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Ti zen két éve szen tel ték fel Sep si -
szent györ gyön az új evan gé li kus
temp lo mot. A mint egy ezer lel ket
szám lá ló gyü le ke zet so kat kö -
szön het Mó zes Ár pád ak ko ri püs -
pök nek, aki szár nyai alá vet te a
kö zös sé get, és nem ke vés „ki lin -
cse lés sel”, utá na já rás sal meg va ló -
sí tot ta ré gi ál mát. Két év vel ez -
előtt – a ke len föl di test vér gyü le -
ke zet min tá já ra – el ha tá roz ták,
hogy min den esz ten dő ben meg -
em lé kez nek eme ör ven de tes ese -
mény ről.

A ke len föl di e ket kép vi sel ve ve -
het tem részt az idei ün nep ség so -
ro za ton, amely ok tó ber 23–24.
kö zött zaj lott. A szent györ gyi ek
– mint min dig – most is ki tet tek
ma gu kért. Az al ka lom a szom ba ti
gyer mek mű sor ral kez dő dött,
ahol két talp ra esett ta ní tó né ni se -
gít sé gé vel a gyer me kek éne ke ket
ta nul tak, és kéz mű ves ked tek. 

Dél után kon cert re gyűlt össze a
né pes tár sa ság, és e so rok író já -
nak igei gon do la ta it kö ve tő en dr.
Ko vács L. At ti la teo ló gi ai ta nár,
or go na mű vész Lu ther-ének fel -
dol go zá sok kal és Bach-mű vek kel
gyö nyör köd tet te a hall ga tó sá got.
A sze re tet ven dég ség ke re té ben
be pil lan tást nyer het tünk Ze le nák
Jó zsef Auszt rá li á ban vég zett
szol gá la tá ba, majd az al kal mat
kö zös koc cin tás és va cso ra zár ta.

Va sár nap, az ün ne pi is ten tisz -
te le ten Mó zes Ár pád püs pök sza -
vai so kun kat el gon dol koz tat tak.
Em lé ke zett az el múlt idők re, ami -

kor so kunk ban az tar tot ta a lelket,
hogy „át él het tük, bő rün kön érez -
het tük”, mi lyen erőt tud nyúj ta ni
a tény le ges se gít ség, az egy mást
erő sen meg fo gó, át ka ro ló ke zek.
Pré di ká ci ó já ban ki emel te, hogy
most is er re van szük sé gük az er -
dé lyi evan gé li ku sok nak. Mert bár
új sze lek fúj nak, és ezek a sze lek
sok-sok ne héz sé get hoz nak,

Krisz tus ere jé től meg erő söd he -
tünk, mert ne ki ma is cél ja van az
éle tünk kel. 

Az is ten tisz te le ten ke rült sor a
temp lom újon nan el ké szí tett
zász ló já nak fel ava tá sá ra. Rab
Sán dor ta nár ér té kes ma gya rá za -
tot nyúj tott a zász lón ta lál ha tó jel -

ké pek ről, szim bó lu mok ról. Té ves
fel fo gás, hogy a szé ke lyek re uta ló
nap és hold po gány szim bó lum
len ne. Elő ször I. And rás ki rá lyunk
hí mez tet te a had ba vo nu ló szé ke -
lyek zász la já ra, ami kor azok a ke -
resz tes had já rat ba in dul tak. Azt
je len tet te, amit ma is: Is ten ke -
gyel me éj jel és nap pal az övé i vel
ma rad. 

A sep si szent györ gyi ki csiny
gyü le ke zet is eb ben bí zik; hogy
„meg fogy va bár, de tör ve nem”,
Is ten ke gyel mé ből meg ma rad hat -
nak an nak, akik: Krisz tus kö ve te -
i nek, ma gyar nak és evan gé li kus -
nak.

Dr. Blázy Ár pád né

Há la adás Sep si szent györ gyön

Te nyér nyi ikon alak ja i ban is mer -
he tünk rá a szent csa lád ra. Nem a
meg szo kott bet le he mes kör nye -
zet ből su gá roz nak fe lénk a bol -
dog, át szel le mült szü lői te kin te -
tek. Ép pen me ne kü lő ben pil lant -
ha tunk rá juk, amint a vé del me ző
anya, Má ria és a kis sé hát ra ma -
radt Jó zsef ló há ton men tik kis de -
dük éle tét. Me ne kül nek a ha ta -
lom ar ro gan ci á ja elől. Ott ho nuk
he lyett Egyip tom föld je fe lé tar -
ta nak, tá vo li, rab szol ga múl tat
idé ző vi dék re. Gon dol hat nánk,
mi lyen re mény te le nül eset le ges
ez a kez det: me ne kü lő ben a vi lág
meg vál tó ja.

Is ten ter ve azon ban cél ba jut -
tat ja őket. Így ol vas suk az evan gé -
li um ban Jé zus ról: „Ott volt He ró des
ha lá lá ig, hogy be tel je sed jék az, amit
az Úr mon dott a pró fé ta ál tal:
»Egyip tom ból hív tam el fi a mat.«”
(Mt 2,15) Ez a meg me ne kí tett fiú
cse pe re dik fel, hogy meg vál tó,
me ne kí tő mun ká ja min dent be -
tölt sön, és kö zel ér kez zen min den
em ber hez. 

Va jon ott ho na ink ba meg ér ke -
zett-e ez a me ne kült stá tu sú ki -
rály? Vissza té ré sé ben egy új ki -
rály ság, az erő szak gya kor la tá val
sza kí tó ha ta lom és erő ke rül be le a
leg kü lön bö zőbb em be ri kap cso la -
tok ba. A sze re tet tisz ta érin té sé -
vel, a ki csi nyek fe lé meg hir de tett
gyó gyí tó, hely re ál lí tó mun ká já val
alap ja i ban vál to zik meg az em be ri
lét mi nő sé ge.

Mi ma gunk is sok min den elől
me ne kü lünk. A ter mé szet pusz tí -
tó csa pá sai elől. Ta lán az ön ma -
gunk kal és a kö zös sé ge ink kel va ló
őszin te szem be né zés elől. Más -
kor a túl zott el vá rá sok, a tel je sít -
mény kény sze re vagy ép pen a jo -
gos fe le lős ség re vo nás elől. Me ne -
kü lé sünk ben ott tá tong meg annyi
hely re ál lít ha tat lan nak tű nő, a bi -

za lom vesz tés em lé ke it őr ző sza -
ka dék. Leg na gyobb el esett sé gün -
ket jel zi, ha ép pen a Meg vál tó elől
me ne kü lünk.

Jé zus a me ne kü lő em ber hez,
hoz zánk ér ke zik ad vent ben is.
Hogy ne kell jen tő le tá vo li, ide gen
he lye ken vesz te get ni az időt,
ener gi át, éle tet. Hogy az ün ne pi
ta lál ko zá sok mé lyén ne ma rad jon

fáj dal mas üres ség és sza ka dék.
Ezért a ve le va ló ta lál ko zás ra hív
ben nün ket, hogy me ne kü lés hez
szo kott ter mé sze tünk vég re ná la
ta lál jon me ne dé ket. Hogy rossz
em lé kű se bek gyó gyul ja nak az ün -
nep leg na gyobb esélyt adó ta lál -
ko zá sá ban, a meg vál tó Jé zus hoz
me ne kül ve. Hogy most elő ször
vagy so kad szor éle tünk ben hely -
re áll jon a bi za lom Is ten nel.

„Szent, örök Is ten, nin csen ho -
va len nem. / Bár ho va fut nék, te
utol érsz en gem. / Egy me nek vés
van: hoz zád tér ni, / Szí vem ki tár -
ni, ir gal mat kér ni.” (EÉ 431,1)

Ara di György

Me ne kü lés
és meg vál tás

Tíz éve, 2000. no vem ber 28-án
hunyt el Szép fa lu si Ist ván bé csi
evan gé li kus lel kész. Ha lá lá nak
év for du ló ján egy há za, auszt ri ai
és ha zai gyü le ke ze tei, mind azok,
akik sze ret ték, csa lád já val
együtt ad tak há lát éle té ért és
mun kás sá gá ért a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ban, az ad vent
el ső va sár nap ján tar tott 11 órai is -
ten tisz te le ten. A Ke re pe si te me -
tő ben meg ko szo rúz ták sír ját,
majd dél után film mel, ze né vel és
szó val em lé kez tek meg ró la a
De ák té ri gyü le ke ze ti nagy te -
rem ben.

Szép fa lu si Ist ván éle te, hű sé ges

helyt ál lá sa pél da ér té kű. Az zal a
biz tos tu dat tal bú csúz tak tő le sze -
ret tei és is me rő sei, hogy tud ták:
„Bol do gok a ha lot tak, akik az Úr ban
hal nak meg…, mert meg nyug sza nak
fá ra do zá sa ik tól, mert cse le ke de te ik
kö ve tik őket.” (Jel 14,13)

2000. de cem ber 7-én a bé csi
XVI. ke rü le ti, ot tak rin gi te me tő
ká pol ná já ban Soós Mi hály bé csi
nyu gal ma zott lel ki pász tor tar tot -
ta bú csúz ta tó ját, míg Szép fa lu si
Ist ván ham va i nak vég ső nyu ga -
lom ra he lye zé se kor, de cem ber 19-
én D. dr. Har ma ti Bé la evan gé li kus
püs pök pré di kált.

For rás: www.evan ge li kus.hu

Szép fa lu si Ist ván
evan gé li kus
lel kész re em lé kez tek

Jé zus vi lág ra jöt té ben tu laj don -
kép pen nin csen sem mi rend kí vü -
li, el len ke ző leg: a kö rül mé nyek az
át la gos nál egy sze rűb bek, szá nal -
ma san sze gé nye sek. A szü lők
úton van nak, ott ho nuk tól tá vol, a
szín hely egy össze tá kolt, bar lang -
sze rű is tál ló, a szük sé ges me le get
leg fel jebb az ál la tok pá rá ja szol -
gál tat ja. Ki tud ja, Jó zse fen kí vül
volt-e a ta pasz ta lat lan Má ri á nak
se gít sé ge, s a szü lés után ju tott-e
ne ki erőt adó táp lá lék.

Mai ka rá cso nya in kon gaz da gon
te rí tett az asz tal, csil log a ka rá -
csony fa, alat ta aján dé kok bő sé ge,
a meg hitt csa lá di fé szek sze ret te -
in ket öle li ma gá ba. Mind nyá jan
mél tat lan kod nánk, sőt fel is há bo -
rod nánk, ha egy szer egy esz ten -
dő ben, s ta lán ép pen ka rá csony
szent es té jén ilyen „bet le he mi”
kö rül mé nyek kö zé jut tat na min -
ket az Is ten.

Pe dig ép pen ne ki tet szett így.
Így akar ta. Ez is ré sze an nak,
hogy Jé zus, Is ten egy szü lött fia
va ló sá gos em ber ré lett. Az em be ri
sor sok kö zül pe dig a leg ne he zeb -
be ket vá lasz tot ta: egy meg ve tett,
so kat ül dö zött nép kö ré ben, a ró -
mai vi lág bi ro da lom ál tal le igá zott
or szág ban, el sze gé nye dett csa lád

tag ja ként vet te fel a ha lan dó em -
be ri lé tet.

Jé zus szü le té sé vel az Is ten fel -
ma gasz tal ta, ki tün tet te az em be ri
éle tet. Ha sor sunk ne héz, ad jon
erőt, hogy Jé zus is ezt a sor sot él -
te! Ha éle tün ket túl sá go san pro -
fán nak, Is ten től tá vo li nak érez -
zük, tud juk meg: Jé zus éle te meg -
szen te li éle tün ket. Min den nap ja -
ink is az Is te néi. S ne héz sé ge ket
hor doz va, be teg ség ter he alatt, sőt
a ha lál ár nyé ká ban is tel jes éle tet
él he tünk, mert Jé zus em ber nek

szü le tett. Ma gá ra vet te a leg ne he -
zebb em be ri éle tet, ez zel se gít ne -
künk is meg sze ret ni sor sun kat.

A já szol ban a Kis ded, a ma szü -
le tett Jé zus. Egé szen olyan, ami -
lyen nek mi szü let tünk. És még is
más: Ő a Mes si ás. A mind nyá jun -
kért szü le tett Krisz tus!

Id. Zász ka licz ky Pál 

(Az írás a Har mat Ki adó gon do zá -
sá ban megjelent A vá ra ko zás meg -
szen te lé se cí mű kö tet ben olvasható.)

„Má ria meg szül te el ső szü lött fi át.
Be pó lyál ta, és a já szol ba fek tet te…” (Lk 2,7)
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„Ezért ar ra tö rek szünk, hogy akár itt
la kunk még, akár el köl tö zünk, ked ve -
sek le gyünk ne ki [az Úr nak]. Mert
mind nyá junk nak lep le zet le nül kell
oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé,
hogy min den ki meg kap ja, amit meg -
ér de mel, asze rint, amit e test ben cse -
le ke dett, akár jót, akár go no szat.”
(2Kor 5,9–10)

Volt egy szer két szom széd. Mind
a ket ten egy szer re kezd ték fel újí -
ta ni a há zu kat, és mind ket te jük -
nek ugyan annyi pén zük volt a
költ sé gek re. És mind ket ten
ugyan ak kor fogy tak ki a pénz ből:
fél úton. A mun kák nak csak a fe lét
vol tak ké pe sek be fe jez ni.

Az egyet len és leg na gyobb kü -
lönb ség azon ban ket te jük közt az
volt, hogy míg egyi kük a ház kül -
se jé vel kezd te a fel újí tást, ad dig a
má sik a bel se jé vel.

Az el ső ugyan is így gon dol ko -
dott: az a fon tos, hogy min den ki
lás sa, mi lyen szép ház ban élek,
mi lyen rend ben tar tom a por tá -
mat, mennyi re adok ma gam ra, a
há zam ra, az éle tem re. Ezért kí vül
kez dem a mun kát, utá na majd be -
fe je zem be lül is, azt úgy sem lát ja
sen ki, rá ér.

A má sik vi szont azt mond ta
ma gá ban: na gyon sok dol got ki
kell ja ví ta ni a ház ban, mi nél ha -
ma rabb, hogy ne ro mol jon to -
vább. Ha min den rend ben van,
utá na rá érek a ház kül se jét is ki -
csi no sí ta ni.

Így az tán, ami kor el fo gyott a
két em ber nek a pén ze, egyi kük
há za kí vül ről ra gyo gott, be lül
azon ban egy re rom ló ál la pot ban
volt, a te tő be ázott, a par ket ta fel -
haj lott, az aj tók nyi ko rog tak, az
ab la kok nem zár tak ren de sen; a
má sik há zon kí vül ről annyi ra nem
is lát szott vál to zás, de bent új ta -
pé ták, ki cse rélt víz csö vek, új ra -
lak ko zott pad ló és hely re ál lí tott
szi ge te lés biz to sí tot ta, hogy a ház
még so ká ig ott ho na le hes sen la kó -
já nak.

Óév es té jén, ami kor vé gig gon -
dol juk, mi min den tör tént ve lünk
az el múlt év ben, meg lát hat juk azt
is, mi me lyik szom széd ra ha son lí -
tunk in kább. Ar ról szól az éle -

tünk, hogy ki fe lé a mi nél tö ké le te -
sebb lát sza tot tart suk fent, vagy
ez zel akár nem is tö rőd ve in kább a
ma ra dan dó ér té kek re fi gye lünk?

Ez utób bi a ne he zebb. Ne he -
zebb, mert lát ha tat lan. El ta kar ják
elő lünk a min den na pi gon dok, a
szen ve dé sek, a küz del mek; sok -
szor még az örö mök is. El ta kar ják,
mert mu lan dó dol go kat ál lí ta nak
elénk, és el hi te tik ve lünk, hogy
ezek a fon to sak: az egész ség, a ké -
nye lem, a biz ton ság, a jó lét.

Fon tos dol gok? Le het. Mint
amennyi re fon tos, hogy egy ház
kül ső hom lok za ta vagy a ke rí té se
szé pen ki le gyen fest ve, vagy
hogy a fű a ház előtt gon do san
nyír va le gyen.

De van nak en nél jó val fon to -
sabb dol gok is. Fon to sab bak, bár
lát ha tat la nok. Mint amennyi re
lát ha tat lan kí vül ről, hogy egy ház
ab la kai jól zár nak-e, hogy nem
ázik-e be a te tő, hogy nem nyi ko -
rog nak-e az aj tók. Lát ha tat la nok,
de eze ken mú lik, hogy lak ha tó-e
az a ház.

A hit, a re mény ség, a sze re tet
kí vül ről lát ha tat la nok, de eze ken
mú lik, hogy él he tő-e az az élet.
Sőt több is függ tő le, mint az élet.

Ami kor a két szom széd ki fo -
gyott a pénz ből, ar ra kény sze rül -
tek, hogy el ad ják a há zu kat. Ami -
kor az ér dek lő dők meg lát ták egy -
más mel lett a két há zat, elő ször
min den ki a kí vül fel újí tott ra volt
kí ván csi. Amint azon ban meg lát -
ták az épü let bel se jé ben lé vő hi bá -
kat, szin te me ne kül tek on nan.
Rá fa nya lod tak a má sik ra, ám min -
den rossz ér zé sük to va szállt,
amint meg lát ták be lül a ki fo gás ta -
lan ál la pot ban lé vő he lyi sé ge ket.
Vé gül csak ez a ház kelt el.

Akár itt la kunk még, akár el köl -
tö zünk, sok kal fon to sabb, mi a
hely zet éle tünk há zá nak bel se jé -
vel. Mert az íté lő Is ten, aki szá -
mon ké ri raj tunk azo kat a na po -
kat, ame lye ket aján dék ba adott
ne künk, nem a kül sőnk alap ján
ítél. Nem dísz le szünk a pol cán,
amely le het be lül akár mi lyen üres,
csak kí vül ről le gyen szép. Ő be
akar köl töz ni a szí vünk be, ezért
tü ze te sen át vizs gál ja lel künk leg -

rej tet tebb hi bá it is. Csak azt a „há -
zat” ve szi meg, csak ab ban a lé lek -
ben vesz ma gá nak szál lást, ahol
ott ho no san ér zi ma gát, ame lyik
lé lek együtt él te ve le egész föl di
éle tét.

Lep le zet le nül kell oda áll nunk
az íté lő szék elé. Hi á ba ta kar juk le
a re pe dé se ket ta pé tá val, a be ázá -
so kat lam bé ri á val, a hám ló pla font
ál mennye zet tel. Is te nünk min den
ap ró hi bát meg ta lál, és szá mon
kér raj tunk.

Nem sok esé lyünk van egy ilyen
in gat lan fel ügye lő vel szem ben.
Biz tos va gyok ben ne, hogy min -
den jó szán dé kunk el le né re va la -
mennyi ünk ben ta lál hat na Is te -
nünk egy-két, sőt jó val több hi bát
is, ame lyet nem tud tunk éle tünk
so rán meg ja ví ta ni. El fo gyott ta lán
a ki tar tás, a tü re lem, az erő, a sze -
re tet… Ám óév es té jé nek evan gé -
li u ma biz to sít ben nün ket ar ról,
hogy nem kell e hi bák kal egy ma -
gunk nak meg küz de nünk. Épp az,
aki meg akar ja „vá sá rol ni” az éle -
tün ket, ő fog ja ki ja ví ta ni a hi bá kat
– he lyet tünk.

Jé zus Krisz tus, aki az el múlt év
min den egyes nap ján ve lünk volt,
és a jö vő ben is min den na pon ve -
lünk lesz, nem hagy ma gunk ra,
együtt éli ve lünk küz del mes éle -
tün ket, s ahol már a sa ját le he tő sé -
ge ink vé get ér nek, ő fe je zi be he -
lyet tünk a ja ví tást. A sa ját vé ré ért
cse ré be el ké ri há zun kat, és ha
oda ad juk, be köl tö zik hoz zánk,
lel künk az ott ho ná vá vá lik, s ami -
kor tö ké le tes re ki ja ví tott há zunk -
ból még is ki kell majd köl töz nünk,
ő is be fo gad majd az ott ho ná ba, a
mennyek or szá gá ba, ahon nan már
se ho vá sem kell töb bet hur col kod -
nunk, mert ott él he tünk ve le
örök kön-örök ké. Ámen!

Há lát adunk ne ked, Is te nünk, hogy
az év utol só es té jén igéd fé nyé ben
vizs gál hat juk éle tün ket. Kö szön jük
gon dos ko dó sze re te te det, amellyel eb -
ben az esz ten dő ben is meg őriz tél, és
igéd del táp lál tál min ket. Ké rünk, ha
éve ink el fogy nak, ak kor is tarts meg
ke gyel me sen ve led és Fi ad dal, az Úr
Jé zus Krisz tus sal va ló kö zös ség ben
Szent lel ked ál tal. Ámen!

Zsí ros And rás

Aki a ja ví tást be fe je zi
él tünk há zán

„Ezért te hát nem vagy tok töb bé ide -
ge nek és jö ve vé nyek, ha nem pol gár -
tár sai a szen tek nek és há za né pe Is -
ten nek.” (Ef 2,18)

A majd nem há rom éve Né met -
or szág ba köl tö zött csa lád min dig
a leg hát só pad sor ban ült is ten tisz -
te le te in ken, pe dig az el ső vagy a
má so dik sor ban is lett vol na bő -
ven hely. „Ő nem pres bi ter, azon -
kí vül ő Er dély ből jött, nem Ma -
gyar or szág ról” – mon dot ta egy
asszony, ami kor szó vá tet tem

meg fi gye lé se met, s olyan ter mé -
sze tes ség gel mond ta, mint ha ez
min dent meg ma gya ráz na. 

Ké sőbb „hul lott le a há lyog” a
sze mem ről: ő olyan hely ről jött,
ahol a he lyi ek a temp lom ban tu laj -
don ként őriz ték meg szo kott,
„pap kö ze li” he lyü ket, s az újon -
nan jöt tek nek, a kis vá ros ba be te -
le pül tek nek, be te le pí tet tek nek a
hát só so rok ba kel lett ül ni ük. Csak
aki pres bi ter lett, az ül he tett csa -
lád já val kö ze lebb a szó szék hez,
az Úr asz ta lá hoz. Ez a tiszt ség ad -
hat ta csak vissza va la ki nek a köl -
tö zés kö vet kez té ben el vesz tett
em be ri mél tó sá gát.

Ez a csa lád meg ma radt a hát só
sor ban ülők kö zött.

Jót tett vol na a gyü le ke zet nek, a
gyü le ke ze ti ta gok nak is, ha ezt a
csa lá dot, ame lyet ide, kö zénk kül -
dött a sors, úgy kö szön töt ték vol -
na (leg alább eb ben a kör nye zet -

ben), mint Is ten „há za né pé nek”
tag ja it, mint „a szen tek pol gár tár -
sa it”, és nem érez tet ték vol na –
sza vak nél kül is –, hogy őket „ide -
ge nek nek” és „jö ve vé nyek nek”
te kin tik – leg alább is egy elő re.

S mi lesz ak kor, ha idő vel –
ilyen-olyan okok foly tán – meg -
ürül nek az el ső pad sor be li he -
lyek? Hi szen ha nem jön né nek
min dig „újak”, ak kor előbb-utóbb
meg üre sed nek a he lyek – s nem -
csak elöl.

Ho gyan vi szo nyu lunk az újon -
nan kö zénk ér ke zet tek hez – akár -
hon nan jön nek is kö zénk? Va ló -
ban ké szek va gyunk-e meg szo kott
ér zés- és gon dol ko dás be li „törzs -
he lye in ket” el hagy ni, fel ad ni?

Meg szé gye ní tő ek Pál apos tol
so rai, me lye ket az efe zu si ak nak
írt: ő, aki va ló ban a zsi dó, temp -
lom ba já ró Krisz tus-kö ve tők
„elit jé hez” tar to zott, a kö zé jük
ver gő dött ide ge nek nek, po gá -
nyok nak – akik ke resz té nyek ké
akar nak vál ni – ajánl fel a ma gá é -
val egyen ér té kű he lyet. Szí vé lye -
sen üd vöz li őket, s el fo gad ja
egyen ran gú ak nak – elő fel té tel
nél kül.

Gábry Sán dor (Köln)

(Az írás a rajna-veszt fá li ai ma gyar
gyü le ke zetek lap já ból, a Pro tes táns
Hír adó ból szár ma zik.)

Nem vagy tok töb bé
ide ge nek…

A kony há ban ül tünk a föl dön, és a
tűz hely me leg fé nye ki ug rott né -
ha, meg-meg si mo gat ván ar cun -
kat. Hall gat tunk, de ma gunk ban
meg val lot tuk, hogy a mű tö ké le -
tes, és nem is vet tük le a sze münk
ró la. Tor nya volt, aj ta ja volt, ab la -
kai vol tak, ahol be le he tett te kin -
te ni (egy kraj cá rért!), és ha bent
meg gyúj tot tuk a kis gyer tyát, ki -
vi lá go so dott az egész épü let va la -
mi bol dog, me leg vi lá gos ság gal,
mint a szí vünk ab ban az idő ben.

Egy szó val: bet le hem volt. A
szent csa lád ki csit ol dalt dől ve
állt, elő tér ben a já szol lal és a já -
szol ban Jé zus ká val, aki mo soly -
gott, és kö vér kis ke zét ököl be
szo rí tot ta, ám bár ak kor még nem
gon dol tunk ar ra, hogy ha ez a kéz
egy szer ki nyí lik, mek ko ra ra gyo -
gás árad be lő le a vi lág ra. Su bák,
lán cos bo tok, ba ju szok és sza kál -
lak, kucs mák és a tor nyos an gyal -
sü veg már kész volt. Vég re el in -
dul hat tunk:

– Sza bad-e bet le he met kö szön -
te ni?

És hull tak a kraj cá rok Pé ter per -
se lyé be, amely mind sú lyo sab ban
zör gött. Ber ta Jan csi ugyan ap ja
szőr ta risz nyá ját is a nya ká ba
akasz tot ta, hogy ha va la hol en ni -
va lót is ad ná nak, de in kább Pé tert
tol tuk elő re, zör gő per se lyé vel fi -
gyel mez tet ve a há zi a kat, hogy
kész pénz ado má nyo kat vá runk.
Na, és a bün te tés az tán
nem is ma radt el.

Nem vet tük ész re,
hogy a pénz ör dö ge vi -
gyo rog ránk, és szent es -
te el in dul tunk a szom -
széd fa lu ba, most már ki -
zá ró lag az zal a cél lal,
hogy a per selyt meg tölt -
sük. Csen des, bo rús,
még is ke mény al ko nyat
volt. A hó nem ol vadt, a
var jak ká rog tak a je ge -
nyén, és a völ gyek haj lá -
sa i ban fe nye ge tő en kék
volt a köd. Út köz ben Ki -
rály bá csi val ta lál koz -
tunk, aki ér dek lő dött,
hogy ho va tar tunk. 

– Csak ide, a szom széd ba… 
Az öreg fel né zett az ég re. 
– Hát, én nem mon dok sem mit,

de ipar kod ja tok, mert uj jan idő
gyün, hogy meg em le ge ti tek… 

– Si e tünk, Ki rály bá csi.
Iga zán si et tünk vol na, de úgy

meg bá mul ták ta ka ros bet le he -
mün ket, úgy tar tóz tat tak ben nün -

ket, etet tek, itat tak, és fő leg úgy
meg töm ték a per selyt, hogy se lát -
tunk, se hal lot tunk. Pe dig köz ben
fel tá madt a szél, le nyom ta a fel hő -
ket, és szi tál ni kezd te a ha vat. Ezt
azon ban a há zak kö zött alig le he -
tett érez ni, de ami kor ki ér tünk a
sza bad me ző re, be lénk mart, és
en gem, aki a bet le he met vit tem,
majd be lö kött a pa tak ba.

– Egye nest! – ve zé nyelt Jan csi.
– Ha a nyár fás utat el ér tük, nincs
sem mi baj.

– Nem kel le ne vissza for dul ni?
– Nem! – üvöl töt te Jan csi. – En -

gem agyon ver nek, ha nem le szek
ott az éj fé li mi sén.

Az idő és a tér el ve szett. A nagy
su bá kat majd a föld re nyom ta a
szél, a hó vá gott, mint a je ges
vessző, és resz ket ve iz zad tunk,
ijedt kis erőnk utol só meg fe szí té -
sé vel. Ván szo rog tunk. A kis bet -
le hem ol da lát már fel tép te a szél,
és kí sér te ti e sen csap kod ta a pa -
pírt, mi köz ben a kis bá dog csen gő
né ha meg kon dult, mint a lé lek ha -
rang.

Nem tud tuk, hol va gyunk, és a
szí vünk kö rül ha lá los hi de gen buj -
kált a fé le lem.

– Meg fa gyunk – mond ta va la ki,
mi re Ben ce Gáb ris le ros kadt a hó -
ra, és sír ni kez dett. És csak áll -
tunk. Össze búj tunk Gáb ris kö rül,
a bet le hem le csú szott ke zem ből a
hó ra.

– Imád koz zunk! – mond ta ek -
kor Pé ter, és en nek a szó nak a
mély sé gé ben egy szer re vég te len
csend lett, és ab ban a csend ben
alig hall ha tó an, de még is vi lá go -
san meg érin tett ben nün ket me leg
szár nyá val a tá vo li ha rang szó.

– Ha ran goz nak – or dí tot ta Jan -
csi. – Most már biz to san tu dom az
utat.

– Imád koz zunk! – mond ta Pé -
ter, és imád koz tunk.

Az éj fé li mi sén már ott hon vol -
tunk.

És az óta, ha nagy baj van, és ki -
esik ke zem ből a bet le hem, azt az
imát mon dom, és azt a ha rang szót
hal lom még ma is.

Fe ke te Ist ván

Bet le hem
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Nyel vi és fe le ke ze ti ki sebb ség -
ben él ni ne héz és sok szor há lát -
lan fel adat. Ez a ket tős di asz pó -
ra lét azon ban sok ál dást is rejt het
– meg fe le lő élet szem lé let tel.
Aláb bi in ter júnk ban egy ilyen
po zi tív gon dol ko dá sú em ber rel
be szél ge tünk.

– El ső ként be szél jünk a gyö ke re i -
ről, ame lyek a szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li kus ság hoz kö tik!

– Tu laj don képp be le szü let tem
az evan gé li kus hit be. Százd és
Ipoly sza kál los ki csiny lu the rá nus
kö zös sé gek a ka to li kus ten ger -
ben. Szü le im, tá vo lab bi fel me nő -
im is, egy re for má tus ki vé te lé vel,
mind evan gé li ku sok vol tak.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat szer zett
a fel ügye lői tiszt ség ben?

– 2001-ben lettem fel ügye lő,
előt te né hány évig al fel ügye lő -
ként szol gál tam a tes ti leg sú lyos
be teg, idős, de bölcs fel ügye lőnk
mel lett. A ta pasz ta la ta im pe dig
igen ve gye sek, ha sza bad így szól -
nom. Gyor san vál to zó vi lág ban
élünk, s az egy ház ban nyu gal mat,
bé két ke re sünk. Lát tam nö ve ked -
ni gyü le ke ze te in ket, örö mök ben,
lét szám ban, hit ben, de ta pasz tal -
tam az if jab bak és az idő seb bek, a
ré gi es és az új sze rű el len té tét is,
ugyan úgy, mint egy mást ki egé szí -
tő ál dá sát. Sze ret ném egyéb ként
el mon da ni, hogy – kö zel egy éve
– már nem va gyok fel ügye lő, bár a
fel ada ta i mat el vég zem.

– Mit érez a mun ka leg ne he zebb
ré szé nek, és mi az, amit ál dás ként él
meg?

– A leg ne he zebb, hogy em be -
rek kel van dol gunk. Kü lön bö ző
em be rek kü lön bö ző lá tás mód -
dal… Van, aki csu pán gán csos -
kod ni sze ret. Van, aki ön ma gát a
kö zép pont ba he lye zi, s ilyen kor
el sik lik a lé nyeg. El szo mo rí tó a
bé két len ség. 

De sze ren csé re in kább az ál dást
ta pasz tal tam. Ál dás az, hogy egy
ki csi gyü le ke zet mind két temp lo -
má ban min den va sár nap lel kész
hir de ti Is ten igé jét. Mert nem is
olyan ré gen éve kig nem volt lel -
kész, aki az úr va cso rát ki szol gál -
tas sa Ipoly sza kál lo son. 

Én sze re tek csa pat mun ká ról be -
szél ni, kö zös ség ben dol goz ni,
mert egy gyü le ke zet ese té ben
nem is le het más képp. Ál dás az,
hogy a gya kor lat ban ki ala kul ha -
tott egy la i kus, ám lel kes mun ka -
kö zös ség, s ki csiny gyü le ke ze -
tünk éle te ki tel je sed he tett. A jó

Is ten sze re ti a ki csi nye ket, az ő ki -
nyúj tott ke zét csak el kell fo gad ni.
Gye rek tá bo rok, if jú sá gi al kal mak
és szám ta lan más öröm te li ese -
mény szí ne zi gyü le ke ze tünk éle -
tét. Meg szé pült az – épp most
száz hu szon öt éves – is ten há za.

Ál dás az, hogy már nem csak mi
vár juk el a se gít sé get, de ma gunk
is igyek szünk és tu dunk is se gí te ni
el eset tebb test vé re in ken. Bár -
mennyi re cse kély nek tűn nek is

ezek az ered mé nyek, én egy ér tel -
mű en meg ta pasz tal tam az Úr se -
gít sé gét min den al ka lom mal.

– Az anya or szág mi ben ad pél dát
Önök nek, és mi lyen pél dát ad hat Ma -
gyar or szág nak a szlo vá ki ai evan gé -
li kus ság?

– Evan gé li ku sok va gyunk, és
Jé zus Krisz tus ál tal egy há zat
nyer tünk őben ne. De más-más or -
szág ban élünk, egy ház szer ve ze te -
ink is kü lön bö ző ek, és el tá vo lod -
tak egy más tól az el múlt év ti ze -
dek ben. A po li ti ka függ vé nyé ben
él ni el szo mo rí tó, ki szol gál ta tott
hely zet. Saj ná la tos, hogy „egy tő -
ről sza kad tan” bá tor ta la nul épít -
get jük a hi da kat. Ta lán azt is bát -
ran ki je lent he tem, hogy nem is -
mer jük egy mást, ami ugyan csak
el szo mo rí tó. 

Nem iga zán tu dom meg ítél ni a
ma gyar or szá gi hely ze tet, de pél -
dá ul én az egy ház és az ál lam kü -
lön vá lasz tá sá nak hí ve va gyok,
ami re egy faj ta pél dát ta lá lunk
Önök nél. Bib li kus, tisz tább, bár
bi zo nyá ra ne he zebb ez a kes keny
út. Kö ze lebb van a hí vek hez. Je -
len té keny el lá tó há ló zat tal szol -
gál ja hí ve it a ma gyar or szá gi egy -
ház. A Szlo vá ki ai Evan gé li kus
Egy ház kül ső sé gek ben je le nik
meg, de itt is egy re erő sebb a bib -
li ai ala pú mo der ni zá ció igé nye.

– Mi ben lát ja a szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li kus ság jö vő jét, il let ve fenn -
ma ra dá sá nak le he tő sé gét?

– Tény le ge sen Is ten ke gyel mi
ide jét él jük. Ő tud ja, mi lyen jö vő
vár ránk. A csüg ge dők nek bá to rí -
tást, böl cses sé get, alá za tot és ki -
tar tást ad meg ma rad ni hit ben és
nyelv ben. Nem könnyű fel adat
ez, fő leg a kö zel múlt szo mo rú tör -
té né se i re gon dol va. Ka pasz kod ni,
fo gódz kod ni kell Is ten ki nyúj tott
ke zé be. Ten ni azt, ami ne ki tet -
sző, és ami ki csiny kö zös sé günk -
nek épü lé sé re vá lik. Nem fe led ni
az Ézsa i ás pró fé tá val kül dött üze -
ne tét: „Én te ró lad el nem fe led ke -
zem.”

Szűcs Pet ra

Is ten ki nyúj tott
kezét el kell fo gad ni
Be szél ge tés Sr na Zol tán nal, a szlo vá ki ai
Százd evan gé li kus gyü le ke ze té nek meg bí zott
fel ügye lő jé vel

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 azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek meg ada tott: lát ták
az Urat.

Ne he zen le het ne Jé zus tör té ne tét
el kép zel ni nél kü le. El vég re ő az
Úr út ké szí tő je, mint egy elő fu tá -
ra. Ő az a tor zon borz pusz tai pré -
di ká tor, aki ről az evan gé lis ták
egy ön te tű leg bi zo nyít ják, hogy
te ve szőr ru há ban járt, ame lyet
bőr öv fo gott össze, és aki amo -
lyan ve ge tá ri á nus le he tett, mert
sás kán és mé zen élt. 

Azt is tud ni vé lik, hogy meg je -
le né se pró fé tai jö ven dö lés nek
meg fe le lő volt. Meg azt is, hogy
or szá gos hír név re tett szert,
annyi ra, hogy je ru zsá le mi ek, jú -
de a i ak és Jor dán kör nyé ki ek fu -
tot tak hoz zá, hogy meg ke resz tel -
je őket. Meg té rést pré di kált, és Is -
ten kü szö bön ál ló íté le té vel fe -
nye ge tett. Kér de zők nek azt is
meg mond ta, hogy a meg té rés mit
je lent a konk rét élet hely ze tük -
ben: a so ka sá got az ir gal mas ság
cse le ke de te i re in tet te, a vám sze -
dő ket tisz tes sé ges üz le te lés re és a
ka to ná kat erő tel jes ön meg tar tóz -
ta tás ra (Lk 3,10–14). Va ló szí nű leg
ez kész tet te Jo sep hus Fla vi us zsi -
dó tör té net írót ar ra, hogy Ke resz -
te lő ben na gyon fon tos er kölcs -
pré di ká tort lás son.

Gya nak vó hi va ta lo sok is meg -
kör nyé kez ték, mert moz gal má -
nak nagy si ke re igen gya nús sá tet -
te őt a sze mük ben. Az zal akar ták
be ug rat ni, hogy mond ja ma gát
Mes si ás nak (hogy vá dol has sák
őt!). De Já nos nem állt kö tél nek.

Egy szép na pon vi szont meg je -

lent ná la az, aki nek jö ve te lét ad -
dig is me ret le nül hir det te. „Más -
nap Já nos lát ta Jé zust…” – így ve -
ze ti be az evan gé lis ta ket te jük ta -
lál ko zá sát. Jé zus Ga li le á ból ér ke -
zett a Jor dán fo lyó hoz, ahol Já nos
ke resz telt. Va jon kit lát ha tott Jé -
zus ban, és mi lyen ha tás sal le he -
tett rá?

Lát no ki erő vel a vi lá gért szen -
ve dő és ál do zat vál la ló „Is ten Bá -
rá nyát” lát ta ven dé gé ben. Már
ma ga a bá rány em lí té se min den
ak ko ri hall ga tó ját rög tön a pás ka -
bá rány ra em lé kez tet te. Ezt ír ta

elő a Tör vény, s így gya ko rol ta a
ki en gesz te lő dést éven ként egy -
szer a fő pap. A bá rány ké pe szo -
ro san össze kap cso ló dott a bűn től
va ló tisz tu lás sal.

Já nos te hát nem va la mi idil li kus
ka rá cso nyi gyer me ket lát ma ga
előtt. In kább nagy pén te ken akad
meg a te kin te te. Akit most lát, az
lesz a ke reszt fán ön ma gát né pe
bű ne i ért fel ál do zó Meg vál tó.
Mennyi re messze ke rült mai ke -
resz tény sé günk Jé zus Krisz tus -
nak ilyen va lós szem lé le té től!
Nem ár ta na ta nul nunk Já nos tól.
Sőt még csak rös tel ked nünk se
kel le ne mi at ta. 

Hir det het te előbb a vég íté le tet,
a kö ze li, is te ni le szá mo lást. Meg
is ré mí tet te ve le az em be re ket.
Ám elég volt egy ta lál ko zás Jé zus -
sal. Azon nal érez te, hogy in kább
azt kell hir det nie, amit Is ten a vi -
lág meg men té sé ért tett. Hi szen ő
er re az ár tat lan bá rány ra ve tet te
mind azt a bün te tést, ame lyet mi,
em be rek ér de mel tünk vol na meg.
A ke resz tény ség min den kor ban
meg síny let te azt, ha üze ne té ben
el ho má lyo sult, vagy ha tel je sen el -
tűnt be lő le an nak bol dog hí re,
hogy csak ez az Is ten Bá rá nya
Mes si ás hor doz za el a vi lág bű ne -
it.

Já nos nak a ke resz te lő moz gal -
má val igen nagy si ke re le he tett,
amit az evan gé lis ták nem győz nek
elég gé hang sú lyoz ni. Iga zán cso -
dál koz nánk, ha nem érez te vol na
si ke re fé nyé ben a sa ját sze mé lye
fon tos sá gát. De Jé zus sal va ló ta -
lál ko zá sa itt is dön tő vál to zást ho -
zott. Mint egy Já nos meg té ré sét!
Mind a négy evan gé lis ta meg őriz -
te azt a ki je len té sét, hogy „ar ra
sem va gyok mél tó, hogy le ha jol va a
sa ru ja szí ját meg old jam”.

Ha va la ki egy má sik em ber sa -

ru ja szí ját meg old ja, az zal el is me -
ri, hogy az az ő ura, és ő csak rab -
szol ga le het. Ezt kö ve tel te a tár sa -
dal mi rend ak kor, s ez alól alig le -
he tett ki vé telt ten ni. Ám Já nos
nem csu pán a kor szo ká sa sze rint
tud ta ma gát az Úr rab szol gá já nak.
Em lé kez he tett ar ra, hogy Is ten a
né pét szü le té sé től fog va mennyi -
re szol gál ta: „Tar ka ru há ba öl töz -
tet te lek, és del fin bőr sa rut húz tam a
lá bad ra…” (Ez 16,10) S ha az Is ten
nem átal lot ta ilyen szol ga mun ka
vég zé sét, Ke resz te lő csak an nál
na gyobb di cső ség nek te kint het te

a pél da kö ve té sét. Ezt a já no si ma -
ga tar tást pró bál juk be gya ko rol ni,
va la hány szor aj kun kat ez a rös tel -
ke dő, szé gyen ke ző val lo más
őszin tén hagy ja el: „Uram, nem va -
gyok mél tó ar ra, hogy haj lé kom ba
jöjj…” (Mt 8,8)

Ke resz te lő Já nost azon ban
sem mi kép pen nem sza bad egy ol -
da lú an a pusz tai út ké szí tő sze re -
pé be be ska tu lyáz nunk. En nél
sok kal na gyobb fel adat ra is vál -
lal ko zott. S ez annyi ra igény be
vet te, hogy ma ga is meg ren dült
be le. Bör tö né ből küld te el ta nít -
vá nya it Jé zus hoz, mert ké te lyei
tá mad tak afe lől, hogy jó célt kö -
ve tett-e. A ké tel ke dést ő sem ta -
ka rít hat ta meg ma gá nak. Mint
ahogy sen ki sem, aki ko mo lyan
ve szi a hi tét. Még sem bu kott el a
kí sér tés ide jén. 

Matt hi as Grü ne wald ál lí tott Ke -
resz te lő nek egye dül ál ló an cso dás
em lé ket hí res isen hei mi ol tár ké -
pén. A ke resz ten füg gő Jé zus mel -
lett áll Já nos. Bal ke zé ben tart ja a
Mes si ás ra uta ló Szent írást, lá bá -
nál áll az ár tat lan, fe hér bá rány a
ke hely be fo lyó vé ré vel. Já nos túl -
mé re te zett mu ta tó uj já val mu tat a
Meg fe szí tett re, fö löt te pe dig ez a
mon da ta ol vas ha tó: „Ne ki nö ve -
ked nie kell, ne kem pe dig ki seb bé len -
nem.” (Jn 3,30). Ez pe dig több ál -
sze rény ud va ri as ko dás nál. Ez Já -
nos hit val lá sa.

Az egy ház tör té net ta nú sít ja,
hogy vagy két év szá za don át pró -
bál ták Ke resz te lőt Jé zus ve tély -
tár sá vá ten ni. Bi zony hosszan tar -
tott, amíg a „já no si mes si ás hí vők”
ma guk is jól meg ér tet ték mes te -
rük ha tá ro zott val lo má sát. Jé zus
az Úr, ő pe dig en nek az Úr nak
mél tó szol gá ja.

A ta nul sá got Lu ther von ta le
emígy: „So kan ál lít ják, hogy nem

el len sé gei az evan gé li um nak, sőt
szí ve sen is hall gat ják. Ám ez ke -
vés. Ha ti ed az evan gé li um, és azt
is meg ér tet ted, mit kí ván tő led,
üd vös sé ged el vesz té sé nek ter he
alatt meg is kell val la nod. Bár mi
tör tén jék is ez után. Kü lön ben
nem vagy ke resz tény.”

Ezt tet te Já nos. Nem cso da, ha
Já nos evan gé lis ta azt mond ja ró la,
hogy Is ten től jött, és hogy ta nú ja
az Úr nak.

Ez zel vo nult be örök re, pél dát
ad va, Jé zus tör té ne té be.

Gé mes Ist ván 

LÁT TA JÉ ZUST

Ke resz te lő Já nos



Mün chen, Né met or szág. A Ba jor
Evan gé li kus Egy ház ban 2525 lel -
kész dol go zik, kö zü lük 865 nő.
Ez az egy ház Né met or szág ban
utol só ként – 1975 óta – szen tel
nő ket lel késszé.

Föhr-szi get, Né met or szág. A
szi ge ten dol go zó négy gyü le ke -
zet lét szá má nak egy har ma da a
szi get re lá to ga tó tu ris ták ból te -
vő dik össze. A lel ké szek mun ka -
ide jük fe lé ben az ő szol gá la tuk ra
áll nak.

Tor re Pel li ce, Olasz or szág. A
val dens egy ház zsi na ta til ta ko zott
az olasz nyil vá nos is ko lák ban ki -
füg gesz tett ke resz tek el len. Vé le -
mé nye sze rint a ke reszt mint
szim bó lum nem ré sze „az olasz ci -
vi li zá ci ó nak és kul tú rá nak”, ha -
nem egy ér tel mű en a ró mai ka to li -
kus egy ház egyed ural mát je len ti.
Olasz or szág la kos sá gá nak ki lenc -
ven szá za lé ka a ró mai ka to li kus
egy ház tag ja, az evan gé li ku sok
rész ará nya össze sen fél szá za lék.
A val dens egy ház 1979-ben egye -
sült a me to dis ták kal, öt ven ezer-
öt száz ta got szám lál.

Ber lin, Né met or szág. Evan gé li -
kus éb re dé si kö rök az Arany
Irány tű el ne ve zé sű ki tün te tést ad -
ták át a né met szö vet sé gi par la -
ment, a Bun des tag CDU/CSU-
frak ci ó ja ve ze tő jé nek, Vol ker
Kauder nek. A po li ti kus azon fá ra -
do zik, hogy a vi lág szer te lé te ző
ke resz tény ül dö zé sek na gyobb
nyil vá nos sá got kap ja nak a par la -
men ti vi ták ban, elő adá sok ban és
új ság cik kek ben, ezért ré sze sült az
el is me rés ben. 

Di etz hölz tal-Ewers bach, Né -
met or szág. A Né met Sza bad egy -
há zak Szö vet sé ge lel ké sze i nek
éves kon fe ren ci á ján úgy dön töt -
tek, hogy nők is vé gez het nek lel -
ké szi szol gá la tot – öt évig tar tó vi -
ta után si ke rült az „át tö rés”. A
dön tést nem ír ta alá az Ön ál ló Lu -
the rá nus Egy ház, a He ted na pi
Ad ven tis ták, a Herrn hu ti Gyü le -
ke ze tek és a Szi bé ri á ból vissza -
ván do rolt né me tek gyü le ke ze tei.

Drez da, Né met or szág. 2011. jú ni -
us 1–5. kö zött tart ják a leg kö ze -
leb bi né met evan gé li kus Kirchen -
ta got (egy há zi nap), amely nek té -
má ja: „Ott lesz a szí ved is.”

Tü bin gen, Né met or szág. Hat
pro fesszo ri ál lást biz to sít a tü bin -
ge ni egye tem a musz lim teo ló gia
ok ta tá sa szá má ra. A tan tár gya ik: a
Ko rán, az isz lám jog, az isz lám
tör té ne te, Ko rán-ma gya rá zat, hit -
tan és pró fé tai ha gyo mány. Az
egye te met azért vá lasz tot ták ki az
isz lám ok ta tás cél já ra, mert kö zel
fek szik Stutt gart hoz, ahol het -
ven ezer musz lim él; ők hu szon hat
kü lön bö ző gyü le ke ze tet és egye -
sü le tet tar ta nak fenn.

Ful da, Né met or szág. A he lyi ró -
mai ka to li kus püs pök nem en ge -
dé lyez te a sza ka dár Pi us-test vé -
ri ség nek (Szent X. Pi us Pa pi
Test vé ri ség), hogy a dóm ban a
ré gi, ha gyo má nyos for má ban mi -
séz ze nek. A püs pök sze rint – bár
a pá pa bé kül ni akar ve lük – még -
sem en ged he ti meg, hogy temp -
lo má ban olya nok mi séz ze nek,
akik a II. va ti ká ni zsi nat ha tá ro -
za ta it el uta sít ják. A zsi nat pe dig
a ha gyo má nyos mi se for mát meg -
szün tet te.

Mel bourne, Auszt rá lia. A né hai
Frank Si nat ra ame ri kai éne kes egy
da lá val akar tak va la kit el bú csúz -

tat ni a te me té sén, ezt azon ban a
he lyi ró mai ka to li kus pap szi go rú -
an meg til tot ta. Sze rin te a te me tés
a ha lott nak „Is ten ke zé be va ló át -
adá sa”, nem csu pán ér zel gős em -
lé ke zés a föl di éle té re. A til tás el -
len egy re na gyobb a til ta ko zás: fi -
a ta lok egyé ni mó don szeretnének
em lé kez ni ha lot ta ik ra, nem pe dig
„meg kö ve se dett ri tu á lé kat” kí -
ván nak.

Je ru zsá lem, Iz ra el. A mi nisz ter -
el nök ter ve sze rint Iz ra el összes
la ko sá nak es küt kell ten nie Iz ra el
ál lam ra. Bí rá lók sze rint ez zel csak
azt akar ja el ér ni, hogy a zsi dók nál
több ször sza po rább arab la kos ság
mint egy jo gi lag is alá ves se ma gát a
(nem sze re tett) Iz ra el ál lam nak.

Nürn berg, Né met or szág. Tu do -
má nyos ku ta tá sok is meg erő sí tet -
ték, hogy azok a gon do zók, akik
de mens be te ge i ket „val lá so san” is
ápol ják, össze ha son lít ha tat la nul
jobb ered mé nye ket mu tat nak fel.

Var só, Le gy el or szág. A szin te
tel je sen ró mai ka to li kus len gye lek
kö zött egye erő seb ben szó lal nak
meg kü lön bö ző an ti kle ri ká lis
moz gal mak. Egy új párt, amely
ma gát „Mo dern Len gyel or szág -
nak” ne ve zi, már ilyen prog ram -
mal kí ván részt ven ni a 2011-es or -
szág gyű lé si vá lasz tá so kon.

Ber lin, Né met or szág. A je zsu i ta
rend ál tal meg bí zott ügy véd száz -
ti zen öt olyan ese tet vizs gál,
amely ben rend ta gok sze xu á lis el -
té ve lye dé se i ről van szó. A rend
ve ze té se bo csá na tot kért, és szé -
gyen nek ne vez te, hogy so ra i ban
ilyes mi elő for dul ha tott.

Asz ta na, Ka zahsz tán. Az Orosz
Or to dox Egy ház szent szi nó du sa
Alek szandrt, a ko ráb bi kost ro mai
ér se ket ne vez te ki egész Ka -
zahsz tán met ro po li tá já vá. Az új
met ro po li ta ter vei kö zött sze re -
pel az egy ház ke rü le tek ki bő ví té -
se és lel kész kép ző sze mi ná ri u -
mok ala pí tá sa.

Moszk va, Orosz or szág. Az
orosz kor mány két mil lió dol lár ral
tá mo gat ja az UNES CO-t a ko szo -
vói szerb ko los to rok res ta u rá lá sá -
ban. Ezen fe lül ja va sol ja, hogy
hoz za nak lét re ala pít ványt ezek -
nek a ko los to rok nak az őr zé sé re,
mert a ko szo vói kor mány ez zel
nem tö rő dik.

Ri ga, Lett or szág. A lett igaz ság -
ügy-mi nisz té ri um 2009-ről köz -
zé tett ada tai sze rint igen tar ka ké -
pet mu tat a la kos ság val lá si ho va -
tar to zá sa. A lu the rá nu sok nak 315
gyü le ke ze tük van, az or to do xok -
nak 119, a bap tis ták nak 93, az óhi -
tű ek nek 68, az ad ven tis ták nak 51,
a pün kös dis ták nak 52, a re for má -
tu sok nak 41.

Vil ni us, Lit vá nia. A ró mai ka to li -
kus egy ház ve ze tő sé ge nem en ge -
dé lyez te, hogy a vá ros ka ted rá li -
sá ban ra va ta loz zák fel a ko ráb bi
ál lam el nö köt, Al gir das Bra za us -
kast. „Aki nem jár ja az egy ház út -
ját, az ha lá lá ban se vár jon el ju tal -
mat” – így szólt a meg oko lás.

Bu ka rest, Ro má nia. Az or to dox
egy ház a Cea us es cu ál tal épít te tett
„nép há za” kö ze lé ben 120 mé ter
ma gas, vas be ton, tíz ara nyo zott
ku po lá val dí szí tett temp lo mot
kí ván épí te ni, amely ben öt ezer
ülő hely len ne. Épí tész kö rök bí -
rál ták az egy há zi ter ve zést és a
ter vet „ka ri ka tú ra monst rum nak”
csú fol ták.

Ka li nyingrád, Orosz or szág. Az
orosz ha tó sá gok hu szon hat tel -
ket ado má nyoz tak az or to dox
egy ház nak; kö zü lük ti zen ötön
lu the rá nus temp lo mok áll tak,
ame lyek idő köz ben ro mos sá vál -
tak. Az év ele jén már két evan -
gé li kus temp lom ju tott er re a
sors ra.

Trab zon, Tö rök or szág. Au gusz -
tus 15-én tar tot tak új ra – nyolc -
van nyolc év után – or to dox is ten -
tisz te le tet a vi lág örök ség nek szá -
mí tó Su m e la-ko los tor ban. A tö -
rök kor mány – erős nyu ga ti nyo -
más nak en ged ve – meg en ged te,
hogy a ko los tor ban éven te egy -
szer ke resz tény is ten tisz te le tet
tart has sa nak. Cse ré be azt kö ve -
tel te, hogy a gö rög kor mány en ge -
dé lyez ze Athén ban isz lám temp -
lom épí té sét.

Würz burg, Né met or szág. Az
Uni ver sel les Le ben („ál ta lá nos
élet”) ne vű szek ta óri á si pla ká -
tok kal biz tat ja a la kos sá got az
egy há zak ból va ló ki lé pés re. Azt
ter ve zi, hogy a vá ros ban em lék -
mű vet ál líta nak „az egy há zak ál -
do za ta i nak”.

San ti a go de Chi le, Chi le. Je len té -
sek sze rint a har minc há rom dél-
chi lei bá nyász, aki ket csak nem
cso dás úton men tet tek meg, két
hó na pos rab sá guk alatt rend sze re -
sen tar tot tak is ten tisz te le tet.
Mário Gó mez He re dia, a leg idő -
sebb bá nyász volt a szer ve ző, s ő
is hagy ta el utol só ként a be om lott
bá nyát.

Fre i burg, Né met or szág. Mi u tán
a Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház (EKD) je len le gi el nö ke egyik
nyi lat ko za tá ban ki je len tet te,
hogy Jé zus „szűz től szü le té se”
nem lé nye ges ré sze az Apos to li hit -
val lás nak, igen sok kri ti kus je lent -
ke zett szó lás ra. Ezek sze rint nin -
cse nek „fon tos és nem fon tos” ré -
szei a hit val lás nak. A szűz től szü -
le tés nem bio ló gi ai ki té tel, ha nem
a ke resz tény hit ta pasz ta la ta ar -
ról, hogy Is ten és Jé zus Krisz tus
nem játsz ha tók ki egy más el len,
ha nem mint apa és fiú egy be tar -
toz nak.

Genf, Svájc. Krisz tus-hí vő zsi -
dók hir de tik az in ter ne ten, hogy
Jé zus a meg ígért mes si ás. Köz lé -
sük sze rint a fo lyó év el ső fe lé ben
több mit öt ven ez ren lá to gat ták
meg web lap ju kat. Fel te he tő,
hogy ezek közül némelyek csat la -
koz tak is va la me lyik zsi dó-ke -
resz tény gyü le ke zet hez.

Fok vá ros, Dél-af ri kai Köz tár -
saság. Az evan gé li zá ci ót szor gal -
ma zó moz ga lom har ma dik kon fe -
ren ci á ján több mint négy ezer
kül dött vett részt. A moz ga lom –
sa ját ada tai sze rint – 420 mil lió
ke resz tényt kép vi sel. Fáj dal ma -
san érin tet te a kon fe ren ci át,
hogy a kí nai ha tó sá gok nem en -
ged ték ki utaz ni a kö rül be lül 130
mil li ós kí nai ke resz tény egy ház
kül döt te it.

Stutt gart, Né met or szág. A Né -
met Bib lia tár su lat ada tai sze rint
459 nyel ven ol vas ha tó a tel jes
Bib lia; rész le tek ben to váb bi 836
nyel ven. Az Új tes ta men tu mot 1213
nyelv re for dí tot ták le. 1990 nyelv
ese té ben a szak em be rek most dol -
goz nak a for dí tá son. 2200-ra te he -
tő azon nyel vek szá ma, ame lyek -
re még le kel le ne for dí ta ni a
Szent írást.

Összeállította: 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.hu)
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

Ér te sít jük la punk ol va só it, hogy az Úti társ azon
szá mai, ame lyek 2008 ja nu ár ja után a Maek gon do -
zá sá ban je len tek meg, tel jes ter je del mük ben ol vas -
ha tók a www.maek.lu the ran.hu web ol da lon, il let ve
az Evan gé li kus Élet ar chí vu má ban, 
a www.eve let.hu cí men. La punk to váb bi szá mai is
fo lya ma to san fel ke rül nek a vi lág há ló ra.

Ado má ny

Lapunk kiadásának költségeihez szeretettel várjuk olvasóink
támogató adományait a Ma gyar 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).

Azt kí vá nom ne ked,
Hogy az óév utol só nap ját csend ben érd meg.
S hogy mind azt, ami ab ban nem kí ván sá ga id sze rint ala kult,
a fe le dés mély ten ge ré be dob jad.
S hogy csak azt tartsd meg,
ami si ke rült,
s amit aján dék ba kap tál.
Így bi za lom mal tel ve
te kint hetsz a kö vet ke ző év elé.
Ad jon az Úr ne ked egy nagy adag
sze ren csét és egy ke vés bo rút is.
Az egyi ket azért, hogy ör ven dezz ne ki,
a má si kat pe dig azért,
hogy a jó tól meg kü lön böz tesd.
(Ír ál dás)


