálással, amelyet
Augustus római császár rendelt volna el. Viszont az evangéliumi tudósítások olyan összeírásról beszélnek, amelynek az volt az értelme,
hogy adóbehajtás céljából vegyék

Rejtvény – kiről van szó?
Valaki, aki „zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat
tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek”. A válasz Dániel próféta
könyvében található.
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Az evangélikus lelkészképzés története két rendkívüli állapot között
(1945–1956)
Az Útitárs olvasói a lap idei számaiban folytatásokban olvashattak az
alcímben megjelölt témáról. A reflexiók alapján a tanulmány szerzője
– e sorok írója – úgy ítélte meg, hogy érdemes lenne mindezzel tovább
is foglalkozni: mondják el az érintettek is emlékeiket, gondolataikat,
észrevételeiket. Annál is inkább, mert a szerző – életkora okán – nem
lehetett részese a leírt eseményeknek, csupán a fennmaradt jegyzőkönyvekre és feljegyzésekre hivatkozhatott. Hamar kiderült, hogy –
mint mindig – az éremnek másik oldala is van. Álljon itt tehát egy levélben küldött szubjektív visszaemlékezés. Személyes hangvételét
magyarázza, hogy írója, id. Pintér Károly a tanulmány szerzőjének
konfirmáló lelkésze volt. (Szűcs Petra)
Kedves Petra!
Nagy örömmel és élvezettel olvasom a Múltidéző című dolgozatodat. Fellelkesített az írásod. Egyre kevesebben vagyunk már élő
tanúi ennek az időszaknak.
Valóban az ébredés nyomán kerültek a legtöbben akkortájt a teológiára. Még olyanok is, akik ennek nem voltak a tudatában. Az a
„mozgás”, amely áthatotta az egyházunkat, sodorta őket is Sopronba. A 20. században a mi évfolyamunk volt a legnépesebb a teológián. Ha jól emlékezem, negyvenketten kezdtünk, és huszonnégyen
végeztünk. A gyémántdiplomát is
még tizennégyen értük meg.
A teológia szellemisége állandóan változott. Az idézet, melyet
1946-ból közölsz a „szombathelyiekről”, a mi időnkben már nem
volt érvényes. Mi erről 1948-ban
már semmit nem hallottunk.
(Tudniillik hogy két szélsőséges irányzat között létrejött egy harmadik, középutas, az úgynevezett „szombathelyi” irány. – A szerk.)
Az viszont számunkra is hamarosan kiderült, hogy különféle csoportok vannak a teológián. Voltak az úgynevezett
„habosok” vagy „pietisták”.
Ezeket a magyar lelki ébredés
indította a teológiára. Rendkívüli vehemenciával képviselték
az evangélium ügyét. Nem voltak mindenki által elfogadott
társaság, így ez a „habos” jelző
egyértelműen pejoratív volt.
Néhányan voltak az evangélikus evangélizációhoz tartozók, s
volt a mi radikális (bethániás),
zárt közösségi csoportunk. Ez a
közösség nem csak teológusokból
állt, „civil” tagjai is voltak. A mi
tekintélyes létszámú évfolyamunkkal az ébredésiek aránya
megnövekedett a teológián. Úgyannyira, hogy az evangéliumi fiatalok lettek az elkövetkező évek
meghatározó emberei. (Az első
„forradalmi” tettünk az volt, hogy
megtagadtuk a bagolyvizsgát. Az
atyák fel voltak háborodva, hogy
meg mertünk szakítani egy „ősi”
tradíciót. Meg mertük szakítani,
mert méltatlan, megalázó és durva
cirkusznak tartottuk az egészet.)
Nagyon okos, képzett emberekkel gyarapodtunk. Az évfolyamunkba olyan jó képességű és felkészült leányok és fiúk jöttek,
akiknek a tudását, intelligenciáját
a felsősöknek is tudomásul kellett
venniük, és akiket már nem kezelhettek le. Ők szellemileg is méltó
társai voltak az atyáknak.
Volt egy tisztes csoport, amely a
reformátori teológiát képviselte a
kollégiumban. Ennek tagjait mi ortodox lutheránusoknak neveztük
el. Velük szót értettünk, közel
éreztük magunkat hozzájuk. Időnként szembesítettük egymással a
teológiai látásunkat.

Mi akkor semmiképpen nem értettük és nem is tudtuk elfogadni
Luthernek a naponkénti megtérésről mondott gondolatait. Vagy
megtértél, vagy nem. A dolog ilyen
egyszerű – gondoltuk és vallottuk.
Ha megtértél, akkor Isten gyermeke vagy. Ha nem, akkor nem. Nem
jöttünk akkor még rá, hogy a keresztény életről csak paradoxonokban lehet beszélni. Saját és mások kudarcaiból és bukásaiból kellett megtanulnunk, hogy egyesegyedül kegyelemből élhetünk.
A teológusok között azután volt
egy liberális csoport is. Akkor még
ezt az elnevezést nem használtuk,
most így utólag alkalmazom rájuk.
Két irányzata volt ennek a társaságnak. Az egyiket érdekelte a teológia, de csak úgy, mint tudomány.
Valahol a hitet nem éreztem a hozzáállásukban. A másik társaság link
volt. Ezt a néhány fiút a szórakozás, az ivászat érdekelte elsősorban. Ha teológiával foglalkoztak,
akkor üres és felesleges vitatkozásokat provokáltak.

A felsoroltakon kívül voltak a
„magányos farkasok”, vagy talán
pontosabb, ha azt írom: „magányos báránykák”. Ők nem tartoztak egyik csoporthoz sem. Keresték önmagukat, és keresték a helyüket az egyházban. Sokan voltak közülük bizonytalanok, akik
nem tudtak semmiféle elhivatottságról. A legkülönfélébb okokból
kerültek a teológiára. Ezek többsége az évek során lemorzsolódott. De voltak, akik a teológián
jutottak hitre. Mások a szupplikációs szolgálatok kapcsán ébredtek
rá elhivatottságukra.
***
Úgy látom, elsősorban Vámos József írására támaszkodsz. Ő autentikus személy, hisz tagja volt annak a „lázadó”, nyugtalan csoportnak, amelynek vezetője és
hangadója Szeberényi Tamás volt.
Ez a társaság valóban Ferdinánd
István lelkész körül csoportosult.
Vámos is oda tartozott, de ő talán
inkább Pálfy befolyása alatt állt.
Remek hebraista volt, így természetes, hogy ő lett Pálfy famulusa.
(Pálfy Miklós az Evangélikus Teológiai Akadémia dékáni tisztét töltötte be 1952-től kezdve. – A szerk.)
Ferdinánd István igen érdekes
ember volt. Azt a dolgozatodból
tudtam meg, hogy Strasbourgban
a liberális teológia hatott rá. Mi
nem tartoztunk a „tanítványi kö-

réhez”, de jártunk a filozófiai szemináriumára. Az volt az álláspontunk, hogy azért, mert pietisták
vagyunk, nem zárjuk be magunkat önként gettóba. Igenis, minden érdekel bennünket, és minden jó dologban szívesen veszünk
részt. A szemináriumokon hozzá
is szóltunk az aktuális témához.
Ez azonban nem tetszett a kör
tagjainak. Ez a zavar érthető volt.
Mi a véleményünket a meggyőződésünk, a hitünk alapján fogalmaztuk meg.
A kapcsolatunknak volt egy kevesek által ismert háttere is. 1949
őszén, amikor Ferdinánd átvette
Pody bácsi (Podmaniczky Pál, a vallástudományok doktora – a szerk.)
óráit, kevés ideje maradt a gyülekezeti szolgálatra. (Balfi lelkész is
volt.) Felkeresett bennünket – a
mi nagyon radikális pietista közösségünket –, és kérte, hogy segítsünk a szolgálatokban. S akkor mi
1949 őszétől 1951 nyaráig a balfi
gyülekezet minden szórványát
gondoztuk.
Én Fertőrákosra jártam egy erdőmérnök tanársegéd barátommal.
(A vakáció idején ez az erdőmérnök tartotta az istentiszteleteket.)
Fertőrákoson minden vasárnap
tartottunk a református imaházban
istentiszteletet, gyermek- és ifjúsági, valamint konfirmandusórát. Látogattam is a híveket.
A kitelepítés után a „poncichterek” maradéka rendkívül elkeseredett volt. Sokan öngyilkosok
lettek. A házaikba szabolcsi,
békési nincsteleneket telepítettek. Azok foglalták el az utcai
szobákat, s a volt tulajdonosok
a hátsó szobába vagy a nyári
konyhába húzódtak.
A külső körülmények sem
voltak vigasztalóak. Állandóan
igazoltattak bennünket. Fertőrákos pontosan a határ mellett
feküdt. Nyüzsögtek az ávósok.
Mi Ferdinándot tiszteltük és
szerettük. Az egyik filozófiaórán
tőle hallottam kritikai értékelést a
marxizmusról mint filozófiai
irányzatról. Ő volt az egyetlen,
aki bírálni mert.
***
A kínai küldöttség, amelyet Ting
püspök (Angliában tanult anglikán lelkész, aki akkor az államilag
„összeolvasztott” protestáns egyháznak volt a püspöke) vezetett,
nem csak a teológián okozott bonyodalmat. Másutt is olyan megjegyzéseket tettek, melyek nyomán több lelkésznek is kellemetlensége származott.
Az volt az ember benyomása,
hogy ezek a kínaiak nem is papok,
hanem a szocialista eszmék propagátorai. Magabiztosak voltak.
Ting azután újra eljött Magyarországra az úgynevezett kulturális forradalom tíz éve után. Nem
lehetett ráismerni. A szenvedésben, amelyen keresztülmentek,
megtört. Szerény lett. S elmondta, hogy nyomtatás híján kézzel
másolgatták a Bibliát, és úgy használták a szolgálatban. Az egyház
élete a „föld alá” kényszerült.
Isten áldjon, és tegye eredményessé munkádat, szolgálatodat!
Szeretettel:
Pintér Karcsi bácsi

„Az én szívemben
boldogok
a tárgyak…” (?)
A címül írt idézet Nemes Nagy Ágnestől való, és a Kaláka együttes is
megjelentetett ezen a címen a
nyolcvanas évek végén egy albumot, mely a mai napig nagy népszerűségnek örvend.
Karácsony. Tárgyak. Hogyan is
függenek ezek össze? Hát persze,
az ajándékok kapcsán. A napkeleti bölcsek is tárgyakat vittek a kisded Jézushoz: aranyat, tömjént,
mirhát. Ahogy mondani szoktuk,
ennek emlékére ajándékozzuk
meg mi is egymást karácsonykor.
Többnyire tárgyakkal.
„Mit kérsz karácsonyra?” –
tesszük fel egymásnak gyakran a
kérdést november vége körül. Vérmérséklettől, kortól és sok más tényezőtől függően a következő jellegzetes válaszokat lehet hallani:
– Jaj, mindenem megvan, nem
jut semmi eszembe.
– Ugyan már, erre a kis időre
minek nekem bármi is…?
– Épp elromlott a porszívóm/tévém/mosógépem, szükségem lenne egy újra…
– Inkább élményt szeretnék,
úgyis tele a lakás különféle felesleges tárgyakkal.
Hogy is van ez? „Az én szívemben boldogok a tárgyak.” Biztos?
Most akkor szeretjük a tárgyakat,
vagy nem? Furcsa kérdés ez. Mert
egyfelől mindnyájan irigyeljük a
tárgyakat: legtöbbjük sokkal kevésbé sérülékeny, mint mi magunk, sokkal kevésbé mulandó,
generációkon átívelő.
Persze, lehet mondani például,
hogy „a mobilomat nagy valószínűséggel túlélem”, mégis: az alkatrészei biztosan később bomlanak le,
mint amennyi időre én számíthatok
itt a földön. Sokszor zavarnak is tárgyak. Gátjai a rendnek, az ember elvész közöttük. Nem egyformán

ítéljük meg a fontosságukat: ami valakinek létfontosságú, az a másikat
halálra idegesíti. Sokszor tehát
konfliktusok forrásává is válnak.
Ugyanakkor nélkülözhetetlenek.
Gondoljunk csak arra, mi történt iskoláskorunkban, amikor felszerelés nélkül állítottunk be az órára: kiszolgáltatottság, „béna kacsa” effektus, szúrós pillantások. De
számtalanszor tapasztaljuk ma is a
tárgyak mindenhatóságát. Az előbb
említett mobilos példánál maradva:
kivel ne fordult volna elő, hogy otthon felejtette, ezért teljesen elveszettnek érezte magát?
Akkor hát nem boldogok? Talán
épp ilyenkor, karácsonykor érdemes más nézőpontból is szemügyre venni a tárgyakat.
Egy tárgy emlékeztet. Régi, kedves rokonokra, barátokra. Egy
tárgy vall: szavak helyett is. Sokszor nem is a funkció, hanem maga az objektum, a tárgylét is elég
ahhoz, hogy valljon. Egy tárgy –
önmagában is sokszor – megörvendeztet. Mert olyasmi, ami közel áll
a szívünkhöz. Ami egy kicsit „mi
magunk” is. A részünk.
A tárgyak nem boldogok. Hogy
is lehetnének azok, amikor csak
tárgyak? Nemes Nagy Ágnes nagyon találóan fogalmazta meg: a
szívemben boldogok. Bennem
azok. Engem tesznek azzá. Csak
ráerősít, rásegít, hogy rezonálni
tudjak a bennem lévőkre. De erre
csak az képes, aki akár magáról a
tárgyról is képes lenne lemondani
azért, hogy az a szívében élhessen.
Karácsony fontos üzenetét sokszor halljuk, jól ismerjük, de a célját sokszor elfelejtjük: azért ajándékozzuk meg egymást, mert az
ajándékok vallanak, emlékeztetnek, megörvendeztetnek.
– gépéné –
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Áldott karácsonyt!

SzűcS Petra felvétele

Múltidéző –
avagy az érem másik oldala

Az Útitárs minden kedves olvasójának áldott karácsonyt és boldog új
évet kíván a szerkesztőség.
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Vatikánváros. A pápa tárgyalt
Mahmúd Abbásszal, a palesztin elnökkel, aki szentföldi látogatásra
hívta meg őt. Üdvözölték a palesztin–izraeli tárgyalások újraindítását, abban a reményben, hogy
azok „tartós és igazságos” eredményt hozhatnak.

menekültügyi és határőrzési politikáját. Tűrhetetlen, hogy a gazdag Európa kapui előtt történjenek ilyen tragédiák.
London, Anglia. A Walk Free
Foundation (Járj Szabadon Alapítvány) nevű szervezet felmérést végzett százhatvankét országban, és megállapította, hogy
világszerte harmincmillió áldozata van a modern rabszolgaságnak.
Milliókat tesz rabbá az embercsempészet, a kényszermunka, a
házasságkényszer, prostitúció és
az adósságcsapda.

Peter O’Neill

Ferenc pápa
Vatikánváros. Ferenc pápa fogadta a Lutheránus Világszövetség küldöttségét. Ez alkalommal
felhívta a katolikusokat és a lutheránusokat, hogy tisztességesen
dolgozzák fel bűneiket, amelyeket
a reformációval kapcsolatban egymás ellen elkövettek. Az ötven
éve fennálló evangélikus – római
katolikus közös bizottság munkáját folytatni kell, a pasztorális
munkában ki kell egészíteni egymás tevékenységét, és a „lelki ökumené” építésébe sem szabad belefáradni. Ezek képezhetik a „teljes
közösség felé vezető út lelkét”.
Csela, Grúzia. Huszonnégy méter magas minaretet „csempésztek” be muszlimok Törökországból, és egy magánház udvarán
akarták felállítani engedély nélkül.
A helyi hatóságok a műveletet leállították. A tornyot szétszedő munkásokat muszlimok lerohanták és
bántalmazták, amíg le nem tartóztatta őket a rendőrség. E júniusi incidens óta már negyven összetűzés
volt az országban muszlimok és ortodoxok között. A további konfliktusok elkerülésére országos
szinten keresztény–muszlim tanácsot szerveznek.
Minszk, Fehéroszország. Keresztelő János Teológiai Főiskola
néven először nyithatja meg kapuit egy római katolikus intézmény
az országban. Fő célja a teológusképzés, a filozófia és kommunikációs tudományok oktatása. A nagy
többségében ortodox lakosság egy
tizede római katolikus.
Moszkva, Oroszország. Egyforma terv alapján kíván hatszáz
új templomot építeni az Orosz
Ortodox Egyház. Ezek egyharmada a fővárost gazdagítaná.
Berlin, Németország. Amióta
háromszáz afrikai menekült belefulladt a tengerbe, egyre hangosabb a követelés, hogy az Európai
Unió gondolja át teljesen eddigi

Kairó, Egyiptom. Az egykori
Római Birodalom éléskamrája, a
mai Egyiptom gabonaszükségletének felét behozatalból kénytelen fedezni. Az UNESCO szerint
az ország mintegy 88 millió lakosának harminc százaléka analfabéta, és huszonöt százalék él a szegénységi küszöb alatt. A lakosság
lélekszáma évenként 1,6 millióval
gyarapodik. A világ legüldözöttebb keresztény közössége pedig
az egyiptomi kopt egyház, amely
a népesség tíz százalékát adja.

Indonézia. A toraja néptörzs
evangélikus egyháza idén ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Musa Salusu egyházelnök szerint a misszionáriusok
száz évvel ezelőtti megjelenése
népük történelmének legfontosabb eseménye volt.
München, Németország. Egy
bajor művész nyolcvan méter magas Krisztus-szobrot tervez. Benne
lenne egy dómtemplom, amelynek
a bejárata fölött ez állna: „Meghalt
az egyház? Éljen az egyház!”
Dél-Szudán. A mintegy két évvel ezelőtt önállósult afrikai állam
még mindig nagy nehézségekkel

A miniszterelnök így szeretné a
varázslás szédületes elterjedését
megfékezni. Panaszolja, hogy
még a Nyugaton képzett papjaik
is hisznek a varázslásban, sőt gyakorolják is. Az elmúlt évek sok halálos kimenetelű varázslása után
eltörölték ugyan a „varázslástörvényt”, ezzel szemben bevezették a halálbüntetést.
Berlin, Németország. Az Amerikában és más angolszász országokban divatos „halloweenjárás”
egyre erősebben terjed Németországban – a protestáns reformációünnep és a katolikus mindenszentek ünnepe kárára. Az evangélikusok szerint az ügyes stratégia nem az ellenkezés, hanem a
részvétel: tonnaszámra gyártottak az idén „Luther cukorkát” és
„Luther kekszet”, és osztogatták
a kis házaló „vámpíroknak” és
„szellemeknek”. Remélhetőleg
megfelelő szöveg kíséretében!
Eritrea. Ebben az évben már
huszonöt fogva tartott keresztény
halt meg a börtönökben – utolsóként egy harmincéves asszony,
akinek nem nyújtottak orvosi segítséget, mert nem tagadta meg a
hitét. A Hilfsaktion Märtyrerkirche felekezetek fölötti segélyszervezet szerint 2002 óta több
mint kétezer keresztényt tartóztattak le, elsősorban anglikánokat.
Katonai táborokban, föld alatti
börtönökben vagy hajókonténerekben tartják őket fogva, minden
tárgyalás nélkül. Eritrea mintegy
ötmillió lakosának fele muszlim,
negyvenhét százaléka keresztény.
Damaszkusz, Szíria. A damaszkuszi szír ortodox patriarchátus szerint a közeli Sadad városában két tömegsírban negyvenöt halottat fedeztek fel – a
meggyilkoltak között nők és gyermekek is voltak. Október közepén elfoglalták a várost az iszlamisták, és amikor a hadsereg vissza
akarta foglalni, a menekülő keresztényekre támadtak.
Rasar, Irán. Nyilvánosan megkorbácsoltak egy keresztény férfit, mert úrvacsora alkalmával
bort vett magához. Három további „házi gyülekezeti” tagot nyolc-
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küzd. Az európai keresztényeknek kellene erőteljesebben támogatniuk, hiszen az ország lakosságának kilencven százaléka keresztény; közülük mintegy kilencmillió római katolikus és anglikán, a
többi kisebb felekezetekhez tartozik. Európai keresztény segélyszervezetek viselik a terheket az
oktatás, egészségügy és mezőgazdaság területén.
Pápua Új-Guinea. A parlament
úgy határozott, hogy népszavazást
kell tértani arról, megtiltsák-e a kereszténységen kívüli más vallások
működését az országban. Peter
O’Neill miniszterelnök kapott megbízást, hogy szervezze meg a referendumot. A római katolikus egyház „abszurdnak” nevezte a tervet,
a lutheránus egyház (a többség)
még nem foglalt állást.

van korbácsütésre ítéltek. Bár a
keresztényeknek nincs megtiltva
az alkoholfogyasztás, a „saria”
törvénye szerint a muszlim hitről
a keresztényre nem érvényes az
áttérés; az áttértek továbbra is
muszlimnak számítanak.

Eddie Romero
Irán. A World Watch Monitor
infomációja szerint Iránban a legutóbbi három évben legalább háromszáz keresztényt tartóztattak
le – közülük negyvenketten most
is rács mögött vannak. Október
végén Eddie Romero amerikai lelkész Teheránban a hírhedt Evin
börtön előtt tüntetett, és hangosan követelte a keresztény foglyok szabadon bocsátását: „Let
my people go!” („Bocsásd el népemet!”) Ekkor őt is letartóztatták,
de hamarosan elengedték. Romero elsősorban Saeed Abedini iráni
és amerikai állampolgárságú lelkész fogva tartása ellen tüntetett,
akit nyolc évre ítéltek házi gyülekezetek szervezése miatt.
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Hírek, kitekintés

Saeed Abedini
Németország. A temetési szertartásokban egyre jobban visszaszorulnak a tradicionális egyházi
énekek. Helyettük szívesen választják a hozzátartozók az éppen
divatos szentimentális slágereket.
Az egyetlen hagyományos darab,
amely továbbra is közkedvelt,
Schubert Ave Mariája.
Malakál, Dél-Szudán. A két
évvel ezelőtt önállósult állam Fel-

ső-Nílus nevű tartományában
most jelent meg – harmincöt évig
tartó munka után – a teljes Biblia
silluk nyelven. Ezt a nyelvet mintegy 650 ezer ember beszéli, főleg
ebben az országrészben.
Port-au-Prince, Haiti. Az előzőleg Franciaországban utazó
bibliakiállítás igen nagy népszerűségnek örvend Haiti fővárosában. A szervező francia Bibliaterjesztő Társulat jelentése szerint
főleg fiatalok látogatják a tárlatot.
Stuttgart, Németország. A
Württembergi Bibliatársulat elhatározta egy korszerű bibliamúzeum és A teremtés kertje című terv
megvalósítását. A ház állandó kiállításoknak, pedagógiai programoknak, különféle rendezvényeknek ad majd helyet. A helyi
tartományi evangélikus egyház
tulajdonosként finanszírozza a
terv megvalósítását.
Nairobi, Kenya. Vezető politikusok követelik a dadaabi tábor
felszámolását, amelyben mintegy
félmillió szomáliai menekült él.
Ebből a nyomorúságból toborozzák szélsőséges muszlim csoportok a fiatalokat, akiket a legkegyetlenebb tettek végrehajtására
is fel lehet használni. Az ő számlájukra írható a nairobi Westgate
bevásárlóközpont megtámadása
és több kereszténygyilkosság is.
A tábor lebontandó, mert „a terror fő fészke” lett.
Berlin, Németország. Az egykori keresztény Németországban
az új idők vallásilag legtarkább
parlamentje állt össze a lezajlott
választások nyomán. A 631 képviselő közül 199 nem nyilatkozott
vallási hovatartozásáról. A nyilatkozók egy-egy harmada evangélikus vagy római katolikus, harmincan vallástalanként sorolták be
magukat, hárman muszlimok, a
maradék ateista.
Mekka. A legutóbbi mekkai zarándoklatot háromnegyedmillió
juh sínylette meg. Minden zarándok köteles ugyanis egy áldozati
juhot vásárolni, illetve annak árát
adományként befizetni. A leölt állatok húsát szegények kapják
meg, erről a Dzsiddai Iszlám Fejlesztési Bank gondoskodik.
Szingapúr. A gazdag városállamban, amellyel kapcsolatban
„gazdasági csodát” emleget a sajtó,
bőven akadnak rászoruló szegények. Számukra a római katolikus
egyház „agapéfalu” elnevezéssel
működtet központot, amelyben elsősegély-állomás, jogi tanácsadás,
lelkigondozás, munkaközvetítés
várja a rászorulókat, illetve szállást
is kaphatnak itt a hajléktalanok.
Összeállította: G. I.
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