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Ha azt mond juk, hu szon négy, ak kor bi zo -
nyá ra so kan asszo ci á lunk ar ra, hogy egy
nap hu szon négy órá ból áll. Eszünk be jut hat
a ki fe je zés: a hu szon ne gye dik órá ban va -
gyunk, az az el ér ke zett az utol só pil la nat,
ami kor még meg te he tünk va la mit, amit
min den kép pen meg kell ten nünk. (Sok szor
a kör nye zet vé de lem mel kap cso lat ban
szok tunk ilyes mit hal la ni.)

Mos ta ná ban, ka rá csony ün ne pét vár va,
de cem ber 24-ére is gon dol ha tunk akár. Ta -
lán fel idéz zük gye rek ko run kat, ami kor alig
vár tuk, hogy el ér kez zen a szent es te, az az
de cem ber 24. nap ja. Öröm mel és nagy iz ga -
tott ság gal nyi to gat tuk az ad ven ti ka len dá ri -
um ab la kocs ká it, ez zel is meg könnyít ve a
vá ra ko zás – ak kor na gyon hosszú nak tű nő
– idő sza kát.

Most azon ban egé szen más irány ból kö -
ze lí tem meg a hu szon né gyes szá mot. Ép -
pen ennyi szá ma je lent meg ugyan is az Úti -
társ nak 2008 ele je óta, ami óta új for má tum -
ban, a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(Maek) gon do zá sá ban ké szül a lap. No ha
ez nem ne vez he tő na gyon nagy idő nek az
új ság tör té ne té nek ezt meg elő ző öt ven egy
esz ten de jé hez ké pest, sőt az elő ző szer -
kesz tő, Gé mes Ist ván har minc hat év nyi
mun kál ko dá sá nak is csu pán ki len ced ré sze
az el múlt négy év, ám hu szon négy lap szám
még is elég ah hoz, hogy né mi ta pasz ta lat ra
te gyen szert a szer kesz tő, aki nem más,
mint e so rok író ja. Ta pasz ta la ta it pe dig
azért oszt ja most meg a tisz telt ol va sók kal,
mert a kö vet ke ző év től már más vég zi majd
ezt a mun kát.

Mi is tör tént az el múlt négy év ben?
Öröm te li pil la na tok ban és né mi csa ló dás -
ban egy szer re volt ré sze a szer kesz tő nek
eb ben az idő szak ban. Csa ló dás ról ab ban az
ér te lem ben be szél he tünk, hogy nagy ál ta lá -
nos ság ban egy faj ta ér dek te len ség volt ér zé -
kel he tő a lap irá nyá ban. Az elő ze tes vá ra -
ko zá sok és a va ló ság kö zöt ti fe szült ség fő -
leg ak kor vál hat nyil ván va ló vá, ha fel la poz -
zuk az új for má ban meg je le nő lap el ső szá -

má nak (2008/1.) szer kesz tői be kö szön tő -
jét: „Kö szö net tel ven nénk, ha a lap ban meg je le -
nő írá sok kap csán ol va só ink ész re vé te le ket fo -
gal maz ná nak meg; egy ré szük akár ol va sói le -
vél ként is kö zöl he tő len ne. De sze re tet tel bá to rí -
tunk min den ked ves ol va sót a gyü le ke zet ben, il -
let ve na gyobb egy há zi kö zös sé gek ben tör tént
ese mé nyek ről hírt adó írá sok be kül dé sé re is.” Ez
saj nos nem túl gyak ran tör tént meg. 

Ugyan itt volt ol vas ha tó az is, hogy „a ha -
tá ron túl élő ma gyar evan gé li ku sok, il let ve pro -
tes tán sok éle te ezen túl nem »pe ri fe ri á lis ügy«,
ha nem evan gé li kus köz ügy”. Saj nos en nek a
szé pen hang zó mon dat nak az igaz sá gá ban
is csa lód ni kel lett né mi képp. Négy év után
szo mo rú an kell kons ta tál ni, hogy sem az
anya or szá gi ak, sem a ha tá ron túl élők nem
érez tek rá elég gé a lap ban rej lő le he tő sé -
gek re.

Az össz kép azon ban ko ránt sem ennyi re
fa nyar. Ren ge teg szép és po zi tív él mény
kap cso ló dik a lap szer kesz té sé hez, sok em -
lé ke ze tes és ked ves ta lál ko zás, meg le pő
for du la tok és meg annyi olyan mo men tum,
ame lyen ke resz tül lát ha tó vá vált, hogy
min den ne héz ség el le né re még is csak
Urunk ál dá sa kí sé ri az Úti tár sat.

Hadd em lít sem meg el ső he lyen Gé mes
Ist ván ne vét, aki nél kül két ség te le nül
egyet len szám sem jö he tett vol na lét re az
el múlt négy év ben: a Ki te kin tés és a Lát ta
Jé zust (ko ráb ban a bib li ai köny vek ma gya -
rá za ta) ro va tok hoz szál lí tott bő sé ges anya -
got lap szám ról lap szám ra. Kü lön kö szö net
il le ti fe le sé gét, Ka ti né nit, aki az „Itt hon –
ott hon” ro vat ked ves, szel le mes, oly kor iró -
ni á tól sem men tes írá sa i val gaz da gí tot ta az
új sá got. Ugyan itt sze ret ném meg em lí te ni a
Stutt gar ti Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke ze -
tet, amely nek tag jai anya gi lag a leg na gyobb
mér ték ben tá mo gat ták a lap meg je le né sét.

Id. Zász ka licz ky Pál, a Maek le kö szö nő
fő tit ká ra is nél kü löz he tet len se gít ség volt
mun kám so rán: rend sze res idő kö zön ként
jó öt le tek kel és meg lá tá sok kal, új hí rek kel
ke re sett meg, va la mint nagy fo kú alá za tos -

ság gal, a szer kesz tés ben ma xi má lis ön ál ló -
sá got biz to sít va adott ta ná cso kat el ső sor -
ban a té ma vá lasz tás sal (in ter jú ala nyok fel -
ke re sé sé vel, ese mé nyek ről va ló be szá mo -
lók kal stb.) kap cso lat ban.

Nem em lí tet tem még az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé gé nek tel jes stáb ját, akik kel
ma xi má lis egyet ér tés ben si ke rült együtt
mun kál kod ni, és akik től min den szem pont -
ból ren ge te get ta nul hat tam.

So rol hat nám még to vább is, hi szen min -
den ki, aki a lap ba írt, anya gi ér dek nél kül
tet te ezt. No ha nem egy szer elő for dult,
hogy az Úti társ má sutt már meg je lent anya -
got vett át, egyet len meg ke re sé sem re sem
kap tam ne ga tív vá laszt, min den ki öröm mel
vet te, ha az új ság egy-egy már meg je lent
cik ket, el hang zott rá di ós jegy ze tet, ige hir -
de tést új ra kö zölt.

Sok új is me ret sé get is kö szön he tek a lap -
nak. Töb bek kel si ke rült sze mé lyes kap cso -
lat ba ke rül nöm a Nyu gat-eu ró pai Ma gyar
Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé gé nek han no -
ve ri kon fe ren ci á ján, ahol sok ér de kes ta -
pasz ta la tot gyűjt het tem a di asz pó ra lét tel
kap cso lat ban.

Vé gül en ged tes sék meg a szub jek tí vebb
hang: hadd mond jak kö szö ne tet e he lyen az
ál ta lam is mert leg hű sé ge sebb ol va só nak,
aki nem más, mint az anyai nagy ma mám. Ő
min den lap szá mot az utol só be tű ig el ol va -
sott, szin te min den cikk re re a gált is né hány
mon dat ban, és so kat kö zü lük to váb bí tott is
ked ves is me rő se i nek, kül föl dön élő ro ko -
na i nak. 

A bú csú azon ban új kez det is. Az Úti társ
„sze ke re” megy to vább, öt ven ha to dik év -
fo lya má ba lép ve im már. Kí vá nom, hogy az
új szer kesz tő , Lack ner Pál azt is meg tud ja
va ló sí ta ni, ami e so rok író já nak szer kesz tő -
ként ke vés bé si ke rült, to váb bá hogy ne ki is
ha son ló an sok örö me le gyen a lap gon do zá -
sa so rán. 

Kí sér je Is ten ál dá sa to vább ra is az Úti -
társat!

Szűcs Pet ra

Hu szon négy

Büsz ke le het min den ma gyar Kos suth La jos -
ra, Pe tő fi Sán dor ra, Re mé nyik Sán dor ra és
Apá ca két je les szü lött jé re, Apá czai Cse re
Já nos ra, va la mint a kosá lyi bu ko li kák köl -
tő jé re, Bar ta lis Já nos ra. Az öt nagy és lán -
go ló lel kű evan gé li kus sze mé lyi ség nek ál -
lít ta tott em lék kop ját a Sep si szent györ gyi

Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz ség a
temp lo má nál. Az em lék kop ja-együt tes Ba -
lázs An tal mun ká ját di csé ri.

A kop ja fa ál lí tás a november 19–20-án
meg tar tott, ese mé nyek ben gaz dag hét vé -
gi gyü le ke ze ti ren dez vény (kéz mű ves- és
fest mény ki ál lí tás, könyv be mu ta tó) meg -
ko ro ná zá sa volt. Az öt evan gé li kus sze -
mé lyi ség éle tét Rab Sán dor, a Szé kely Mi -
kó Kol lé gi um tör té ne lem ta ná ra ele ve ní -
tet te fel. Az is ten tisz te le ten dr. Blázy Ár -
pád né bu da pest-ke len föl di evan gé li kus
lel kész hir de tett igét. A kop já kat – rö vid
mű sor kí sé re té ben – Ze le nák Jó zsef, az
egy ház fő jegy ző je, hely be li lel ki pász tor
ál dot ta meg.

For rás: Evan gé li kus Ha rang szó
– A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
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Em lék kop ják
nagy
evan gé li ku sok nak

Jó zsef úton volt Má ri á val, hogy
Bet le hem ben kö zöl je: Dá vid csa -
lád já ból szár ma zik. Ezt a ha tó sá gok
ugyan úgy tud hat ták vol na, mint a
ma gunk faj ta em be rek tud ják, hi -
szen oly rég óta benn van az Írás ban.

Ek ko ri ban jött le Gáb ri el ark an -
gyal – is mét ti tok ban – az ég ből,
hogy utá na néz zen az is tál ló nak,
amely ben a Szent Csa lád fog lak ni.

Még en nek a tisz tán lá tó ark an -
gyal nak is ne héz volt föl fog nia,
hogy mi ért a leg szá nal ma sabb is -
tál ló ban kell az Úr nak vi lág ra jön -
nie, és mi ért csak egy já szol a böl -
cső je. Leg alább a sze lek nek akart
pa ran csol ni, hogy ne sü vít se nek
olyan go rom bán a ré se ken, a fel -
hők pe dig ne hogy meg ha tód ja -
nak, és ne hogy el árasszák
könnye ik kel a gyer me ket. Ami -
kor vég re fény gyúlt ko po nyá já -
ban, fi gyel mez tet ni kel lett még
egy szer, hogy csak sze ré nyen vi -
lá gít son, és ne olyan fé nye sen
káp ráz tas son és ra gyog jon, mint a
ka rá cso nyi csil lag.

Az ark an gyal ki ug rasz tott az is -
tál ló ból min den ál la tot: a han gyá -

kat, a pó ko kat, az ege re ket. El -
kép zel he tet len, mi tör tén he tett
vol na, ha egy egér idő előtt meg -
ijesz ti Má ri át. Csak a sza már és az
ökör ma rad ha tott benn. A sza már
azért, mert ké sőbb szük ség volt rá
az Egyip tom ba va ló me ne kü lés -
hez; az ökör pe dig azért, mert
olyan ha tal mas nagy volt, hogy az

összes mennyei se re gek sem tud -
ták vol na el von tat ni a he lyé ről.

Vé gül egy se reg an gyal kát he -
lye zett el sor ban a te tő pe re mén.
Va la mi egé szen ap ró an gyal kák
vol tak, olya nok, akik nek csak fe -
jük és szár nyuk volt. Csend ben
kel lett ül ni ük, fi gyel ni ük, s rög tön
jelt kel lett ad ni uk, mi helyt va la mi

go nosz meg tá mad ta a gyer me ket
mez te len sze gény sé gé ben. Még
egy szer rá pil lan tott az an gya lok
kö ré re, az tán meg emel te szár nya -
it, és el su ho gott on nan.

Jó volt így. Jaj, de még sem egé -
szen, mi vel a já szol al ján, a szal -
má ban egy bol ha aludt. Ez a pa rá -
nyi szörny el ke rül te Gáb ri el an -
gyal fi gyel mét. Per sze ez ért he tő
is. Hisz mi kor lett vol na dol ga egy
ark an gyal nak bol há val!

És ami kor a cso da meg tör tént,
és a gyer mek tes tet ölt ve fe küdt a
szal mán oly von zó és meg ha tó
sze gény ség ben, az an gya lok egé -
szen oda vol tak az el ra gad ta tás tól,
s ga lamb mód já ra kö rül rep ked ték
a já szolt. Né me lyik bal zsam il la tot
le gyez ge tett a gyer mek re; a töb bi -
ek meg igaz gat ták a szal mát, hogy
egy szál se nyom has sa vagy szúr -
has sa meg.

A szal ma ren dez ge tés sel já ró zi -
ze gés re azon ban fel éb redt a mé -
lyen al vó bol ha. Ha lál ra ré mült,
mi vel azt hit te, ker ge tik, mint
ahogy ez amúgy ve le gyak ran meg -
esik. Kör be ug rált gyor san a já szol -

ban, ki pró bál ta min den tu do má -
nyát, az után a vég ső szük ség től
hajt va be le bújt a Kis jé zus fü lé be.

„Bo csáss meg! – sut tog ta iz ga -
tot tan –, de nem te het tem mást;
meg öl nek, ha el csíp nek. Rög tön
el tű nök új ra, is te ni fel ség, csak
hadd néz zek kö rül, ho gyan te het -
ném ezt meg.”

Kö rül né zett te hát, és már kész is
volt a ter ve: „Hall gass ide! – mond -
ta. – Ha min den erő met össze sze -
dem, és te csönd ben ma radsz, ak -
kor ta lán el tud nám ér ni Szent Jó -
zsef fe je búb ját. On nan pe dig az
ab lak ke re tet vagy az aj tót.”

„Ugorj csak! – mond ta a gyer -
mek úgy, hogy csak a bol ha ért het -
te meg. – Csend ben ma ra dok.” 

A bol ha ek kor ug rott, de nem
tud ta el ke rül ni, hogy meg ne csik -
lan doz za köz ben egy ki csit a gyer -
me ket.

Eb ben a pil la nat ban az Is ten -
anya föl ráz ta ál má ból je gye sét:

„Ó, nézd csak – mond ta Má ria
lel ken dez ve –, már ne vet.”

For rás: K. H. Wag gerl:
Tör tént pe dig…

Mi ka cag tat ta meg a Jé zus kát?
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Gö rö gök jöt tek föl a je ru zsá le mi ün nep re a
ké rés sel: „Jé zust sze ret nénk lát ni.” (Jn
12,21) Mi vel pe dig szá munk ra ma fi zi ka i -
lag ez nem le het sé ges, an nál in kább ér de -
kel nek bennünket azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek meg ada tott: lát ták az Urat.

Hat olyan nő ről tesz em lí tést az Új szö vet ség,
akik a Má ria ne vet vi se lik. A sor élén nyil ván
az Úr „alá za tos szol gá ló lá nya”, Jé zus any ja
áll, a se reg haj tó pe dig egy egyéb ként is me ret -
len ke resz tény nő Ró má ban, aki – Pál apos -
tol sze rint – so kat fá radt a gyü le ke ze tért
(Róm 16,6). A Má ri á kat sok szor össze ke ver -
ték, és sze mé lyü ket igen sok men de mon da
öve zi. De egyi kü két sem annyi, mint a Mag -
da lá ból szár ma zó Má riáét. 

Ró la Mag dol na-le gen dák ugyan úgy szól -
nak, mint nép sze rű ol vas má nyok és fan tá -
zia dús, újabb ko ri re gé nyek. Hol csá bí tó ut -
ca lány ő, hol szi go rú asz ké ta, egy szer a női
ide ál meg tes te sí tő je, más kor misz ti kus kur -
ti zán, me di tá ló pró fé ta nő vagy ero ti kus
„bűn bá nó Mag dol na”, Jé zus sze rel me se
vagy ép pen a fe le sé ge. Aján la tos ezért,
hogy Má ria meg raj zo lá sá ban mi szi go rú an
az evan gé li u mok hoz ra gasz kod junk, és ne
en ged jük el ru gasz kod ni a fan tá zi án kat. S
ak kor olyan Má ria ké pe áb rá zo ló dik ki, akit
Jé zus éle té nek, szen ve dé sé nek, ha lá lá nak
és fel tá ma dá sá nak ta núi kö zött igen elő ke lő
he lyen tisz tel he tünk.

A ne vé ről annyit, hogy az ószö vet sé gi
Mir jam óta – aki nek Mó zes és Áron test vé -
ré nek kel lett len nie – zsi dó lá nyok nak elő -
sze re tet tel ad ták ezt a ne vet. A ma gyar ban
hasz ná la tos Má ria név alak előz mé nye a gö -
rög–la tin Ma ria for ma. 

Gond van vi szont a Mag da lé na név vel,
amely ná lunk Mag da vagy Mag dol na for má -
ban is me re tes. Ez ép pen a Mag dal e ne-le -
gen dák egyik „ter mé ke”. Hi szen a mi Má ri -
ánk ere de ti leg sem Mag dol na, sem Mag da
nem volt – a Mag da la szó a szü lő vá ro sát, a
bib li ai Mag da lát je löl te. Ez a Ge ne zá ret-tó
észak nyu ga ti part ján, Ti bé ri ás és Ka per na -
um kö zött fek vő, ak kor tájt kö rül be lül
negy ven ezer la ko sú ha lá sza ti és ipa ri köz -
pont volt. Ne ve (ha lász)tor nyot je lent, és
azo nos a mai iz ra e li Mig dal te le pü lés sel. Jé -
zus a vá ros tól nem messze száll ha tott part -
ra, mi u tán öt ezer em bert ven dé gelt meg.

Ma rad junk te hát Má ria nevé nél, aki nek
mel lék ne ve annyit tesz, hogy „mag da lai
szü le té sű”. De már a szü le té si hely is el in dí -
tot ta a ko rai ku ta tók fan tá zi á ját. El ter jedt a
hí re, hogy ez a vá ros igen la za er köl csű hely
le he tett, s ilyen be be le il lett az evan gé lis -
ták nak az a meg jegy zé se, hogy Jé zus Má ri -
á ból „hét ör dö göt űzött ki” (Mk 16,9), il let ve
„aki ből hét ör dög ment ki”. (Lk 8,2) Akit pe -
dig hét ör dög tar tott fog va, an nak tö ké le te -
sen rom lott nak, er kölcs te len nek kel lett
len nie, ez volt az ér ve lés. Az írás ma gya rá -
zók ezért a Krisz tus utá ni 4. szá zad óta úgy
gon dol ták, hogy ez a bű nös Má ria azo nos
kell, hogy le gyen az zal a bű nös asszonnyal,
aki Lk 7,37–50 sze rint ala bást rom tar tó ban
ho zott drá ga ke net tel ken te meg Jé zus lá -
bát. Amit Jé zus így ér té kelt: „…né ki sok bű ne
bo csát ta tott meg, mert igen sze re tett.”

Az volt te hát az el kép ze lés, hogy a bű nös
vá ros ból szár ma zó bű nös asszony (ez ál ta -
lá ban pros ti tu ál tak ra al kal ma zott meg je lö -
lés volt!) há lá ból azért, mert Jé zus ki űzött
be lő le egy egész lé gió ör dö göt, és így egész
el fu se rált éle tét meg men tet te, lám, most
bűn bá nó an Jé zus hoz sün dö rög, hogy a
nagy meg tisz tel te tést je len tő meg ke nés sel
le ró ja há lá ját az Úr nak. Így vo nult be a kö -
zép ko ri egy ház li tur gi á já ba „a bűn bá nó
Mag dol na” ké pe.

Igen ám, de két pon ton baj van itt. Zsi dó
írá sok ból idő köz ben meg tud tuk, hogy a je -
ru zsá le mi ha tó sá gok egy szer a Mag da lá ból
jö vő temp lo mi ado má nyo kat vissza uta sí -
tot ták, mert az „pa ráz na vá ros” volt. Ki de -
rült azon ban, hogy nem Má ria szü lő vá ro sá -
ról volt itt szó, ha nem egy Mag da la Sa ba aj -
ja („a fes tő tor nya”) ne vű má sik hely ség ről.
Tárgy ta lan lett te hát a „bű nös vá ros” el kép -
ze lés.

A má sik hi ba pont az, hogy Má ri á nak a
bű nös asszonnyal (Lk 7) va ló azo no sí tá sá -

hoz sem mi evan gé li u mi ala punk nincs. Ez
tel je sen a fan tá zia szül te fel té te le zés.
Amely hez még egy to váb bi is já rul. Jn
12,3–8-ban ol va sunk ar ról, hogy Jé zus lá bát
meg ke ni ugyan csak egy Má ria. Ez vi szont a
fel tá masz tott Lá zár nő vé re volt. Ró la már
egyik lá to ga tá sa al kal má val el mond ta Jé -
zus, hogy „Má ria a jó részt vá lasz tot ta”. (Lk
10,42) Itt az a gond, hogy sem mi nyo mát
nem ta lál juk an nak, hogy a hét ör dög től
meg sza ba dí tott Má ria, aki mag da lai volt,
azo nos len ne a be tá ni ai Má ri á val. Az meg
az tán tel jes kép te len ség len ne, ha bár me lyi -

ket azo no sí ta nánk a Jé zust meg ke nő, név -
te len bű nös asszonnyal, aki nek Jé zus meg -
bo csá tott.

De hát ak kor ki is ez a mi mag da lai Má ri -
ánk? Há rom biz tos ada tunk van, amely re
épít he tünk.

Az el ső adat: Lu kács evan gé lis tá tól tud -
juk, hogy a vá ros ról vá ros ra, fa lu ról fa lu ra
ván dor ló Jé zus nagy kí sé ret tel vé gez te Is -
ten or szá gá nak hir de té sét. Lu kács kü lön ki -
eme li a ti zen két ta nít ványt mint nyil ván a
leg kö ze leb bi mun ka tár si gár dát. Azon ban
rög tön szük sé ges nek tart ja né hány asszony
ne vé nek a fel so ro lá sát is, aki ket „go nosz lel -
kek től és be teg sé gek től sza ba dí tott meg” az Úr.
Ezek kö zött leg el ső he lyen em lí ti a mag da -
la i nak ne ve zett Má ri át, „aki ből hét ör dög
ment ki”. (Lk 8,2)

En nek a lis tá nak a foly ta tá sa is igen fon -
tos: nem tud juk, ki le he tett Zsu zsan na, de
ha Lu kács csak így oda ve ti a ne vét, egé -
szen bi zo nyo san va la mely ak kor ál ta lá no -
san is mert sze mély hú zód ha tott meg a név
mö gött. Még fon to sabb ta lán Jo han na em -
lí té se, aki ran gos ki rá lyi tiszt vi se lő fe le sé -
ge volt. 

A fel so ro lás több szem pont ból is fi gye -
lem re mél tó. Ha Jé zus nagy „ud var tar tás -
sal” volt úton, a kíséret tag ja i nak el lá tá sá -
val, gon do zá sá val is tö rőd ni kel lett. Ta lán
ép pen asszo nyok ra há rult vol na ez a ne héz
fel adat, ame lyet az evan gé lis ta a dia kó nia
szó val je löl meg? (A szót ere de ti leg ét ke -
zés nél va ló fel szol gá lás ra al kal maz ták.)
Még ér de ke sebb, hogy a ti zen két fér fi ta -
nít vány tól ugyan szi go rú an el kü lö nít ve,
még is fon tos mun ka tár sak ként há rom nőt
emel ki az evan gé lis ta. Nem kel le ne itt ter -
mé sze tes mó don ar ra gon dol ni, hogy egy
fér fi ural mú tár sa da lom ban – ahol a nő ket
még a csa lád fák ban is csak el vét ve em lí tik!
– mi lyen me rész, hogy ne mond jam, for ra -
dal mi lé pé se volt ez Jé zus nak? En nek hang -
sú lyo zá sa nem túl zó „fe mi nis ta” ál lí tás, ha -
nem Lu kács tu dó sí tá sá ból le von ha tó egy -
sze rű kö vet kez te tés.

A leg na gyobb fel fe de zés vi szont ez: Lu -
kács la ko ni ku san köz li, hogy az em lí tett
asszo nyok szol gál tak Jé zus nak „a va gyo nuk -
ból”. Ami nem je lent het mást, mint hogy a
sa ját pénz tár cá ju kat nyi tot ták meg, ha a Jé -
zust kí sé rő se reg na pi el lá tá sá ról gon dos -
kod ni kel lett. Kö vet ke zés kép pen Má ria és
tár sai nem le het tek pro le tá rok, ha nem a te -
he tő sek kö zül va lók vol tak.

Vé gül fel tű nő az is, hogy Lu kács ép pen
há rom nőt so rol fel. Ahogy ezt a to váb bi -
ak ban lát juk, hang sú lyoz ni kí ván ta, hogy

ez zel en ge del mes ked tek a zsi dó jo gi elő -
írá sok nak. 5Móz 19,15 sze rint egy ese -
mény csak ak kor volt hi te les, ha két vagy
há rom ta nú bi zo nyí tot ta. A há rom
asszony így „fel ér té ke lő dött”, mert Jé zus
hű sé ges ta nú já nak bi zo nyult. És itt mit
sem szá mí tott, hogy a zsi dó jog sze rint
nők egy ál ta lán fel sem lép het tek a tör vény
előtt ta nú ként.

A má so dik adat: Az evan gé li u mok ban so -
ká ig nem ol vas ha tunk Má ri á ról. De nem
von hat juk két ség be, hogy to vább ra is gon -
dos ko dott Urá ról. Márk so rol ja föl a há rom
nő ne vét, „akik kö vet ték őt, és szol gál tak ne ki,
ami kor Ga li le á ban volt”. (Mk 15,41) Az tán
be kö vet ke zett a szo mo rú vég: a vá ros ról
vá ros ra, fa lu ról fa lu ra ván dor ló csa pat el ve -
szí tet te Urát. Je ru zsá lem ben per be fog ták
és meg fe szí tet ték. A nagy zűr za var ban a ta -
nít vá nyok ön vé de lem ből vissza hú zód tak. 

Nem így gon dol ko dott a mag da lai Má ria:
aki őt meg sza ba dí tot ta, és aki nek ő há lá san
szol gált, azt egé szen a ke reszt re fe szí té sig
el kí sér te. Tá vol ról fi gyel ték Jé zus szen ve -
dé sét a ke resz ten, ta lán azt is hall hat ták,
ahogy Uruk „el vé gez te tett” ki ál tás sal ki le -
hel te lel két. Hal lot ták a ró mai szá za dos
döb bent val lo má sát: „Bi zony ez az em ber Is -
ten Fia volt!” (Mk 15,38–41) Ta núi le het tek
így nemcsak Jé zus ál dott mun ká já nak, de
kí nos ha lá lá nak is. Ta lán még ott is vir rasz -
tot tak, mert meg vár ták, amíg es té re az ari -
má ti ai Jó zsef el kér te Pi lá tus tól Jé zus holt -
tes tét. Vé gig néz het ték – ta lán még se gí tet -
tek is? –, aho gyan tisz ta gyolcs ba gön gyöl -
ték, és el he lyez ték a köl csön adott sír kam -
rá ban. Márk el mond ja, hogy hár muk kö zül
a mag da lai Má ria és Má ria, Jó zsef any ja „fi -
gyel te, hogy ho va he lyez ték őt” (Mk 15,47), és
Má té sze rint „a sír ral szem ben ül tek” (Mt
27,61). Lát ni kí ván ták a leg vég ső kig sze re -
tett és tisz telt Uru kat.

A har ma dik adat: Pon to san meg je gyez -
het ték te hát Jé zus sír he lyét, és a be kö szön -
tő szom bat ün nep nap ját nem csak gyász ban
töl töt ték, ha nem fel ké szül tek „a hét el ső
nap já ra”. Va la mi haj tot ta a két Má ri át, hogy
el za rán do kol ja nak Uruk sír já hoz. A hir te -
len tá madt föld ren gés és an gyal je le nés őket
is meg ijesz tet te. Bő sé ges kár pót lá sul el ső -
ként hall hat ták az öröm hírt ar ról, hogy Is -
ten nem hagy ta sír ban a Fi át, ha nem fel tá -
masz tot ta.

„Fé le lem mel és öröm mel” si et tek a va la hol
meg hú zó dó ta nít vá nyok hoz, és je len tet -
ték: „Az Úr fel tá madt!” (Mt 28,5-8) Ta núi
let tek a fel tá ma dás nak, ami hal lat lan ki tün -
te tés nek szá mí tott. El annyi ra, hogy a meg -
ala ku ló Krisz tus-hí vő gyü le ke ze tek ben
csak azt is mer ték el iga zi apos tol nak, aki ta -
nú ja volt a fel tá ma dás nak. 

Le het sé ges, hogy a mag da lai Má ria és a
má sik Má ria is ilyen tisz te let ben ré sze sült?
Hogy ta nít vány tár sai meg tisz tel ték-e ez -
zel, azt nem tud juk. De ha nem is, az, aki -
nek Má ria vé gig szol gált, az zal tün tet te ki
őt, hogy – most egye dül és csak ne ki – fel tá -
ma dot tan is meg je lent. Lát ta éle té ben, el kí -
sér te ha lá lá ig, meg fi gyel te az Úr sír ba té te -
lét, meg hall hat ta és to vább ad hat ta a fel tá -
ma dá sa öröm hí rét – és most íme, ott áll ha -
tott a Fel tá ma dott előtt. 

Já nos evan gé lis tá nak kö szön het jük az er -
ről szó ló hír adást. Ő úgy tud ja, hogy ko ra
reg gel egye dül a mi Má ri ánk ment sír ni a
sír hoz. De an gya lok kal ta lál ko zott, akik sí -
rá sa oka fe lől kér dez ték. Mi re meg for dult,
már előt te is állt sze re tett Ura, akit azon ban
nem is mert föl, és aki fel szó lí tot ta, hogy
fus son a ta nít vá nyok hoz, és most már a leg -
fon to sabb hír rel te gyen ta nú sá got: „Lát tam
az Urat!” (Jn 20,1–18) Ura ki tün tet te őt hű -
sé gé ért, sze re tő ra gasz ko dá sá ért és ki tar tá -
sá ért. Krisz tus fel tá ma dá sá ról is ő tu dó sít -
ha tott el ső nek.

El gon dol kod ta tó a 14. szá zad ból szár ma -
zó val lo más: „Sen ki nem von hat ja két ség be
a ke resz té nyek kö zös vé le mé nyét, hogy
Má ria Jé zus aka ra ta sze rin ti ta ní tó ja volt az
apos to lok nak. Ezért nem sza bad őt meg kü -
lön böz tet ni az apos to lok tól…”

Ő lát ta el ső ként a fel tá ma dott Urat, a
mag da lai Má ria.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

A mag da lai Má ria
Is mert és so kak ál tal sze re tett ad ven ti ének
az Evan gé li kus éne kes könyv ben a 131. szám
alatt ta lál ha tó Jöjj, né pek Meg vál tó ja! Az ősi,
la tin nyel vű ke resz tény éne ket Lu ther dol -
goz ta át, gre go ri án dal la má ból ko rál so ro kat
for mált, szö ve gét e so rok ba il lesz tet te. Idei
ad ven tünk ben a négy gyer tya gyúj tá sá hoz
az ének négy vers sza ka ad hat ösz tön zést,
se gít ve az ott ho ni áhí ta to kat.

1. gyer tya
Jöjj, né pek Meg vál tó ja!
Így kér a föld la kó ja,
Jöjj, lel künk drá ga fé nye,
Szí vünk édes re mé nye!

Ha érez zük, mennyi re jól es ne már a hét köz -
na pok ból ki sza kad ni, ha érez zük, az em be -
rek kö zöt ti kö zöny és ri deg ség, a min den na -
pok rossz hí rei kö zött mi lyen jó len ne lel -
künk ben fényt gyúj ta ni, ak kor kér jük imád -
ság ban Is tent, küld je ezt a fényt hoz zánk. Az
idei ka rá csony ra ké szül ve, ta lán a gaz da sá gi
vál ság je le i ben, ta lán csak a mé dia nyüzs gé sé -
ben, de ta pasz tal juk: ré gi, meg hitt ün ne pe ink
em lé ke fa kul. Le gyen az a re mény sé günk,
hogy idén más lesz az ün nep, szebb és több,
mert a Sza ba dí tó ér kez tét él het jük át.

2. gyer tya
Te ér ke zel Atyád tól
Menny bé li pa lo tád ból,
Hogy itt meg vívj mi ér tünk,
És légy mi paj zsunk, vér tünk.

Sok a küz del münk min den nap. Fel ada tok
so ra koz nak előt tünk, me lye ket meg kell ol -
da nunk. Van, aki mun ká ba si et min den reg -
gel; van, aki gye re ke it ne ve li; van, aki ma -
gá nyos; van, aki el vesz tett va la mit, ami
fon tos; van, aki nem ta lál ja a he lyét; van,
aki be teg ség gel küzd. Sok har cot kell meg -
vív nunk nap mint nap. A má so dik gyer tya
meg gyúj tá sa kor most még is fe lejt sük el fel -
ada ta in kat, és gon dol junk ar ra, hogy Krisz -
tus azért jön kö zénk, hogy ő vív jon meg ér -
tünk. Az Atya kül di őt, mert az Atya meg -
hal lot ta se gély ké ré se in ket.

3. gyer tya
Ím, ké szen vár a já szol,
A szív töb bé nem gyá szol,
Az éj sza ka vi lá gos,
Az ös vény ba rát sá gos.

Mi köz ben oda kint egy re sö té tebb lesz, rö vi -
dül nek a na pok, a har ma dik gyer tya fé nye az
el ső ket tő höz adód va már nö vek vő fényt ad.
Szí vünk ben is egy re vi lá go sabb le het ne már.
De ké szen van-e a já szol, mely ben Jé zus nak
kell fe küd nie? Szí vünk még min dig ke se rű -
sé gek kel van te le? Még min dig ha rag szunk
azok ra, aki ket ke vés bé sze re tünk? Gon do -
lunk má sok ra úgy, mint akik za var ná nak az
ün ne pek alatt? Irigy ség vagy bosszan ko dás
töl ti ki gon do la ta ink egy ré szét? En ged jük el
ha ra gun kat! Fe lejt sük el irigy sé ge in ket! Bo -
csás sunk meg mind azok nak, akik vét kez tek
el le nünk! Csak így ké szít het jük el ma gun kat
az ün nep re, csak így ta ka rít hat juk ki szí vün -
ket, hogy oda Jé zus meg tud jon ér kez ni.

4. gyer tya
Ó, szállj kö zénk, Ki rá lyunk!
Íme, eléd ki ál lunk:
A sö tét ség el múl jon,
A hit fé nye ra gyog jon!

Na gyon vár juk már az ün ne pet. Ra gyog jon a
hit fé nye! Most már sem mi nem hi á nyoz hat
ah hoz, hogy át él jük: ér tünk és hoz zánk ér ke -
zik a Sza ba dí tó. Mond juk ki bát ran: Jöjj kö -
zénk! És kér jük Is tent, ad ja ne künk a hit fé -
nyét, vi lá gos sá gát, hogy az ün ne pen és az után,
a hét köz na pok ban is vi lá gít son szá munk ra.
Ha fé lünk is va la mi mi att az ün nep előtt, most
te gyük le ezt a fé lel met. Hogy nincs min den
ké szen, amit sze ret tünk vol na? Hogy le het,
olya nok kal is ta lál ko zunk, aki ket ke vés bé
ked ve lünk? Vagy hi ány zik va la ki, aki nél kül
az ün nep nem tel jes? A leg fon to sabb nem fog
hi á nyoz ni, és az ő ér ke zé se gyógy ír le het min -
den fáj dal munk ra. Jöjj kö zénk, Jé zus!

Pe li kán And rás
Forrás: Körlevél, Budapest-Fasori Evan gé li kus
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Jöjj, né pek
Meg vál tó ja!
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So kan örül nek, ha el érik a nyug -
dí jas kort, mert ak kor vé get ér a
kö tött mun ka idő, és sa ját ma guk
oszt ják be az ide jü ket. Úgy lát -
szik azon ban, egyes em be rek nél
ez más képp van. Van, aki még
ak kor is haj lan dó vál lal ni a kö tött
mun ka időt, ami kor már ré gen a
meg ér de melt pi he nés éve it tölt -
het né. Így tett id. Zász ka licz ky Pál
is, aki több mint hat éven ke resz -
tül nyug dí jas lel kész ként, he ti
két nap ját iro dá ban tölt ve, a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
ügyes-ba jos dol ga it in téz te. Az
el múlt hat év ben vég zett mun ká -
já ról, an nak ta nul sá ga i ról, örö -
me i ről, bá na ta i ról fag gat tuk.

– Le kö szö nő Maek-fő tit kár ként
ho gyan ér té ke li az el múlt hat év ese -
mé nye it?

– Nem sze ret nék ér té kel ni. Az
el múlt hat év még túl sá go san kö -
zel van ah hoz, hogy íté le tet
mond jak fe let te. Nem is len ne
sze ren csés, de igaz sá gos sem, ha
egy le kö szö nő egy há zi szol ga ön -
ma gát vagy szol gá la ti te rü le tét
mi nő sí te né; ilyen kor könnyen té -
ved az em ber a di cse ke dés vagy az
ál sze rény ség tév út já ra. Bíz zuk az
ér té ke lést az ar ra il le té ke sek re, a
Maek el nök sé gé re, a kül dött gyű -
lés re, leg fő kép pen az Úr is ten re!

– Me lyek vol tak azok a pil la na tok,
ame lyek re sze mé lye sen a leg na gyobb
öröm mel em lé ke zik?

– Az oros há zi temp lom ban tar -
tott ün nep re, ami kor Itt zés Já nos
püs pök ige hir de té sé ből meg ér tet -
tük, hogy a szük sé ges egy sé get a
kö zös anya nyel ven túl nem az a
vér te rem ti meg, ame lyik ere ink -
ben csör ge de zik, ha nem Krisz tus
éret tünk hul lott vé re. Az oros há zi
más fél na pon át él tük a messzi ről
ér ke zett test vé rek örö mét, azt,
ami kor is me rő sök és is me ret le nek
bo rul tak egy más nya ká ba. 

Ké sőbb nagy sze rű pil la nat volt
az öt ven egy éven át kül föl dön
szer kesz tett Úti tár sat át ven ni,
szol gá la tát itt hon ról foly tat ni. Az
el telt évek alatt öröm mel kí sér tem
fi gye lem mel szá mos test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso lat ele ven sé gét, az
egy mást se gí tő sze re tet ki fogy ha -
tat lan öt le tes sé gét, szí vós sá gát. 

Mind eze ken túl a leg na gyobb
örö möm az, hogy A Lu ther-ró zsa
szí nei cí mű ta nul má nyi kon fe ren ci -
ák nak már vissza já ró lel kes hall ga -
tói van nak, akik szí ve sen fo gad ják
és ala po san meg is vi tat ják a nagy -
sze rű elő adók ní vós re fe rá tu ma it.

– Van-e olyan mo men tum, amely
az elő ző ér zés nek ép pen el len té te,
vagyis amit szív ből saj nált?

– Saj nos több is. El ső sor ban a
mel bourne-i gyü le ke zet lel ké szé -
nek Oros há zá ra ér ke zett le ve lé re
gon do lok – az állt ben ne, hogy
szá muk ra a kon fe ren cia na gyon
ké sőn jött lét re. Ki mon dot tan fáj -
la lom, hogy a Szer bi á ban-Vaj da -
ság ban élő ma gyar evan gé li kus
egy ház a mai na pig hi ány zik kö zü -
lünk. Ám leg fő kép pen az a kér dés
nyug ta la nít, hogy bár itt-ott meg -
pró bál tuk, se gí tet tünk-e ele get a
ha tá ra in kon túl élő test vé re ink -
nek a ki sebb sé gi lét ből fa ka dó
min den na pos gond ja ik meg ol dá -
sá ban.

– Mi ben lát ja a Maek jö vő jét? Ho -
gyan ér de mes to vább vin ni az el kez -
det t ügyekket?

– Az el múlt évek ben egy há zunk
több mun ka ága – a dia kó nia, az if -
jú sá gi, a misszi ói mun ka, oly kor a
Maek biz ta tá sá ra – lé pett át a ha -
tá ro kon, se gít ve test vér egy há za -
in kat. En nek az egy há zi élet min -
den te rü le tén az ed di gi ek nél nem -
csak erő söd nie kell, de ter mé sze tes -
sé kell vál nia. 

Kí vá nom, hogy a Maek le gyen
egy há zunk lel ki is me re te: fi gyel -
mez tes se gyü le ke ze te in ket, min -
den ma gyar evan gé li kust a szét -
szórt ság ban élő test vé rek gond ja i -

ra, s moz gó sít son se gít sé gük re.
Ezen az úton meg ta pasz tal hat juk
Is ten or szá gá nak tör vé nyét is: aki
má sok nak se gít, meg erő sö dik, aki
má sok ra pa za rol ja ener gi á it, gaz -
da go dik. Is ten nem ma rad adó -
sunk. Jé zus ígér te: „Ad ja tok, és
ada tik nek tek…” (Lk 6,38)

– Vé gül egy sze mé lyes kér dés: most,
hogy meg vá lik a Maek-fő tit ká ri fel -
adat kör től, ho gyan éli to vább hét köz -
nap ja it, mi vel fog lal ko zik majd?

– Ker tünk is van, szép csa lá -
dunk, a ten ni va lók meg találnak.
Egy há zunk ban is akad hat szol gá -
lat az öre ge dő nyug dí jas szá má ra.
Hi szem, hogy ha ka pok még fel -
ada tot, an nak el vég zé sé hez ele -
gen dő erőt is ad mind nyá junk Ura!

Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

„Kí vá nom, hogy a Maek
legyen egy há zunk
lel ki is me re te”
Be szél ge tés id. Zász ka licz ky Pál lal,
a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
le kö szö nő fő tit ká rá val

Min dig jó ha za men ni, fő leg olyan
ked ves em be rek tár sa sá gá ban,
akik szin tén sze re tet tel gon dol -
nak az én Mu ra vi dé kem re. Szí -
vem ben há lá val ül tem be a ko csi -
ba ez év no vem ber 23-án, tud ván,
hogy olyan em be re ket me gyünk
kö szön te ni, akik nek én is kö -
szön he tem, hogy ma a bu da pes ti
evan gé li kus teo ló gi án ta nu lok.
Akik lát ták az el ső „szárny csap -
do sá sa i mat”, akik tá mo ga tó im,
ta ní tó im vol tak, akik mo so lyog -
tak a ki ej té se men, ami kor elő -
ször pró bál tam ma gya rul for mál -
ni a sza va kat, de biz tat tak, hogy
ne ad jam fel a nyelv ta nu lá sát. 

De azt is na gyon jól tu dom, hogy
nem csak en gem hor doz tak szí -
vük ben, nem csak en gem te rel get -
tek, ha nem lel ki ve ze tő ik a ha tá -
ro kon kí vül re kedt olyan ma gya -
rok nak is, akik az én ha zám ban,
Szlo vé ni á ban lel tek ott hon ra.

Már az úton mu ta tott egy ké pet
Fa bi ny Ta más püs pök. Néz tem a
meg sár gult fo tót, amely négy fi a tal
lel kész ava tá sán ké szült: ke zü ket
mind a né gyen a Bib li á ra té ve es -
küd tek fel és let tek meg áld va, ki -
küld ve az Is ten nek va ló szol gá lat -
ra. Kö zü lük há rom ról lesz most
szó. Rög tön fel is mer tem Ska lic
Gusz ti bá csi, leg főbb men to rom
mo so lyát, akit fi zi ka i lag meg vi selt
az idő mú lá sa, saj nos er re az ün -
nep ség re sem tu dott már el jön ni a
Mu ra szom ba ti Evan gé li kus Köz -
pont ba, ezért el men tünk hoz zá fel -
kö szön te ni őt. A má sik fi a tal lel -
kész No vák La jos volt a ké pen, aki
az óta már nem le het kö zöt tünk, de
fe le sé ge és fia is együtt ün ne pel tek
ve lünk. A har ma dik lel kész a
nyolc va na dik élet évét be töl tött
Josar La jos, akit 1958 ok tó be ré nek
utol só nap ján szen tel tek fel.

Há la adó is ten tisz te let re gyűl -
tünk össze, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ne vé ben kö -
szö ne tet mond junk ne kik ed dig
vég zett mun ká ju kért. Szí vem mé -
lyén tu dom, hogy mi, szlo vé nok is
há lá val tar to zunk ezek nek a ma -
gyar test vé rek nek, akik ha tá ro -
kon túl ra is te kin te nek: Fa bi ny
Ta más püs pök úr, Zász ka licz ky
Pa li bá csi, Smi dé li usz Zol tán és

ked ves fe le sé ge, Er zsé bet, akik
mind együtt ün ne pel tek most ve -
lünk, és akik nek tá mo ga tá sá ra én
is min dig szá mít hat tam ta nul má -
nya im so rán. 

Az ige hir de tés és a ház nál tar -
tott áhí tat alap igé je – „Elég ne ked
az én ke gyel mem, mert az én erőm
erőt len ség ál tal ér cél hoz” (2Kor
12,8) – ta lán egy olyan ige, amely

re mény ség gel töl ti el mind azo kat,
akik Is ten szol gá la tá ban áll nak:
min ket, akik még szol gá la tunk
meg kez dé se előtt va gyunk, és azo -
kat is, akik már ta pasz tal tabb „iga -
vo nók”. Alá za to san kell fel ven ni a
ke resz tet – ezek a lel ké szek, aki -
ket ün ne pel tünk, mind meg is tet -
ték ezt, sok szor erőt len sé ge ik kel
di cse ked ve, sok szor ne héz sé gek,
há bo rúk kö ze pet te. Ki tar tot tak
gyü le ke ze te ik mel lett, ki tar tó an
hir det ték az igét anya nyel ven.
Meg ha tó volt hall gat ni Pa li bá csi
és Zo li meg em lé ke ző sza va it,
könnyek szök tek so kak sze mé be.
Pa li bá csi ké sőbb sze mé lye sen is
kö szön töt te ott ho ná ban Gusz ti
bá csit, fel idéz ve az el ső ta lál ko -
zást: jó negy ven éve an nak, ami -
kor – egy gye nes di á si lel kész kon -
fe ren ci án – bát ran be ült a nyi tott,
ked ves szlo vén tár sa ság ba.

Azt a könnyed, hosszan tar tó be -
szél ge tést sok-sok kö zös mun ka
kö vet te az évek so rán. Mennyi re
jó, hogy van mi re vissza em lé kez ni,
van mi ért meg ölel ni egy ré gi jó ba -
rá tot – gon dol tam a meg em lé ke zés
köz ben –, mennyi re jó, ami kor két
élet, két szol gá lat össze fut va la hol,

gyü möl csö ket te rem, és sok idő
után mo so lyog va gon dol hat nak
vissza erőt len sé ge ik re és örö me ik -
re egy aránt.

A leg meg ha tóbb pil la na tai még is
azok vol tak en nek a nap nak, ami -
kor az ün ne pel te ket kör be áll va a
ma gyar or szá gi lel ké szek ál dás ként
el éne kel ték a Con fir mát, amely
min den lel kész ava tá son el hang zik

Ma gyar or szá gon. „Erő sítsd meg, Úr
Is ten, amit cse le ked tél ér tünk…” Öt -
ven há rom év szol gá lat után szá -
muk ra is el han goz ha tott ez az ál -
dás. Eszem be ju tot tak fi a tal lel kész
ba rá ta im: ami kor ál dot ták őket idő -
sebb lel kész tár sa ik, fé le lem és kí -
ván csi ság lát szott raj tuk, itt azon -
ban a há la könnyei csil log tak a két
nyolc van éves lel kész test vér sze -
me i ben. Mun ká juk el is me ré se ként
mind ket ten át ve het ték az Or dass
La jos-em lék pla ket tet, posz tu musz
pe dig No vák La jos csa lád já nak is
át nyúj tot ta a püs pök.

Kel le me sen töl töt tük együtt ezt
a na pot, tör té ne te ket hall gat tunk,
so kat ne vet het tünk… Gusz ti bá csi
rám mu tat va meg is kér dez te: „Na,
mit gon dol nak, ez a su hanc gye rek
mi ért ta nult meg ilyen gyor san ma -
gya rul? Hát per sze, hogy a sze re -
lem mi att!” Jót ka cag tunk, de tud -
tam, hogy ez nem így van. Ez Is ten
ter ve volt. Is ten ter vé ben volt,
hogy ilyen ta ná ro kat kap tam, hogy
pél da ként áll hat nak előt tem, hogy
ké sőbb Is ten nek olyan alá za tos
szol gá já vá vál has sak, mint ami lyen
ez a há rom lel kész volt.

Mit ja And re jek

Egy meg sár gult kép mar gó já ra…
Nyug dí jas lel ké szek kö szön té se Mu ra szom ba ton

Ado má ny
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta
a kö vet ke ző ado mány ér ke zett:
• N. N. – 3000 Ft
• Dr. Stutz Sara Terézia – 6000 Ft
Kö szön jük a tá mo ga tá st! Lapunk kiadásának és postázásának
költségeihez szeretettel várjuk olvasóink támogató adományait a
Magyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Buda pest, Ra if fe i sen Bank
12010886-00146767-00100002 számlaszámára (kül föld rõl HU 43
1201 0886 0014 6767 0010 0002).

Van egy ked venc ka rá cso nyi ké -
pem. Egy múlt szá za di svéd fes tő
vit te vá szon ra azt a bé ke be li je le -
ne tet, aho gyan négy kis gye rek
les ke lő dik egy aj tó előtt, vár va az
an gyalt, a Jé zus kát, avagy a cso -
dát. Az egyik kis fiú sze me a kulcs -
lyu kon, nő vé ré nek és öccsé nek
fü le az aj tó hoz ta pad va, egy kis
to tyo gó, egy éves for ma fi úcs ka
pe dig az aj tó fél fá nak tá masz kod -
va mo so lyog a nagy vi lág ba. Mind
a négy gyer mek ün nep lő ben.
Szem lá to mást nem csak kí vül ről,
ha nem be lül ről, a lel kü ket is ün -
nep lő be öl töz tet ték.

Ka rá csony szent es té jén ün -
nep lő be öl tö zik az egész ke resz -
tyén vi lág, nem csak az „an gyal -
le ső” gye re kek. Mert mély meg -
győ ző dé sem, hogy az ün nep szí -
vünk mé lyén meg érint – ki vé tel
nél kül – mind nyá jun kat. Van,
aki et től da lol ni kezd, van, aki
sír va fa kad, de nem ez a fon tos.
A fon tos az év ről év re is mét lő -
dő érin tés, amely „so ha töb bé
nem hagy ja nyu god ni a szí vün -

ket”, aho gyan a köl tő Pi linsz ky
is ír ja.

Van a Bib li á nak egy köny ve,
amely ar ról be szél, hogy mi lyen
lesz majd az a má so dik ka rá csony,
ami kor Jé zus új ra el jön kö zénk. A
bib li ai Je le né sek köny vé ben Jé zus
azt mond ja, hogy ő az aj tó, ő a mi
kis és nagy ka rá cso nya ink nak az
aj ta ja. Ha be né zünk ezen az aj tón,
ha ol vas suk a Szent írás nak ezt a
kü lö nös köny vét, ak kor lá tunk ott
an gyalt, meny asszonyt, Is ten
után szom jú ho zó em be re ket és
olyanokat is, akik nek Jé zus az élet
vi zét in gyen osz to gat ja.

Ka rá csony szent es té jén nem is
az a fel ada tunk, hogy pon to san
ért sünk min dent, ha nem az, hogy
– amint a svéd fest mé nyen a gye -
re kek – mi is ta passzuk fü lün ket
és sze mün ket az aj tó ra, és vágy -
juk, vár juk a cso dát.

Mert ka rá csony kor cso da tör -
tént. Az Is ten em be ri for má ban,
egy esen dő, sí ró-rí vó kis gye rek
for má já ban jött kö zénk. El jött
hoz zánk, és meg ígér te, hogy ve -

lünk ma rad egé szen a vi lág vé ge -
ze té ig. Itt van ve lünk ma is. Csak
oda kell áll ni az aj tó hoz, be les ni
raj ta, és már is meg lát juk azt a
sem mi vel össze nem té veszt he tő
fényt, amellyel be vi lá gít ja a szo -
bát és az éle tün ket.

Hi szem, hogy ha elég gé el szán -
tan ke res sük, mi is van az aj tó mö -
gött, ak kor az Úr Jé zus nem csak
Bet le hem ben, ha nem a mi szí -
vünk ben is meg fog szü let ni új ra
és új ra.

Le gyen ez a ka rá csony a cso da -
vá rás, a gyer mek ség, a ku kucs ká -
lás, a hall ga tó zás ün ne pe!

Les sük a cso dát, hall gas suk az an -
gyal szár nyak su ho gá sát, ku kucs kál -
junk be a kulcs lyu kon, és hall gas -
suk, hogy mi tör tén het az egy elő re
még zárt nak tű nő aj tók mö gött.
Mert egy is tál ló aj tó mö gött ha tal -
mas cso da tör tént: meg szü le tett az
Is ten Fia, Jé zus Krisz tus. Ad ja Is -
ten, hogy ne csak ott, ha nem új ra és
új ra szü les sen meg ben nünk is!

Hein richs Esz ter
For rás: www.csi pet nyi so.hu

Szent es te



Ber lin, Né met or szág. A Stif tung
Bi bel und Kul tur (Bib lia és Kul tú ra
Ala pít vány) új el nö ke a ró mai ka -
to li kus teo ló gi át vég zett Ann et te
Sc ha van asszony lett, aki egy út tal
az or szág ok ta tá si mi nisz te re is.

Bécs, Auszt ria. Né met or szá gi lá -
to ga tá sa so rán a pá pa Er furt ban,
az egyik „Lu ther-vá ros ban” mél -
tat ta Lu ther Már tont, ám Ul rich
Körtner teo ló gi ai pro fesszor sze -
rint a mél ta tás tö ké le tes mel lé fo -
gás volt. A re for má tor azt ta ní tot -
ta, hogy egye dül a meg men tő hit
ad hat bi zo nyos sá got az üd vös ség
fe lől. XVI. Be ne dek azon ban – az
augs bur gi meg egye zés, vagy is az
1999. ok tó ber 31-én alá írt evan gé -
li kus–ka to li kus Kö zös nyi lat ko zat
el le né re is – ezt tel je sen ta gad ja.
Ha pe dig a re for má ció kez de té -
nek öt szá za dik év for du ló ját a pro -
tes tán sok a ró mai ka to li ku sok kal
együtt sze ret nék meg ün ne pel ni,
ezt a pá pai hajt ha tat lan sá got nem
sza bad szem elől té vesz te ni.

Re gens burg, Né met or szág. A né -
met or szá gi ró mai ka to li kus püs -
pö ki kon fe ren cia öku me né ért fe -
le lős püs pö ke fel há bo rod va uta sí -
tot ta vissza a pá pa né met or szá gi
lá to ga tá sát il le tő evan gé li kus kri -
ti ká kat. „Ha azt vár ták, hogy a pá -
pa az egy há zat majd az evan gé li -
kus hit val lás fe lé te re li, ak kor fél -
re ér tet ték az öku me né cél ját” –
mond ta. Az sem áll, hogy a pá pa
nem elég gé mél tat ta vol na Lu -
thert. Ép pen en nek el len ke ző je
igaz, hi szen a re for má tor nál a sze -
mé lyes Is ten kér dé se állt a kö zép -
pont ban, és a pá pa is ezt hang sú -
lyoz ta. A ham bur gi ró mai ka to li -
kus püs pök pe dig fi gyel mez te tett,
hogy a bí rá la tok nak és a pá pa ál -
lan dó el ma rasz ta lá sá nak ne ga tív
ha tá sa le het az öku me ni kus kö ze -
le dés re.

Bay Mi net te, Egye sült Ál la mok.
A he lyi pol gár mes ter nő és a rend -
őr fő nök a kis tol va jo kat és ha son -
ló kat nem bör tön be, ha nem is ten -
tisz te let re kül de né. Egy egész
éven át min den va sár nap temp -
lom ba kel le ne men ni ök. A meg je -
le nést iga zol ná a lel ki pász tor, a
meg té vedt bű nö sök nek pe dig el
kel le ne tud ni ok mon da ni, hogy
mi ről szólt a pré di ká ció. – Más vé -
le mé nyen van az ál lam és az egy -
ház szét vá lasz tá sá ért küz dő he lyi
li ga, mert sze rin te egy pol gárt sem
le het ar ra kény sze rí te ni, hogy Jé -
zus vagy a bör tön kö zött vá -
lasszon.

Cip rus. A tö rö kök ál tal meg szállt
szi get rész ben az utób bi har minc
év ben mint egy öt száz or to dox
temp lo mot meg ron gál tak, fel tör -
tek, és az el lo pott kegy tár gya kat a
fe ke te pi a con el ad ták. Az en nek
fe lül vizs gá lá sá ra be uta zó gö rög
cip ri ó ta de le gá ció öt tag ját a tö rök
ha tó sá gok le tar tóz tat ták. A de le -
gá ció ve ze tő je a ne ápo li szi püs -
pök, Por phy ros volt.

Var só, Len gyel or szág. A ha gyo -
má nyo san ró mai ka to li kus or szág -
ban az utób bi idő ben erő söd nek
az egy ház és az ál lam egy más hoz
va ló vi szo nyá nak fe lül vizs gá la tá -
ra irá nyu ló tö rek vé sek. 2010-ben
ha tal mas an ti kle ri ká lis tün te tés
volt, amelyen azt kö ve tel ték,
hogy a ró mai ka to li kus egy ház ne
árt sa be le ma gát a na pi po li ti ká ba.
Az ugyan eb ben az év ben ké szült
fel mé rés sze rint a mi se lá to ga tás
csök ke né se né hol fé lel me tes mé -

re te ket öl tött. Öt év alatt ál lí tó lag
a val lá su kat nem gya kor lók ará -
nya 11%-ról 17%-ra emel ke dett,
Var só ban 72%-ról 60%-ra csök -
kent a mi se lá to ga tás.

Düs sel dorf, Né met or szág. Ni ko -
laus Sch ne i der, a Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház (EKD) el nö ke
„go nosz tév hit nek” ne vez te azt
az iz ra e li tö rek vést, hogy erő -
szak kal old jon meg ége tő kér dé se -
ket. A ke resz tény ség nek szo li dá -
ris nak kell len nie a zsi dó ság gal,
hi szen Jé zus is eb ből a nép ből
szár ma zott. A zsi dó ság gal va ló
szo li da ri tást azon ban éle sen meg
kell kü lön böz tet ni az iz ra e li kor -
mánnyal és an nak po li ti ká já val va -
ló szo li da ri tás tól.

Mag de burg, Né met or szág. A Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy há zon
(EKD) be lül nyolc tar to má nyi
egy ház al kot ja a Né met or szá gi
Egye sült Lu the rá nus Szö vet sé -
get, amely tíz mil lió lel ket szám lál.
A nyu ga lom ba vo nu ló Jo han nes
Fried rich ba jor püs pöknek, a szö -
vet ség ed di gi el nö kének utód já ul
Ger hard Ul rich sch les wi gi püs pö -
köt vá lasz tot ták meg.

Bonn, Né met or szág. No vem ber
13-án ad ta ki az Evan gé li u mi Ali -
ansz a Märty rer 2011 (Mártí rok
2011-ben) cí mű al bu mát, amely a
vi lág szer te erő sö dő ke resz tény ül -
dö zé sek ről tu dó sít. Fenn áll a ve -
szély, hogy az arab or szá gok ban
most vég be me nő vál to zá sok akár
a ke resz tény ség ot ta ni tel jes ki ir -
tá sá hoz is ve zet het nek. Drá ma i ak
az ada tok 1970-hez ké pest: Li ba -
non ban 11%-kal, Szí ri á ban 1%-kal,
Irak ban a fe lé re, Jor dá ni á ban 10%-
ról 6%-ra, Egyip tom ban 13%-ról
10%-ra csök kent a ke resz té nyek
ará nya. Már most meg ál la pít ha tó,
hogy a Mu ba rak-re zsim meg dön -
té se óta Egyip tom ban sok kal több
ke resz tény temp lo mot gyúj tot tak
föl, több ke resz tényt öl tek meg,
és több ke resz tény lányt kény sze -
rí tet tek musz li mok kal va ló há zas -
ság ra, mint ed dig.

Bécs, Auszt ria. Ha a nyu ga ti ál la -
mok to vább ra is ilyen egy ol da lú an
tá mo gat ják az arab vi lág be li vál to -
zá so kat, ak kor ha ma ro san le ír hat -
juk a kö zel-ke le ti ke resz tény sé -
get. Irak ban egy re nyíl tabb a ke -
resz té nyek hát rá nyos meg kü lön -
böz te té se. Nagy a nyo más raj tuk,
mi előb bi ki ván dor lás ra igye kez -
nek kény sze rí te ni őket. Egyip -
tom ban ok tó ber ben már ti zen két
kopt ke resz tényt ra bol tak el, és az
úgy ne ve zett za var gá sok ban csak -
nem száz kopt ke resz tényt öl tek
meg. Eze ket az in for má ci ó kat a li -
ba no ni An ti ó khia pát ri ár ká ja,
Cas moussa kö zöl te. 

Lon don, Nagy-Bri tan nia. Az an -
gol ate is ták ve ze tő je Tu do mány és
ér te lem cím mel ala pít ványt tett ab -
ból a cél ból, hogy val lá suk ból ki -
áb rán dult pa pok nak, rab bik nak és
imá mok nak le gyen a se gít sé gé re.

Ol den burg, Né met or szág. A he -
lyi egye te men ta ní tó bap tis ta teo -
ló gia pro fesszor til ta ko zott egy há -
za ta ní tá sa el len, ne ve ze te sen
hogy egye dül a fel nőtt kor ban tör -
té nő tel jes be me rí tés ve zet az üd -
vös ség re. And rea Stru bind ve ze tő -
je volt an nak a ve gyes bi zott ság -
nak, amely a lu the rá nus–bap tis ta
kö ze le dést vizs gál ta. A bi zott ság
meg ál la pí tot ta, hogy bib li ai alap ja
van nem csak a fel nőtt-, de a gyer -

mek ke reszt ség nek is. Stru bind ki -
lé pett sza bad egy há zá ból, és fel vé -
te lét kér te az ol den bur gi lu the rá -
nus egy ház ba.

Bern, Svájc. Öt ven év alatt az ezer
la kos ra eső há zas ság kö té sek szá ma
7,8%-ról 5,5%-ra csök kent, a vá lá -
so ké vi szont 0,9%-ról 2,8%-ra
emel ke dett. En nél ri asz tóbb a né -
met hely zet: 10,3%-ról 4,7%-ra esett
a há zas ság kö té sek ará nya, és 1,5%-
ról 2,3%-ra emel ke dett a vá lá so ké.

Worms, Né met or szág. A he lyi
szín ház ban nagy si ker rel mu tat -
ták be a Ja kob Vin je ál tal kom po -
nált Lu ther-ora tó ri u mot. A vak
El len Drols ha gen ve zé nyelt, és a
ko reai Kyung-Rak Je ong éne kel te
a re for má tor sze re pét.

Lon don, Nagy-Bri tan nia. Da vid
Ca me ron mi nisz ter el nök le ve let
in té zett a Brit Nem zet kö zös ség
ál la ma i hoz. Hoz zá já ru lá su kat ké -
ri ah hoz a ja vas la tá hoz, hogy a jö -
vő ben a brit ural ko dó ró mai ka to -
li kus sal is köt hes sen há zas sá got.
Az ezt meg til tó ré gi tör vényt a
mi nisz ter el nök „tör té nel mi ano -
má li á nak” ne vez te.

Ber lin, Né met or szág. A ka i rói
vé res ke resz tény ül dö zé sek re re a -
gál va sok né met vá ros ban tün tet -
tek ke resz té nyek a bru tá lis gyil -
kos sá gok el len. A kop tok né met -
or szá gi püs pö ke hang sú lyoz ta,
hogy nem a „tisz tes sé ges egyip to -
mi ak” el len tün tet nek, ha nem az
el len, hogy az egyip to mi mé dia és
a ka to nai ta nács egye ne sen tü ze li
a la kos sá got a kop tok el len.

Ber lin, Né met or szág. A ró mai
ka to li kus Pax Ch ris ti bé ke moz ga -
lom el nö ke éles sza vak kal ítél te el
a né met kor mányt, amely anél kül
si e tett a for ra dal mi egyip to mi
kor mány se gít sé gé re – anya gi és
er köl csi tá mo ga tás sal –, hogy fel -
té te lül a kopt ke resz té nyek ül dö -
zé sé nek meg szün te té sét szab ta
vol na meg.

Augs burg, Né met or szág. Ok tó -
ber 29-én vet te át az Augs bur gi
Bé ke díjat III. She no da, a kop tok
pá pá ja. So kat tett azért, hogy egy -
há za az öku me né irá nyá ba for dul -
jon. Egyip tom la kos sá gá nak 10%-a
tar to zik a kopt pá pa ve zet te egy -
ház hoz.

Stutt gart, Né met or szág. A he lyi
evan gé li kus gyü le ke ze ti lap kör -
kér dést tett köz zé az in ter ne ten a
re for má ció ün ne pé vel kap cso lat -
ban. Ki mi lyen fo gal mat kap csol
leg in kább a re for má ci ó hoz? –
hang zott a kér dés. Az ered mény:
a vá lasz adók 39%-a az Is ten igé jét,
34,6%-a a ke gyel met és 17,2%-a a
sza bad sá got.

Karls ru he, Né met or szág. Klaus
En gel hardt ko ráb bi ba de ni tar to -
má nyi pro tes táns püs pök sze rint a
né met pro tes tán sok be le fá rad tak
a Bib lia ol va sá sá ba. Pe dig csak
azért let tek pro tes tán sok ká, mert
Lu ther a Bib lia szor gal mas ta nul -
má nyo zá sa után jött rá ar ra, hogy
a ke resz tény egy ház meg re for má -
lan dó. 

Va ti kán vá ros. A pá pa 2012 ok tó be -
ré vel „Eu ró pa új ra evan ge li zá lá sá -
ra” in dít misszi ói évet. Ám úgy gon -
dol ja, hogy ez nem csak az ő egy há -
zá nak fel ada ta kell, hogy le gyen.

Össze ál lí tot ta: G. I.
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Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben
Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ: Szûcs Pet ra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: pet ra.szucs78@gmail.com)
Meg ren de lés, in for má ció: Zász ka licz ky Pál (e-mail: maek@lu the ran.hu)

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

Gyász hír
Szo mo rú an ér te sül tünk, hogy Tren csé nyi And rea evan gé li kus lel -
kész éle té nek 41. évé ben vá rat la nul el hunyt. Egy esz ten dei rozs nyói
meg sza kí tás sal ti zen öt éven át a szlo vá ki ai Hosszú szó (Dl há Ves)
gyü le ke ze té ben és an nak fi li á i ban szol gált. Te me té se Rozs nyón
volt no vem ber 26-án Mgr. Ján Mid ri ak nyug dí jas püs pök és Mgr.
Vi li am So lá rik lel kész szol gá la tá val. Is ten igé je Mk 13,33–37 alap ján
hang zott. A fel tá ma dás re mény sé gé ben osz to zunk And rea édes -
any já nak, a gyü le ke zet nek és a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház nak a
gyá szá ban.

Szent Amb rus

Ad ven ti him nusz
Fi gyel mezz, Iz ra el Ura,
Ki ülsz a Ke ru bok fe lett,
Je lenj meg Ef ra im előtt,
Jöjj, tá maszd fel ha tal ma dat!

Nem ze tek Meg vál tó ja, jöjj,
Szűz nek szü löt te, jöjj kö zénk,
Ámul ja nak a szá za dok:
Is ten hez il lő szü le tés!

Nem fér fiú mag va ho zott,
Tit kos le hel let ád ne künk:
Is ten Igé je test be vált,
S a szű zi méh vi rá ga vagy.

Kely he gyü möl csöt bon to gat,
Sze mér me bár bon tat lan áll,
Eré nye tisz tán tün dö köl:
Is ten jár ja e temp lo mot.

Sze mér me mint ki rá lyi ház:
E nász te rem ből lép elő,
Mint ket tős lé nyű óri ás,
S ví gan re pes az út elé.

Ki jössz Atyád nak mé lyi ről,
Bem égy Atyád nak mé lyi re.
Le szál lasz mind a pok lo kig,
Fel szál lasz Is ten szé ke ig.

Ki az Atyá nak má sa vagy,
Ölts tes tet, győ zel med je lét.
Tes tün ket, a gyá mol ta lant,
Te gye acé los sá erőd.

Már fény lik Jé zus já szo la,
Új fényt le hel az éj sza ka.
Ezt im már meg ne ront sa éj,
Nem-szű nő láng le gyen a hit.

Sík Sán dor for dí tá sa

Áldott ünnepeket kíván minden kedves Olvasójának az Útitárs szerkesztősége!


