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Mert született néktek ma a Megtartó,  
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 

 

Kedves adventet váró Atyák és Testvérek!  
 
Súlyos terrorcselekmények rázták meg világunkat az utóbbi hetekben, kezdve repülőgép felrobbantástól, az 
öngyilkos merényletekig és a hozzánk legközelebb eső, brutális párizsi merényletsorozatig. A jó félezer 
emberáldozatot követelő szörnyűségekért a magát Iszlám Államnak nevező bűnszövetkezet vállalta a 
felelősséget. Európa hatalomtartói pedig vagy nem akarták, vagy nem merték kimondani, hogy az európai 
elvilágiasodásban - amely a keresztyénséggel szemben határozta meg önmagát - egyúttal félre is értette 
önmagát! Pedig, Európa nagyon is a keresztyénségből jött létre, kulturálisan keresztyén is maradt, még  ha 
ezt nem is akarta tudatosítani. A mai európai zavar annak tulajdonítható, hogy a történelmet nem lehet 
befejezni, legfeljebb újrafogalmazni, melyet épp az iszlámmal való szembesülés kényszerít ki a civilizációk 
tagadhatatlan létének és egymáshoz való viszonyának kérdésében. Hitek, értékvilágok csapnak össze. S ez 
még akkor is így van, ha az iszlám mint a nagy világvallások egészét nyilvánvalóan nem azonosíthatjuk az 
Iszlám Állammal és a terrorizmussal. A terrorizmus nagyon is határozott és karakteres hitre és világképre 
alapul, amely fenyegető kihívást jelent az európai kulturális önértelmezésre nézve. Ilyenformán puszta 
létünkért aggódva félelemben kellene élnünk. De tudatos református keresztyén életmódunkat és 
sorsunkat Isten kezében biztonságban tudjuk, azzal a meggyőződéssel, hogy Istené a végső szó, és ez 
nekem így a legjobb. Ezért kérem imádságban: legyen meg az Ő akarata, hogy ne essem ki az Ő kezéből, 
sorsom maradjon az Ő hatalmas, szent kezében!  
 
Ezzel a konok hittel és bizalommal tervezzük jövő évi hittudományi tanácskozásunkat az ausztriai 
Felsőőr/Oberwartban 2016. július 14. – 17. Meghívott előadóink boncolgatják majd központi témánkat: 
‘Korunk – a 20. század - magyar református vértanúi’, ekképp emlékezve az 56-os forradalom 60 éves 
évfordulójára, amikor elemezzük majd a vértanúság elvi jelentését - mártírium a Szentírásban, a kiváltó 
okokat, történelmi, társadalmi, politikai háttérrészleteket, stb. Vértanúink leszármazottjai jelenlétében 
emlékezünk majd egyenként a 20. század magyarországi és a Kárpát-medencei ref. lelkész egyházi 
vértanúinkra, továbbá a délvidéki 44-es népirtás ref. lelkészvértanúira is. Az egyházi turizmus 
lehetőségeiről a pediga fapados járatok vetületében újdonságot fogalmazunk meg kihasználva egyfajta 
kegyhelyek elérhetőségét és egymás látogatását, mellyel a nyugateurópai szórványreformátusok és a 
Kárpát-medencei tömbreformátusok közötti újrainduló lelki vérkeringést serkentenénk.  
 
Kérjük, jegyezzétek elő az időpontot és helyet, húsvéti körlevelünkben már a részleteket is közöljük. 
  
Örvendezzünk Megtartónk születésén és fogadjuk hálával e nagy kegyelmet!  
Áldott adventi előkészületet, kegyelemteljes karácsonyt és békés boldog Újesztendőt kívánunk!  
      

Lund, Nürnberg és Hága, 2015. Adventjében 
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