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Az érintettek részvételével tartottak nemzetközi konferenciát Budapesten a közel-keleti helyzetről

Felszólalnak a keresztényüldözés ellen

Kétezer éves tapasztalat, 
hogy az üldözés nem gyen-
gíti, hanem még erőseb-

bé teszi Krisztus egyházát – je-
lentette ki Veres András, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke csütörtökön Buda-
pesten, a keresztényüldözésről 
tartott nemzetközi konferenci-
án. Mint köszöntőjében hangsú-
lyozta: Szent II. János Pál pápát 
idézte, aki szerint a második év-
ezred végén az egyház újra a vér-
tanúk egyháza lett. Hozzátette: 
„ezért reméljük, hogy a jelenle-
gi üldözés a Közel-Keleten, Afri-
kában, Európában, illetve szerte 
a világon végső soron most is az 
egyház erősödését fogja eredmé-
nyezni”. A katolikus püspök szólt 
arról, hogy mi magyarok különö-
sen együtt tudunk érezni üldö-
zött keresztényekkel, hiszen a 
tatár invázió, a török majd a szov-
jet megszállás háromszor is pró-
bára tette keresztény létünket. 

Félelmet keltő keresztényellenes 
megnyilvánulások

Veres kitért arra: azért is ké-
pesek vagyunk az együttérzés-
re, „mert félelemmel töltenek el 
bennünket” a keresztényellenes-
ség Európában is megjelent meg-
nyilvánulásai. Megjegyezte, nem-
csak az erőszakos esetekre gon-
dol, hanem azokra a „keresz-
tény hitet kigúnyoló jelenségek-
re is, amelyek jó néhány éve ter-

jednek Európa-szerte”. A katoli-
kus püspök szerint a történelem 
folyamán eddig miden véres ül-
dözés hasonló módon kezdődött 
el. „Most még csak tiltják a vallá-
si szimbólumok elhelyezését, vi-
selését, és gúnyt űznek a vallási 
érzésekből, vagy a függetlennek 
tartó média indít összehangol-
tan teljes letámadást azok ellen, 
akik vallási értékrendjüket ta-
nítva az övéktől eltérő véleményt 
képviselnek, de ez a magatartás 
előbb-utóbb a véres gyűlölet for-
máját öltheti”. 

„Fel kell venni a keresztet”

Szabó István, a Magyarorszá-
gi Református Egyház zsinatá-
nak lelkészi elnöke arról beszélt: 
„nekünk, közép-európaiaknak 
van tapasztalatunk az üldözte-
tésről, de még döntőbb tapasz-
talatokat szereztünk Isten meg-
tartó kegyelméről”. A református 
püspök hangsúlyozta a tanúság 
és a vértanúság összefüggését. 
Mint mondta, a Jézus melletti ta-
núságtétel nélkül nincs keresz-
ténység és nincs egyház, és van-
nak helyzetek, amikor e tanúság-
tétel súlyos következménye, hogy 
ugyanúgy fel kell venni a keresz-
tet, ahogy Jézus tette.

Azt érzik, cserben hagyják őket

Bashar Matti Warda, a Babilo-
ni Káld Katolikus Egyház érse-

ke azt hangoztatta, hogy a lakó-
helyükről elüldözött kereszté-
nyek visszatéréséhez nemzetkö-
zi segítségre és a biztonság ga-
rantálására van szükségük, a ke-
resztények ugyanis nagyon fél-
nek egy újabb fegyveres konflik-
tustól. Kiemelte az oktatás sze-
repét, ami segíthetne legyőzni a 
vallási fanatizmust. II Efrém Ig-
nác, az Antióchiai Szír Ortodox 
Egyház pátriárkája arról beszélt: 
ha a keresztényeket elkergetik a 
Közel-Keletről, akkor egyszínűvé 
válik a társadalom, eluralkodik a 
fanatizmus, és az emberek még 
ellenségesebbé válnak azokkal, 
akik nem osztoznak a hitükben 
és a meggyőződésükben. Hang-
súlyozta: gyakran azt érzik, hogy 
cserben hagyják őket a nyugati 
országok, ugyanakkor Magyar-
ország elsőként tette meg, hogy 
kormányszinten komoly felelős-
séget vállalt értük. III. József Ig-
nác Júnán, az Antióchiai Szír Ka-

tolikus Egyház pátriárkája kö-
szönetét fejezte ki Orbán Viktor 
miniszterelnöknek és a kormá-
nyának, amiért folyamatosan bi-
zonyítják, hogy őszintén aggód-
nak a keresztények életéért a Kö-
zel-Keleten. Köszönetet mondott 
Ferenc pápának is, amiért nem-
zetközi szinten is felhívja a fi-
gyelmet a keresztényüldözés-
re, de hiányolta az Európai Unió, 
az Egyesült Államok, Kanada, 
Oroszország, Kína és az ENSZ 
segítségét, és úgy vélte, cserben 
hagyták azt az ősi civilizációt, 
amely alapján létrejött az euró-
pai keresztény kultúra.

Segítség a visszaköltözéshez

Az eseményen beszédet mon-
dott Orbán Viktor miniszterel-
nök is, aki szerint Európa olyan 
bevándorláspolitikát erőltet, 
amely beengedi a veszélyes szél-
sőségeseket az Unióba, Magyar-

ország azonban azt vallja: nem 
a bajt kell idehozni, hanem a se-
gítséget kell odavinni, ahol arra 
szükség van. Közölte: Magyaror-
szág segíti az üldözött kereszté-
nyek hazatérését. „Mi, magyarok 
azt akarjuk, hogy a szír, az ira-
ki és a nigériai keresztények mi-
nél előbb visszatérhessenek ar-
ra a földre, ahol őseik már több 
száz év óta laktak; ezt nevez-
zük magyar szolidaritásnak, (...) 
Hungary helps” – idézte az MTI 
a miniszterelnököt. Elmondta, 
Európa szellemi és politikai ve-
zetőinek egy csoportja olyan ke-
vert társadalmat akar létrehoz-
ni, amely néhány emberöltő alatt 
teljesen megváltoztatná a konti-
nens kulturális és etnikai arcula-
tát, keresztény mivoltát, Magyar-
ország viszont a fordítottját te-
szi annak, amit „Európa jelenleg 
művel”. „Azt tesszük, amit a he-
lyi keresztények vezetői szerint 
tennünk kell, ami az általuk ve-
zetett közösségek számára ma a 
legfontosabb: segítséget nyújtunk 
a visszaköltözéshez” – emelte ki 
Orbán, aki szerint a segítség leg-
jobb módja, hogy az erőforrá-
sokat az üldözött keresztények 
egyházaihoz juttatják el. Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere szerint a keresztény-
ség alapvető értékeinek, világlá-
tásának, kultúrájának megőrzé-
se egyben a demokrácia, a sok-
színűség megőrzésének kérdé-
se is. Felszólalásában kiemelte: a 
közel-keleti keresztények szen-
vedéseinek megismerése és a 
magyar kormány kiállása mellet-
tük önérdek is, hiszen lehetősé-
get ad arra, hogy megújítsuk Eu-
rópa keresztény alapjait. 

KRÓNIKA

Életveszélyessé vált régi temp-
loma helyett újat álmodott a hu-
szonkilenc lelkes sándorfalvi 
gyülekezet: az udvarhelyszéki 
településen október 15-én, va-
sárnap 13 órakor a hívek bir-
tokba is vehetik az új istenhá-
zát. A templomszentelő isten-
tiszteleten Kató Béla, az Erdé-
lyi Református Egyházkerület 
püspöke hirdet igét. A köszön-
tőbeszédek között Kátai Zol-
tán énekmondó reformációs 
énekei csendülnek fel – tudtuk 
meg Juhász Ábel telekfalvi lel-
kipásztortól. 

Templomkrónika

A sándorfalvi református egy-
házközségnek nem volt közép-
kori temploma. A régi temp-
lom 1852-ben épült egy koráb-
bi kápolna helyére. A templom-
építéssel egy időben, fából ké-
szült a különálló harangláb, 
amelyben két harang szól. Mivel 
az egyházközség levéltára egy 
tűzvészben megsemmisült, a 
templomépítés részletei nem is-
mertek. 1924-ben támpillérek-
kel megerősítették az épületet. 
A 70-es években végeztek rajta 
kisebb javításokat, azonban a 
földmozgások, földcsuszamlás-
ok következtében állapota fo-
lyamatosan romlott. 2003-ban a 

geológusi szakvélemény megál-
lapította, hogy a templom alat-
ti földterület állandó lassú moz-
gásban van, ami azt eredmé-
nyezheti, hogy az épület falai el-
válhatnak egymástól. Az akko-
ri becslések szerint a csuszam-
lás megállítása meghaladta vol-
na a százezer eurós költséget. 

Az összeg nagysága és a gyüle-
kezet szerény anyagi képessé-
gei miatt a tervet el kellet vet-
ni. 2011-ig használták istentisz-
teleti célokra a templomot, de 
2012-ben annyira megroggyan-
tak a falak, hogy életveszélyes-
sé vált, így le kellett zárni. Ezt 
követően az istentiszteleteket 

Szabó Márton sándorfalvi gond-
nok házában tartották.

Új istentiszteleti hely

2012-ben fogalmazódott meg egy 
új templom építésének terve. Az 
egyházközség visszakapott egy 
telket, amelyen egykor az isko-

la épülete állt. A terveket Tu-
sa-Illyés Attila sepsiszentgyör-
gyi tervező és csapata készítette. 
A munkálatok előkészületei 2015-
ben zajlottak, az építkezés 2016-
ban kezdődhetett el. Elsőként a 
fából készült haranglábat köl-
töztették át új helyére, megtartva 
eredeti formáját és minden olyan 
elemét, ami nem ment tönkre. Ez 
biztosítja a folytonosságot Telek-
falva leányegyházközségének ré-
gi és új temploma között. A torony 
kivitelezője a baróti Cseresznyés 
Szilamér és csapata volt. A temp-
lom építésének munkálatait a 
székelyszentkirályi Lőrincz Atti-
la és csapata vállalta. 

A költségek lényegesen meg-
haladták az egyházközség anya-
gi erejét, ezért a helyi adományok 
és közmunkák mellett pályáza-
tokból és támogatásokból készül-
hetett el az új templom – tudtuk 
meg Juhász Ábeltől. A hatvan-
négy négyzetméteres istenháza 
negyven fő befogadására alkal-
mas, és festett kazettás mennye-
zet teszi ékesebbé. „Az új temp-
lom reményeink szerint e kis kö-
zösség megújulását is szolgál-
ja, hiszen ebben az esztendőben 
a gyülekezet lélekszáma közel 
hatvan százalékkal növekedett” 
– fogalmazott a lekipásztor.

 
MOLNÁR MELINDA

Udvarhelyszék: új templomot kap a 29 lelkes sándorfalvi gyülekezet

Orbán Viktor: a segítséget kell oda vinni, ahol szükség van

Nemzetközi segítségre és a biztonság garantálá-

sára van szükségük hazatérésük érdekében a la-

kóhelyükről elüldözött keresztényeknek, ugyanis 

nagyon félnek egy újabb fegyveres konfliktustól.

Szentelésre vár.  Csak néhány munkanapnyi tennivaló maradt a sándorfalvi református templom körül
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