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A lel ké szek nek nem csak hogy
szük sé gük van a gyü le ke ze ti mun -
ká ban se gí tő tár sak ra, ha nem a
gyü le ke zet nek is jobb, ha van nak
ak tív se gí tők, akik a ma guk fel -
ada tát hű sé ge sen vé gez ve gaz da -
gít ják a kö zös ség éle tét.

En nek alap ja azon ban az, hogy
azok, akik mun ka tár sai a gyü le ke -
ze tek nek, lel ké szek nek, a ma guk
rend jén tisz tá ban le gye nek nem -

csak fel adat kö rük kel, ha nem tá -
gabb pers pek tí vá ból szem lél ve, az
egy ház egé szé nek kül de té sét, fel -
ada tát is mer jék, és ter mé sze te sen
ez zel tud ja nak azo no sul ni is. Ezért
szük sé ges fel tét le nül a sze mé lyes
kap cso lat az egy ház Urá val. S eb -
ből a kap cso lat ból fa kad a se gí tő
szán dék, ame lyet a gyü le ke ze tek
ja vá ra ka ma toz tat nak mind azok,
aki ket er re el hí vott a Min den ha tó.

En nek je gyé ben ke rült sor két
elő adás ra, ame lyek az Ó- és az Új -
szö vet ség lé nye gi tar tal mát, főbb

vo ná sa it mu tat ták be. Az elő adók
Ve tő Ist ván, a cin ko tai evan gé li kus
gyü le ke zet lel ké sze, il let ve dr.

Reuss And rás, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem pro fes sor
eme ri tu sa vol tak.

A je len le vők több min tát is lát hat -
tak: D. Sze bik Im re (képünkön) a bré -
mai gyü le ke zet ben ta pasz tal tak ról
szólt, Ve tő Ist ván pe dig sa ját gyü le -
ke ze té nek struk tú rá ját mu tat ta be. 

A ta lál ko zó min den bi zonnyal
nyo mot ha gyott a részt ve vők ben,
re mény sze rint meg erő sí tet te
azo kat, akik már ak tív se gí tői lel -
ké szek nek, gyü le ke ze tek nek, ha
más sal nem is, ak kor a ta lál ko zás
él mé nyé vel, amely min dig szük -
sé ges és ál dá sos azok szá má ra,
akik Is ten or szá gá nak épí tői. 

Han kó Szi la mér
For rás: Evan ge li kus.net

Bib li ai utak ról szó ló so ro za tunk -
ban el ér kez tünk vég cé lunk hoz:
Jé zus az út, az igaz ság és az élet
(Jn 14,6). For gas suk meg hát ezt a
ki je len tést, hogy meg me len ges se
a szí vün ket!

Min de nek előtt fi gyel jünk ar ra a
hely zet re, amely ben Jé zus nak ez
a mon da ta el hang zott. Mű kö dé se
ha lad tá val nem csak a kör nye ze -
tén, de még a ta nít vá nyi kö rön be -
lül is egy faj ta fe szült ség és bi -
zony ta lan ság kez dett ter jed ni. Az
el len fe lek, el len sé gek nyil ván sze -
ret tek vol na le szá mol ni ve le. De
ho gyan? Efe lől nem volt egyez ség
kö zöt tük. Szá muk ra a Ná zá re ti a
ta ní tás sík ján, tu laj don kép pen el -
mé le ti leg volt prob le ma ti kus sze -
mély. 

Nem úgy a ta nít vá nyok nál! Hi -
szen – tud tunk kal – leg több jük
biz tos eg zisz ten ci át ha gyott ott,
ami kor a kö ve té sé re vál lal ko zott.
S ha egy szer Jé zus már a ra jon gó
Pé tert is „ki ok tat ta”, hogy „aho va
én me gyek, oda most nem kö vet hetsz,
de ké sőbb majd kö vetsz” (Jn 13,36),
ak kor jog gal ren dült meg a töb bi,
hogy ugyan mi lesz ve le, ha Mes -
te re ma gá ra hagy ja. El le het kép -
zel ni, hogy egy más kö zött iz ga -
tott tit ko ló dzás sal tár gyal hat ták
nem ép pen vi lá gos nak és biz tos -
nak ígér ke ző jö vő jük ügyét. De –
su má kol tak!

Ta más volt az egyet len, aki
mert nem csak a bi zony ta lan sá gá -
ról, ha nem a tu dat lan sá gá ról is
val la ni. Min den ker te lés nél kül.
Ho gyan is is mer nék a jö vő út ját,
ha ez a kö rü löt tük és ben nük ter -
jesz ke dő bi zony ta lan ság fog lal -
koz tat ja, sőt nyug ta la nít ja őket? 

Azt gon do lom, en nek a je le net -
nek le nyű gö ző, el ső mon da ni va -
ló ja ép pen eb ben van: nem a he ves
Pé ter, nem az Úr ked ven ce Já nos,
nem is az áru lás ra ké szü lő Jú dás,
ha nem egy ké tel ke dő kap ja az Új -
szö vet ség leg na gyobb öröm hí rét:
„Én va gyok az út…” Mi cso da biz -

ta tás és vi gasz ez a min den ko ri Is -
ten-ke re sők nek, akik amo lyan fél -
szív vel be val la ni se me rik ké te -
lye i ket, tu dat lan sá gu kat meg an -
nál ke vés bé. Hát nem Jé zus ma ga
biz ta tott, hogy „ke res se tek, és ta lál -
tok”? Ha Pál mély meg győ ző dés -
sel val lot ta: „…nem szé gyel lem az
evan gé li u mot” (Róm 1,16), ak kor a
hit be li ké telyt és tu dat lan sá got
sem kell szé gyell ni, ha nem őszin -
tén meg lehet val la ni. Ahogy Ta -
más is tet te.

* * *

Zsi dó hall ga tók szá má ra is me rő -
sen csen gett, ha olyan út ról volt
szó, ame lyen men ni, jár ni kell. Ez
volt már a ré gi idők üze ne te is:
„Tart sá tok meg, és tel je sít sé tek azt,
amit Is te ne tek, az Úr, meg pa ran csolt
nek tek, ne tér je tek el at tól se jobb ra, se
bal ra. Min den ben azon az úton jár -
ja tok, ame lyet meg pa ran csolt Is te ne -
tek, az Úr…” (5Móz 5,32–33) Ezt
a pró fé tai üze ne tet is szí vé be vés -
te az em be rek nek: „Jól meg épí tett
út ja lesz, ame lyet szent út nak hív -
nak. Nem jár azon tisz tá ta lan, csak
az Úr né pe jár hat raj ta, bo lon dok
nem té ved nek rá.” (Ézs 35,8)

Jé zus te hát er re az is me ret re
épí tett. Ám a ket tő kö zött nagy el -
té rés van, mert míg az ószö vet sé gi
ta nács az úton já rást ta ná csol ja,
ad dig Jé zus ma gát ajánl ja egye dü li
út ként. Ta lán egy egy sze rű pél da
ér zé kel tet he ti ezt a kü lönb sé get.
Ide gen vá ros ban ke re sek egy ut -
cát, te ret stb. Meg kér de zek va la -
kit, hogy se gít sen. El ma gya ráz za,
ho gyan ju tok a kí vánt cél hoz, az -
tán to vább megy, mert föl tar tot -
tam. De le het sé ges egy má sik
meg ol dás is: va la ki meg hall gat ja
ké rdé se met, sem mit nem ma gya -
ráz, ha nem ezt mond ja: „Jöj jön
ve lem, el ve ze tem oda.”

Jé zus sem ma gya ráz ko dik Ta -
más nak, hogy így meg úgy jut hat
az Atyá hoz. Ha nem ké zen fog ja,
mert ő ma ga az Atyá hoz ve ze tő

út. Az ta lál ja meg az Atyát, aki ve -
le megy. Kü lön ben könnyen tér het
jobb ra vagy bal ra, ha ezt az aján la -
tot nem fo gad ja el. Az aján lat pe dig
még nyo ma té kot is kap mint egy fi -
gyel mez te tés ként: „…sen ki sem me -
het az Atyá hoz, csak is énál ta lam.”
(Jn 14,6) 

Min den más út ke re sés, bo lyon -
gás cél ta lan, el ve télt vál lal ko zás.
Aki Jé zus sal megy, ál ta la, az ő se -
gít sé gé vel jut hat el biz to san a cél -
hoz. Aki nem hoz zá jön, nem ta -
lál ja meg az Atyát, mert el té ved.

* * *

Igen fon tos, hogy Jé zus eb ben a
hely zet ben nem csak azt mond ja,
hogy ő az út – hoz zá te szi azt is,
hogy ő az igaz ság és az élet. E há rom

ké pet kár len ne ki ját sza ni egy más
el len vagy egy más tól füg get len va -
ló ság nak te kin te ni. Már a ré gi zsol -
tá ros is ket tőt együtt lá tott, ami kor
ezt kér te: „Ta níts en gem uta id ra,
Uram, hogy igaz sá god sze rint jár jak,
és tel jes szív vel fél jem ne ve det.”
(Zsolt 86,11) Az itt sze rep lő igaz -
ság szó je len té se mind a hé ber,
mind a gö rög nyelvben egyen lő a
meg bíz ha tó ság gal és hű ség gel. 

Aki te hát a Jé zus-utat jár ja, min -
den fenn tar tás nél kül rábíz hat ja

ma gát. Ak kor is, ami kor Jé zus ezt
ígé ri: „…ma gam mel lé vesz lek ti te -
ket, hogy ahol én va gyok, ott le gye tek
ti is.” (Jn 14,3) Aho vá pe dig ve le
ju tot tunk el, ott van az iga zi élet.
Új ra egy zsol tá ros hang ja vá lik itt
va ló ra: „Meg is mer te ted ve lem az élet
út ját, tel jes öröm van te ná lad…”
(Zsolt 16,11)

* * *

Aki Jé zus hoz sze gő dik, an nak ő
min de nek előtt az Atya meg is mer -
te té sét ígé ri. Nem ke ve sen ne vez -
ték már Jé zust ezért az Atya kép -
vi se lő jé nek, ki áb rá zo ló já nak. Ő
ugyan is nem va la mi ti tok za tos, al -
ki mis ta, misz ti kus is ten is me ret re
ve zet el, ha nem tu da to san mond ja
a ke re ső nek: „Aki en gem lát, lát ja

az Atyát.” Előt te pe dig így szól:
„Ha is mer né tek en gem, is mer né tek az
én Atyá mat is: mos tan tól fog va is me -
ri tek őt, és lát já tok őt.” (Jn 14,9.7)

Pél dá za ta i ban sok fé le kép pen
mu tat ta be ta nít vá nya i nak a sze re -
tő, meg bo csá tó, ke gyel mes Atyát.
Mind ezek a ké pek mint egy gyűj -
tő len csé ben fut nak össze ben ne
ma gá ban. Egye dül ő tes te sí ti meg
ha mi sí tat la nul ezt a mennyei
Atyát, ahogy er ről az evan gé lis ta
már ko ráb ban is bi zony sá got tett:

„Is tent so ha sen ki sem lát ta: az egy -
szü lött Is ten, aki az Atya ke be lén
van, az je len tet te ki őt.” (Jn 1,18)

* * *

Ami kor Jé zus ma gát út nak ne ve -
zi, nem hagy két sé get afe lől, hogy
ez az út szen ve dé sen és ha lá lon
ke resz tül ve zet el cél já hoz. Ezt
nem csak hogy nem ta gad ta le ta -
nít vá nyai előtt, hanem is mé tel ten
pró bál ta meg sze ret tet ni ve lük ezt
a ne héz gon do la tot. Hogy ezt a ta -
nít vá nyok so ha nem akar ták meg -
ér te ni, az ma radt a mi szo mo rú
örök sé günk. Má ig ta nács ta lan ko -
dunk azon, hogy mi ért kel lett en -
nek az olyan jól in dult is te ni meg -
vál tó terv nek ilyen ked ve zőt len,
sőt ha lá los for du la tot ven nie. 

Lu ther ezt „a ke reszt bot rá nyá -
nak” ne vez te Pál apos tol nyo mán
(1Kor 1,23). 

Még is ez a ke reszt az egyet len
re mény sé günk, ame lyen ke resz -
tül át ve zet az „út-Jé zus”, aki az
igaz ság és az élet. In nen lesz ért -
he tő, hogy hí res sze re tet him nu -
szá ban Pál apos tol er ről be szél:
nem a mi sze re te tünk ről, ha nem a
Krisz tu sé ról, és azt ne ve zi a „leg -
ki vá lóbb út nak” (1Kor 12,31). 

Gé mes Ist ván

A la i kus mun ka társ-kép zés pers pek tí vái
az er dé lyi evan gé li kus egy ház ban
Rend ha gyó ta lál ko zó ra ke rült sor no vem ber 15-én az er dé lyi Apá cán,
ami kor ma gyar or szá gi ven dé gek és a Bras sói Egy ház me gye lel ké szei,
fel ügye lői és mun ka tár sai gyűl tek össze mun ka társ kép zés re. „Egye -
dül nem megy” – fo gal maz ta meg nyi tó áhí ta tá ban D. Sze bik Im re, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott püs pö ke, a Ma -
gyar or szá gon már jól műkö dő la i kus mun ka társ-kép zés ve ze tő je a nap
alap gon do la tát és a kép zés ki in du ló pont ját. 

ÚT, UTAK A BIB LI Á BAN 

„A leg ki vá lóbb út”
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Ez út tal Gu lyás Már ta lel kész nőt,
fi a ta lon el hunyt ko ráb bi lel ké -
szünk, Gu lyás Kor nél öz ve gyét
küld te hoz zánk, aki fél ál lá sa mel -
lett, cse kély ho no rá ri u mért –
csak költ sé gei té rí té sé ért –, de
tel jes ak ti vi tás sal el vál lal ta a
szol gá la tot. 

Be ik ta tá sa után új ra in dult a
gyü le ke ze ti élet. Az el öre ge dett,
be te ges gyü le ke zet ből fel épült
egy di na mi kus, lét szá má ban is

meg gya ra po dott kö zös ség, sok fi -
a tal lal, gyer mek kel. 

Gyü le ke ze tünk hír adó ja a meg -
szo kott fej léc cel pos tai úton vagy
e-mai len min den ki hez el jut. Idő -
köz ben sa ját hon la punk is szü le -
tett, ahol min dig min den ak tu á lis
in for má ció meg ta lál ha tó.

Is ten tisz te le ti al kal ma ink be -
osz tá sa a szük ség hely zet ben né mi
„meg al ku vást” igé nyel: pén tek es -
té re is, szom bat dél után ra is ke rül -
tek idő pon tok, ami töb bek nek
meg ne he zí ti a rész vé telt. És még is!
Át él jük a hoz zánk szó ló pré di ká ci -
ó kat, me lyek bib li ai ta ní tá sok min -
den na pi éle tünk re adap tál va. El -
visszük lel künk ben a ta nul sá got, a
bi zo dal mat és az ol dó dást, Is ten
hoz zánk va ló ke gyel mét.

A tisz te le tes asszony ma ga zon -
go rá zik, ha kell, még a key board ját is
vi szi, és ve ze ti bi zony ta lan, de fel -
sza ba dí tó ének lé sün ket. Meg szó -
lal nak, éne kel nek a gyer me kek,
aki ket ak tív fi a ta lok ta ní ta nak be.
A köl ni is ten tisz te let utáni nép sze -
rű ifi fog lal ko zá so kon nö vek szik a

fi a ta lok szá ma. Ők je len tik a jö vőt:
itt dol go zók, ta nu lók, há zas pá rok,
ven dé ge ik, akik meg ta lál ták az utat
az egy ház hoz. 

A jú ni u si ün ne pi is ten tisz te le -
ten négy fi a tal fel nőtt tett kon fir -
má ci ói fo ga dal mat, így im már kö -
zénk tar toz nak, kö zöt tünk nye rik
el a Jó is ten gon dos ko dá sát. Or go -
na szó mel lett, gyer tyák fé nyé ben
hall gat ta a gyü le ke zet a kon fir má -
ci ói igé ket. 

Meg ha tot tan gon dol tunk a ma -
gyar or szá gi po li ti kai el nyo más ide -
jén nem kí vá na tos kon fir má ci ók ra.
Ez a mi ge ne rá ci ónk nak és gyer me -
ke ink nek volt a sor sa: kény sze rí -
tett ate iz mus ban és val lás ta lan ság -
ban él ni, ami kor az em be rek nél kü -
löz ték az ige ere jét. Az ige azon ban

erő sebb nek bi zo nyult min den nél.
A mi gyü le ke ze tünk most elő ször
fo gad ta be új, hi tük ben meg erő sí -
tett tag ja it. 

Meg újult a pres bi té ri um is, de a
ré gi ek lel kes és hű sé ges tá mo ga tá sa
is se gí ti lel kész asszo nyunk cso dá -
lat ra mél tó, tö ret len mun ká ját. Be -

ne dek Gá bor ku rá to runk ko rá ra va ló
te kin tet tel vissza vo nult, még is je -
len van moz gó sí tó ere jé vel és ta -
pasz ta la tá val. Funk ci ó ját Rohrs dor -
fer Klaus vet te át, aki mun ká ja mel -
lett – min den ne héz ség el le né re
(te rem hi ány, szét szórt ság, kom -
mu ni ká ci ós prob lé mák) – jól kép -
vi se li gyü le ke ze tün ket a né met
egy ház nál is. 

Lel kész nőnk új, rej tett erő ket hí -
vott a pres bi té ri um ba, és igen meg -
be csü li a ré gi e ket is, akik kö zül töb -
ben év ti ze dek ben mér he tő időt
szol gál tak, és akik nél kül nem él tük
vol na át a ne héz idő ket. 

Min den pré di ká ló he lyen van -
nak sta bil erők, akik ma guk is
nagy ak ti vi tás sal, de em be rek mo -
bi li zá lá sá val is se gí tik az ün nep si -
ke rét. Sok ked ves hí vő se gít a te -
rem elő ké szí té sé ben, a be teg lá to -
ga tás ban, az öre gek fu va ro zá sá -
ban, a sze re tet ven dég ség meg -
szer ve zé sé ben. 

Az idő köz ben meg ala kult, nyolc
ma gyar gyü le ke ze tet ma gá ban fog -
la ló Né met or szá gi Ma gyar Aj kú
Pro tes táns Gyü le ke ze tek Szö vet -
sé ge Egye sü let se gít sé gé vel –
mely nek ter mé sze te sen tag jai va -
gyunk – anya gi hely ze tünk va la -
me lyest kon szo li dá ló dott. Ez
adott le he tő sé get egy sze rény gyü -
le ke ze ti központ bér lé sé re is, ahol
iro dai mun ka vé gez he tő, és tá rol -
hat juk a do ku men tu mo kat, meg -
tart hat juk a szer tar tá so kat elő ké -
szí tő meg be szé lé se ket, va la mint
pres bi te ri gyű lés, ifi fog lal ko zás
stb. szer vez he tő ne héz kes te rem -
egyez te tés nél kül. 

A ka to li kus gyü le ke zet tel is ak -
tí van együtt mű kö dünk. Az öku -
me ni kus női vi lág ima na pot már
két szer is kö zö sen ün ne pel tük él -
ményt nyúj tó es té ken, az il le tő or -
szág éte le i vel-ita la i val, meg tár -
gyal va, mi lyen prob lé mák kal kell
ott szem be néz ni ük a nők nek.

A gyü le ke zet nem csak az is ten -
tisz te le te ket lá to gat ja: ta lán nyolc-
tíz kö zös ki rán du lá son is ta lál koz -
tak ki sebb-na gyobb cso por tok.
A részt ve vők nek ér de kes él mé -
nyek ben le he tett ré szük: bib li ai té -
má jú pa no rá ma ki ál lí tást te kin tet tek
meg Nij megen ben, meg lá to gat ták a
hí res, mo dern épí té sű Arp Mú ze u -
mot Re ma gen ben, meg cso dál ták
Ke u ken hof tu li pán ja it, de lát ták
Zons kö zép ko ri vá ro sát, va la mint az
Ahr völ gyé ben el te rü lő bor vi dé ket
is, hogy csak né há nyat em lít sek…

A ka rá cso nyi is ten tisz te le tek és
a nagy si ke rű gyü le ke ze ti na pok –
ahol a részt ve vők nagy szá ma mi -
att leg utóbb hely hi ány volt – se gí -
tik a gyü le ke zet fej lő dé sét és új já -
szü le té sét. 

Mind eh hez az anya gi tá mo ga tást
2013 óta a Né met or szá gi Protes -
táns Egy ház tól (EKD) és a két ma -
gyar pro tes táns egy ház tól kap tuk a
fen tebb em lí tett egye sü le ten ke -
resz tül. Je len tős emel lett az ado -
mány gyűj tés is, amely azon ban
nem ter vez he tő. 

Le gyen lel kész nőnk mun ká ján
és gyü le ke ze tün kön to vább ra is Is -
ten ál dá sa!
Dr. Sturz-Ko rit sánsz ky Sá ra,

a Raj na–Veszt fá li ai Ma gyar 
Pro tes táns Gyü le ke zet pres bi tere

A Jó zsef-le gen da már ki ke re ke dik és va ló ság gal meg ele ve -
ne dik hí res, szám ta lan ki adás ban meg je lent ba rokk nép -
köny vünk, a Ma ku la nél kül va ló tü kör elő adá sá ban: „Ő leg -
di cső sé ge sebb nem zet bül szár ma zott, mert az ő nem ze té -
ből ném ellyek pát ri ár kák, ném ellyek ki rá lyok, ném ellyek
pró fé ták, ném ellyek pa pok vol tak és na gyobb ré szént is te -
nes szent em be rek. 

Hogy pe dig Szent Jó zsef ács volt, az nem tör tént sze -
gény sé ge mi att, ha nem ma ga aka rat já bul, mi vel e vi lág gaz -
dag sá gát, di cső sé gét sem mi nek tar tot ta, és in kább akar ta
tisz tes sé ges mun ká ban ma gát fog lal ni, hogy sem he nyé lés -

ben éle tét töl te ni. Szent Jó zsef a pát ri ár kák bi zo dal ma volt
és több di cső sé get, tisz te le tet vet tek őtő le, hogy sem ő vett
tö lök. 

Ami a tes tet il le ti, Szent Jó zsef leg szebb és éke sebb volt
az em be rek fi ai kö zött, mi vel oly ki rá lyi nem zet bül szár ma -
zott, és az em be rek kö zött leg éke sebb nek kel lett je gye sül
adat ni, mind lel ké ben, mind tes té ben hoz zá ha son ló nak
kel lett len ni. Azért őfe lő le úgy van meg ír va, hogy tisz ta
szűz fér fiú volt. Be szé dé ben sze rel me tes, cse le ke de te i ben
mér ték le tes, tár sal ko dá sá ban nyá jas, se rény sé gé ben, áb rá -
zat já ban, sza vá ban, cse le ke de ti ben, haj lan dó sá gi ban, ked -

ves ség ben, nyá jas ság ban Krisz tus hoz és az ő any já hoz min -
de nek ben ha son ló. Ez fér fiú rul mél tán mond hat ni azt, kit
Dá vid Krisz tus rul pró fé tál; min den em be rek fi ai fö lött
ékes vagy, ki ön te tett a ma laszt a te aja kid ban és meg ál dott
az Úr örök ké.” 

Rész let a Ma ku la nél kül va ló tü kör cí mű könyv ből (Nagy szom -
bat, 1712). A fen ti idé zet Bá lint Sán dor Ün ne pi ka len dá ri um – 
A Má ria-ün ne pek és je le sebb na pok ha zai és kö zép-eu ró pai ha -
gyo mány vi lá gá ból cí mű kö te té ben (Szent Ist ván Tár su lat, Bu -
da pest, 1977) ol vas ha tó.

„Ő leg di cső sé ge sebb nem zet bül szár ma zott…”

A Raj na–Veszt fá li ai Ma gyar 
Pro tes táns Gyü le ke zet két éve
Amint az Úti társ 2012/4. – au gusz tu si – szá má ban e so rok író ja Még is
élünk cím mel be szá molt ró la, lel ki pász to runk, Gábry Sán dor 2011.
szep tem be ri nyug ál lo mány ba vo nu lá sá val egy idő re meg szűnt a két
tar to má nyi egy ház ál tal ad dig fi nan szí ro zott ma gyar evan gé li kus lel -
ké szi ál lás. Ez zel gyü le ke ze tünk el vesz tet te azt a bá zist, mely több
mint öt ven éves fenn ál lá sa alatt alap já ul szol gált. Úgy érez tük, nincs
to vább. De Is ten más hogy gon dol ta!
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– Mi a sze re pe Jó zsef nek a Bib li á ban?
– Jé zus gyer mek ség tör té ne té ben
ta lál ko zunk Jó zsef fel mint Jé zus
ap já val. Az evan gé li u mok ban ta -
lál ha tó nem zet sé gi táb lá zat vagy
ge nea ló gia, amely vé gig kí sé ri Jé -
zust Dá vid csa lád ján át Áb ra há -
mig, majd vé gül az el ső em be rig,
Ádá mig, Jó zsef fel me nő it tar tal -
maz za. Jé zus így raj ta ke resz tül
tud ja be tel je sí te ni azo kat az ígé re -
te ket, ame lyek a Mes si ás sal kap -
cso la to sak; hogy a Mes si ás Dá vid
há zá ból va ló lesz. 

A bib li ai tör té net ben Má ria már
vá ran dós, ami kor Jó zsef és ő össze -
há za sod nak. A zsi dó szo ká sok sze -
rint már az ön ma gá ban prob lé mát
je lent, ha a meny asszony gyer me -
ket vár a je gyes ség alatt. Jo gi és
anya gi bo nyo dal mak hoz ve ze tett
az anyai csa lád és a vő le gény kö -
zött. De tud juk, hogy itt nem ez
tör tént, mert egy an gyal azt mond -
ta Jó zsef nek: „…ne félj ma gad hoz
ven ni fe le sé ge det, Má ri át…”

Jó zsef ez zel el fo gad ja a mag za tot
is. Ez egy adop tá ció. Sa já tos pár hu -
zam ba ál lít ha tó az zal a fi ú vá fo ga -
dás sal, ami kor Is ten ki nyil vá nít ja az
ő ki vá lasz tott ki rá lyá nak, az ural ko -
dó nak az adop tá lást. „Ki hir de tem az
Úr vég zé sét, ezt mond ta ne kem: Az én
fi am vagy! Fi am má fo gad ta lak ma té -
ged! Kérd tő lem, és ne ked adom örök sé -
gül a né pe ket, bir to kul a föld ke rek sé get”
– ol vas ha tó a 2. zsol tár ban. Jó zsef is
így tesz, el is me ri fi á nak Jé zust, és
ami az övé, az fi áé lesz.

– Ez zel a lé pé sé vel mit vál lalt ma -
gá ra?

– A bi zony ta lant, azt a nagy
kér dést, hogy va jon a gyer me ke
ki cso da is va ló já ban. Nem tud ni,
mit me sélt el ne ki Má ria az an gya -
li üd vöz let ből, a gyer mek ígé re té -
ből, mert a Bib lia és az evan gé li u -
mok csak azo kat a rész le te ket tar -
tal maz zák, amelyeket a szent írók,
az evan gé lis ták fon tos nak tar tot -
tak kö zöl ni. Fel te he tő en Má ria
nem is pon to san ér ti, mi tör té nik
ve le, mi az a nagy fe le lős ség, amit
ma gá ra vál lalt. Az vi szont bi zo -
nyos, hogy Jó zsef már tud ja, ér ti,
hogy va la mi bi zony ta lant vál lal
ma gá ra a kis ded del. 

Az evan gé li um ból ki de rül, hogy
szá má ra el ső sor ban nem a Má ri á -
val va ló be szél ge tés volt meg ha tá -
ro zó, ha nem az an gyal lal va ló sze -
mé lyes ta lál ko zá sa győz te meg ar -
ról, hogy vál lal nia kell Má ri át és
gyer me két. Az an gyal így szólt
hoz zá: „Jó zsef, Dá vid fia, ne félj ma -
gad hoz ven ni fe le sé ge det, Má ri át,
mert ami ben ne fo gant, az a Szent lé -
lek től van. Fi út fog szül ni, akit ne -
vezz el Jé zus nak, mert ő sza ba dít ja
meg né pét bű ne i ből.” (Mt 1,20–21)

– A ka rá cso nyi tör té net ben és Jó -
zsef éle té ben több ször is nagy sze re pet
ját sza nak az an gya lok.

– Az an gya lok Is ten kül döt tei,
üze ne tet ad nak át. Elő ször Za ka ri -
ás nak je le nik meg an gyal, és ígé ri
meg a gyer mek szü le té sét, az után
Má ri á nak, majd Jó zsef nek, és vé -
gül a pász to rok nak tű nik elő. Jó zse -
fet ké sőbb is mét an gyal győ zi meg
– a nap ke le ti böl csek lá to ga tá sa
után – ar ról, hogy me ne kül je nek
Bet le hem ből, mert ha lál ra fog ják
ke res ni a gyer me ket. Ezért men -
nek Egyip tom ba. 

Eb ből a tör té net ből is ki de rül Jó -
zsef csa lád fői mi vol ta, az, hogy ő
moz gat ja a szá la kat; ahogy ak kor

is, ami kor szin tén mi at ta kell Jé zus
szü le té se előtt nem sok kal a ga li le ai
Ná zá ret ből Bet le hem be in dul ni az
Au gus tus csá szár ál tal el ren delt
össze írás ra. Ugyan is a Dá vid há zá -
hoz és nem zet sé gé hez tar to zó Jó -
zsef jú de ai, Bet le hem kör nyé ki
szár ma zá sú volt, ezért kel lett oda
ma gá val vin nie az egész csa lá dot.

Vé gül megint csak Jó zsef az, aki -
nek an gyal tu dó sít ar ról, hogy most
már vissza tér het nek Ná zá ret be,
„mert meg hal tak azok, akik a gyer mek
éle té re tör tek” (Mt 2,20).

– Mi an nak a je len tő sé ge, hogy Jó -
zsef ről ott ír nak utol já ra a Bib li á ban,
ami kor szü lei Jé zust ke re sik, akit meg -
ta lál nak a temp lom ban? Jé zus ek kor
ezt mond ja ne kik: „Nem tud tá tok,
hogy az én Atyám há zá ban kell len -
nem?” (Lk 2,49)

– Jé zus ek kor ti zen két éves, ami
meg ha tá ro zó kor a zsi dó fi úk éle -
té ben, ek kor vál nak a kö zös ség
tel jes jo gú tag ja i vá. Mi, pro tes tán -
sok ezt úgy hív juk, kon fir má ció, a
zsi dó ság bár-mic va ként em le ge ti,
ami szó sze rin ti for dí tás ban azt je -
len ti, „a tör vény fia” vagy „a pa -
ran cso lat fia”. A val lá si kö zös ség -
be va ló be fo ga dás gya kor la ta ként
a fi ú kat a bár-mic va szer tar tás so -
rán elő ször hív ják fel a Tó ra ol va -
sá sá hoz, és et től kezd ve részt ve -
het nek fel ol va só ként a zsi na gó gai
szer tar tá so kon. 

Ér de kes, hogy nem csak Jó zsef
nem sze re pel ez után a tör té net
után a Bib li á ban, ha nem Jé zus ról
sem hal lunk ti zen két éves ko ra
után so ká ig. Egé szen ad dig nem ol -
va sunk ró la új ból, amíg har minc -
éves nem lesz. Nem tud ni, mi tör -
tént ve le az el telt ti zen nyolc esz -
ten dő alatt. Ami fel té te lez he tő –
ar gu men tum ex si lent io, vagy is
hall ga tás ból va ló ér ve lés nyo mán –,
hogy Jó zsef már nem él, ami kor Jé -
zus el kez di há rom éves szol gá la tát.

– Mi ért ta lál koz ha tunk Jó zsef fel
mind össze ki lenc szer az evan gé li u -
mok ban?

– Ne héz meg ma gya ráz ni a mi ér -
tet, meg mon da ni, mi mi ért nem ke -
rült be le a Bib li á ba. Na gyon sok
min den ről nem tu dó sí ta nak sem az
evan gé li u mok, sem ké sőb bi ira tok.
Va ló szí nű leg Jó zsef csak eze ken a
pon to kon fon tos a jé zu si tör té net
szem pont já ból. Sze mé lye azért
nagy je len tő sé gű, mert Jé zus mel -
let te nő fel, aho gyan az evan gé li u -
mok ban né há nyan hi vat koz nak is
ar ra, hogy ő Jó zsef nek, az ács nak a
fia, ezért is me rik. Va ló szí nű, hogy
Jé zus is ki ta nul ja az ács mes ter sé get
– ami ak ko ri ban meg be csült szak -

ma volt –, mert az el ső szü lött fiú
ak ko ri ban min dig to vább vit te az
apa hi va tá sát, fel ada tát. 

Te hát Jó zsef sze re pe egy fe lől an -
nak a kö zeg nek a biz to sí tá sa, ami -
ben Jé zus fel nő, más fe lől, teo ló gi a -
i lag meg kö ze lít ve, azért lé nye ges,
mert le szár ma zás ré vén a dá vi di
Mes si ás-mi vol tot is biz to sít ja. 

Ez nem je len ti azt, amit so kan
pon to san emi att két ség be is von -
nak, hogy Jé zus nem zsi dó volt. Hi -
szen Má ria lé vi ta szár ma zá sú, Lévi
tör zsé ből va ló, vagy is ő is egy ki -
tün te tett csa lád hoz tar to zott Iz ra e -
len be lül. Így a pro tes táns teo ló gi á -
ban meg fo gal ma zott Jé zus hár mas
tisz te kö zül ket tő az em be ri ke re -
tek kö zött is meg va ló sul. A ki rá lyi
tiszt Jó zsef ré vén, a pa pi tiszt Má -
ria ré vén.

– Jé zus nak volt szük sé ge föl di
apá ra?

– Nyil ván va ló, mi vel mi vall juk
Krisz tus va ló di em ber vol tát is,
amint az evan gé li u mok és a pá li le -
ve lek egy ér tel mű en le ír ják. Mi u -
tán Jé zus va ló di em ber is volt, ah -
hoz, hogy tel jes, nor má lis éle tet
tud jon él ni, csa lád ban kel lett fel -
nő nie, ami hez ér te lem sze rű en apá -
ra is szük sé ge volt. Ön ma gá ban a
mennyei Atya, bár mi lyen fur csán
hang zik is, nem „tud ta” a föl di apai
lét min den as pek tu sát be töl te ni
még Jé zus éle té ben sem. Amíg Jé -
zus fel nem nőtt annyi ra, hogy el -
ér jen az em be ri lel ki, szel le mi és
tes ti fej lő dés olyan fo ká ra, ami kor
már ön ál ló an tu dott lé tez ni, ad dig
kel lett, hogy le gyen mel let te egy
föl di apa is. 

Ami kor Jó zsef utol já ra sze re pel
a Bib li á ban – ahogy már volt ró la
szó –, Jé zus csak ti zen két éves.
Ek kor, bár val lá si ér te lem ben
nagy ko rú vá vált, sze mé lyi sé ge
még sem tel je sen érett még. Nem
is mert, hogy et től kezd ve csak a
Mennye i re ha gyat ko zott vol na.
Ez a tör té net, ahogy ke re sik Jé -
zust, a szü lői ag gó dás meg nyil vá -
nu lá sa, ugyan ak kor az is meg mu -
tat ko zik, hogy Jé zus nem csu pán
hoz zá juk tar to zik, de et től még a
ne ve lé se, az el tar tá sa to vább ra is
rá juk há rul. Jé zus utol só há rom
évé ben Má ri át is mét lát juk ag gó -
dó szü lő ként, s ha Jó zsef élt vol na,
nyil ván ő is meg je lent vol na mel -
let te is mét, ezért is gon dol hat juk,
hogy ek ko rra már meg halt.

– Jó zsef apa sze re pe mit ta nít ne -
künk?

– Azt, hogy cse le ke de te i ben,
dön té se i ben fi gyel Is ten re. Na -
gyon lé nye ges, hogy azok ban a
dön té sek ben, ami ket meg kell hoz -
nia a csa lád já val kap cso lat ban,
nem csak a sa ját fé lel me i re, gon do -
la ta i ra ha gyat ko zik, ha nem rá me ri
bíz ni ma gát Is ten re és az ő üze ne -
té re, tör tén jen an nak ki nyi lat koz -
ta tá sa bár mi lyen mó don. Jó zsef
vál ság hely ze te is na gyon fon tos
üze ne tet hor doz. Ha va la ki egy
kap cso lat ban vá rat la nul az zal ta lál -
ja ma gát szem be, hogy ter hes a ba -
rát nő je vagy meny asszo nya, az a
mai na pig krí zis szi tu á ció. Jó zsef
ek kor sem a könnyeb bik meg ol -
dást vá laszt ja, nem mond ja azt,
hogy oldd meg a prob lé mád, én ki -
lé pek a kap cso lat ból, ha nem a sa -
ját, ben ső fé lel mei el le né re is hall -
gat az is te ni meg szó la lás ra. 

A mai vi lág ban, bár nem fel tét -
le nül az égi an gya lok ál tal ka punk
is te ni üze ne tet, le het nek olyan
„an gya la ink” a kör nye ze tünk ben
élő em be rek kö zött, aki ken ke -
resz tül és igé jén ke resz tül meg
tud szó lí ta ni min ket is az Úr, és
fe le lős ség vál la lás ra hív csa lá dun -
kért, sze ret te in kért.

Ko váts An na má ria

Az in ter jú ere de ti leg a Re for matus.hu
hon la pon je lent meg.

RE MÉ NYIK SÁN DOR

Jó zsef, az ács, az Is ten nel be szél
Ma gas sá gos, 
Te tu dod: ne héz ez az apa ság,
Amit az én sze gény vál lam ra tet tél. 
Ap ja vol nék, – és még sem az va gyok.
Ez a gyer mek… ha sze mé be te kin tek,
Ben ne ra gyog nak nap, hold, csil la gok.
Any ja sze mei s a Te sze me id, 
Is te nem, a Te sze me id azok.
Gyö nyö rű sé ges és ször nyű sze mek,
Oly is me rő sek, s oly ide ge nek…
Ez az ács-mű hely… ezek a for gá csok… 
Mit te het tem ér te?… mit te he tek?
Én ta ní tot tam fog ni a szer szá mot, 
Még is rá fog ják majd a ka la pá csot.
Úgy fé lek: mi lesz?
Most is ki tud ja, mer re kó bo rog, 
Te kin te té től tü zet fog a mű hely, 
Tü zet a vi lág, s egy szer el lo bog. 
Ó, jó volt vé le Egyip tom ba fut ni 
S az után is óv ni a lép te it,
Fel a temp lo mig, Je ru zsá le mig, 
Míg egy szer el ma radt…
Ó, jó volt, míg pa rá nyi ró zsa uj ja
Bor zol ta szür kü lő sza kál la mat,
Ezüst nyo mot ha gyott már ak kor is,
Ko moly nyo mot pa rá nyi ró zsa uj ja.
S most olyan más az út ja…
Ve zet ném és Ő ve zet en ge met.
Csak azt tu dom, a Te uta don jár,
Ma gas sá gos,
De ki tud ja a Te ös vé nye det?
Te vagy az aty ja, – én sen ki va gyok,
Az Evan gé li um ban hall ga tok,
S hall gat ró lam az Evan gé li um.

A na pok ban az elekt ro ni kus pos ta -
lá dám ban a kö vet ke ző – meg le he -
tő sen terjengős tár gyú – e-ma il re
buk kan tam: „Gyer tya gyúj tós, sza -
lon cu kor-zi ze gős, mé zes ka lács-ro -
pog ta tós, be szél ge tős, csil lag szó -
rós, meg hitt ka rá csonyt kí vá nunk!”

A jó kí ván sá got ugyan nem ki zá -
ró lag ne kem cí mez ték, de nem is a
klasszi kus ér te lem ben vett le vél sze -
mét tel volt dol gom, mert egy olyan
ját szó ház hír le ve le kez dő dött így,
mely ben – kis gyer me kes édes anya
lé vén – hellyel-köz zel meg for dul -
tam már. Eb ből ki fo lyó lag fel ke rül -
tem egy olyan lis tá ra, mely nek cím -
zett jei né hány ha von ta e-mail for -
má já ban kü lön bö ző gyer mek prog -
ram-aján ló kat kap nak.

No ha ka rá csony kö ze led té vel
meg szok hat tuk már, hogy min den
az ér zé ke ink re akar hat ni – leg in -
kább a kü lön bö ző hir de té sek –, ez
va la hogy még is sok volt az in ger kü -
szö böm nek. Ki csit job ban ki ve séz -
ve a hat té tel ből ál ló jó kí ván sá got,
úgy érez tem, egyet len olyan ele me
van a fel so ro lás nak, ame lyik re va -
ló ban én is min den nél job ban vá -
gyom, ha er ről az ün nep ről van szó:
a ka rá csony le gyen be szél ge tős. Ez
va ló ban fon tos. Hogy le gyen ki vel
be szél get ni. De ami ta lán még en -
nél is fon to sabb: le gyen mi ről be -
szél get ni.

De lás suk csak a töb bit! Na jó –
gon dol tam ma gam ban –, le gyen
meg hitt. Az sem utol só szem pont.
De mi is az, hogy meg hitt? Kel le -
mes? Jól eső? Idil li? Ben ső sé ges?
Ezek mind ne he zen meg fog ha tó ki -
fe je zé sek, min dig egy adott pil la -
nat ban dől el, hogy va la mit meg -
hitt nek ér zünk-e, vagy sem. De
két ség te le nül: a ka rá csony ak kor
szép, ha meg hitt.

A prob lé má im leg in kább itt kez -
dőd tek. „Sza lon cu kor-zi ze gős”?
„Mé zes ka lács-ro pog ta tós”? „Csil -
lag szó rós”? Va ló ban fon tos dol gok
len né nek ezek? Né ha ar ra gon do -
lok, hogy ta lán ak kor len ne sok kal

iga zibb a ka rá csony, ha mind eze ket
el hagy nánk. Ha min dent le csu pa -
szí ta nánk egy szer – leg alább egy -
szer. Túl sok a máz, amely rá ra kó -
dott az ün nep re. 

Könnyű len ne most az zal a köz -
ked velt frá zis sal ér vel ni, hogy „a
ka rá csony mennyi re pro fán lett,
mennyi re csak az üz let ről és a
szem fény vesz tés ről szól”, de azt
hi szem, túl sá go san le egy sze rű sí tő
len nék, ha ezt ten ném. Meg győ ző -
dé sem, hogy mind nyá junk nak, hí -
vők nek és nem hí vők nek, jó len ne
egy szer le csu pa szí ta ni az ün ne pet.
Min den fé le máz nél kül ar ra gon -
dol ni, ami a ka rá csony lé nye ge. Ha
ezt meg ten nénk, ak kor jön ne elő
csak iga zán a ke resz té nyek és a nem
ke resz té nyek kö zöt ti kü lönb ség.
Az, ami egyéb ként is kü lönb ség hí -
vő és nem hí vő kö zött. 

A nem ke resz tény em ber szá má -
ra ka rá csony – az előbb em lí tett
„máz” nél kül – iga zi, az em be rek
kö zöt ti sze re tet ün ne pe le het ne.
Nagy kincs len ne már en nek a meg -
ta pasz ta lá sa is. De ne künk, ke resz -
té nyek nek meg ada tott az az ál dás,
hogy en nél sok kal komp le xeb ben is
meg él hes sünk va la mit: a sze re tet
ün ne pét a ma ga tel jes sé gé ben. Is ten
hoz zánk va ló sze re te tét, amely ab -
ban nyil vá nul meg, hogy el küld te
Fi át a mi vált sá gunk ra; de ab ban is,
hogy át él het jük azok nak a pil la na -
tok nak a cso dá ját, ami kor ké pe sek
va gyunk egy mást va ló ban, iga zán,
akár fel té tel nél kül is sze ret ni. 

Ak kor va jon nincs is szük ség
gyer tya gyúj tás ra, mé zes ka lács ra és
egye bek re?

Szó sincs ró la. De ha egy szer
tény leg si ke rül ne el jut ni az ün nep
mag já hoz, ak kor ta lán könnyeb -
ben, el lent mon dás men te seb ben
tud nánk vi szo nyul ni a „kel lé kek -
hez” is. Mert ak kor mind ezek tény -
leg csak ele mei len né nek egy olyan
dísz let nek, amely előtt sok kal fon -
to sabb dol gok tör tén nek…

Szűcs Pet ra

Sza lon cu kor-zi ze gés
vs. ka rá cso nyi idill?

Jé zus föl di ap ja
Be szél ge tés Zsen gel lér Jó zsef teo ló gus pro fesszor ral

A ka rá cso nyi tör té net hát tér ben meg hú zó dó fi gu rá ja, még is na gyon
fon tos sze rep lő je Jó zsef. Jé zus ap ja ként, csa lád fő ként több ször ő moz -
gat ja a szá la kat – mond ja Zsen gel lér Jó zsef. A Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak dé kán já val ar ról be szél get tünk,
mit le het tud ni Jó zsef sze mé lyé ről.
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BER LIN, NÉ MET OR SZÁG. Az or -
szág ban 300 ezer hor vát emig ráns
él, leg több jük ró mai ka to li kus. 95
gyü le ke zet ben 87 lel kész, 58 gyü -
le ke ze ti mun kás és 45 egy ház köz -
sé gi tiszt vi se lő gon doz za őket.

BÁ ZEL, SVÁJC. Kö zel száz, af ri -
kai be ván dor lók kö zött dol go zó
af ri kai egy ház van az or szág ban.
Kö zü lük 33 fran cia nyel vű, a töb -
bi vagy va la me lyik tör zsi nyel vet,
vagy a sváj ci né met nyelv já rást
hasz nál ja. Az af ri ka i ak leg több je
nem be ván dor ló nak, ha nem
misszi ói gyü le ke zet hez tar to zó -
nak tud ja ma gát, az zal a nyil ván -
va ló cél zat tal, hogy „lel ket le hel -
je nek” az el er nyedt sváj ci ke resz -
tény ség be.

WA SHING TON, EGYE SÜLT ÁL LA MOK.
Az Ame ri kai Lu the rá nus Egy ház
éle sen til ta ko zott a la tin-ame ri kai
or szá gok ból a me xi kói ha tá ron át
be szö kött, kí sé ret nél kü li kis ko rú ak
erő sza kos vissza to lon co lá sa el len.
Ta valy ok tó ber óta 57 ezer ilyen
gyer me ket fog tak el az ame ri kai ha -
tó sá gok. 16 ezer ér ke zett Hon du ras -
ból, 14 ezer Gua te ma lá ból és 13 ezer
El Sal va dor ból. Leg több jü ket sa ját
szü le ik „me ne kí tik”, így akar va
meg men te ni őket bi zony ta lan köz -
biz ton sá gú ha zá juk ból. Az egy ház
be fo ga dó szü lő-ke re ső és gon do zó
szol gá la tot vál lal, hogy se gít sen a ki -
uta sí tan dó kon.

BUNJ, DÉL-SZU DÁN. Au gusz tus -
ban egy se gély szer ve zet öt női al -
kal ma zott ját öl ték meg a ter ro ris -
ták a to vább ra is bel ső har cok dúl -
ta új ál lam ban. Ri va li zá ló tör zsi
ban dák ne he zí tik to vább a sze -
gény ség től és éhe zés től meg nyo -
mo rí tott la kos ság éle tét.

BAD SOD EN, NÉ MET OR SZÁG. 1950-
től 2,3 mil lió né met szár ma zá sú be -
ván dor ló özön lött be a Szov jet uni -
ó ból az or szág ba. Tár sa dal mi in teg -
rá ci ó juk ál ta lá ban ne héznek bi zo -
nyult. Leg több jük még most is ide -
ge nül ér zi ma gát. Sa ját gyü le ke ze -

te ik igye kez nek lel ki ott hont nyúj -
ta ni ne kik, mert a he lyi gyü le ke ze -
tek ide ge nek szá muk ra. Ezek nek
az „orosz-né me tek nek” a fe le
evan gé li kus, 25%-a ró mai ka to li -
kus és 15%-a sza bad egy há zi (pün -
kös dis ta).

YA O UN DÉ, KA ME RUN. Isz lám
ter ro ris ták el ra bol ták és meg öl ték
az észak-ka me ru ni Bar ga ram ból
Je an Mar cel Kes ve re evan gé li kus
lel készt. El rab lá sát kö ve tő en to -
váb bi har minc öt hí vőt le mé szá -
rol tak. A szom szé dos Csád és Kö -
zép-af ri kai Köz tár sa ság te rü le té -
ről egy re in kább át csap a ter ro riz -
mus az ed dig bé kés Ka me run ba is. 

STRAS BOURG, FRAN CIA OR SZÁG.
A Fran cia or szá gi Pro tes táns Szö -
vet ség fő tit ká ra, Yves Par rend be -
fe jez te hat éves mun ká ját, és
vissza tért el zász-lo ta rin gi ai egy -
há zá ba. Most ik tat ták be a stras -
bourg-ko e nigshof fe ni evan gé li -
kus gyü le ke zet lel ké szi ál lá sá ba. 

NAGY SZE BEN, ER DÉLY. Az er dé lyi
szá szok ala pít ványt hoz tak lét re,
hogy hí res vár temp lo ma i kat meg -

óv ják a pusz tu lás tól. A né met és a
ro mán ál lam el nök kö zö sen vál lal ta
a véd nök sé get. Az ala pít vány száz -
húsz vár temp lo mot tart nyil ván.

ALEP PO, SZÍ RIA. A pol gár há bo rú
előtt 2 mil lió la ko sú vá ros ból tö -
me gé vel me ne kü lők leg több je a
kál de ai ka to li kus hi tet kö ve ti. 
An toine Au do he lyi püs pök, aki

még ki tart ott ma radt hí vei mel -
lett, azt mond ta, hogy a vá ros ban
élt 400 ezer hí vé nek nagy há nya da
már el me ne kült. 

KI JEV, UK RAJ NA. Az Uk rajnai
Evan gé li kus Egy ház feb ru ár ban
be ik ta tott püs pö ke, Ser ge Ma -
schews ki kö zöl te, hogy egy há za a
meg bé ké lést szor gal maz za a ve -
szé lyes uk raj nai hely zet ben. Bár
egy há za a ki sebb ség hez tar to zik,
szí ve sen köz ve tít a szem ben ál ló
fe lek kö zött. A Krím fél szi ge ten
is van egy gyü le ke ze tük, kér dés,
hogy an nak sza bad ság ra uta zott
lel ké szét vissza en ge dik-e a meg -
szál ló orosz ha tó sá gok.

PHEN JAN, ÉSZAK-KO REA. Meg
nem erő sí tett je len té sek sze rint
száz ezer ke resz tény kény te len
is ten tisz te le te it ti tok ban meg tar -
ta ni, mert a kom mu nis ta ha tó sá -
gok kí mé let le nül ül dö zik őket.
Har minc ezer re te he tő a kény -
szer tá bo rok ban fog va tar tott ke -
resz té nyek szá ma; a tá bo rok ban
„át ne ve lik” őket. A vád az el le -
nük, hogy „az ál lam el len sé gei”.

BO DON CI (BO DÓ HEGY), SZLO VÉ NIA.
Új gyü le ke ze ti há zat ava tott fel Ge -
za Fi lo, a Szlo vén Evan gé li kus Egy -
ház püs pö ke (képünkön). A há la adó
is ten tisz te le ten mint egy hat szá zan
vet tek részt. Az ele ven gyü le ke ze ti
éle tet élő kö zös ség már ré gen vá -
gyott ott hon ra, amely ben mun ká -
ját vé gez he ti. Az is ten tisz te le ti li -
tur gi át a he lyi lel kész, Si mon Se ver
vé gez te.

HAM BURG, NÉ MET OR SZÁG. A nők
ér de ke i ért fe le lős mi nisz ter fel -
szó lí tot ta az ál lam vas utat (DB),
hogy ál lít son be leg alább 960
olyan al kal ma zot tat, akik a női
egyen jo gú sá got fel ügye lik. Ez azt
je len te né, hogy min den In ter ci ty
exp ressz vo na ton (ICE) utaz na
egy jól fi ze tett fel vi gyá zó. A mi -
nisz ter a had se reg nek is két száz
ilyen al kal ma zot tat ajánl – ez a lét -
szám több len ne, mint amennyi
men tés re ki kép zett bú vár ka to ná -
ja van a had se reg nek.

NEW YORK, EGYE SÜLT ÁL LA MOK.
Ke resz tény és zsi dó ve ze tők ki -
ált ványt ad tak ki, amely ben a leg -
éle seb ben el íté lik a vi lág szer te el -
ha ra pó dzó ke resz tény ül dö zést.
„Ha ke resz té nyek száz ez re it ölik
meg, az há bo rú” – han goz tat ják.
Egy ben felróják a nyu ga ti ál la -
mok nak, hogy tét le nül né zik ezt a
vér on tást. A nyi lat ko za tot a Zsi -
dó Vi lág kong resszus el nö ke és a
je ru zsá le mi ke resz tény misszi ók
igaz ga tó ja ír ta alá, és száz húsz ál -
lam fő nek küld ték el.

STUTT GART, NÉ MET OR SZÁG. Az
or szág ban 14 700 pro tes táns gyü -
le ke zet lé te zik, amely ben 131 ezer
ön kén tes ve ze tő te vé keny ke dik.
Őket pres bi te rek nek, gyü le ke ze ti
elöl já rók nak, ta ná cso sok nak vagy
vé nek nek ne ve zik. Ál ta lá ban ők
ve ze tik az egyes egy ház köz sé ge -
ket a meg hí vott és meg vá lasz tott
lel ké szek kel együtt.

ÚJ DEL HI, IN DIA. Az or szág 1,2
mil li árd la ko sá nak 80%-a hin du,
13%-a musz lim, és 2,3%-a kö ve ti a
ke resz tény val lást. A leg utób bi,
má ju si vá lasz tá son győ zött a hin -
du na ci o na lis ta párt, amely nek el -
nö ke azt az ideo ló gi át vall ja, hogy
min den in dus nak hin du val lá sú -
nak kel le ne len nie. Az 543 fős par -
la ment ben 282 kép vi se lő je van a
párt nak. Fé lő, hogy a hin du iz -
must ál lam val lás sá te szik, s ak kor
sö tét jö vő elé néz nek mind a ke -
resz té nyek, mind a musz li mok.

BER LIN, NÉ MET OR SZÁG. A Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) el nö ke ki je len tet te, hogy
az ön gyil kos sá got nem le het bűn -
nek ne vez ni. Sze rin te Is ten nem
hagy ja ma gá ra azt, aki ke zet emel
ön ma gá ra. Ez zel szem ben áll az
EKD 2008-ban meg je lent nyi lat -
ko za ta, amely sze rint ti los bár mi -
lyen se gít ség nyúj tás az ön gyil kos -
sághoz.

AN KA RA, TÖ RÖK OR SZÁG. Szi go -
rú bün te tés vár ar ra, aki a tö rö kök
ál tal 1915–16-ban le mé szá rolt más -
fél mil lió ör mény el pusz tí tá sát
„nép ir tás nak” me ri ne vez ni. Az
or szág 78 mil lió la ko sá ból alig
0,2% a ke resz tény, ezek leg több je
Isz tam bul ban él. Az al kot mány
ugyan val lás sza bad sá got ígér, de a
pa pír köz tu do má sú lag tü rel mes.

A va ló ság más képp fest. Pél dá ul
az az öt me rény lő, aki 2007-ben
be tört egy ke resz tény ki adó he lyi -
sé ge i be, és há rom mun ka tár sát
meg öl te, má ig is csu pán há zi őri -
zet ben van, és még so ha sen ki
nem tár gyal ta az ügyet, így íté let
sem szü le tett.

VOL GOG RÁD, OROSZ OR SZÁG. 
A vá ros Kar pov ka ne vű fo lyó já -
ban há rom száz orosz ka to nát ke -
resz tel tek meg a gar ni zon pa rancs -
nok je len lé té ben. A had se reg ben
már több mint száz or to dox tá bo ri
lel kész dol go zik, és szám ta lan ka -
szár nyá ban ima ter met vagy ká -
pol nát ren dez tek be. Va jon vá lasz
ez most a Vö rös Had se reg eről te -
tett ate iz mu sá ra?

ÚJ DEL HI, IN DIA. Az In dia leg jobb
ta ní tó nő je ki tün te tést egy kar me li -
ta nő vé rek ál tal ve ze tett lány is ko -
la egyik pe da gó gu sa nyer te el har -
minc há rom je lölt kö zül.

KI JEV, UK RAJ NA. A ta izéi öku -
me ni kus kö zös ség új cso por tot
ho zott lét re az uk rán fő vá ros ban.

Amint kö zöl ték, a bé ké ért kí ván -
nak dol goz ni a vál ság ban lé vő or -
szág ban.

LIP CSE, NÉ MET OR SZÁG. Het ven -
egy éves ko rá ban el hunyt Ch ris ti -
an Füh rer, a he lyi Ni ko la i kirche

lel ké sze. Az ő kez de mé nye zé sé re
és temp lo má ban kez dőd tek azok
a bé ke gyű lé sek, ame lyek vé gül is
az ak ko ri Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság bu ká sá hoz ve zet tek.

BELG RÁD, SZER BIA. A ka to li kus
egy ház ok ta tá si in téz mé nye ket
ala pít hat az or szág ban. A Va ti kán
és a szerb kor mány kö zöt ti meg ál -
la po dás sze rint a szerb kor mány
el is me ri az ezek ben az in téz mé -
nyek ben ki ál lí tott vég bi zo nyít vá -
nyo kat.

GENF, SVÁJC. Az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa öröm mel üd vö zöl te
száz húsz isz lám tu dós hí res sé
lett nyi lat ko za tát, amely ben el -
ítél ték a szír–ira ki Isz lám Ál lam
ter ro ris ta szer ve zet ke gyet len ke -
dé se it. Olaf Fyk se Tve it fő tit kár
kö szö ne tet mon dott azért, hogy
az isz lám tu dó sok ki je len tet ték:
nem le het a Ko rán ra hi vat koz va
ke gyet len ked ni.

Össze ál lí tot ta: G.I.

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyarországi Evan gé li kus Egyház
1085 Bu da pest, Üllői út 24. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Végh Szabolcs Maek-titkár
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

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

Hí rek, ki te kin tés


