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Amikor a legközelebb olyan vádat
hallunk, hogy a keresztyénség mindig a
tudományos fejlődés akadályozója (amit
azért szeretnének elhitetni az isten-
tagadók magukkal, a világgal és velünk,
hogy a fejlődésben féknek láttassunk),
emlékezzünk a 16. század emberére, aki – 
akkor még mi más lehetett volna? – ka-
tolikus, de a középkorból visszatekintve
is józanul gondolkodó, mag yar hívő volt!

Tanuljunk is tőle! Megfigyelései tár-
gyát „jószágnak” tartotta. Irodalmár
barátom, aki felhívta a figyelmemet erre a 
versre, „jóság”-nak modernizálta a „jó-
szágot”, ami az erkölcsös életvitel irá-
nyába vinné tovább a gondolatot. Jó lenne 
úgy is, de a tizenkét védőszent egyikének
a szájába miért adna ilyen tanítást a
legendás emlékezés? „Jószágunk” min-
den ebben a világban, amit előbb „meg-
tanulni”, majd „megtudni „és végül
„mívelni” kell.  Az is fontos tanulsága
ennek a vallásos versbe foglalt tudo-
mánytörténetnek, hogy mindez közös
feladatunk.

Nem minden új ismeret „mívelhető”
azonnal.  Kétségtelen, hogy az ismeret és
az alkalmazás közti idő mára rendkívül
lerövidült. Vitathatatlan, hogy a keresz-
tyén egyházak óvatosságra intő nyilat-
kozatait kapóra jön egyeseknek ismét a
fejlődést lassító „féknek” minősíteni. Ro- 
hamosan növekvő genetikai ismereteink
alkalmazása például, és főleg a humán
klónozás veszélyei azonban nem légből
kapottak. Ezért is dicséretes a legenda
szerzőjének a bölcsessége, aki a tudni
akarás kihívásaira két sort is szentel:
elidőzik egy kicsit az új ismerettel, ne-
hogy új jószága mivelhetetlen behemóttá
nőjön a keze alatt.

Ma sem angyalok és démonok harca
mentén fejlődik a tudomány.  Isten-adta
képességünk a megismerésre, és az
isteni paranccsal indított alkalmazása a
tudásnak, mindig embervoltunkra sza-
bott kihívások maradnak. Az Isten
Törvényét tisztelők tudásvágyát és i-
gyekezetét a hasznosításra mi csak
mondjuk bátran angyalinak! Erről szól a
mi Szent Katalin legendánk is. A dé-
moni módon művelt tudomány, vagy
művészet viszont elveti a Törvényt.
Tények, képzetek, hazugság, akarat,
módszer, alkalmazás és még ki tudja
minek a diabolikus kavalkádjában tu-
domány, sem művészet nem „mível-
tetik”. Az ilyen „féktelenségtől” óv
bennünket az Ige. 

Az „Angyalok és démonok” egy
izgalmas film, de éppen úgy, mint a
másik, valótlanságon alapszik. Inkább
Hollywoodról szól, ahol sok más isten-
telenség is míveltetik.

                                Novák József

Hol ly wood szándéka leplezetlen: a
keresztyénség életidegenségéről mo-
zivászonra vetített képtelenségekkel
igyekszik meggyőzni a tömegeket.  A
hírhedtté vált „Da Vinci-kód” után Dan
Brown másik könyvét is filmesítették. 
Az „Angyalok és démonok” egy izgal-
mas történet a katolikus egyház belső
harcáról, aminek félelmetes követ-
kezményeit éppen csak megússza Róma.
A történetiség álcája mögé bújtatott
alaptalan vádat ismerős, mod ern hely-
zetekbe ültetve, érdekeltté teszi a nézőt
egy ítélethozatalban, amire valójában
csak érzelmileg lehet kész. Az ateisták
örökéltű vádja a keresztyén hit tudo-
mány-ellenességéről ugyanis alaptalan,
és mint ilyen, egyedül kendőzött rosszin-
dulatában következetes.  Természetesen,
nem azt mondjuk, hogy az ókori, vagy a
keresztyén középkori világképbe köny-
nyen beilleszthetők voltak az új tudomá-
nyos ismeretek. Áldozatokat is követelő
kihívás volt ez, de a friss tudományos
ismeretek jelentőségével sorra megbir-
kózott az egyház. Vagyis, a kevés, de
elmaradhatatlanul felemlegetett példa a
tudósok elhallgattatásáról a tudomány-
történet része, mint az is, hogy a keresz-
tyénség európai térhódítása után röviddel 
kanonoki iskolák és egyetemek épültek a
katedrálisok tőszomszédságában a tu-
dományos gondolkozás művelésére.

A mag yar népi(!) hiedelem-világból
hadd említsek meg egy szép példát arról,
hogy a középkori hívőnek milyen mo-
dernnek is mondható, de inkább helyes
látása volt a tudásszerzés módjáról és
hasznáról. Az Alexandriai Szent Katalin
legendájából vett néhány sor azért is ér-
tékes, mert szerzője visszavetíti ezt az
egészséges tudományszemléletet már
hőse korára, a keresztyénség korai körül-
ményei közé, a 4. századi Alexandriába.
A tudósok védőszentjeként tisztelt Ka-
talin meggyőző erővel érvelt hitünk
igazságairól a legfelsőbb helyeken is. A
teremtettségben is fellelhető bizo-
nyítékokra mutatott, amikor a császár
számon kérte a hitét. A tanúskodástól a
halálos fenyegetés sem riasztotta el. Ő az
egyetemes keresztyénség első női tudósa. 
Munkássága, majd mártírsága emlékét
nagy kegyelettel őrizte az egyház, csa-
kúgy, mint a népi hitvilág.

Íme, néhány sor az 1500-as évek ele-
jén kódexbe foglalt versből, Alexandriai
Szent Katalin legendájából:

   “…Az jószágot megtanuljok,
És őt megtudni akarjok,
Nem azért hogy mi csak tudjok,
De azért hogy mívelkedjük…”

Em ery Oláh
1926 - 2009

1926. április
10-én született
Magyarországon,
Szabolcs megyében, Újfehértón.

Elhunyt 2009. május 3-án. Santa
Monica, Californiába.  

 Elemi és közép iskolai tanulmányait
Budapesten végezte. Dr. Udvarnoki Béla
kispesti lelkipásztor merítette be 1942.
de cem ber  25-én. Korábban a Szovjet
hadsereg foglya lett és több mint 3-évig
volt a Szovjetunióban, mint hadifogoly.
Budapesten 1951-ben elvégezte a Gép-
ipari Technikumot és mint Művelet ter-
vező dolgozott 1956-ig. Az 1956-os
Forradalom után eljött Magyarországról
és  Camp Kilmerbe, New  Jer sey-be
érkezett karácsonykor, ahol találkozott
volt lelkipásztorával Dr. Udvarnoki Bé-
lával, aki őt Cleve land Ohio-ba irányí-
totta a Mag yar Baptista Gyülekezetbe.  Itt 
igyekezett a családot –testvéreit- újra
összeszedni. Áthívta Kanadából Júlia
nővérét és családját, valamint Endre
öccsét. 1963-ban szüleit és Eszter lány-
testvérét Magyarországról. 1964-ben
Clevelandból  Santa  Monica, Cal i for -
nia-ba  költözött Eszterrel és  szüleivel
együtt. 1966. április 30-án házasságot
kötött  Bálint Helénnel,  az  Alhambra
Mag yar   Baptista  Gyülekezetben.  Rev.
Kovács Miklós testvér és az Úr előtt
fogadtak örök hűséget  egymásnak.

1976-ban alapító tagja, majd vezető
diakónusa lett a Santa Monicai Mag yar
Bibliai Gyülekezetnek.  Az utóbbi évek-
ben a Gyülekezet az ő otthonában tartotta
összejöveteleit.

Több kivándorlónak otthont, munkát
és pénzt adott.  Kiváló áldozatot hozó
adakozó volt.

Buzgón tanulmányozta az Úr Jézus
Krisztus visszajöveteléről szóló igéket.
Készült az Úr Jézus Krisztus eljövetelére.

Búcsúzott tőle felesége Helén, akivel 
43 évig élt boldog házas életet. Gyászol-
ják testvérei, családjaikkal együtt, For-
rásné Júlia nővére,  Sándor,  Diményiné 
Eszter, Endre, elhúnyt öcsének  József-
nek családja  az USA-ból. Margit húga és
családja  Magyarországról és a Santa
Monicai Mag yar Bibliai Gyülekezet.

A  ravatalnál Hunter Vadász János
lelkipásztor szolgált, imádkozott Novák
József  lelkipásztor.

“Várván ama  boldog  reménységet  és
a nagy Istennnek, és megtartó Jézus 
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Először is szeretnénk kifejezni köszö-
netünket az alhambrai testvéreknek, akik
nagyon rövid idő alatt, szívüket-lelküket
beleadva szervezték meg ezt a találkozót.
Mindannyian nagy örömmel és vá-
rakozással néztünk elébe ennek a hétvé-
gének.

A torontói fiatalok már szerda este
megérkeztek, így csütörtökön Novák
József testvér vezetésével ellátogattunk
San Diegoba, ahol Cal i for nia legdélebbi
pontjáról szemlélhettük a csodálatos kilá- 
tást az óceánra és a városra. Nagyon forró
napunk volt, így az ebéd és a délutáni séta
után jól esett betérni a hűvös zsinagó-
gába, ahol elcsendesedhettünk az Ige
mellett egy rövid áhítatra.

Csütörtök este és pénteken folya-
matosan érkeztek a fiatalok Chicagoból,
Detroitból, New Yorkból, Clevelandból,
Nasheville-ből és Sacramentoból. 

Pénteken az ifjúság egy része a tenger- 
parton élvezte a kaliforniai napsütést, a
másik része a hullámok helyett inkább a
hullámvasutakat választotta. Estére az
imaházhoz visszaérve a nőtestvérek gu-
lyáslevessel és palacsintával vártak ben-
nünket.

Péntek este Gerstner Kornél testvér
vezetésével kezdtük meg hivatalosan az
ifjúsági találkozót. A találkozó témája a

barátság volt. Az igazi barát jelleméről
beszélgettünk kisebb csoportokban, majd 
megnéztük milyen szintjei vannak a
barátságnak. Kornél elénk tárta az elő-
nyeit és hátrányait az interneten tartott
barátságoknak (Facebook, iwiw stb.)
illetve a személyes kapcsolaton alapuló
barátságnak. Megnéztük a Biblia alapján, 
hogy milyen az igazi barát jelleme,
hogyan válhatok jobb baráttá.

Szombat délelőtt, Vass Hajnal férje,
Troy Avery amerikai lelkipásztor hírdette
az igét, aki már többször szolgált mag yar
gyülekezetben Chicagoban és Los An-

gelesben. Troy először definiálta mit
jelent az a szó hogy „érték” és „barátság”, 
majd a Prédikátor 4:10 valamint a Példa-
beszédek 4:10 alapján elmondta, hogy
miért értékes az igaz barát. Segít a bűnnel
való harcban, bátorít, tanácsol, mellet-
tünk van a gyász idején. Isten akarata az,
hogy a már meglévő barátaink meglássák
bennünk Krisztust és az, hogy még több
barátot szerezzünk az ő országa számára.
Feltette a kérdést: Hogyan szeretnénk,
hogy emlékezzenek ránk az emberek, ha
egyszer elmegyünk erről a világról?

A bőséges lelki eledel után hálaadás-
sal fogyasztottuk el a grillen készített
finomságokat az imaháznál, majd útnak
indult ismét a csapat. A fiatalok egy része
Los An geles belvárosa felé tett egy kité-
rőt, aztán később csatlakozott a többi-
ekhez, akik már a tengerparton röplabda
és focimeccseket vívtak egymással.
Tábortűzzel, énekléssel zártuk az estét a
tengerparton, amihez csatlakozott a
gyülekezet többi tagja is.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy
lehetővé tette számunkra ezt a találkozót
és gazdagon megáldotta. Köszönjük újra
a Los An geles-i testvérek szeretetét és
fáradozását!

                              Jobbágy Réka

Általában az ifjusági találkozóink
legnehezebb napja a vasárnap, mert
tudjuk, hogy ismét el kell köszönni egy-
mástól egy időre. Alhambrából a ven-
dégek nagy része csak hétfőn indult haza,
így kivételesen vasárnap is végig együtt
lehettünk. Három helyszín volt, ahol
együtt időzhettünk vasárnap - az Al-
hambrai Imaház, a Los Angelesi Mag yar
Ház, és Santa Monica városa. 

A napot egy különleges imaórával
kezdtük. Sok közös éneklés után néhány
fiatal megosztotta a gyülekezetettel, hogy 
nekik személyesen mit jelent a barátság.

Az istentisztelet elején több bizonyság-
tételt hallgattunk meg az összegyűlt
fiatalok részéről. A bizonyságtételeket
követte Novák testvér igehírdetése, ami-
nek János Evangéliuma 15. része volt az
alapja. Egy igazi szőlőtővel és metsző-
ollóval támasztotta alá az igei üzenetet
Novák testvér, hogy érthetőbbé tegye a
szőlővessző és a szőlőtő példáját. 

Az alkalmat a “Hűséged Végtelen”
című énekkel zártuk, ami arról szól, hogy
Isten a mi barátunk, aki hűségesen szeret
minket. Egy (újabb) laktató ebéd után
elindultunk a Mag yar Ház felé, ahol
testvérek és idegenek előtt szolgáltunk
énekekkel, versekkel és személyes bi-
zonyságtételekkel. Áldásos alkalom volt
ez, aminek az emléke biztosan megmarad 
azokban, akik ott voltunk. 

Az estét pedig a gyönyörű szép Santa
Monicaban töltöttük, ahol együtt sétál-
tunk, beszélgettünk, és élveztük egymás
társaságát. Isten kegyelmét is tapasz-
taltuk azáltal, hogy viszonylag rövid idő
alatt meglett egy “elveszett juh”, akinek
sikerült lemaradni a többitől. 

Köszönjük az alhambrai testvéreknek
a fáradtságos munkát, szeretetteljes ven-
déglátást és minden áldozatot, amit
hoztak, hogy a vendég fiatalok jól érez-
zük magunkat. Isten áldja meg a test-
véreket!

                               Csercsa Tamás

Krisztusunknak  dicsősége  megjele-
nését.”  Ti tus  2:13.

 A sírkertben Novák József, az Al-
hambrai Amerikai Mag yar Baptista
Gyülekezet lelkipásztora szolgált.

                 Hunter Vadász János

Ifjúsági talalkozó Los Angelesben
A barátság értéke - május 22-25.

Az imaházban és a tengerparton


