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„Meg le pőd tem, hogy Ke me nes al ja
szín ma gyar s ér de kes mó don evan -
gé li kus. Ma ga Ber zse nyi is, aki tör -
zsö kös ma gyar nak tar tot ta ma gát.”

Születésnapi beszélgetés
Ambrus Lajos íróval f 5. oldal

Kikötőbe, magyar! f 3. oldal
Kóbor kutyák hajnala f 5. oldal
Jó palócok az evangélikus múzeumban f 5. oldal
Báthory Erzsébet vérfürdői f 6. oldal
A Magyar Bibliatársulat melléklete f 7–10. oldal
Isten itt állt a hátam mögött f 11. oldal

„Tá jé koz ta tás hang zott el a Csil lag prog ram ról is,
mely nek ke re té ben ma xi mum há rom di ák vesz
részt egy szer re a fog lal ko zá sokon. A bony há di
evan gé li kus gim ná zi um hat száz di ák ja kö zül hat va -
nan ré sze sül nek egyé ni fej lesz tés ben.”

Konferencia a tehetség gondozásról f 3. oldal

„Ám előbb az élő kö vek ből ál ló lel ki ház nak
kell fel épül nie és meg szi lár dul nia, hogy a
kül ső épít ke zés is megkezdődhes sen. Ezt a
célt szol gál ta a misszi ói lel kész mos ta ni lá -
to ga tá sa.”

Mandai majális f 3. oldal

MISSZIÓI NAP a Nyugati (Dunántúli) 

Evangélikus Egyházkerületben

Kissomlyó

09.00 Gyülekezés, énektanulás, köszöntõ – Verasztó János

kerületi missziói lelkész

09.30 Evangelizáció: Zsid 11,1 – Szeverényi János országos

missziói lelkész

10.00 Elõadás: Mindennapok reménysége 

– Dr. Bene Éva orvos, közíró

11.00 Szünet, éneklés

11.15 Elõadás: Keresztyén reménységünk távlatai 

– Dr. Reuss András professzor

11.45 Fórumbeszélgetés: kérdések és válaszok 

12.30 Ebéd a templom udvarán

14.00 Beszámoló a haiti földrengésrõl

14.15 Barangolás a zene világában a reneszánsztól 

napjainkig – Csizmás András, Iványi Gáspár és 

Szalkay Dávid zenészekkel

15.15 A szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Iskola

színjátszó körének elõadása

15.45 Áhítat: Jel 22,20b – Ittzés János püspök

Egész nap színes gyermekprogramok várják a kicsiket és a

nagyobbakat is!

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsult-

jainak megsegítését szolgálja.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 10-IG ADJÁK LE!

ROSTÁNÉ PIRI MAGDA ESPERES

9542 Boba, József A. u. 24.

Tel.: 06 20 824 3040 

E-mail: pirimagda@iplus.hu 

„Biztos, védett kikötõ” 2010. május 15., szombat 

MISSZIÓI NAP az Északi Evangélikus

Egyházkerületben

Városi Sportcsarnok, Salgótarján 

(Kassai sor 84.)

09.00 Érkezés, közben térzene 

09.30 Igei indítás: Blatniczky János kerületi missziói lelkész

Köszöntések, közös éneklés 

10.00 Evangelizáció: Gyõri Péter Benjámin lelkész

10.30 Pódiumbeszélgetés – Moderátor: Horváth-Bolla

Zsuzsanna teológus-újságíró

Meghívott vendégek:

• Dr. Mikos Borbála, az MRE Bethesda Gyermekkórhá-

zának Haitit megjárt fõorvosnõje

• Dr. Dér Katalin ókortudós, egyetemi docens, 

ELTE BTK Latin Tanszék 

• Bánffyné Sátory Tilda gyógypedagógus

11.30 Szünet

11.45 Csoportos beszélgetések három helyszínen 

a három vendéggel

13.00   Ebéd

14.15 D. Kiss Ildikó – ír keresztyén zenei koncert

15.00   Záró istentisztelet: dr. Fabiny Tamás püspök

16.00   Úti áldás: Deme Károly lelkész

Külön szeretettel hívjuk az egyházmegyék fiatalságát és a

kisgyermekes családokat is!

Gyermekmegõrzésrõl és gyermekprogramokról az egész nap

folyamán gondoskodunk!

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényel-

hetnek a kerülettõl április 30-ig.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 7-IG ADJÁK LE!

BLATNICZKY JÁNOS DÁNIEL KERÜLETI MISSZIÓI LELKÉSZ

2699 Szügy, Mikszáth út 4/a.

Mobil: 06 20 824 2856

E-mail: janos.blatniczky@lutheran.hu

Web: http://szugy.lutheran.hu/misszioinap

MISSZIÓI NAP a Déli Evangélikus

Egyházkerületben

Bonyhádi Evangélikus Atlétikai Centrum

(a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

9.00 Rézfúvós térzene – Kiskõrösi Evangélikus Fúvószenekar

9.30 Énektanulás, köszöntések

A házigazda köszöntése: Ónodi Szabolcs igazgató, 

Krähling Dániel lelkész

10.00 Nyitó evangelizáció – A vízen járók reménysége... 

(Zsid 11,1) – Gáncs Péter püspök

10.45 A reménység hálójában – Prof. dr. Csermely Péter

hálózatkutatóval, a Bölcsek Tanácsa  tagjával beszélget 

Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ

11.45 Kerületi díjak átadása

12.15 Ebéd

14.00 ALTERNATÍV SZIGETEK:

• Reménységmorzsák Csermely Péterrel
• Bonyhádi öböl: Eredendõ bûn – könnyûzenei oratórium képekkel

• Dalok mólója – Völgyessy Szomor Fanni 

• A reménység színei:

Batak evangélikusok – Mangasi Sihombing indonéz nagykövet

Zuluföldtõl Szárazdig – Orbán Attila missziói lelkész (Erdély)

Imacsónak – bibliakör

• Missziói kikötõk: a cigánymisszió, az Interserve, a Wycliffe Biblia-

fordítók Egyesülete, az Evangélikus Külmissziói Egyesület és az

Evangélikus Missziói Központ standjainál

15.30 Úti áldás felvont horgonnyal 

– Aradi György kerületi missziói lelkész

Gyerekprogramot egész nap biztosítunk.

Ebédrõl az egyházkerület gondoskodik.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a

kerülettõl április 30-ig.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

Egyéni és csoportos jelentkezés határideje: 2010. április 30-ig írásban az

egyházkerületnél.

DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu

Fax: 06 1 338 2302

1088 Budapest, Puskin u. 12.

H I R D E T É S

E nap a ne vét a kö zép ko ri, éven ként
leg alább egy szer kö te le ző szent ál do -
zás (Urunk szent va cso rá já ban ré sze -
sü lés) ha tár ide jé ről kap ta. Ná lunk a
ró mai ka to li kus több ség ha tá sá ra
ma radt fenn az ün nep nek ez az el ne -
ve zé se. Evan gé li kus egy há zunk ban
ha gyo má nyo san er re a nap ra ke rült
a kon fir má ció. Ezt ele ve ní tet tük fel –
1700 tá ján –, de nem mint szent sé -
get. (A ró mai ka to li kus kon fir má ció
– né met ne vén Fir me lung, szláv köz -
ve tí tés sel bér má lás – „bér ma ke -
reszt szü lők” sze rep lé sé vel és új név -
adás sal is jár, és ezt a szent sé get
csak püs pök szol gál tat hat ja ki, a lo -
vag gá ava tás hoz ha son lít ha tó ar cul -
ütés sel. A ke le ti or to dox egy ház köz -
vet le nül a ke resz te lés hez kap csol ja a
meg erő sí tést; itt nyil ván va ló, hogy Is -
ten erő sít meg.)

A pro tes táns kon fir má ció a ke -
reszt ség ben kö tött szent szö vet ség
meg erő sí té se és az egy há zi „nagy ko -
rú sí tás”, úr va cso rá hoz bo csá tás. Eb -
ben a gya kor lat ban kí sért az az em -

ber köz pon tú gon dol ko dás, hogy a
ser dü lő erő sí ti meg a szö vet sé get
ün ne pé lyes fo ga da lom mal. De va jon
hit be li dön tés alap ján tör té nik-e ez,
vagy csak a hit- és er kölcs ta ni is me -
re tek nek va ló meg fe le lés szán dé ká val?
Scholz Lász ló min den eset re igen he -
lye sen éne kel te ti a kon fir man du sok -
kal (=meg erő sí ten dők kel): „Erő síts
meg hát, fegy ve rezz fel…” (EÉ 300,5)

Az áldozó csü tör tö ki kon fir má ció
mi att gyü le ke ze te ink nem ze dé ke ken
át nem igen hal lot tak meg szó lí tó ta ní -
tást Krisz tus Urunk menny be me ne -
te lé ről. Pe dig az ün nep né met ne ve vi -
lá go san er re utal. Per sze volt olyan
„fel vi lá go sult” lel kész, aki a hegy má -
szás hasz nos sá gá ról pré di kált, mi vel
Jé zus hegy ről ment föl (Mt 28,16). 

Jé zus nem a gra vi tá ci ót le győ ző
fény se bes ség gel tá vo zott a vi lág űr be.
Menny be me ne te le azt je len ti, hogy
fö löt tünk áll, és pe dig min de nütt –
mint a menny. Ám ígé re te sze rint
övé i vel ma rad(t) min den nap en nek

a vi lág nak a vé gé ig, ami kor el jön ítél -
ni és ha ta lom mal ural kod ni (amit
még a mo ha me dá nok is vár nak).

Jé zus ve lünk van; en nek em lé kez -
te tő je le-pe csét je az úr va cso ra, va la -

mint Jé zus ta ní tá sá nak és vált ság mű -
vé nek – a ke reszt ség gel együtt –
misszi ói pa rancs ban ren delt hir de té -
se. (Az ol va sott vagy hal lott ige vissz -
hang ja-to vább ter je dé se le het az is, ha
álom ban „szó lít meg”.)

A sze mély re szó ló meg szó lí tás nak,
Is ten bűn bo csá na tá nak, a Go nosz
rab sá gá ból va ló fel sza ba dí tás nak, ál -
dás nak, il let ve az el hí vás nak-kül de -
tés nek ha gyo má nyos ki fe je zé se: a

kéz rá té tel. Az élet pró ba tét éte lei kö -
ze pet te is hű ség gel meg ál ló bi za lom
az, ami nek el kell kez dőd nie: „el le ne
mon dás sal” a Go nosz nak, az ár tó
kör nye zet nek és sa ját meg rom lott
énünk nek. Et től el vá laszt ha tat lan,
hogy át ad juk ma gun kat a mennyei
Atyá nak, meg vál tó Urunk nak és a
Szent lé lek Úr is ten nek, aki nem mást
akar, mint Is ten tör vé nyé vel meg vi -
lá go sí ta ni, lel ki is me re tün ket Jé zus
jó hí ré nek evan gé li u má val meg vi -
gasz tal ni, szí vün ket-lel kün ket meg -
szen tel ni, ok tat ni és ve zé rel ni. A
hit re ju tás nak na pon kén ti meg té -
rés ben kell foly ta tód nia.

Krisz tus ma még rej tett, min -
den ha tó ural ko dá sá nak ré sze, hogy
ke zé ben tart ja a ter mé szet, a tör té -
ne lem és a szel le mi vi lág erő it, ha
oly kor – pró ba té tel ként – hosszú
pó ráz ra eresz ti is őket. Mi vel a
Szent há rom ság mun kái nem vá -
laszt ha tók szét, Urunk menny be me -
ne te lé nek ün ne pén is idéz het jük
62. éne künk 4. ver sét: „A csil la -
gok* / S az idők for gá sát / Böl csen
igaz gat ja. (…) Szent cél fe lé visz
erős kar ja.” (*Ef 1,20–21)

Ál do zó csü tör tök elé
g Dr. Zsig mondy Ár pád

„Az áldozó csü tör tö ki
konfir má ció mi att gyü le -
ke ze te ink nem ze dé ke ken
át nem igen hal lot tak
meg szó lí tó ta ní tást
Krisztus Urunk menny be -
me ne te lé ről.

Or szág szer te 93 ez ren fe je zik be
idén kö zép is ko lai ta nul má nya i kat. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
12 kö zép is ko lá já ból össze sen 1384
vég zős di ák bal la gott el az el múlt hét
vé gén. Bot ta Dé nes fel vé te le az Aszó -
di Evan gé li kus Gim ná zi um bal la gá -
si ün nep sé gén ké szült.
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„Gondunk legyen tehát arra, hogy
éle sen megkülönböztessük és el kü -
lö nítsük egymástól ezt a két részt, és
a mi cselekedetünket kevésre, Isten
igé jét pedig sokra és nagyra be csül -
jük. Ne úgy menjünk gyónni, mint -
ha valami nagyszerű cselekedetet
akar nánk végezni és neki felaján la ni,
hanem úgy, hogy csakis kapni és el -
fo gadni akarunk tőle. Nem azért kell
jönnöd, hogy elmondd, milyen de -
rék vagy gonosz ember vagy. Ha ke -
 resztyén vagy, úgyis jól tudom; ha
nem vagy az, még jobban tudom.
De arról van szó, hogy elpanaszold
nyo morúságodat, elfogadd a segítsé -
get, és így megvidámítsák szívedet
és lelkiismeretedet.” 

d Luther Márton: Nagy káté
(Prőhle Károly fordítása)

b Ro gate va sár nap ját kö ve tő en
he ti éne künk a Min de nek meg -
hall ják (EÉ 322), mely a ma -
gyar or szá gi re for má ció ko rá ba
ve zet ben nün ket. Dal la ma his tó -
ri ás éne ké, szö ve ge a 127. zsol tá -
ron ala pul, s Hu szár Gál éne kes -
köny vé ben je lent meg 1560-ban.

„Min de nek meg hall ják és jól meg ta -
nul ják, / Kik a se gít sé get nem Is ten -
től vár ják: / Nin csen Is ten nél kül se -
gít ség és üd vös ség!”

Ma gyar or szá gon igen ha mar el ter -
jed tek Lu ther Már ton ta nai. Az or szág
rö vid idő alatt pro tes táns or szág gá
vált, amin csak év ti ze dek kel ké sőbb
vál toz ta tott az igen élénk el len re -
for má ci ós te vé keny ség.

Az anya nyel vű ség a pro tes táns
ének lés alap kö ve tel mé nyé vé vált ha -
zánk ban is. A la tin nyel vű gre go ri án
té te le ket nagy szám ban for dí tot ták
ma gyar ra. Mind emel lett is mer tek
vol tak a né met re for má ció éne kei, de
igen je len tős szám ban szü let tek ma -
gyar al ko tá sok is, ma gyar szer zők tol -
lá ból. A 16. szá zad ban kö zös pro tes -
táns ének kincs ről be szél he tünk; a fe -
le ke ze ti el kü lö nü lés az ének anyag ban
csak kö rül be lül egy szá zad dal ké sőbb
vált ál ta lá nos sá. Itt azon ban még
to vább te kint he tünk, hi szen a ka to -
li kus ének tá rak is kö zöl ték e kor
ma gyar ének anya gát.

A 16. szá zad ked velt mű fa ja volt a
zsol tár pa raf rá zis, a zsol tá ron ala -
pu ló, stro fi kus, anya nyel vű ének.
322. éne künk szö ve ge a 127. zsol tár -

ra épül: „Ha az Úr nem épí ti a há zat,
hi á ba fá ra doz nak az épí tők. Ha az Úr
nem őr zi a vá rost, hi á ba vi gyáz nak rá
az őrök. Hi á ba kel tek ko rán, és fe küsz -
tök ké sőn: fá rad ság gal szer zett ke nye -
ret esz tek. De akit az Úr sze ret, an nak
ál má ban is ad ele get. Bi zony, az Úr
aján dé ka a gyer mek, az anya méh
gyü möl cse ju ta lom. Mint a hős ke zé -
ben a nyi lak, olya nok a ser dü lő if jak.
Bol dog az az em ber, aki ilye nek kel töl -
ti meg a teg zét: nem szé gye nül meg,
ha el len sé ge i vel van szó vál tá sa a ka -
pu ban.”

A his tó ri ás ének szin tén e kor jel -
leg ze tes sé ge: a vég vá ri har cok meg -
ének lé sé nek mód ja. Ez az egy ház -
ban is sze re pet ka pott, oda il lő szö -
veg gel. Ked velt mű faj volt a bib li ai
his tó ri ák meg ének lé se is. Éne künk
két 12-es (6 + 6) és egy 13-as (6 + 7)
sor ból áll.

Fe le ke zet kö zi, kö zös ma gyar szel -
le mi kin csünk sok szor mél tat la nul
szo rul ki a gyü le ke ze ti hasz ná lat ból.
En nek egyik oka le het, hogy ép pen
ezen éne kek mind az or go na re per to -
ár ban, mind a kó rus fel dol go zá sok ban
igen ne héz fel adat elé ál lít ják a gya -
kor ló kán to ro kat és a lel ké sze ket is.
Ezen a te rü le ten fon tos len ne elő re -
lép nünk s új ra és új ra ta ní ta ni, gya -
ko rol ni a ré gi, 16. szá za di ma gyar re -
per to árt.

g Kincz ler Zsu zsan na

Is ten nél kül hi á ba min den
Ami kor Ro gate va sár nap ján ezt az
éne ket a gyü le ke zet tel éne kel jük,
be kap cso ló dunk a mennyei kó rus ba.
Ma gyar pré di ká to rok kal és ének -

mon dók kal kö zö sen fo hász ko dunk az
örök Is ten hez.

A múlt ba ré ved ve szin te le ját szó -
dik lel ki sze münk előtt, aho gyan
Sztá rai ke zé be ra gad ja a he ge dű jét,
és Bor nem isza Pé ter rel e zsol tárt
ve  szi aja ká ra. Hu szár Gál mes ter
pe dig int Ti nó di nak, hogy kezd jen
lant ja pen ge té sé be. Rég volt? A fen ti
mó don ta lán igaz sem volt.

Is ten igé je örök, és ma is meg szó -
lít min ket, sőt biz tat, hogy ve lünk
van, erő sít, ami kor el esünk, épí ti a
há zat ak kor is, ami kor mi már fel ad -
nánk a küz del met, mert erőnk a vé -
gé hez ér. „Ha az Úr nem épí ti a há -
zat, hi á ba fá ra doz nak az épí tők.”
(Zsolt 127,1) Nél kü le hi á ba fá ra dunk,
hi á ba ke lünk ko rán, és fek szünk ké -
sőn. Is ten nél kül el fá ra dunk, és csüg -
ge dés lesz mun kánk gyü möl cse.

Eb ben a ki lá tás ta lan nak tű nő hely -
zet ben sok szor leg szí ve seb ben el fut -
nánk és el me ne kül nénk a vi lág za já -
tól, hogy há tat for dít suk mind an nak,
ami kö rül vesz min ket. Nem érez zük
Is ten je len lé tét, nem érez zük tá mo -
ga tá sát, és a sa ját erőnk re tá masz kod -
va ro ha nunk irányt ve szít ve. Ha csak
ma gunk ban bí zunk, min den össze -
om lik. A reménytelen hely zet ben
rá döb be nünk, egy le he tő sé günk ma -
radt, hogy ki ált sunk a zsol tá ros sal
együtt: „A mély ség ből ki ál tok hoz zád,

Uram! Uram, halld meg sza va mat!”
(Zsolt 130,1–2) Nem a vak vi lág ba ki -
ál tunk, ha nem Is ten hez. Ő min dent
meg vál toz tat és ke zé ben tart. Egye -
dül tő le jö het iga zi se gít ség, ami kor
a leg mé lyebb re süllye dünk. Hit tel,
bát ran ki ált ha tunk hoz zá, úgy, hogy
az tán „min de nek meg hall ják”.

A ta nít vá nyok nagy pén tek ke se rű -
sé ge mi att ár vának és meg fosz tot tnak
érez ték ma gu kat, de har mad nap ra
fel tá madt Uruk meg je lent, és bé -
kes sé get hir de tett ne kik. Jé zus sza vai
új ra és új ra erőt ad nak ma is, ami kor
meg fá ra dunk, ami kor el ve szett nek,
ki lá tás ta lan nak érez zük a hely ze -
tün ket, ami kor éle tünk gö dör be ke -
rül. Ő min den pil la nat ban le ha jol
hoz zánk, és fel emel ma gá hoz. Sőt
meg ígér te: „…amit csak kér tek az
Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja
nek tek!” (Jn 16,23b)

Ré gi imád sá gok össze fo nód va ma -
gya ros dal la mok kal Ro gate va sár -
nap ján a Szent lé lek ál tal él tet nek és
hat nak. Éne kel je tek és imád koz za tok!
Pon to sab ban: Éne kel ve imád koz za -
tok! – szól az ősi fel szó lí tás az el ső ke -
resz té nyek ide je óta, a re for má ció
ide jén fel erő söd ve, rossz és jó idők -
ben, sors for du ló kon és öröm ün ne pe -
ken. Ne héz évek után a tör té ne lem
Ura itt és most el hív ben nün ket,
hogy részt ve gyünk gond vi se lő mun -
ká já ban. Nem ze tünk és egy há zunk
előtt nagy fel ada tok áll nak, ame lye -
ket csak imád ko zó élet tel tel je sít he -
tünk. Így for dul junk hoz zá éne künk -
kel, Krisz tus ba ve tett hús vé ti hit tel.
Ámen.
g Gregersen-La bos sa György

Min de nek meg hall ják

Ha lot tak nap ján nagy apám sír já nál el -
mond tuk a Mi atyán kot. Ami kor a vé -
gé hez kö ze led tünk – Pál apos tol sza -
va i val él ve –, egy szer re mint ha pik ke -
lyek es tek vol na le a sze mem ről. A már
sok szor el mon dott imád ság azok ban
a per cek ben szá mom ra egyet len té -
má ban sű rű sö dött össze. Meg ér tet -
tem, hogy a Mi atyánk ban va ló já ban
óri á si dol got ké rünk. Az egész szin -
te egyet len ké rés: Is ten le gyen ir gal -
mas az ör dög és a bűn ha tal ma alatt
élő em ber hez. „…bo csásd meg vét ke -
in ket, …ne vígy min ket kí sér tés be, de
sza ba díts meg a go nosz tól…” Az az a
bű ne ink, a gyen ge sé ge ink mi att imád -
koz zuk a Mi atyán kot.

És ami kor Jé zus a He gyi be széd ben
a tő le ta nult imád ság be ve ze tő jé ben
azt mond ja, hogy „ti tehát így imád -
koz za tok”, ak kor ezt ké ri tő lünk: imád -
koz zunk az ir ga lom Aty já hoz, hogy
bű ne in ket el tö röl je. Mert ez az imád -
ság. Ez a ti imád sá go tok! – mond ja Jé -
zus. Ez az egy az összes ké ré sün ket
ma gá ba fog lal ja: Is ten kö nyö rül jön raj -
tunk. Hogy meg ad ja a min den na pit,
és hogy őt va ló ban a Ma gas sá gos nak
lás suk. En nél na gyobb szük sé günk
sem mi re sincs! 

Imád sá gunk ban sok szor fé lén ken
pró bál juk rá ven ni Urun kat, hogy le -
gyen a jó te vőnk, más kor – min den -
ha tó sá gá ban bíz va – meg gon do lat la -
nul ost ro mol juk. A mai va sár nap
kol lek ta imád sá gá ban nem vé let le nül
kér jük: „Ta níts úgy imád koz ni, hogy
meg hall gat hass min ket az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal.” Imád koz ni annyi, mint
oda áll ni az Úr elé és ir gal mát kér ni.

Igénk ben a zsol tá ros ké ré se nem té -
to va ki ál tás. A ver gő dő lé lek nem be -
le ki ált ja fáj dal mát a vak vi lág ba. Jól is -
me ri az Urat, akit meg szó lít. Tud ja,
hogy a bű nök re ná la van bo csá nat, és

ki zá ró lag Is ten hez for dul hat ké ré sé -
vel. Ő nem egy sze rű en a Min den ha -
tó, ha nem bű ne in ket is me rő és bű ne -
in kért ál do za tot ho zó, sze re tő Atya. 

A 130. zsol tár író já val együtt va la -
mi kép pen mind annyi unk nak tu do -
má sunk van ró la, hogy az em ber
rom lá sá nak, bű nei or vos lá sá nak és
ha lá lá nak ügye Is ten ha tás kö ré be
tar to zik. En nek el le né re ke ve sen és
ke ve set kér jük Urunk tól, hogy ke -
gyel mez zen ne künk. Nem si e tünk
éle tün ket őhoz zá köt ni és az ő ve ze -
té sé re bíz ni. Ha nem csak fel lán go -
lás len ne a hi tünk, ak kor so sem kel -
le ne ret teg nünk, mert Is ten min dig
ve lünk jár na, mi pe dig Krisz tu sért
szün te len di csé ret tel il let nénk őt.
Ak kor meg ta pasz tal nánk, hogy „min -
den jó ado mány és min den tö ké le tes
aján dék fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já -
tól száll alá…” De töb bet és he lye sen
imád koz ni csak ab ban az eset ben tu -
dunk, ha ön vizs gá la tot tar tunk. Eköz -
ben azt fog juk ész re ven ni, hogy szin -
te a 130. zsol tárt imád koz zuk.

Mert a hely ze tet nem le het meg -
for dí ta ni. Ami kor imád koz ni kez -
dünk, lent va gyunk. A mély ség ből ki -
ál tunk. Ál la po tunk csak ak kor ja vul,
ami kor Is ten le száll hoz zánk a mély -
be. Ez a szín tisz ta igaz ság. Mind nyá -
jan a zsol tá ros hely ze té ből só vár gunk
a meg vál tás ra, a mély ség ből ki ált va.

Nincs na gyobb mély ség an nál, ha
va la ki Is tent nem an nak lát ja, aki, és
nem éli át ke gyel mé ből sze mé lye sen
fe lénk for du ló, igaz sze re te tét. A
130. zsol tár ban meg szó la ló ké rés
emi att fa kad föl. Hol van Is ten?
Mennyi re tá vol van? Mi lyen messze
van tő lem, aki ép pen a mély ség em -
bert pró bá ló út ja it já rom?

Ez a mély ség nem ke ve ren dő össze
a krí zis be ju tott em ber ér zé se i vel.

Nem is a mos ta ná ban oly sok szor
hal lott mély sze gény ség gel azo nos.
Ez a mély ség nem azért nyo masz tó,
mert egye dül ma rad tunk ben ne.
Nem az okoz za, hogy nem ta lá lunk
meg ér tés re, együtt ér zés re. Ez a mély -
ség nem az, mint amelyet az az orosz
püs pök él he tett át, aki re húsz fo kos
hi deg ben ad dig csor gat ták a vi zet,
míg jég szo bor rá vál to zott, az em be -
ri ke gyet len ség jég szob rá vá. Nem is
a ki fá ra dás jut tat ab ba a mély ség be,
amely ből föl ki ál tunk: Uram! 

A mély ség oka az, hogy hi ány zik a
Ma gas sá gos. Az em bert meg der -
mesz ti min den re mél tat lan vol ta.
Nem fe lej tem el a két gyer me két
egye dül ne ve lő, fér jét a fron ton el ve -
szí tett idős, tisz tes sé ges asszony mon -
da tát: „Tud ja, lel kész nő, annyi bán ni -
va ló ja van az em ber nek!” Nem csak
ne ki le he tett olyan sok, ha nem ne kem
is van, más nak is, min den ki nek. Eb -
ből a hely zet ből ki ál tunk. És ha Is ten
a bű nö ket szá mon tart ja, ak kor ki ma -
rad meg? Mert nem egyet len bűn mi -
att for dul Is ten hez a két ség be esett
em ber, ha nem bű nök so ka sá ga ta szít -
ja el Is ten öle lé sé től. Aki át él te az Is -
ten nek va ló tel jes ki szol gál ta tott ság
hely ze tét, an nak a mély ség ezt je len -
ti, és er ről be szél a zsol tá ros is. 

Ami kor eb be a mély ség be ju tok,
ne kem is ki kell mon da nom, hogy
nem ön ma gá ban az el ve szett ség bor -
zaszt, ha nem az a föl is me rés, hogy Is -
ten nél kül nincs se gít ség. Csak rá szá -
mít ha tok, a jó in du la tá ra. Nincs más,

aki hez for dul hat nék. Nincs mit ten -
nem, nincs mit jó vá ten nem. Csak Is -
ten jö het hoz zám. És ahogy a zsol tá -
ros tud ja, hogy Is ten alá fog száll ni a
mély be, úgy én is tud ha tom. A kér -
dés csak az, hogy mi kor tör té nik meg.
Mi kor él he tem át? Eb ben van az
imád ko zó és az Is ten kö zöt ti kap cso -
lat fe szült sé ge. Mi kor? Nincs más nak
szí ve, ha tal ma, hogy meg bo csás son.
Egye dül Is ten az, aki meg bo csát ja a
bű nö ket, aki a ha lált le győ ző Fi á ban
meg szán ben nün ket. 

Min dig vár juk Urun kat. Éhez zük
a ke gyel mét. Mi kor jön? Reg gel, az
őr vál tás kor? Éj sza ka, ami kor egy
bet le he mi is tál ló ban Má ria a Jé zus
ne vet ad ja a gyer me ké nek? Haj nal -
ban, ami kor az üres sír lát vá nya fo -
gad ja az asszo nyo kat? Ab ban az órá -
ban, ami kor a ke resz ten el vé gez te tett?
Egyet len pil la nat ban tet ten ér he tő? 

Is ten nem szü ne tel te ti a ke gyel met.
Hi szen ha ezt ten né, ő ma ga szűn ne
meg lé tez ni. Van ke gye lem! Nem
egyet len pil la nat ban árad ki csu pán,
ha nem ál lan dó an. Az éle tünk meg -
annyi per cé ben föl is mer jük, ész re -
vesszük, mert be le bor zon gunk, hogy
Is ten új ra je lét ad ta sze re te té nek,
meg tar tot ta ígé re tét, kö nyö rült raj -
tunk. A mély ség ben lé vő em ber – ha
föl te kint – min dig lát ja, hogy ki van
oda fönn.
g Kli ment né Fe ren czy And rea

Imád koz zunk! Sze re tő Atyám! Most
is vár lak. Vá rom, hogy új ra meg ta -
pasz tal jam Szent lel ked aján dé kát,
hogy föl is me rem se gít sé ge det. Ál dom
ke gyel me det. Kér lek, ne en gedd, hogy
ma gam ba ros kad jak, ha nem szállj
hoz zám, mert te föl emel hetsz és meg -
bo csá tasz. Ámen.

HÚS VÉT U TÁ NI ÖTÖ DIK RO GATE VA SÁR NAP  Z S OLT 130,18 

Fe lül ről száll alá…

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
[Lel kész:] A mély ség ből ki ál tunk
hoz zád, Urunk, az zal a re mény ség -
gel, hogy fü led fi gyel mes, és ná lad
van a ke gye lem, amely meg tart éle -
tünk ben.

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk, a
te rem tett vi lá gért. A se bek gyó gyu -
lá sá ért, ame lye ket ütöt tünk Föl dün -
kön, a tönk re tett élő he lye kért, az
olaj fol tos ten ge rért, a pisz kos le ve gő -
ért, a ki pusz tu ló nö vé nye kért, ál la to -
kért. Kö nyör günk, a pusz tu lás mély -
sé gét lát va in díts mind annyi un kat fe -
le lős cse lek vés re. A mély ség ből ki ál -
tunk hoz zád, Urunk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, halld meg
sza vun kat!

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk, az
em ber vi lá gért. A gyű löl kö dés, az
ön zés, a kö zöny mély sé gé ben lát tasd
meg ve lünk, hogy a nyo mor ban,
szen ve dés ben, ki lá tás ta lan ság ban élő
em be rek éle te hoz zád ki ált. Lát tasd
meg a ve ze tők fel ada tát és fe le lős sé -
gét, akik eny hít het né nek az igaz -
ság ta lan sá gon, a szen ve dé sen. A
mély ség ből ki ál tunk hoz zád,
Urunk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, halld meg
sza vun kat!

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk, or -
szá gun kért, nem ze tün kért. Re mény
és re mény te len ség, si ker és ku darc,
biz tos jö vő kép és ki lá tás ta lan ság,
tett vágy és te he tet len ség kö zött ví vó -
dunk. Se gíts ne künk le csil la pí ta ni a
má sok el le ni, rom bo ló in du la ta in kat,
lát tasd meg ve lünk azo kat a cé lo kat,
ame lye kért ér de mes fá ra doz ni, ál do -
za tot hoz ni, mert az egész nem zet
kö zös sé gét épí tik. A mély ség ből ki -
ál tunk hoz zád, Urunk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, halld meg
sza vun kat!

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk,
egy há za dért. Te a mély ség be száll tál
le, hogy meg ta lálj ben nün ket evan -
gé li u mod új já te rem tő sza vá val. Add,
Urunk, hogy egy há zad min dig meg -
lás sa a rá bí zot tak éle té nek mély sé gét.
Add egy há zad nak azo kat a sza va kat
és tet te ket, ame lyek kel ma is meg ta -
lál ha tod a mély ség ben élő em bert. Te
tedd tel jes sé egy há zad re mény sé gét
és örö mét, és add, hogy a re mény ség
és az öröm szi ge te le hes sen eb ben a
vi lág ban. A mély ség ből ki ál tunk hoz -
zád, Urunk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, halld meg
sza vun kat! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Kos suth apánk szál ló igé vé vált buz -
dí tá sá val – „Ten ger re, ma gyar!” – a
ten ger fe lé akar ta moz gó sí ta ni né -
pün ket. Saj nos, im már ki lenc ven
esz ten de je, csak Ba la to nunk ma -
radt, vi szont akad ten ger nyi kér dé -
sünk és két sé günk, me lyek kö zött jó
len ne biz tos vá lasz ra, ki kö tő re ta lál -
nunk. Ér de mes hát meg hal la nunk a
hí vo ga tó szót, amely a kö vet ke ző
hét szom bat ján, az egy ház ke rü le ti
misszi ói na pok ap ro pó ján „biz tos, vé -
dett ki kö tő be” in vi tál.

Ki ket vá runk a bony há di, a kis -
som lyói és a sal gó tar já ni ki kö tők be?
Mind azo kat, akik sze ret né nek part -
ra száll va biz tos ta lajt érez ni a tal puk
alatt. Vár juk mind azo kat, akik tá -
maszt, ka pasz ko dót, a re mény ség
hor go nyát ke re sik. Hív juk azo kat is,
akik az élet vi ha rai kö ze pet te egy kis
pi hen te tő szél csend re vágy nak. Bát -
ran jö het nek azok is, akik nek csó nak -
ja, vi tor lá ja ja ví tás ra szo rul, akik
friss üzem anya got akar nak tan kol ni,
vagy egy sze rű en csak iga zi kö zös sé -
gi él mény re, egész sé ges öröm re
szom jaz nak.

Ta lán meg bo csát ha tó annyi dé li el -
fo gult ság, hogy a bony há di ki kö tő ről
rész le te seb ben is szó lok, hi szen la -
punk elő ző szá má nak cím ol da lán
ol vas hat tunk az át adá si ün nep ség ről.

Meg koc káz ta tom, ke vés egy há zi ve -
ze tő nek ada tik meg, hogy evan gé li -
kus at lé ti kai cent rum ava tá sán pré -
di kál jon. Las san hét éves püs pö ki
szol gá la tom pá rat lan él mé nye volt ez
a hét fő dél utá ni ün nep. Már az ese -
mény idő zí té se is zse ni á lis volt, hi -
szen a Ju bi la te – az ör ven de ző gyü -
le ke zet – va sár nap ja ál tal in to nált hét
el ső mun ka nap ján ve het tük bir tok -
ba az or szág má so dik leg na gyobb at -
lé ti kai csar no kát. Az öröm ün nep
sze ku lá ris kon tex tu sa is iz gal mas
volt, hi szen az elő ző na pi par la men ti
vá lasz tá sok egy ér tel mű vég ered mé -
nye új, re mény tel jes jö vőt ígér az
egész or szág szá má ra. Ahogy ezt a
hely szel le mé hez iga zod va meg fo gal -
maz tam: re mél jük, ha zánk ban az
el ke se re dett iszap bir kó zást fel vált ja
a köl csö nös bi zal mon ala pu ló csa pat -
já ték…

Iga zán csak az tud ja ér té kel ni ezt
a bony há di fel tá ma dá si cso dát, aki is -
me ri a csar nok ko ráb bi ál la po tát.
Ami kor az el múlt év ben elő ször jár -
tam ott te rep szem lén, őszin tén szól -
va ka taszt ró fa tu ris tá nak érez tem
ma gam. Szív szo rí tó lát vány volt az
egy kor szá zak nak mun ka he lyet biz -
to sí tó üzem csar nok si ral mas ál la po -
ta. Szor gos em ber ke zek től meg fosz -
tott, pusz tu lás ra ítélt gé pek, raj tuk:

fél be ha gyott ci pők. Sze mét és om la -
do zó fa lak – mind-mind akár egy né -
ma kiáltás, ha lál si koly. Krip ta szag, az
enyé szet vissza for dít ha tat lan, fa gyos
le he le te csa pott meg, fel idéz ve a
hát bor zon ga tó ezé ki eli lá to mást a
szá raz cson tok ról…

De, há la Is ten nek, ma is akad nak
pró fé tai lá tás sal és lé lek kel meg aján -
dé ko zott ve ze tők. Ilyen a bony há di
gim ná zi um igaz ga tó ja, Óno di Sza -
bolcs, aki fel fe dez te a ha lál ra ítélt ci -
pő üzem rom ja i ban az el ső ha zai
evan gé li kus at lé ti kai csar nok le he tő -
sé gét.

Őszin tén meg kell val la ni: ke ve sen
hit ték, hit tük, hogy ez az álom ép pen
a gaz da sá gi vi lág vál ság, az ok ta tá si in -
téz mé nyek, kü lö nö sen is az egy há zi
is ko lák alul fi nan szí ro zá sá nak vész ter -
hes kor sza ká ban meg va ló sul hat. De
Óno di Sza bolcs mert na gyot ál mod -
ni! Hi te, ki tar tá sa, kre a ti vi tá sa – a szó
szo ros és át vitt ér tel mé ben – min den

kö vet meg moz ga tott az ügy ér de ké -
ben. Is mét be bi zo nyo so dott: a fe lül -
ről meg ál dott össze fo gás min den
kül ső ne héz sé get le küz dő cso dák ra
ké pes.

Le gyen ez bá to rí tó öröm üze net
gyü le ke ze te ink, in téz mé nye ink szá -
má ra ép pen úgy, mint szebb jö vőt
áhí tó ha zánk szá má ra. Eb ben az
össze füg gés ben ér de mes új ra fel -
idéz ni leg alább hár mat Klaus Doug -
lass im már klasszi kus sá vált 96 té zi -
sé ből:

„A pénz ügyi és sze mé lyi gon dok nál
is na gyobb ba ja egy há zunk nak, hogy
nin cse nek ál ma ink.

Az ál mok nem ir re á li sak, csak egy
más faj ta re a li tás ban gyö ke rez nek.”

S ta lán a leg fon to sabb és leg ak tu -
á li sabb té zis, ami re a bony há di fel tá -
ma dá si cso da is meg ta nít hat min ket:
„Ál ma ink nak elég me ré szek nek kell
len ni ük ah hoz, hogy Is ten nek he lye le -
gyen ben nük.” (Klaus Doug lass: Az új
re for má ció. 89., 90., 93. té tel. Kál vin
Ki adó, 2005)

Így mer jünk me rész imád sá gok kal,
ál mok kal és re mény ség gel ké szül ni a
kö zel gő egy ház ke rü le ti misszi ói na -
pok ra is. Biz tos, vé dett ki kö tők vár -
nak ránk, akár Bony hád, akár Kis -
som lyó, akár Sal gó tar ján fe lé ve -
szünk irányt.

Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyok
az zal, hogy a ha jó nem időz het so ká -
ig a ki kö tő vé dett sé gé ben, hi szen kül -
de té se a nyílt ten ger re szól. Hisszük
és re mél jük, hogy a kö vet ke ző szom -
ba ton, a misszi ói na pok zá róál dá sa
után mind há rom ke rü le ti ki kö tő ből
szá zak (ez rek?) fog nak meg újult hit -
tel és erő vel, friss öröm mel és élő re -
mény ség gel út ra kel ni a nyílt ten ge ren
kö ze leb bi és tá vo lab bi cé lok fe lé. Bí -
zom ben ne, hogy a ka pott ál dá sok kal
már út köz ben so ka kat meg ör ven -
dez tet he tünk, és bő ven jut majd a nap
aján dé ka i ból a ha zai ki kö tők nek, az
ott ho ni gyü le ke ze tek nek is.

Jó sze let kí vá nok!
A Lé lek sze le se gít sen, őriz zen és

ve zes sen min ket az úton!
Ő ad jon re mény ke dő ér ke zést, ál -

dott töl te ke zést, öröm te li ha za té rést!

Ki kö tő be, ma gyar!
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b A tu dó sí tás fel cí mé ben ol vas ha -
tó ma gyar köz mon dást Sze ve ré -
nyi Já nos ad ta a Nyír egy há zát
kö rül öle lő bo kor ta nyák egyi -
kén tar tott há rom na pos evan gé -
li zá ci ós so ro za tá nak cí mé ül. A
szín tisz ta evan gé li kus Man da bo -
kor mű ve lő dé si há zá ba szer ve -
zett misszi ói szol gá lat ra a kö zel -
múlt ban pa ró ku si vizs gát tett fi -
a tal be osz tott lel kész, Zsar nai
Krisz ti án hív ta meg az or szá gos
misszi ói lel készt, aki most, a
ma já li sok hét vé gé jén tu dott ele -
get ten ni a fel ké rés nek. Mind há -
rom nap al kal ma in mind a száz -
öt ven szék gaz dá ra ta lált a kul -
túr ház ban, sőt a fal mel let ti ál -
ló he lyek is „el kel tek”… 

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség nek az ál la mo sí tás előtt a
Man da bo kor ban is volt is ko lá ja (ab -
ban tar tot ták az is ten tisz te le te ket),
ám né hány éve – a kör ze te sí tés mi -
att – meg szün tet ték az ok ta tást. A
he lyi la ko sok ál ta lá ban ugyan bé ké -
sen meg fér nek a mű ve lő dé si ház ban,
de – az élén kü lő hit élet je gyé ben –
már na gyon vágy nak sa ját ima ház ra,
gyü le ke ze ti te rem re. Az el múlt két
év ben a fi a ta lok szá ma is meg nö ve -
ke dett az al kal ma kon, ezért a he lyi
kö zös ség ké rést ter jesz tett az egy ház -
me gyei pres bi té ri um elé: el sze ret nék
kez de ni sa ját ima há zuk épí té sét. (A
vá ros ön kor mány za ta ígé ret tett ar -
ra, hogy a bo kor ta nya kö ze pén, a je -
len le gi mű ve lő dé si ház mel lett in gyen
tel ket biz to sít az egy ház köz ség szá -
má ra.) 

Ami óta a fel sőbb egy há zi testület
ál dá sát ad ta a kez de mé nye zés re, a
man dai al kal ma kon bár ki el vi he ti a
cél ado má nyok be fi ze té sé re szol gá ló
csek ket, vagy vá sá rol hat a bank je -
gyek kel azo nos cím le tű, úgy ne ve zett
tég la ku po nok ból, ame lye ken ez az ige
ol vas ha tó: „Ha az Úr nem épí ti a há -

zat, hi á ba fá ra doz nak az épí tők.”
(Zsolt 127,1) 

Az 1753-ban ala pí tott egy ház köz ség
vá ros- és temp lom épí tő őse i nek mai
uno kái is élő hi tük ről és egy ház sze re -
te tük ről tesz nek bi zony sá got ez zel
az épít ke zé si szán dé kuk kal. Ám előbb

az élő kö vek ből ál ló lel ki ház nak kell
fel épül nie és meg szi lár dul nia, hogy a
kül ső épít ke zés is megkezdődhes -
sen. Ezt a célt szol gál ta a misszi ói lel -
kész mos ta ni lá to ga tá sa.

Sze ve ré nyi Já nos is mert bib li ai
hit hő sök élet pél dá ján mu tat ta be,
hogy Is ten ma is élő Úr, és cso dá kat
te het; az ő ke zé ben bi zony a ku tyá -
ból is sza lon na le het! Az Út mu ta tó
múlt évi, de örök ér vé nyű igé jé vel cá -
fol ta meg a né pi köz mon dást: „Ami
le he tet len az em be rek nek, az Is ten nek
le het sé ges.” (Lk 18,27) 

Pén tek es te az ige hir de tő ezt Mó -
zes pél dá já val iga zol ta. Nem Mózes
je lent ke zett ve ze tő nek, sőt sza bad ko -
zott is, de Is ten el hí vá sá nak – mely
az égő, de el nem égő csip ke bo kor -
ból szólt hoz zá – nem tu dott el len -
áll ni. Az Úr már a szü le té se előtt in -
téz ke dett: az is ten fé lő bá bák nem öl -
ték meg a fiú gyer me ke ket, a fá raó pa -
ran csa el le né re. 

Az ön tör vé nyű Pé tert is a ta ga dá -
so kon át ve zet te az apos tol ság út ján;
há rom szor kér dez te tő le Jé zus: „…sze -

retsz-e en gem?” A sze mé lyes vá laszt
a mai ta nít vá nyok sem úsz hat ják
meg; er re fi gyel mez te tett a szom bat
es ti lé lek épí tő üze net. 

A va sár nap reg ge li is ten tisz te le ten
pe dig a pál for du lás sal bi zo nyí tot ta az
ige hir de tő, hogy még sem igaz a köz -
mon dás, mert ha Krisz tus kö ve tő i nek
ül dö ző jé ből a po gá nyok apos to la,
Is ten vá lasz tott esz kö ze lett, ak kor ve -
lünk, ben nünk is meg tör tén het ez a
vál to zás. Igaz, hogy nem a sa ját
erőnk ből, raj tunk is csak az Is ten se -
gít het, de ő ma is élő Úr, és ne ki sem -
mi sem le he tet len. 

Az el mon dot tak gya kor la ti bi zo -
nyí té ká val szol gált a va sár na pi is ten -
tisz te le ten bi zony sá got te vő Kar dos
Já nos, akit az Úr sza ba dí tott ki a dro -
gok, az al ko hol fog sá gá ból, és aki ma
a Kék ke reszt Egye sü let he lyi szer ve -
ze té nek ak tív mun ká sa ként szol gál
egy ko ri sors tár sai kö zött, hir det ve a
sza ba du lás öröm hí rét. 

A zá ró ün ne pi, moz gó úr va cso rás
is ten tisz te le ten a kö zös ség tag jai
együtt örül tek az örü lők kel és sír tak
a sí rók kal. A kör ze ti lel kész két fi a -
tal fel nőt tet ke resz telt meg és há rom
fi a talt kon fir mált. Az édes anyá kat és
nagy ma má kat gyö nyö rű vi rág gal kö -
szön töt ték a gyer me kek, s egy édes -
anya Kaff ka Mar git egyik ke vés sé is -
mert ver sét mond ta el mély át élés sel. 

Ezen a misszi ós öröm ün ne pen fi -
a ta los evan gé li u mi éne kek csen dül -
tek fel gi tár kí sé ret tel, s az ének lés va -
sár nap ján be töl töt ték a kul túr ter -
met az Is tent és Jé zust di cső í tő, szív -
ből jö vő ver ses imád sá gok, vá la szul
az ige hir de tés ből fe lé jük áradt men -
tő, ke re ső, élet át for má ló is te ni sze re -
tet re. „Éne kel je tek az Úr nak új éne -
ket, mert cso dá kat tett!” (Zsolt 98,1)

g Ga rai And rás

A há rom ige hir de tés és a bi zony ság -
té tel hang anya ga el ér he tő a tu dó sí -
tó hon lap já ról: http://www.ga ra -
inyh.hu/hang zo o rom hir tar/

KU T YÁ B ÓL NE M LE SZ SZ A LON NA?

Man dai misszió ma já lis kor

b Csil lag prog ram – Te het sé gek
se gí té se a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um -
ban cím mel ren dez tek pro -
jekt nyi tó kon fe ren ci át múlt
hét főn a bony há di kö zép is -
ko lá ban. A kis tér ség ből meg -
hí vott ál ta lá nos is ko lai pe da -
gó gu so kat, is ko la igaz ga tó kat
Lencz né Vr bovsz ki Ju dit te -
het ség me ne dzser tá jé koz tat ta
a Ma gyar gé ni usz in teg rált te -
het ség se gí tő prog ram ál tal
meg hir de tett pro jekt ről. Az
elő adó ki emel te, hogy a Gé ni -
usz prog ram tá mo gat ja a Te -
het ség pon tok meg ala pí tá sát,
ahol a te het sé gek fel is me ré se
mel lett te het ség gon do zó mű -
he lyek se gí tik az ígé re tes fi a -
ta lok fej lő dé sét. 

Ar ról is be szélt Lencz né, hogy mi -
ről is mer jük fel a te het sé get: az ál -
ta lá nos ér tel mes ség, spe ci á lis men -
tá lis ké pes sé gek, kre a ti vi tás mel lett
na gyon fon tos a mo ti vált ság. Fon -
tos, hogy a tár sa da lom ér té ke li-e a
te het sé get, hogy a kor tár sak ho -
gyan vi szo nyul nak a ki emel ke dők -
höz, és fon tos az is ko la és a csa lád
sze re pe. A te het ség fej lesz tést kis -
is ko lás kor ban kell el kez de ni, majd
fel ső ta go za tos kor ban je len nek
meg a spe ci á lis ké pes sé gek.

A Ma gyar gé ni usz prog ra mot
azért hoz ták lét re, hogy meg ta lál -
ják a te het sé ge ket, fej lesszék ké pes -
sé ge i ket; cél, hogy a te het ség se gí -
tés for mái be épül je nek az ok ta tá -
si fo lya mat egé szé be. 

A bony há di gim ná zi um 2008
már ci u sa óta Te het ség pont, en nek
mű köd te té sé re a Tár sa dal mi meg -
úju lás ope ra tív prog ram (TÁM OP)
pá lyá za tán nyer tek tá mo ga tást. A

Te het ség pont nyi tó prog ram ját au -
gusz tus ra ter ve zik az in téz mény -
ben. A ter vek sze rint te het ség -
gon do zó kép zést hir det nek in gye -
nes rész vé tel lel, he ti rend sze res ség -
gel te het ség se gí tő ta nács adás vár -
ja az ér dek lő dő ket, szak mai na po -
kat ter vez nek, ta nul má nyi uta kat
szer vez nek más Te het ség pon tok -
ba, kon fe ren ci á kat ren dez nek a
té má ban, il let ve le he tő sé get kí -
ván nak ad ni a te het sé gek nek az
egy más sal va ló ta lál ko zás ra is.

A ren dez vé nyen tá jé koz ta tás
hang zott el a Csil lag prog ram ról is,
mely nek ke re té ben ma xi mum há -
rom di ák vesz részt egy szer re a fog -
lal ko zá sokon. A bony há di evan gé li -
kus gim ná zi um hat száz di ák ja kö zül
hat va nan ré sze sül nek egyé ni fej -
lesz tés ben. A di á kok he te dik–nyol -
ca dik osz tá lyos ko ruk ban elő ké szí -
tő szak kö rök re jár nak, a ki len ce dik–
ti ze dik év fo lya mo so kat el ső sor ban
ver se nyek re ké szí tik fel, majd a ti zen -
egye dik–ti zen ket te dik év fo lya mo sok
elő re ho zott érett sé git te het nek a
vá lasz tott tan tárgy ból, ez után pe dig
az adott  tárgy ból már nem kell az
órák ra jár ni uk, he lyet te az egyé ni fej -
lesz tés ben vesz nek részt te het sé -
gük ki bon ta koz ta tá sa ér de ké ben.

Dr. Ka tz Sán dor, a gim ná zi um pe -
da gó gu sa a ma te ma ti kai te het ség -
mű hely ről be szélt. El mond ta, hogy
az in téz mény ben már több mint há -
rom év ti ze de ki emelt sze re pe van a
te het ség gon do zás nak, amit bi zo -
nyít két bony há di öreg di ák élet pá -
lyá ja: dr. Nus ser Zol tán ha zánk leg -
fi a ta labb aka dé mi ku sa, if jabb dr.
Ka tz Sán dor pe dig a tu do má nyok
dok to rai kö zött a leg if jabb. Az elő -
adó úgy fo gal ma zott: nem elég, ha
jó ta ná rok van nak egy is ko lá ban,
szük ség van a ver seny zé si le he tő sé -
gek re, a szak kö ri mun ká ra is.

g Má té Ré ka

Kon fe ren cia
a te het ség gon do zás ról
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Ve ro ná ban tar tot ta zsi na ti ülé sét
áp ri lis 30. és má jus 3. kö zött az
Olasz or szá gi Evan gé li kus Egy ház.
En nek ke re té ben szü le tett meg az a
test vér egy há zi meg ál la po dás, amely
egy há zunk és e dél-eu ró pai ki sebb -
sé gi evan gé li kus egy ház jö vő be li
együtt mű kö dé sét rög zí ti. 

A do ku men tum szö ve ge sze rint a
két fél együtt mű kö dik a nem zet kö -
zi egy há zi élet ben, kü lö nös te kin tet -
tel a ki sebb sé gi egy há zak ér dek kép -
vi se le té re. A fe lek szor gal maz zák a
kap cso lat tar tást gyü le ke ze tek, il le tő -
leg a kép zés és a mé dia mun ka te rén. 

Az öt ven egy ta gú zsi nat el len sza va -
zat és tar tóz ko dás nél kül fo gad ta el a
meg ál la po dást, ame lyet ün ne pé lyes
kö rül mé nyek kö zött Hol ger Mil kau es -
pe res, az egy ház lel ké szi ve ze tő je, dr.
Ch ris ti a ne Gro e ben zsi na ti el nök, az
egy ház vi lá gi ve ze tő je, ma gyar rész ről

pe dig dr. Fa bi ny Ta más kül ügye kért fe -
le lős püs pök és dr. Ko rá nyi And rás zsi -
na ti el nök írt alá. A ma gyar or szá gi alá -

írás ra a ter vek sze rint a má jus 14-i zsi -
na ti ülés sza kon ke rül sor.

d EvÉlet-infó

Olasz–ma gyar lu the rá nus
együtt mű kö dés

b Ha to dik al ka lom mal ke rült sor
áp ri lis 29-én, csü tör tö kön az
or szág kü lön bö ző ré sze in te vé -
keny ke dő, egy más sal ba rá ti kap -
cso la tot ápo ló lel kész kö rök
egész na pos ta lál ko zó já ra Bu da -
pes ten, a Ká posz tás me gye ri
Szent há rom ság Plé bá ni án. Az
idei ta lál ko zó té má ja a pász to ri
és pró fé tai hi va tás volt, me lyet a
ke resz té nyek ál ta lá nos pap sá gá -
nak fé nyé ben vizs gál tak a pa pok,
lel ké szek. 

A szol gá la ti pap ság fel ada ta a pa pi
nép, az ál ta lá nos pap ság össze fo gá -
sa – mond ta Tom ka Fe renc ká posz -
tás me gye ri plé bá nos az öku me ni kus
lel kész kö rök or szá gos ta lál ko zó ján.
Hoz zá tet te: fon tos, hogy el higgyük,
Krisz tus leg hőbb vá gya az egy ség. Az
egy ség a vi lág szent sé ge – fo gal ma -
zott –, nem „csu pán” a hí ve ké.
Mond junk igent az ál ta lá nos pap ság -
ra, kül de té sünk Krisz tu sé, hogy egye -
sül jünk őben ne – tet te hoz zá lel kész
test vé re i nek mon dott be ve ze tő jé -
ben a ren dez vény há zi gaz dá ja.

Tom ka Fe renc a Ma gyar Ku rír nak
el mond ta: Az or szág ban több he lyen
össze jár nak lel ké szek ha vi ta lál ko zók -
ra, imá ra, a lel ki egy ség erő sí té sé re
ma guk kö zött. Több sé gük a Fo kolá -
re lel ki sé gi moz ga lom hoz tar to zik. 

„Az or szá gos ta lál ko zók úgy jöt tek
lét re, hogy sze ret tük vol na fel mu tat -

ni ezt az öku me nét, és kö rül be lül
nyolc éve meg szer vez tük az el sőt. Cé -
lunk, hogy iga zán test vé rek le gyünk.
Sok szor pa nasz kod nak Eu ró pa-szer -
te, hogy las sul az öku me né, mi sze -
ret nénk, ha lán gol na” – mu ta tott
rá. Já vor ka La jos hoz zá tet te: tud tá -
val ti zen négy öku me ni kus lel kész kör
mű kö dik az or szág ban.

De hogy mű kö dik egy lel kész -
kör? Mo no ron évek óta he ten te egy -
szer ta lál koz nak a vá ros kü lön bö ző
fe le ke ze tek hez tar to zó lel ké szei, a ka -
to li kus pap, a re for má tus és a bap -
tis ta lel kész. Mint ta nú ság té te lük
so rán a ka to li kus pap el mond ta: a ke -
resz tény fe le ke ze tek nek csak ak kor
van hi te lük a vá ros előtt, ha van kap -
cso la tuk egy más sal. Két éve pél dá -
ul kö zös ad ven ti gyer tya gyúj tást
szer vez tek a vá ros fő te rén. Min -
den ki el cso dál ko zott, de rá egy év -
re már a pol gár mes ter kér te meg
őket er re, és ő ma ga gyúj tot ta meg
az el ső gyer tyát.

Gö döl lőn a fris sen oda ke rült evan -
gé li kus lel kész nél be je lent ke zett a ka -
to li kus pap, így in dult el gyü möl csö -
ző együtt mű kö dé sük. Ha nincs elég
te rem az is ko lá ban, együtt tart ják a
hit tan órá kat, ha szük sé ges, köl csön -
ad ják egy más nak a kö zös sé gek a sát -
ra i kat. A ka to li kus plé bá nia kö zös sé -
ge pél dá ul tá mo ga tást nyúj tott az
evan gé li kus lel kész nek, hogy au tót
tud jon ven ni, ami igen szük sé ges
szol gá la ta el lá tá sá hoz. De olyan is
volt, hogy ami kor az evan gé li kus

gyü le ke zet ben szi ge tel tek, a pün -
kös dis ták sze rez ték be az alap anya -
got, és a bap tis ták se gí tet tek a mun -
ká ban. Mint az evan gé li kus lel kész
em lé ke zett, volt, hogy őt meg ál dot -
ta ka to li kus kol lé gá ja, aki ez után
meg kér te, hogy „cse rél je nek”, és a lel -
kész is áld ja meg őt.

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök elő adá sá ban ki fej -
tet te: a fel kent pap ság nak fo ko zott a
fe le lős sé ge. A leg több hí vő nem nagy
igaz sá gok ki je len té sét vár ja pász to -
ra i tól, ha nem azt, hogy mu tas sák
meg, mi ként van je len Krisz tus a hét -
köz na pi élet ben. Sze bik rá mu ta tott,
hogy az if jú sá got há rom nagy ve szély
fe nye ge ti: a drog, amely már az egy -
há zi is ko lák ban is je len van, a túl ko -
rán el kez dett, csak ösz tön ki elé gí tő
sze xu á lis élet és a ban dák ba ve rő dés.
A püs pök Le nint idéz te: ha a gyer me -
kek hat éves ko ru kig meg ta nul ják
Krisz tus ne vét, és imád koz nak, ak kor
vég leg el vesz tek a kom mu niz mus
szá má ra. Mint mond ta, a gyen gék
fel ka ro lá sa min dig fel ada ta a ke resz -
tény kö zös sé gek nek.

A dél után fo lya mán a részt ve vők
há rom kis cso por tos be szél ge tés kö -
zül vá laszt hat tak: a gen der ideo ló gia
lap pan gó ter je dé sé ről, a te rem tés vé -
de lem kér dé sé ről vagy épp a pász to -
ri szol gá lat ról cse rél het tek esz mét.

A ta lál ko zón részt vet tek er dé lyi,
fel vi dé ki és kár pát al jai lel ké szek is. 

g For rás: Ma gyar Ku rír –
Szil vay Ger gely

I S TEN E G G YÉ TUD MIN K ET TEN NI A FE LE K E Z E TEK TŐL F ÜG G ET LE NÜL

Öku me ni kus lel kész kö rök ta lál koz tak

Az el múlt hé ten zaj lott Nagy vá ra don
a Varadi num 2010 ren dez vény so ro -
zat, amely nek ke re té ben a he lyi
evan gé li kus gyü le ke zet – a Nagy vá -
ra di Evan gé li kus Óvo da mun ka tár -
sa i nak köz re mű kö dé sé vel – ün ne pi
is ten tisz te le tet és kon cer tet szer ve -
zett. A né pes gyü le ke zet előtt D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke
hir de tett igét. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten To kody
Ilo na Kos suth-dí jas ope ra éne kes is
köz re mű kö dött. Ba kay Kor nél ré -
gész pro fesszor a Ma gya rok Vi lág -
szö vet sé gének égi sze alatt meg je le nő

Ma gyar ság tu do má nyi Fü ze -
tek so ro za tot is mer tet te, to -
váb bá a hí vek és a ven dé gek
meg te kint het ték Ba lázs Ist -
ván má ra ma ro si szü le té sű
fa ra gó mes ter al ko tá sa it is.

A temp lo mi együtt lét
után To kody Ilo na – szin tén
az evan gé li kus egy ház köz ség
szer ve zé sé ben – a Nagy vá -
ra di Ál la mi Fil har mó ni á ban
adott kon cer tet. Az est ál ló -
fo ga dás sal zá rult, ame lyet
a gyü le ke zet tag jai és az
evan gé li kus óvo da mun ka -
tár sai ké szí tet tek elő.

g Má tyás At ti la

Varadi num 2010

Pá lyá za ti fel hí vás
A Ba kony cser nyei Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá lyá za tot
ír ki az Evan gé li kus Óvo da, Ba kony cser nye óvo da ve ze tői ál lá sá nak be -
töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek: fel ső fo kú óvo da pe da gó gu si vég zett ség, köz ok ta -
tás-ve ze tői szak kép zett ség, 5 év szak irá nyú pe da gó gi ai szak mai gya kor -
lat, evan gé li kus hi té ben el kö te le zett pél da mu ta tó élet, lel ké szi aján lás.
Előny: ve ze tői gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, ve ze tői prog ra mot,
is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la tát, lel ké szi aján lást.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los köz zé té tel től szá mí -
tott 30 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: leg ké sőbb a Ba kony cser nyei
Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u má nak 2010. jú li u si ülé se.

Az ál lás 2010. au gusz tus 1-jé től tölt he tő be.
Az óvo da ve ze tői meg bí zás 2016. jú li us 31-ig, 6 év re szól. Bé re zés és

jut ta tás: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény alap ján.
A pá lyá za tot két pél dány ban a kö vet ke ző cím re kér jük be nyúj ta ni: Ba -

kony cser nyei Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8056 Ba kony cser nye, Dó zsa u. 1.
In for má ció kér he tő: 22/592-000, 20/981-5923, ist van.szar ka@lu the -

ran.hu.

H I R D E T É S

Kö szö net az 1-ért!
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um Is ko la Ala pít vá nya (1052 Bu da pest,
Sü tő u. 1.) kö szö ne tét fe je zi ki min den ki nek, aki a 2009. év ben sze mé -
lyi jö ve de lem adó ja egy szá za lé ká val in téz mé nyün ket tá mo gat ta. A be -
folyt 4 580 889 fo rin tot rá szo ru ló di á kok ét ke zé sé nek és ki rán du lá sá nak
tá mo ga tá sá ra, ösz tön dí jak ra, az is ko la kul tu rá lis prog ram ja i ra és mű kö -
dé sé nek tá mo ga tá sá ra for dí tot tuk. Eb ben az év ben is kö szö net tel fo gad -
juk fel aján lá su kat a 18101522-1-41-es adó szám ra.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

Ál lás hir de tés
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti
fa sor 17–21., tel.: 1/322-4406) 2010. szep tem ber 1-jé vel a 9. év fo lya mon
– a ré gi ha gyo má nyo kon ala pu ló – emelt szin tű ter mé szet tu do má nyos
osz tályt in dít fel me nő rend szer ben. Ezért pá lyá za tot ír ki bio ló gia, ké -
mia, ma te ma ti ka, fi zi ka, in for ma ti ka sza kos ta ná rok ré szé re. Pá lyáz ni le -
het egye te mi szin tű, két sza kos ta ná ri dip lo má val, a fel so rolt sza kok pá -
ro sí tá sá val.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló
ok ira tot (dip lo ma má so la tot). A lel ké szi aján lás a pá lyá zat el bí rá lá sá nál
előnyt je lent.

A pá lyá za tok alap ján csak az al kal ma zás ra el fo ga dott je löl te ket hív -
juk be be szél ge tés re.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: 2010. má jus 31.

H I R D E T É S

Tisz telt Ol va sók!
Ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is meg tart juk Me visz-vak tá bo run kat,
még hoz zá jú li us 5. és 12. kö zött a Bé kés me gyei Te lek ge ren dá son.

Ha lel ki ek mel lett anya gi lag is sze ret nék tá mo gat ni tá bo run kat, pos -
tai utal vá nyon meg te he tik, oly mó don, hogy a köz le mény ro vat ban fel -
tün te tik: 2010-es vak tá bor. Cím: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö -
vet ség, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Ado má nya i kat elő re kö szön jük!

A tá bo ro zók ne vé ben:
No vák Ist ván és Hack Já nos tá bor ve ze tők

H I R D E T É S

Meg hí vó
Ta tay Sán dor-em lék na pot tar ta nak a Kos suth-dí jas író szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló ja al kal má ból má jus 16-án Ba kony ta má si ban.
Prog ra mok:
• 10 óra: Ün ne pi meg em lé ke zés az evan gé li kus temp lom ban. Ige hir de -

tés sel Itt zés Já nos evan gé li kus el nök-püs pök szol gál
• 11 óra: Em lék táb la le lep le zé se az evan gé li kus gyü le ke ze ti ház nál
• 11 óra 30 perc: Ko szo rú zás Ta tay Sán dor sír já nál
• 14 óra: Ün ne pi mű sor a mű ve lő dé si ház nagy ter mé ben: Em lé ke zés Ta -

tay Sán dor ra – Ágh Ist ván köl tő • Posz tu musz dísz pol gá ri cím ado -
má nyo zá sa – Né meth Ká roly pol gár mes ter • Dom bor mű ava tás – Szűr
Gyu lá né, az evan gé li kus gyü le ke zet fel ügye lő je • Az ün ne pi mű sor köz -
re mű kö dői: ba kony ta má si óvo dá sok és is ko lá sok, a Nap su ga ras ősz
kó rus és a szé kes fe hér vá ri Ta tay Sán dor Ala pít vá nyi Gim ná zi um, Szak -
kö zép is ko la és Szak is ko la ta nu lói.

H I R D E T É S

Bart ha Ist ván ba las sa gyar ma ti lel kész Ká na á ni
nyel ven cí mű kö te te az el múlt kö zel két év va sár -
na pi és ün ne pi tex tu sai alap ján író dott el mél ke dé -
se it tar tal maz za. Meg ren del he tő e-mail ben a
bart ha pis ti@gmail.com cí men, fa xon a 06-35/301-
580-as szá mon vagy pos tai úton a 2660 Ba las sa -
gyar mat, Kos suth u. 36. cí men, a pos tá zá si és a
szám lá zá si cím, va la mint a ren delt da rab szám meg -
adá sá val, 1100 fo rint/darab (+ pos ta költ ség) el le -
né ben. Öt vagy en nél több pél dány ren de lé se
ese tén pos ta költ sé get nem szá mí tunk fel. A könyv ha ma ro san meg vá -
sá rol ha tó lesz a Lu ther Ki adó Ül lői úti bolt já ban is 1300 fo rin tos áron.

H I R D E T É S

D. Szebik Imre a nagyváradi evangélikus
templom szószékén
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Va la hol a 61-es úton van egy egy sze rű kis ven -
dég lő az út men tén. „Kó bor ku tya ven dég lő” –
ez áll a cég táb lán. Előt te ki must rált, öreg ame -
ri kai au tó, szél től té pá zott lo bo gó a zász ló tar -
tó ban. Gyur csány Fe renc (egyik) el hí re sült
mon da tát jut tat ja az em ber eszé be: „Nem le -
het kó bor ku tyá kat ki ker get ni az ut cák ra,
hogy azok rá ga lom mal szór ják te le az or szá got,
és meg vá dol ják a mi nisz ter el nö köt.” Ak kor so -
kunk ban tá madt e ha zá ban kó bor ku tya-ér zés.
Szá mo san vi sel tek ilyen fel ira tú pó ló t is: „Kó -
bor ku tya va gyok.” Mert kó bor ku tyák ká tet -
tek min ket a sa ját ha zánk ban. Azt él tük át, amit
Ká nyá di Sán dor ön tött vers be (Kó bor ku tya):

Előbb csak ház tól há zig ver ték,
az után ki a fa lu ból.
Most két fa lu kö zött té to ván
hol ide, hol oda lo hol.

Bá tor ku tya volt, ele in te
még meg-meg kap ta a bo tot.
S néz zé tek:
hogy el gyá mol ta la no dott! 

Mert a sa ját ha zánk ban let tünk föl dön fu tók -
ká. Mert utó da ink gya nít ha tó an hosszú év ti -
ze de kig nyö gik majd az el múlt nyolc év ámok -
fu tá sát. Mert ki ver ték be lő lünk a büsz ke sé get.
Mert min den áron ki csi vé akar tak ten ni ben -
nün ket. Majd nem meg szűnt a köz biz ton ság.
Köz er kölcs? Ne vet sé ges va la mi vé si lá nyult a
BKV-s, hon véd sé gi és még ki tud ja mi lyen bot -
rá nyok or szá gá ban. És még nem lát ni, mi lyen
csont vá zak fog nak ki zu han ni a szek rény ből.

Új ra rossz lett ha zánk ban ke resz tény nek len -
ni. So ro za to san meg aláz ták az egy há za kat,
szer ző dé se ket rúg tak föl úgy, hogy csúsz ta tá -
sa i val a saj tó is min ket sá ro zott. És ami té boly:
rossz lett Ma gyar or szá gon ma gyar nak len ni. Ezt
nem fog ja so ha meg ér te ni egy an gol, egy fran -
cia, egy ha zá já ra, iden ti tá sá ra büsz ke ame ri kai.
Hogy egy ide gen ha ta lom kény sze rít ön fel adás -
ra, ilyet már pro du kált a tör té ne lem. De hogy

sa ját ha zánk ban az ál ta lunk ha ta lom mal meg -
bí zot tak te gyék ezt ve lünk, ez tra gé dia. Sa já tos
ma gyar nyo mo rú ság…

Most azon ban vég re fel áll ha tunk. Le po rol hat -
juk a ru hán kat, és föl egye ne sed he tünk. Meg für -
det het jük ar cun kat a má ju si nap fény ben. Em be -
rek, kap tunk Is ten től egy új le he tő sé get. Igen, an -
gyal szállt át a szo bán, mit a szo bán, az egész or -
szá gon. Is ten aján dé ka ez, amit nem ér de mel tünk
meg. Mert ko ráb ban is kap tunk ilyen aján dé ko -
kat, de va la hol min dig el pus káz tuk a le he tő sé -
ge ket. Vol tunk, akik már tán föl is ad tuk, va jon
ránk mo so lyog-e még egy szer a Min den ha tó?

A kó bor ku tyát el vi szi a sin tér. Vagy még
rosszabb, le lö vi a va dász, a me ző őr. De most
más tör tént. A kó bor ku tyák új ra ott hon ra ta -
lál tak. Szép, fé nyes lesz a sző rük, lesz ott ho nuk,
ame lyet véd het nek. Bár a tej jel-méz zel fo lyó Ká -
na án még messze van. Még na gyon sok a ten -
ni va ló. S a rend csi ná lás hoz mind annyi unk
össze fo gá sá ra van szük ség. 

Akik re most bíz tuk az or szág s mind annyi -
unk sor sát, ők is em be rek. Így hát ők sem té ved -
he tet le nek. Ad ja az Is ten, hogy ezt min dig lás -
sák. S hogy le gyen ere jük a hi bá kat be is mer ni,
le gyen ere jük ja ví ta ni.

Az őszin te ség min dig meg győ ző, az elő dök ál -
tal el tap solt bi zal mat így le het vissza sze rez ni.
Tud ja nak ide jé ben meg vál ni azok tól, akik csak
a ma gu két gya ra pí ta nák. S ne ga ba lyod ja nak be -
le a ha zug sá gok há ló já ba, ab ból egy szer s min -
den kor ra elég volt. Mert jó vol na új ra büsz ké -
nek len ni ma gyar sá gunk ra, ke resz tény sé günk -
re, tör té nel münk re, ha gyo má nya ink ra. Mind ar -
ra, ami mi ma gunk va gyunk.

Dó ri lá nyom hol nap bal lag. El né zem a tem -
pó ját, ahogy ké szül a fel nőtt ség re, lót-fut,
szer vez, nyü zsög. Bá na tos volt, hogy nem
sza vaz ha tott, mert a két vá lasz tá si for du ló
kö zött töl töt te be a ti zen nyol cat. S ná lunk elég
volt egy for du ló is. Éne kel jük majd, dú dol gat -
juk: „Bal lag már a vén di ák…” Va jon mit hoz ne -
ki a jö vő? Meg a töb bi ek nek, erő től, jó kedv től
duz za dó, okos gye re ke ink nek? 

Ezt az esélyt most nem fog juk el sza lasz ta ni.
No sza, em be rek, köp jük meg a mar kun kat, do -
log idő van!

Kó bor ku tyák haj na la

b A ma gyar iro da lom egyik leg ér -
de ke sebb alak ja. Köny vei sze ré -
nyen kí nál ják ma gu kat, de aki
ol vas ni kez di őket, az nem te szi
le egy ha mar. Ked ves em lé kek
tá mad nak föl, ré gi ízek, lomb -
arany őszök, sző lő-bor-em ber
örök és szép kap cso la ta. Ke ve sen
tud ják, hogy az író nem  csak a
Kor társ Ki adó ban tű nik föl, iga -
zi ha zá ja Egy há zas he tye, Ber zse -
nyi szü lő föld je. Kis som lyó, a
hegy, a Ság, Du ka, Ke me nes al ja:
ba zalt he gyek és sze líd li ge tek.
Élénk zöl dek és fű sze res le ve gő:
a nagy köl tő vers vi lá ga. Amb rus
La jost az író szö vet ség ben ke -
res tem föl, kér dez tem az el múlt
év ti ze dek ről és ter ve i ről. Ho -
gyan ta lált rá a Du nán túl egyik
leg szebb vi dé ké re?

– A nyolc va nas évek ele jén ke rül -
tem oda. Fe le sé gem mel, Má tis Lí vi -
á val köl töz tünk Ber zse nyi Dá ni el
szü lő fa lu já ba. Ke me nes al ja kü lön le -
ges he lyet fog lal el a ma gyar táj tör -
té net ben, er ről is írt Ham vas Bé la az
Öt gé ni usz ban. Szá mom ra ter mé sze -
te sen Ber zse nyi mi att volt rop pant
ér de kes, aki ről azt szok tam ír ni,
hogy a leg na gyobb ma gyar gö rög, az
an tik vi tást új meg vi lá gí tás ba he -
lyez te.

– Ho gyan él nek mai utó dai?
– Meg le pőd tem, hogy Ke me nes -

al ja szín ma gyar s ér de kes mó don
evan gé li kus. Ma ga Ber zse nyi is, aki
tör zsö kös ma gyar nak tar tot ta ma gát.
Vé gig jár ta azt, amit a ko ra be li ne mes
if jak, el ke rült Sop ron ba, a lí ce um ba,
majd vissza a szü lői ház ba. Ké sőbb,
mi u tán meg nő sült, So mogy me gyé -
be vitt az út ja, ahol éle te nagy ré szét

töl töt te, de azt min dig szám űze tés -
nek érez te. A pa raszt ság és kis ne mes -
ség szín tisz ta evan gé li kus, a csa lá di
ha gyo má nyok nak meg fe le lő en adóz -
tak az egy ház nak, gye re ke i ket Sop -
ron ba küld ték ta nul ni, a ha zá nak
ka to na if ja kat ne vel tek… A ma ra dék
él ott, azért ma ra dék, mert a mai vi -
lág nem ha son lít ha tó össze a 19.
szá zad ele jé vel.

– A táj gyö nyö rű.
– Na gyon pa te ti kus táj. A köny ve -

im ben szok tam rész le tez ni, hogy
mi ért szép. Se nem al föld, se nem
hegy vi dék, kel le mes és bu ko li kus. En -
nek a táj nak a cent ru ma nem Bu da -
pest, ha nem Athén, a gö rög szel lem -
nek és pász to ri mú zsá nak az együtt -
lé te. Né meth Lász ló is járt er re 1936-
ban, és le ír ja, hogy itt a zöld is más,
mé lyebb, a le ve gő rez gé se is fi no -
mabb, a pi ros cse resz nye is élén kebb
szí nű.

– Reg gel fog ja a ka pát, a per me te -
ző t, és dol go zik? Utá na le ül, és le ír -
ja a gon do la ta it?

– Ka pál ni már nem szok tam. Min -
den nap ki me gyek a sző lő be, a szük -
sé ges mun kát el vé gez zük. Na gyobb
te rü le ten töb ben össze áll tunk, vet -
tünk egy öreg trak tort. Az egész
gyü mölcs- és sző lő kul tú ra ben ne
van a gén je ink ben. Nem volt ez ne -
kem tel je sen is me ret len, hi szen az Al -
föl dön szü let tem, Gyu lán, öreg a -
pám nak volt föld je, és dol goz ni kel -
lett ben ne. So kat uta zom Bu da pest
és He tye kö zött, kö zel ről lá tom az
em be re ket. Na gyon le rom lott a ma -

gyar fa lu. Az egész Ke me nes al ja kör -
nyé ke ap ró fal vas te le pü lé sek ből áll,
há rom-négy száz lel kes kö zös sé gek
so ra koz nak egy más mel lett. Sor ra
zár nak be az óvo dák, is ko lák, nincs
pap ja az én fa lum nak, meg szün tet -
ték a pos tát… Ar ról nem is be szél ve,
hogy vé sze sen fogy a la kos ság, min -
den har ma dik ház üre sen áll, s a leg -
töb bet idős öz vegy asszo nyok lak -
ják!

– Gyer me kek szü let nek?
– Gye rek alig van. Az egész tra di -

ci o ná lis fa lu si élet nek vé ge. Va ló szí -
nű leg Ár pád-ko ri te le pü lé sek fog -
nak el tűn ni! Ha nem fog itt olyan po -
li ti ka győ ze del mes ked ni, ami a fa lut
nem tart ja el len sé gé nek, ak kor bi zony
sa nya rú sors vár ránk. Sok kal mé lyebb
a prob lé ma an nál, hogy ezt fe lü le tes
szem mel ér zé kel ni le het ne. Míg a hat -
va nas, het ve nes évek ben mond juk
négy száz szar vas mar ha volt a fa lu ban,
most egy sincs. Gye rek ko rom ban
te le volt a kör nyék ap ró jó szág gal,
oly kor ki en ged ték a disz nó kat is,
most ez tel je sen sem mi vé lett. A
mély sé get az je len ti, hogy az a tra di -
ci o ná lis élet for ma, ami a ma gyar fa -
lut jel le mez te, az egész or szág ban el -
tűnt. És ez nem ak tu á lis kér dés, ha -
nem nem zet po li ti kai tra gé dia!

– Írás, könyv ki adás, fo lyó irat szer -
kesz té se. Meg fér egy más mel lett?

– A könyv ki adás ba va ló já ban be -
le csöp pen tem. A Kor társ Ki adót fe -
le sé gem, Má tis Lí via ve zet te, aki
négy év vel ez előtt meg halt. Úgy gon -
dol tam, se gí te ni kell a ki adón. Az zal

a te het ség gel, szor ga lom mal, aka rat -
tal, em pá ti á val nem is tud juk, mint
ahogy ő tet te, de ne men jen tönk re.
A szer kesz tés vi szont már if jú ko rom -
ban is meg volt, Szom bat he lyen az

Éle tünk nél dol goz tam, on nan ke -
rül tem a Kor társ hoz, ahol ja nu ár
óta fő szer kesz tő let tem. Na gyon ne -
héz, mert küz de ni kell na pon ta a
fönn ma ra dá sért.

– Fe le sé ge je les evan gé li kus csa lád -
ban szü le tett…

– Hu szon négy évig él tem együtt
Lí vi á val. A csa lád já ban hat gyer -
mek van. Má tis Ist ván, az apó som
evan gé li kus lel kész volt, 2005-ben ki -
lenc ven hét éve sen halt meg. Csi nál -
tunk is ró la egy fil met Lil lá val, fe le -

sé gem hú gá val, aki ren de ző. Lu ther
egyik jel mon da ta lett a cím: Még
min dig ül te tek fá kat. Apó som el ké -
pesz tő sze mé lyi ség volt. Szol gált
fal vak ban, a vissza csa tolt te rü le te ken,
Fel ső sze li ben volt, utá na ki te le pí tet -
ték őket, majd a Du nán túl ra ke -
rült… Nem volt tu dós pap, de teo -
ló gi ai dol gok ban a leg job bak kal tu -
dott vi tat koz ni. No vel lá kat írt, a saj -
tót el lát ta job bí tó gon do la ta i val, szí -
nes és nagy sze rű em ber, aki től én is
so kat ta nul tam.

– Hal lot ta pré di kál ni?
– Mi kor az ál ta la ala pí tott ná -

das di temp lom öt ven éves volt, mind -
annyi an el men tünk az ün nep ség re.
De az is szív szo rí tó volt – me sél te –,
hogy min den fel ső sze li, a Don mel -
lé sod ró dott ka to ná nak írt kü lön le -
ve let. És ezek a fi a tal em be rek meg -
il le tőd ve vá la szol tak ne ki. Meg mu tat -
ta ezt a le ve le ző lap-gyűj te ményt,
be le is ol vas tam, és ter vez tük, hogy
egy szer va la mi lyen for má ban meg je -
len tet jük a meg sár gult la po kat.

– Be fe je zé sül új ter ve i ről kér de zem.
– Az utób bi idő ben nap ló kat ír -

tam. A ha lál prob lé má já ról, Lí via
be teg sé gé ről min dent föl je gyez tem.
A Ma gyar Nem zet ben ro va tom van
Lu gas cím mel. Egy Med nyánsz ky-re -
gény be is be le kezd tem, rég óta csi ná -
lom, vé gig jár tam az egész Fel vi dé ket,
a fes tő élet út ját… Dol goz ni kell, na -
pon ta, nem ér de mes nagy hű hót
csap ni a hat va na dik szü le tés na pon.
Az zal zá rom be szél ge té sün ket: ret -
teg jen a ma gyar iro da lom! Az egyik
öreg anyám száz két éves ko rá ban
halt meg. Mond ha tom, most va -
gyok a kez de tek nél, re mé lem, még
sok szé pet tu dok ír ni, lesz hoz zá
erőm és időm lu ga sok csönd jé ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Lu ga sok csön des ár nya in
Szü le tés na pi be szél ge tés Amb rus La jos író val

g Lup ták György

b „Egyet len egy szer csi nál -
tam egy rossz vic cet a jó
öreg Ge duly szu per in ten -
dens re, hogy úgy né zett ki
a nya kán fi tye gő gal lér já -
val, mint az or vos sá gos
üveg. Ak kor is fel zú dul tak
el le nem a lu the rá nus kép -
vi se lők, s oda jöt tek a fo -
lyo só ra ve sze ked ni. Én
ugyan is (is ten ne ki, már
csak be val lom) ma gam is
lu the rá nus va gyok, azért
jöt tek a szem re há nyás sal: 

– Ej, ej. A sa ját fő pa po -
dat gú nyo lod ki? 

Er re az tán én is mé reg -
be jöt tem:

– Hi szen csak van ben -
nem annyi il lem ér zet,
hogy nem bánt ha tom a
má sét. 

Egy szó val, mi kor én gú -
nyo lód ni aka rok, ta lá lok
én ar ra elég anya got a sa -
ját ek lé zsi ám ban is.”

Mik száth Kál mán
(1886)

Az író ha lá lá nak kö zel gő szá -
za dik év for du ló ja al kal má ból
ren de zett ki ál lí tás ra in vi tá ló
meg hí vón sze re pel nek a Mik -
száth Kál mán tól köl csön zött
mon da tok. Nem csu pán
az adek vát idé zet vá lasz tás
tük rö zi hí ven az Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um ér -
zé két a kor sze rű ér ték köz -
ve tí tés  iránt, ha nem min -
de nek előtt az a bra vúr,
hogy az in téz mény egy
szin tén Pa lóc föl dön al ko tó
(és szin tén lu the rá nus) fes -
tő mű vész ak va rell je i vel
tisz te leg a nagy író em lé ke
előtt. Ré ti Zol tán fest mé -
nye i nek több sé gét ugyan -
is Mik száth-no vel lák ih -
let ték, egy szer re irá nyít va
a tár lat lá to ga tók fi gyel mét
a „nagy pa lóc” egy-egy mű -
re me ké re és e mű vek ér tel -
me zé sé nek (társ)mű vé szi le he -
tő sé gé re.

A lap zár tánk kal egy idő -
ben tar tott má jus 3-i meg -
nyi tó ün nep sé gen – Zász ka -

licz ky Zsu zsanna mű vé szet -
tör té nész kö szön tő je és Kiss
Lász ló nép dal éne kes „han gu -
lat te rem té se” után – Za lán Ti -
bor köl tő, író mél tat ta az em -

lék ki ál lí tás nagy sze rű sé gét. (A
tár lat ról bő veb ben la punk kö -
vet ke ző szá má ban ké szü lünk
be szá mol ni.)

d EvÉ let-in fó

Jó (lutheránus) palócok
az evangélikus múzeumban
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Réti Zoltán: Mikszáth Kálmán

Réti Zoltán festményei előtt Zászkaliczky Zsuzsanna, Zalán Tibor és Kiss László
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b A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um idei De ák-nap ján hang -
zott el dr. Őze Sán dor tör té nész
elő adá sa a rossz hí rű Bá tho -
ryak ról. A té ma ap ro pó ját az
ad ta, hogy nem ré gi ben ke rült a
mo zik ba Bá tho ry – a le gen da
má sik ar ca cí mű film, amely
úgy ál lít ja be Bá tho ry Er zsé bet
pe rét, mint kon cep ci ós pert. 

A hír hedt 16. szá za di gróf nő éle tét so -
kan fel dol goz ták már: írók, tör té né -
szek, drá ma írók, fil me sek. A gróf nő
ne vé hez a leg vé re sebb tör té ne tek
ta pad tak: a ko ra be li per ira tok ban a
ta núk ar ról be szél tek, hogy Bá tho ry
Er zsé bet csej tei vá rá ban lá nyo kat
kín zott meg, a gróf nő a vé rük ben für -
dött, fo ga i val tép te szét az ál do za tok
hú sát. A film vé res ké pe i vel csak rá -
erő sít er re a le gen dá ra, és úgy mu tat -
ja be Er zsé be tet, mint be csa pott sze -
rel mes nőt, aki be le őrül a ve le tör tén -
tek be. 

Bá tho ry Er zsé bet a fér je, az evan -
gé likus Ná dasdy Fe renc ha lá la után
ma ga igaz gat ta sok hek tár nyi ura -
dal mát. Iga zi re ne szánsz nő ként be -
le sze re tett az if jú Ca ra vag gi ó ba, akit
alat to mos int ri ká val el sza kí tot tak
tő le. Ma gá nyá ban, bá na tá ban Er -
zsé bet a sa ját öre ge dé sé vel ve szi fel
a har cot. Egy szer azt ta pasz tal ja,
hogy az egyik szol gá ló rá freccse nő
vé ré től si mább lett a bő re. Ez ad okot
ar ra, a film vá das ko dó plety ka ter jesz -
tői sze rint, hogy gyil kol ni kezd je a
cse léd lá nyo kat, hogy vé rük ből va ló -
sá gos vér für dőt ren dez hes sen. 

A per ira tok sze rint a gróf nő több
mint har minc lánnyal vég zett. A
kör nyék ne me sei je len tet ték fel Er -
zsé be tet a ki rály nál, aki a ná dor ra bíz -
ta az ügy ki vizs gá lá sát. A ná dor vá -
rat la nul lá to ga tott a bir tok ra, ahol né -
hány lány holt tes tét va ló ban meg is

ta lál ták. A szintén evangélikus Thur -
zó György ki hall gat ta a szol gá ló kat,
akik kész ség gel – egy kis kín zás sal
azért rá se gí tet tek – me sél ték el a vé -
res tör té ne te ket. Bá tho ry Er zsé bet el -
len vé gül még sem in dult per: a ná dor
be fa laz tat ta a gróf nőt, s az asszony
né hány év múl va meg halt. 

A kon cep ci ós per gya nú já ra az ad
okot, hogy a Habs burg-ud var fel te -
he tő en vissza akar ta szo rí ta ni a trónt

ve szé lyez te tő Bá tho ry csa lá dot, Thur -
zó ná dort pe dig sze mé lyes el len sé ges -
ke dés in dí tot ta ar ra, hogy le foly tas -
sa ezt a vizs gá la tot. 

Őze Sán dor tör té nész a film kap -
csán a 16. szá za di ma gyar min den na -
pok szám ta lan rész le té be avat ta be a
hall ga tó kat. Elő adá sát az zal kezd te,
hogy meg mu tat ta a film sze rep lő i ről
ké szült ko ra be li fest mé nyek má so la -
ta it. Meg tud tuk pél dá ul, hogy Bá tho -
ry Er zsé bet gyö nyö rű, fe ke te ha jú,
ala csony hölgy volt, míg fér je – akit
a tö rö kök csak Fe ke te bég nek hív tak

– csak ugyan jól meg ter mett fér fi le -
he tett. Meg tud tuk azt is, hogy az íté -
let után négy év vel Bá tho ry Er zsé bet
meg halt. Bár a ki rály sze ret te vol na,
hogy foly tas sák le a pert, mert ak kor
a ha tal mas Bá tho ry-bir tok a ka ma -
rá ra is szállt vol na, a ná dor – a csa -
lád ra va ló te kin tet tel – nem tett ele -
get en nek a ké rés nek. 

Az elő adó rá mu ta tott ar ra is, hogy
a kor leg na gyobb há bo rú ja, a ti zen -

öt éves há bo rú pusz tí tot ta ek kor a
há rom rész re sza kadt or szá got. Ha -
tal mas, több ez res ha dak csap tak
össze, a hét köz na pok ré sze volt a ha -
lál, a se be sül tek, a ha lot tak lát vá nya.
Őze Sán dor be szélt ar ról is, hogy a
film nek volt egy je le ne te, ahol sor ra
fe jez ték le a tö rö kök a ka to ná kat. Ez
a rész az elő adó sze rint egy ál ta lán
nem kor hű, mert az el fo gott el len sé -
get a tö rök és a ma gyar fél is nagy
becs ben tar tot ta, ugyan is vált ság dí -
jat le he tett kér ni ér tük. Ha nem ér -
ke zett meg a be ígért összeg ha tár idő -

re, ak kor a fo goly nak le vág ták a fü -
lét, uj ját, amit az tán meg küld tek a
csa lád nak, hogy gyor sít sák az „ügy -
me ne tet”. Úgy tű nik te hát, hogy a ke -
gyet len ke dés igen csak hét köz na pi
ré sze volt a 16. szá za di élet nek. 

Az elő adás ból ki de rült, hogy Bá -
tho ry Er zsé bet fér je, Ná dasdy Fe renc
ne vel te té se el tért a ko ra be li szo ká -
sok tól, ugyan is édes any ja csak nagy
so ká ra, negy ven fe lé ha lad va szül te
őt, a csa lád egyet len gyer me két. Eb -
ből kö vet ke ző en fél tet ték a csa lád
örö kö sét. Ez per sze nem tar tot ta
vissza a szü le it at tól, hogy meg le he -
tő sen fur csa mó don for mál ják fér fi -

as ra fi acs ká ju kat. Ak ko ri ban az szá -
mí tott iga zán fér fi as nak, aki ha tal -
mas sas or ral sza gol ta a vi rá go kat.
Ezért az tán a ki csi fi úcs ká nak rend -
sze re sen hú zo gat ták az or rát, hogy
jó nagy ra nő jön. (A fest mé nyek ta -
nú sá ga sze rint be vált a mód szer.)

Ké sőb bi ne ve lő dé se so rán Ná -
dasdy Fe renc együtt ját szott a Habs -

burg her ce gek kel, Bocs kai Ist ván nal
pe dig együtt járt is ko lá ba. 

A Bá tho ryak ról is szám ta lan fur csa -
ság de rült ki. Pél dá ul az, hogy a csa lád
mind két ágá ra jel lem ző volt az erő szak.
Bá tho ry Zsig mond fe je de lem le gyil kol -
tat ta a tö rök ba rát ma gyar ne me si párt
ve ze tő it, köz tük sa ját uno ka test vé rét is.
Bá tho ry Gá bor a sa ját fő ta ná cso sai fe -
le sé ge i re tör te rá az aj tót, ha vá gyai ezt
pa ran csol ták. Ke gyet len ség és szi gor
jel le mez te a kor ítél ke zé si gya kor la tát
is. Pél dá ul egy aránt ha lál lal bün tet het -
ték a há zas ság tö ré sen ért fe le sé get, a
szűz lá nyon el kö ve tett erő sza kot. Bár
Bor nem isza Pé ter sze rint a kor jel lem -
ző bű ne a fös vény ség és fu kar ság volt:
akár egy fél job bágy te lek nyi te rü le tért
is per re men tek a fél or szág ré sze ket bir -
tok ló fő urak. 

Úgy tű nik te hát, hogy Bá tho ry
Er zsé bet bű ne be le il lik a kor hét -
köz nap ja i ba. És hogy mi okoz ta
ezt a sok erő sza kot? A vá lasz bi zo -
nyá ra sok ré tű, de ta lán ré sze a fe -
le let nek az is, hogy a kor em be re
rend sze rint el fo gyasz tott na pi öt li -
ter bort…

g Já no si Va lé ria

Bá tho ry Er zsé bet vér für dő i

b Kré nusz Jó zsef ne ve nem is me -
ret len az Evan gé li kus Élet ol va -
sói előtt: az Új vi lág ope ra há za -
i ról írt össze fog la ló ja a lap
2009/32. szá má ban je lent meg.
Kré nusz éle te a klasszi kus ze né -
hez kö tő dik, négy év ti ze dig volt
a New York-i Met ro po li tan Ope -
ra né ző té ri fel ügye lő je. A ma -
gyar emig rá ci ó is mert sze mé lyi -
sé ge ez út tal Sza bó Mag dá hoz és
Szo bot ka Ti bor hoz fű ző dő em lé -
ke it oszt ja meg ol va só ink kal.

„De cem ber ti zen ötö di kén, reg gel ne -
gyed ki lenc tájt New York ban rosszul
let tem. A szí vem na gyon fájt, a ve rej -
ték el ön töt te a tes te met, hom lo ko -
mat… Már is fek szem új ra, vizs gál -
nak… In fú zió, az or rom ban oxi gén,
egy re több or vos az ágyam nál…
»Trom bó zis?« – kér de zem. »Az« – fe -
le li dr. M., ké sőb bi ke ze lő or vo som ” –
idé zi Szo bot ka Ti bor nap ló ját Sza bó
Mag da Meg ma radt Szo bot ká nak cí -
mű köny vé ben.

Sza bó Mag dá val és Szo bot ka Ti -
bor ral va ló is me ret sé gem is e krí zis -
hez, a ta lál ko zás előz mé nyei pe dig a
Met ro po li tan hez kö tőd nek.

Az ope rá ban min den es te or vo si
ügye let van. A dok tor nak nem jár ho -
no rá ri um, de két tisz te let je gyet kap
mun ká já ért. A sze rény ter mé szet be -
ni jut ta tás el le né re, ta lán az ott lét
presz tí zse mi att, e mun ka igen nép -
sze rű a gyó gyí tók kö ré ben. Vi szont
a fe le lős ség is nagy, négy ezer em ber
kö zött gyakran előfordul rosszul lét,
s a ha lál ese tek sem rit kák.

Szer dai or vo sunk egy cso dá la tos
olasz em ber, Charles Mist ret ta volt.
Sze ret te az ope rát. A Sa int Cla re’s
Hos pital ban szív se bész ként dol go -
zott, s hi va tá sa ja val la tai el le né re az
ope rai szü ne tek ben két do boz ci ga -
ret tát is el szí vott. Or vo si cso da volt,

ta lán a ká ros szen ve dé lye él tet te… Ki -
lenc ven éves ko ra fe lett ma is jó
egész ség nek ör vend. 

1973 ka rá cso nya előtt fel hí vott te -
le fo non: „Te Joe, es te be hoz tak a
kór há zam ba egy ma gyar em bert,
nem tu dom ki ej te ni a ne vét, hir te len
rosszul lett, és be ope rál tam ne ki egy
pace ma kert. A fe le sé ge is itt van.
Na gyon el ár vult sze gény, bi zo nyá ra
jól es ne ne ki, ha meg lá to gat nád.”

Más nap el men tem a kór ház ba,
ba nánt s más gyü möl csöt vit tem a
be teg hon fi társ nak. A lá ba do zó dr.
Szo bot ka Ti bor ként mu tat ko zott
be, fe le sé ge pe dig a dr. Szo bot ká né
ne vet em lí tet te. A hölgy őszes ha ja
konty ba volt fel tűz ve. Ér dek lőd tem
a be teg hogy lé te fe lől, s hogy mi ben
se gít het nék, s ők is so kat kér dez tek
mun kám ról. Me sél tem az ope rá -
ról, ta lál tunk kö zös is me rő sö ket is,

s öröm mel fo gad ták, ami kor meg -
ígér tem más na pi lá to ga tá so mat.
Bú csú zás kor kér ték, hogy hoz zak
va la mi ol vas ni va lót Szo bot ka úr nak.
Nem is mer ve a be teg íz lé sét, az
emig ráns ma gya rok kö zött nép sze -
rű Ha lász Ti bor mű ve i ből ál lí tot tam
össze egy cek ker re va lót. Ma is em -
lék szem: a Ta tá rok a Szé na té ren,
Misz ter Hon fi társ, Má so dik Ave nue
la pult a tás ká ban. A köny ve ket la -

poz gat va be szél get tünk az anya or -
szá gi és az emig ráns iro da lom ról, s
dr. Szo bot ká né meg em lí tet te, hogy
ő is ír. 

Így is mer tem meg Sza bó Mag dát,
aki nek ne ve ugyan is me rő sen csen -
gett, de mű ve it még nem ol vas tam.
A for ra da lom előtt írá sa it csak szűk
szak mai kör is mer het te, írói mun -
kás sá ga Ma gyar or szág ról va ló tá vo -
zá som után bon ta ko zott ki tel jes sé -

gé ben. Nem hagy tam annyi ban a
dol got, és még az nap el men tem
Püs ki Sán dor bá csi hoz, aki Sza bó
Mag da szá mos mű vét for gal maz ta.
Az éj sza ká ba nyúl va el ol vas tam vagy
át fu tot tam Az őz, a Mond ják meg
Zsó fi ká nak, a Ka ta lin ut ca cí mű
köny ve it, így más nap Sza bó Mag dá -
ból fel ké szül ve tér tem vissza a kór -
ház ba. 

A há zas pár a be teg ség előtt egyéb -
ként az Io wai Egye tem ven dég sze re -
te tét él vez te. A tan in téz mény min dig
hí res volt az ame ri kai kö zön ség előtt
ke vés bé is mert nyel vű iro da lom fel -
ka ro lá sá ról, s szá mos ma gyar író nak
adott ösz tön dí jat és élet re szó ló él -
ményt, nem zet kö zi ki te kin tést az
el zárt ság vi lá gá ból. 

Az egye te men el töl tött hat hó nap
meg vál toz tat ta az író nő Ame ri ka-ké -
pét. Be szélt az újvi lág ról ki ala kí tott
ma gyar szte reo tí pi ák ról, egye sek a
wes ter nek ből is mert si va tag gal, má -
sok a nagy vá ro si ro ha nás sal azo no -
sí tot ták. Ezek után meg le pő volt
szá muk ra az io wai di á kok nyi tott sá -
ga, a ma gyar iro da lom irán ti ér dek -
lő dé se. 

A ze ne is gyak ran szó ba ke rült.
New York ban lé vén Bar tók mű ve i ről
be szél tünk leg töb bet. Saj ná lat tal em -
lí tet te, hogy a ze ne szer ző nek ide gen
föl dön na gyobb a nim bu sza, mint ha -
zá já ban, pe dig „min den so rá ban ott
van a ma gyar dal”.

Sze ret tem vol na Sza bó Mag da
kény sze rű New York-i tar tóz ko dá sát
meg szé pí te ni, meg hív tam őt az ope -
rá ba, de Ti bor nél kül nem él vez te vol -
na. „Mi a ha lál ba is együtt me gyünk”
– mond ta szar kasz ti kus mo sollyal,

ami a kór há zi mi li ő ben egy ki csit
mor bid nak tűnt.

* * *

A kö vet ke ző nya rat Ma gyar or szá gon
töl töt tem. Él tem az író há zas pár
ked ves meg hí vá sá val, és el lá to gat tam
Jú lia ut cai la ká suk ba. Ek kor már is -
mer tem élet mű vét, s meg győ ződ het -
tem ró la, hogy Sza bó Mag da nem -
csak az írott szó nak volt mes te re, ha -
nem gyö nyö rű en be szélt is ma gya rul.
Ez ta lán csak an nak tű nik fel, aki év -
ti ze de ken ke resz tül emig rá ci ó ban
él, és a ha zai szép ma gyar be széd csak
em lé ke i ben van je len. 

A lá to ga tá sa im hosszú ra nyúl tak,
té ma té mát kö ve tett. Az író nő és Ti -
bor be szélt a csa lád há bo rú utá ni
meg aláz ta tá sá ról. Sza bó Mag da ak -
kor is min den ben ke res te a jót, a ta -
nya si, köz sé gi ele mi is ko lák ban is
szív vel-lé lek kel ok tat ta be tű ve tés re,
szám tan ra a ne bu ló kat. Fér jé vel
együtt kü lö nös sze re tet tel szól tak
for dí tá sa ik ról. A szi len ci um éve i -
ben ez tar tot ta őket élet ben, ez je len -
tet te a köl dök zsi nórt az iro da lom hoz.

Kü lö nö sen em lé ke ze tes ma rad
szá mom ra a ház be ren de zé se. A fa -
la kat min de nütt pla fo nig érő pol cok
bo rí tot ták, s ha egy ér de kes iro dal -
mi té ma fel ve tő dött, Sza bó Mag da
oda lé pett a polc hoz, s min den hez ta -
lált idéz ni va lót. A leg több té má ban
ott hon volt, kér dé se im re en cik lo -
pé di kus tel jes ség gel vá la szolt. Ugyan -
ak kor be szél ge té se ink nem csap tak át
mo no lóg ba, kin ti éle tem, mun kám is
na gyon ér de kel te. 

Ti bor ha lá la után még több ször is
ven dé ges ked tem a ba rát sá gos fa lak
kö zött. Sok szor gon do lok rá a messzi
tá vol ban is, ilyen kor elő ve szem egy
le ve lét, vagy mint ő ten né, le ve szem
a pol com ról egy köny vét, s ko mó to -
san be le la po zok…

g Le je gyez te: Cser mák Zol tán

Szo bot ka a kór ház ban
Egy emigráns barát visszaemlékezései Szabó Magdára és férjére

Egy mindeddig még sehol sem publikált felvétel: Krénusz József (a kép jobb
szélén) – Szabó Magdával és Szobotka Tiborral
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Az 1975-ben meg je lent és 1990-ben
re vi de ált pro tes táns új for dí tá sú
Bib lia leg újabb re ví zi ó já nak el ső
pró ba ki adá sát tart ja ke zé ben a tisz -
telt Ol va só. A Ma gyar Bib lia tár su lat
2006-ban kez dett hoz zá a re ví zió
elő ké szí té sé hez, az ész re vé te lek gyűj -
té sé hez. Mun kánk most ju tott el
ar ra a pont ra, hogy az egy há zi bib -
lia ol va só köz vé le mény elé tár hat juk
a Szö veg gon do zó Bi zott ság re ví zi ós
mun ká já nak el ső gyü möl csét, Mó zes

el ső köny vét, ame lyet re mé nye ink
sze rint ha ma ro san Pál apos tol Ró ma -
i ak hoz írt le ve lé nek pró ba ki adá sa
kö vet majd. 

A bib li ai szö veg gon do zá sa so rán
a kö vet ke ző re ví zi ós alap el vek hez
igye kez tünk tar ta ni ma gun kat: 1. Fi -
gye lem be vet tük és ér té kel tük az
1990 és 2008 kö zött be ér ke zett
ész re vé te le ket és ja vas la to kat. 2.
Meg kí ván tuk őriz ni az új for dí tá -
sú Bib lia alap ve tő szö veg kri ti kai és

for dí tá si dön té se it (a for má lis és a
di na mi kus ek vi va len cia ki egyen -
sú lyo zott al kal ma zá sa), a bib li ai
szö veg ta go lá sát és az emel ke dett,
mai be szélt köz nyel vi szin tet. Eze -
ken a te rü le te ken csak ak kor vál toz -
tat tunk az új for dí tás szö ve gén, ha
azt a mai írás ér tel me zé si és for dí tás -
el mé le ti kon szen zus meg kö ve tel te.
3. Ja ví tot tuk a fel is mert nyom da hi -
bá kat, for dí tá si té ve dé se ket és ar -
cha i kus (a mai be szélt nyelv ben

már nem hasz ná la tos) ki fe je zé se ket.
4. Igye kez tünk ja ví ta ni a for dí tás
egy sé ges sé gén, kö vet ke ze tes sé gén.
5. Tö re ked tünk a „jó ma gyar sá gú”
nyel vi meg ol dá sok ra, va la mint ar -
ra, hogy az új bib li ai szö veg fel ol vas -
va („szó szé ki hasz ná lat”) is jól han -
goz zék. Leg fő kép pen pe dig azt re -
mél jük, hogy a re ví zi ós mun ka
ered mé nye ként Is ten igé je még in -
kább ért he tő en és tisz táb ban szó lal -
hat meg ma gyar nyel ven.

Re mél ve, hogy a most kéz be vett
és a ha ma ro san még meg je le nő bib -
li ai köny vek újabb szö ve ge el nye ri a
bib lia ol va só egy há zi köz vé le mény
tet szé sét, ar ra sze ret nénk kér ni min -
den ér dek lő dő test vé rün ket, hogy po -
zi tív vagy ne ga tív vé le mé nyé vel bát -
ran ke res sen meg ben nün ket az in -
fo@bib lia tar su lat.hu e-mail cí men
vagy le vél ben a 1113 Bu da pest, Bocs -
kai út 35. pos ta cí men.

d Ma gyar Bib lia tár su lat

Új ki adás

A vi lág te rem té se

1Kez det ben te rem tet te Is ten az eget és a föl -
det. 2A föld még ki et len és pusz ta volt, a

mély ség fö lött sö tét ség volt, de Is ten Lel ke le -
be gett a vi zek fö lött.

3Ak kor ezt mond ta Is ten: Le gyen vi lá gos ság!
És lett vi lá gos ság. 4Lát ta Is ten, hogy a vi lá gos -
ság jó, el vá lasz tot ta te hát Is ten a vi lá gos sá got
a sö tét ség től. 5És el ne vez te Is ten a vi lá gos sá got
nap pal nak, a sö tét sé get pe dig éj sza ká nak ne -
vez te el. Így lett es te, és lett reg gel: el ső nap.

6Az után ezt mond ta Is ten: Le gyen bol to zat
a vi zek kö zött, hogy el vá lassza egy más tól a vi -
ze ket. 7Meg al kot ta te hát Is ten a bol to za tot, és
el vá lasz tot ta a bol to zat alatt le vő vi ze ket a bol -
to zat fe lett le vő vi zek től. És úgy tör tént. 8Az -
után el ne vez te Is ten a bol to za tot ég nek. Így lett
es te, és lett reg gel: má so dik nap.

9Az után ezt mond ta Is ten: Gyűl je nek össze
az ég alatt le vő vi zek egy hely re, hogy lát ha tó -
vá vál jék a szá raz föld. És úgy tör tént. 10Az után
el ne vez te Is ten a szá raz föl det föld nek, az
össze gyűlt vi ze ket pe dig ten ger nek ne vez te el.
És lát ta Is ten, hogy ez jó.

11Az után ezt mond ta Is ten: Nö vesszen a föld
nö vé nye ket: fü ve ket, ame lyek mag va kat hoz nak,
és kü lön fé le gyü mölcs fá kat, ame lyek gyü möl csöt
te rem nek, és majd ab ban mag vuk lesz a föl dön.
És úgy tör tént. 12Haj tott te hát a föld nö vé nye -
ket: kü lön fé le fü ve ket, ame lyek mag va kat hoz -
nak, és kü lön fé le gyü mölcs ter mő fá kat, ame lyek -
nek mag vuk van. És lát ta Is ten, hogy ez jó. 13Így
lett es te, és lett reg gel: har ma dik nap.

14Az után ezt mond ta Is ten: Le gye nek vi lá -
gí tó tes tek az ég bol ton, hogy el vá lasszák a nap -
palt az éj sza ká tól, és je lez zék az ün ne pe ket, a
na po kat és az esz ten dő ket, 15és le gye nek vi lá -
gí tó tes tek ként az ég bol ton, hogy vi lá gít sa nak
a föld re. És úgy tör tént. 16Meg al kot ta Is ten a
két nagy vi lá gí tó tes tet – a na gyob bik vi lá gí -
tó tes tet, hogy ural kod jék nap pal, és a ki seb -
bik vi lá gí tó tes tet, hogy ural kod jék éj sza ka –
és a csil la go kat. 17Az ég bolt ra he lyez te őket Is -
ten, hogy vi lá gít sa nak a föld re, 18és ural kod -
ja nak a nap pa lon és az éj sza kán, és vá lasszák
el a vi lá gos sá got a sö tét ség től. És lát ta Is ten,
hogy ez jó. 19Így lett es te, és lett reg gel: ne gye -
dik nap.

Az ál la tok te rem té se
20Az után ezt mond ta Is ten: Pezs dül je nek a vi -
zek élő lé nyek nyüzs gé sé től, és rep des se nek ma -
da rak a föld fe lett, az ég bolt alatt.

21És meg te rem tet te Is ten a nagy ví zi ál la to -
kat, a vi zek ben nyüzs gő kü lön fé le úszó élő lé -
nye ket és a kü lön fé le ma da ra kat. És lát ta Is ten,
hogy ez jó.

22Az után meg ál dot ta őket Is ten: Sza po rod -
ja tok, so ka sod ja tok, és tölt sé tek be a ten ger vi -
zét; a ma da rak is so ka sod ja nak a föl dön!

23Így lett es te, és lett reg gel: ötö dik nap.
24Az után ezt mond ta Is ten: Hoz zon elő a föld

kü lön fé le élő lé nye ket: kü lön fé le jó szá go kat, csú -
szó má szó kat és vad ál la to kat. És úgy tör tént.

25Meg al kot ta Is ten a kü lön fé le vad ál la to kat,
a kü lön fé le jó szá go kat és a kü lön fé le csú szó má -
szó kat. És lát ta Is ten, hogy ez jó.

Az em ber te rem té se
26Ak kor ezt mond ta Is ten: Al kos sunk em bert
a kép má sunk ra, hoz zánk ha son ló vá: ural kod -

jék a ten ger ha la in, az ég ma da ra in, a jó szá go -
kon, az összes vad ál la ton és az összes csú szó -
má szón, ami a föl dön csú szik-má szik.

27Meg te rem tet te Is ten az em bert a ma ga
kép má sá ra, Is ten kép má sá ra te rem tet te, fér fi -
vá és nő vé te rem tet te őket. 28Az után meg ál dot -
ta őket Is ten, és ezt mond ta ne kik Is ten:

Sza po rod ja tok, so ka sod ja tok,
tölt sé tek be a föl det, és hajt sá tok ural ma tok alá!
Ural kod ja tok a ten ger ha la in, az ég ma da ra in
és a szá raz föl dön moz gó min den élő lé nyen!
29Majd ezt mond ta Is ten: Nek tek adok min -

den mag ho zó nö vényt az egész föld szí nén és
min den fát, amely nek mag ho zó gyü möl cse van:
le gyen mind ez a ti ele de le tek! 30Min den föl di
ál lat nak, az ég min den ma da rá nak és min den
föl di csú szó má szó nak pe dig, amely ben élet van,
ele de lül adok min den zöld nö vényt. És úgy tör -
tént. 31És lát ta Is ten, hogy min den, amit al ko -
tott, igen jó. Így lett es te, és lett reg gel: ha to -
dik nap.

A te rem tés he te dik nap ja

2Így ké szült el az ég és a föld és azok min den
se re ge.

2A he te dik nap ra el ké szült Is ten a ma ga al -
ko tó mun ká já val, és meg pi hent a he te dik na -
pon egész al ko tó mun ká ja után. 3Az után meg -
ál dot ta Is ten a he te dik na pot, és meg szen tel -
te azt, mi vel azon pi hent meg Is ten egész te -
rem tő és al ko tó mun ká ja után.

4Ez az ég és a föld te rem té sé nek tör té ne te. 

Az el ső em ber az Éden kert jé ben
Ami kor az Úr is ten a föl det és az eget meg al -
kot ta, 5még sem mi fé le me zei fű nem volt a föl -
dön, és sem mi fé le me zei nö vény nem haj tott
ki, mert az Úr is ten még nem bo csá tott esőt a
föld re. Em ber sem volt, aki a föl det meg mű vel -
je. 6Ak kor for rás fa kadt a föld ből, és min de nütt
meg ön töz te a ter mő föld fel szí nét. 7Az után
meg for mál ta az Úr is ten az em bert a föld po -
rá ból, és az élet le he le tét le hel te az or rá ba. Így
lett az em ber élő lény.

8Ül te tett az Úr is ten egy ker tet Éden ben, ke -
le ten, és ott he lyez te el az em bert, akit for mált.
9Sar jasz tott az Úr is ten a föld ből min den fé le fát,
szem re kí vá na to sat és ele del re jót; az élet fá ját
is a kert kö ze pén meg a jó és a rossz tu dá sá nak
fá ját.

10Éden ből pe dig fa kadt egy fo lyó, hogy a ker -
tet ön töz ze; on nan az tán szét ága zott, és négy
ág ra sza kadt. 11Egyik nek Pí són a ne ve. Ez
meg ke rü li Ha ví lá egész föld jét, ahol arany
van. 12En nek a föld nek az ara nya jó. Van ott il -
la tos gyan ta és ónix kő. 13A má so dik fo lyó nak
Gí hón a ne ve. Ez meg ke rü li Kús egész föld jét.
14A har ma dik fo lyó nak Hid de kel a ne ve. Ez
Assúr ke le ti ré szén fo lyik. A ne gye dik fo lyó pe -
dig az Euf rá tesz.

15Fog ta te hát az Úr is ten az em bert, és el he -
lyez te az Éden kert jé ben, hogy mű vel je és
őriz ze azt. 16Ezt pa ran csol ta az Úr is ten az em -
ber nek: A kert min den fá já ról sza ba don ehetsz,
17de a jó és a rossz tu dá sá nak fá já ról nem ehetsz,
mert azon a na pon, ame lyen eszel ró la, ha lál -
lal la kolsz!

18Az után ezt mond ta az Úr is ten: Nem jó az
em ber nek egye dül len ni, al ko tok hoz zá il lő se -
gí tő tár sat. 19For mált te hát az Úr is ten a föld ből
min den fé le me zei ál la tot, min den fé le égi ma -

da rat, és oda vit te az em ber hez, hogy lás sa, mi -
nek ne ve zi; mert min den élő lény nek az a ne -
ve, ami nek az em ber el ne ve zi. 20Így adott az
em ber ne vet min den jó szág nak, az égi ma da -
rak nak és min den vad ál lat nak, de az em ber hez
il lő se gí tő tár sat nem ta lált.

21Mély ál mot bo csá tott azért az Úr is ten az
em ber re, és az el aludt. Ak kor ki vet te az egyik
ol dal bor dá ját, és húst tett a he lyé re. 22Az em -
ber ből ki vett ol dal bor dát az Úr is ten asszonnyá
for mál ta, és oda ve zet te az em ber hez. 23Ak kor
ezt mond ta az em ber:

Ez most már cson tom ból va ló csont,
tes tem ből va ló test.
Asszony em ber le gyen a ne ve:
mert fér fi em ber ből vé te tett.

24Ezért hagy ja el a fér fi ap ját és any ját, ra gasz -
ko dik fe le sé gé hez, és ezért lesz nek egy test -
té. 25Még mind ket ten mez te le nek vol tak: az
em ber és a fe le sé ge is; de nem szé gyell ték ma -
gu kat.

A bűn be esés

3A kí gyó pe dig ra va szabb volt min den vad -
ál lat nál, ame lyet az Úr is ten al ko tott. Ezt kér -

dez te az asszony tól: Csak ugyan azt mond ta Is -
ten, hogy a kert egyet len fá já ról sem ehet tek?
2Az asszony így fe lelt a kí gyó nak: A kert fá i nak
gyü möl csé ből ehe tünk, 3csak an nak a fá nak a
gyü möl csé ről, amely a kert kö ze pén áll, mond -
ta Is ten: Ne egye tek ab ból, ne is érint sé tek, hogy
meg ne hal ja tok. 4A kí gyó er re így fe lelt az
asszony nak: De hogy hal tok meg! 5Ha nem jól
tud ja Is ten, hogy azon a na pon, ame lyen esz -
tek be lő le, meg nyí lik a sze me tek, és olya nok
lesz tek, mint az Is ten: tud ni fog já tok, mi a jó
és mi a rossz. 

6Az asszony úgy lát ta, hogy jó vol na en ni ar -
ról a fá ról, hogy csá bít ja a sze met, és hogy kí -
vá na tos is az a fa, mert okos sá tesz: sza kí tott
hát a gyü möl csé ből, és evett. Adott a ve le le -
vő fér jé nek is, és ő is evett. 7Ek kor meg nyílt
mind ket tő jük sze me, és ész re vet ték, hogy
mez te le nek. Ezért fü ge fa le ve le ket fűz tek össze,
és ágyék kö tő ket ké szí tet tek ma guk nak.

8Ami kor az tán meg hal lot ták az Úr is ten
hang ját, amint szel lős al ko nyat kor sé tált a kert -
ben, az em ber és a fe le sé ge el rej tő zött az Úr -
is ten elől a kert fái kö zött. 9De az Úr is ten ki -
ál tott az em ber nek, és ezt kér dez te: Hol
vagy? 10Az em ber így fe lelt: Meg hal lot tam
han go dat a kert ben, és meg ijed tem, mert
mez te len va gyok, és ezért el rej tőz tem. 11Az Is -
ten er re azt kér dez te: Ki mond ta meg ne ked,
hogy mez te len vagy? Ta lán et tél ar ról a fá ról,
amely ről azt pa ran csol tam, hogy ne egyél?
12Az em ber így fe lelt: Az asszony, akit mel lém
ad tál, ő adott ne kem a fá ról, ezért et tem. 13Ak -
kor az Úr is ten ezt kér dez te az asszony tól: Mit
tet tél? Az asszony így fe lelt: A kí gyó sze dett
rá, ezért et tem.

Is ten bün te té se
14Ak kor ezt mond ta az Úr is ten a kí gyó nak:

Mi vel ezt tet ted, át ko zott légy
min den jó szág és min den vad ál lat kö zött:
ha sa don járj, és port egyél egész éle ted ben! 
15El len sé ges ke dést tá masz tok köz ted és az
asszony kö zött,
a te utó dod és az ő utód ja kö zött:
ő a fe je det ta pos sa,

te pe dig a sar kát mar do sod.
16Az asszony nak ezt mond ta:

Igen meg nö ve lem ter hes sé ged fáj dal mát,
fáj da lom mal szü löd gyer me ked.
Vá gya koz ni fogsz fér jed után,
ő pe dig ural kod ni fog raj tad.

17Az em ber nek pe dig ezt mond ta:
Mi vel hall gat tál fe le sé ged sza vá ra,
és et tél ar ról a fá ról,
amely ről meg pa ran csol tam, hogy ne egyél,
le gyen a föld át ko zott mi at tad,
fá rad ság gal élj be lő le egész éle ted ben!
18Tö vist és bo gán csot hajt son ne ked,
és a me ző nö vé nyét egyed!
19Ar cod ve rej té ké vel egyed a ke nye ret,
míg vissza térsz a föld be, mert ab ból vé tet tél.
Bi zony por vagy, és vissza fogsz tér ni a por ba!

20Az em ber Évá nak ne vez te el a fe le sé gét, mert
ő lett az any ja min den élő nek. 21Az Úr is ten pe -
dig bőr ru hát ké szí tett az em ber nek és fe le sé -
gé nek, és fel öl töz tet te őket.

22Az után ezt mond ta az Úr is ten: Íme, az em -
ber olyan lett, mint mi kö zü lünk egy: tud ja, mi
a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújt -
has sa ke zét, és ne sza kít has son az élet fá já ról
is, hogy egyen, és örök ké él jen, 23ki űz te az Úr -
is ten az Éden kert jé ből, hogy mű vel je a föl det,
amely ből vé te tett. 24És mi u tán ki űz te az em -
bert, oda ál lí tot ta ke let fe lől az Éden kert jé hez
a ke rú bo kat és a vil lo gó láng pal lost, hogy
őriz zék azt az utat, amely az élet fá já hoz ve zet.

Ka in és Ábel

4Az után Ádám a fe le sé gé vel, Évá val hált, aki
te her be esett, meg szül te Ka int, és azt

mond ta: Fi út kap tam az Úr tól! 2Majd új ból
szült: an nak test vé rét, Ábelt. Ábel juh pász tor
lett, Ka in pe dig föld mű ve lő.

3Egy idő múl va Ka in ál do za tot vitt az Úr nak
a föld ter mé sé ből. 4Ábel is vitt el ső szü lött bá -
rá nya i ból, azok kö vér jé ből. Az Úr rá te kin tett
Ábel re és ál do za tá ra, 5de Ka in ra és ál do za tá -
ra nem te kin tett. Ka in emi att nagy ha rag ra ger -
jedt, és le hor gasz tot ta a fe jét.

6Ek kor azt kér dez te Ka in tól az Úr: Mi ért ger -
jed tél ha rag ra, és mi ért hor gasz tod le a fe jed?
7Hi szen ha jól cse lek szel, emelt fő vel jár -
hatsz. Ha pe dig nem jól cse lek szel, a bűn az aj -
tó előtt le sel ke dik, és rád vá gyó dik, de te
ural kod jál raj ta.

8Ez után azt mond ta Ka in a test vé ré nek,
Ábel nek: Men jünk ki a me ző re! Ami kor a
me zőn vol tak, rá tá madt Ka in a test vé ré re,
Ábel ra, és meg gyil kol ta.

Is ten meg át koz za Ka int
9Ak kor az Úr meg kér dez te Ka in tól: Hol

van Ábel, a test vé red? Ka in ezt fe lel te: Nem tu -
dom! Hát őr ző je va gyok én a test vé rem nek?
10De az Úr így szólt: Mit tet tél? Test vé red ki -
on tott vé re hoz zám ki ált a föld ből! 11Most azért
légy át ko zott, ki ta szít va ar ról a föld ről, amely
meg nyi tot ta a szá ját, hogy be fo gad ja test vé red
vé rét, ame lyet ki on tot tál! 12Ha a föl det mű ve -
led, töb bé ne ad ja ne ked ter mő ere jét! Buj do -
só és kó bor ló légy a föl dön!

13Ek kor Ka in azt mond ta az Úr nak: Na -
gyobb a bün te té sem, sem hogy el hor doz hat -
nám. 14Íme, el űz tél ma er ről a ter mé keny vi -
dék ről, és el kell rej tőz nöm szí ned elől. Buj -
do só és kó bor ló let tem a föl dön, és meg gyil -
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kol hat bár ki, aki rám ta lál. 15De az Úr azt fe -
lel te ne ki: Nem úgy lesz! Ha va la ki meg gyil -
kol ja Ka int, hét sze re sen kell bűn hőd nie. Ezért
je let tett az Úr Ka in ra, hogy sen ki se üs se
agyon, ha rá ta lál.

Ka in utó dai
16Ez után el ment Ka in az Úr szí ne elől, és le te -
le pe dett Nód föld jén, Éden től ke let re. 17És Ka -
in a fe le sé gé vel hált, aki te her be esett, és meg -
szül te Énó kot. Majd vá rost épí tett Ka in, és a fia
ne vé ről Énók nak ne vez te el. 18Énók nak szü le -
tett Írád, Írád nem zet te Me hú já élt, Me hú já él
nem zet te Metú sá élt, és Metú sá él nem zet te Lá -
me ket.

19Lá mek két asszonyt vett fe le sé gül: az
egyik nek Ádá volt a ne ve, a má sik nak Cil lá.
20Ádá szül te Já bált. Ő lett a sá tor la kók és pász -
to rok ős aty ja. 21Test vé ré nek Jú bál volt a ne ve.
Ő lett min den ci te rás és fu vo lás ős aty ja. 22Cil -
lá is szült: Tú bal ka int, min den fé le réz- és vas -
szer szám ko vács mes te rét, to váb bá Tú bal ka in
hú gát, Na a mát. 23Egy szer ezt mond ta Lá mek
a fe le sé ge i nek:

Ádá és Cil lá, hall gas sa tok sza vam ra!
Lá mek asszo nyai, fi gyel je tek mon dá som ra!
Em bert ölök, ha meg se bez,
gyer me ket is, ha meg üt!
24Ha hét sze res a bosszú Ka i nért,
het ven hét sze res az Lá me kért!

Sét és Enós szü le té se
25Ádám új ból a fe le sé gé vel hált. Az fi út szült,
és Sét nek ne vez te el, mert azt mond ta:

Adott ne kem Is ten má sik utó dot
Ábel he lyett, akit meg gyil kolt Ka in.

26Sét nek is szü le tett fia, akit Enós nak ne ve zett
el. Ak kor kezd ték se gít sé gül hív ni az Úr ne vét.

Sét utó dai Nó é ig

5Ez Ádám nem zet sé gé nek köny ve. Ami kor
Is ten meg te rem tet te az em bert, Is ten hez ha -

son ló vá al kot ta. 2Fér fi vá és nő vé te rem tet te,
meg ál dot ta, és em ber nek ne vez te el őket te rem -
té sük nap ján.

3Ádám száz har minc éves volt, ami kor fi út
nem zett, ma gá hoz ha son lót, a ma ga kép má -
sá ra, és el ne vez te Sét nek. 4Sét szü le té se után
Ádám nyolc száz évig élt, és még nem zett fi a -
kat és le á nyo kat; 5Ádám tel jes élet ko ra te hát
ki lenc száz har minc év volt, ami kor meg halt.
6Sét száz öt éves volt, ami kor Enóst nem zet te.
7Enós szü le té se után Sét nyolc száz hét évig élt,
és még nem zett fi a kat és le á nyo kat; 8Sét tel -
jes élet ko ra te hát ki lenc száz ti zen két év volt,
ami kor meg halt. 9Enós ki lenc ven éves volt, ami -
kor Ké nánt nem zet te. 10Ké nán szü le té se után
Enós nyolc száz ti zen öt évig élt, és még nem -
zett fi a kat és le á nyo kat; 11Enós tel jes élet ko ra
te hát ki lenc száz öt év volt, ami kor meg halt.
12Ké nán het ven éves volt, ami kor Ma hal alélt
nem zet te. 13Ma hal alél szü le té se után Ké nán
nyolc száz negy ven évig élt, és még nem zett fi -
a kat és le á nyo kat; 14Ké nán tel jes élet ko ra te -
hát ki lenc száz tíz év volt, ami kor meg halt.
15Ma hal alél hat van öt éves volt, ami kor Jere det
nem zet te. 16Jered szü le té se után Ma hal alél
nyolc száz har minc évig élt, és még nem zett fi -
a kat és le á nyo kat; 17Ma hal alél tel jes élet ko ra
te hát nyolc száz ki lenc ven öt év volt, ami kor
meg halt. 18Jered száz hat van két éves volt, ami -
kor Énó kot nem zet te. 19Énók szü le té se után
Jered nyolc száz évig élt, és még nem zett fi a -
kat és le á nyo kat; 20Jered tel jes élet ko ra te hát
ki lenc száz hat van két év volt, ami kor meg halt.
21Énók hat van öt éves volt, ami kor Metú s ela -
hot nem zet te. 22Énók az Is ten nel járt, Metú -
s elah szü le té se után há rom száz évig élt, és még
nem zett fi a kat és le á nyo kat; 23Énók tel jes
élet ko ra te hát há rom száz hat van öt év volt.
24Énók az Is ten nel járt, és egy szer csak el tűnt,
mert Is ten ma gá hoz vet te őt. 25Metú s elah száz -
nyolc van hét éves volt, ami kor Lá me ket nem -
zet te. 26Lá mek szü le té se után Metú s elah hét -
száz nyolc van két évig élt, és még nem zett fi a -
kat és le á nyo kat; 27Metú s elah tel jes élet ko ra te -
hát ki lenc száz hat van ki lenc év volt, ami kor
meg halt.

28Lá mek száz nyolc van két éves volt, ami kor
fi út nem zett. 29Nó é nak ne vez te el, és ezt
mond ta: Ő vi gasz tal meg ben nün ket ke zünk fá -
rad sá gos mun ká já ban a ter mő föl dön, ame lyet
meg át ko zott az Úr. 30Nóé szü le té se után Lá -
mek öt száz ki lenc ven öt évig élt, és még nem -
zett fi a kat és le á nyo kat; 31Lá mek tel jes élet ko -
ra te hát hét száz het ven hét év volt, ami kor
meg halt. 32Nóé öt száz éves volt, ami kor fi a kat
nem zett: Sé met, Há mot és Jáf etet.

Az erő sza kos ság el ter jed a föl dön

6Tör tént pe dig, hogy ami kor az em be rek
kezd tek el sza po rod ni a föl dön, és le á nya ik

szü let tek, 2lát ták az is ten fi ak, hogy szé pek az
em be rek le á nyai, ezért fe le sé gül vet ték kö zü -
lük mind azo kat, aki ket ki vá lasz tot tak ma guk -
nak. 3Ak kor ezt mond ta az Úr: Ne ma rad jon
lel kem örök ké az em ber ben, hi szen ő csak test.
Le gyen az élet ko ra száz húsz esz ten dő.

4Ab ban az idő ben, ami kor az is ten fi ak be -
men tek az em be rek le á nya i hoz, és azok gyer -
me ke ket szül tek ne kik – sőt még az után is –,
óri á sok él tek a föl dön. Ők vol tak az ős idők nagy
hí rű vi té zei.

5Ami kor lát ta az Úr, hogy az em be ri go nosz -
ság mennyi re el ha tal ma so dott a föl dön, és
hogy az em ber szí vé nek min den szán dé ka és
gon do la ta szün te le nül csak go nosz, 6meg bán -
ta az Úr, hogy em bert al ko tott a föl dön, és meg -
szo mo ro dott szí vé ben. 7Azért ezt mond ta az
Úr: El tör löm a föld szí né ről az em bert, akit te -
rem tet tem; az em ber rel együtt a szá raz föl di ál -
la to kat, a csú szó má szó kat és az égi ma da ra kat
is, mert meg bán tam, hogy meg al kot tam őket.
8De Nóé ke gyel met ta lált az Úr előtt.

Az özön víz
Nóé bár kát épít
9Nó é nak ez a tör té ne te: Nóé igaz em ber volt,
fedd he tet len a ma ga nem ze dé ké ben. Az Is ten -
nel járt Nóé. 10Nóé há rom fi út nem zett: Sé met,
Há mot és Jáf etet. 11A föld pe dig mind rom lot tabb
lett az Is ten előtt, és meg telt a föld erő sza kos ság -
gal. 12És lát ta Is ten, mennyi re meg rom lott a föld,
mert min den ki rossz út ra tért a föl dön.

13Ak kor ezt mond ta Is ten Nó é nak: El ha tá -
roz tam, hogy vé get ve tek min den élő lény nek,
mert meg telt erő sza kos ság gal mi at tuk a föld.
El pusz tí tom hát őket a föld del együtt. 14Csi nálj
ma gad nak bár kát gó fer fá ból, ké szíts re ke sze -
ket a bár ká ban, és vond be kí vül-be lül szu rok -
kal! 15Így ké szítsd el: a bár ka hossza há rom száz
kö nyök le gyen, szé les sé ge öt ven kö nyök, ma -
gas sá ga pe dig har minc kö nyök. 16Ab la kot is csi -
nálj a bár ká ra: egy kö nyök re hagyd azt fe lül ről!
A bár ka aj ta ját az ol da lá ra he lyezd! Ké szíts be -
le egy al só, egy kö zép ső és egy fel ső eme le tet!
17Mert én özön vi zet fo gok hoz ni a föld re,
hogy el pusz tít sak min den élő lényt az ég alatt.
Min den el fog pusz tul ni, ami a föl dön él.

18Ve led azon ban szö vet ség re lé pek: menj be
a bár ká ba fi a id dal, fe le sé ged del és fi a id fe le sé -
ge i vel együtt. 19És vi gyél be a bár ká ba min den
élő lény ből, min den ből ket tőt-ket tőt, hogy
élet ben ma rad ja nak ve led együtt: hí mek és nős -
té nyek le gye nek. 20A ma da rak nak, a szá raz föl -
di ál la tok nak és a föld min den csú szó má szó -
já nak kü lön bö ző faj tá i ból, mind egyik ből ket -
tő-ket tő men jen be hoz zád, hogy élet ben ma -
rad jon. 21Vi gyél ma gad dal min den fé le ele delt,
ami csak ehe tő; gyűjtsd be ma gad hoz, hogy le -
gyen en ni va ló tok, ne ked is, meg azok nak is.
22Nóé így is tett: min den ben úgy járt el, aho -
gyan Is ten meg pa ran csol ta ne ki.

Az özön víz kez de te

7Az Úr ak kor ezt mond ta Nó é nak: Menj be
egész há zad né pé vel a bár ká ba, mert csak

té ged lát lak igaz nak eb ben a nem ze dék ben.
2Min den tisz ta ál lat ból he tet-he tet vi gyél ma -
gad dal, hí met és nős tényt. Azok ból az ál la tok -
ból, ame lyek nem tisz ták, ket tőt-ket tőt, hí met
és nős tényt. 3Az égi ma da rak ból is he tet-he tet,
hí met és nős tényt, hogy ma rad jon utód juk az
egész föl dön. 4Mert hét nap múl va negy ven nap
és negy ven éj jel tar tó esőt bo csá tok a föld re, és
el tör lök a föld szí né ről min den élőt, ame lyet al -
kot tam. 5Nóé úgy is tett min dent, aho gyan az
Úr meg pa ran csol ta ne ki. 6Nóé hat száz éves
volt, ami kor özön víz lett a föl dön.

7Be ment te hát Nóé fi a i val, fe le sé gé vel és fi -
a i nak fe le sé ge i vel a bár ká ba az özön víz elől. 8A
tisz ta ál la tok kö zül, de a nem tisz ta ál la tok kö -
zül is, a ma da rak és min den fé le föl di csú szó -
má szók kö zül 9ket tő-ket tő be ment Nó é hoz a
bár ká ba: hím és nős tény, aho gyan meg pa ran -
csol ta Is ten Nó é nak. 10A he te dik na pon özön -
víz lett a föl dön.

11Nóé éle té nek hat szá za dik évé ben, a má so -
dik hó nap ti zen he te di kén: föl fa kadt ezen a na -
pon a nagy mély ség min den for rá sa, meg nyíl -
tak az ég csa tor nái, 12majd negy ven na pon és
negy ven éj jen át öm lött az eső a föld re.
13Ugyan azon a na pon be ment Nóé és Nóé fi -
ai: Sém, Hám és Jáf et, meg Nóé fe le sé ge és fi -
a i nak há rom fe le sé ge a bár ká ba, 14és ve lük
együtt min den fé le vad ál lat, min den fé le jó -
szág, min den fé le csú szó má szó, amely csak

csú szik-má szik a föl dön, és min den fé le rep de -
ső ál lat: az összes ma dár és egyéb szár nya sok.
15Ket tő-ket tő ment be Nó é hoz a bár ká ba min -
den fé le élő lény ből. 16Hím és nős tény ment be
min den élő ből; be men tek, aho gyan Is ten Nó -
é nak pa ran csol ta. Az Úr pe dig be zár ta Nóé mö -
gött az aj tót.

17Ami kor már negy ven nap ja tar tott az
özön víz a föl dön, annyi ra meg nö ve ke dett a víz,
hogy ne ki fe szült a bár ká nak, és az föl emel ke -
dett a föld ről. 18A víz egy re áradt és nö ve ke dett
a föl dön, úgy hogy a bár ka a víz szí nén úszott.
19A víz egy re erő seb ben áradt a föl dön, és el -
bo rí tot ta a leg ma ga sabb he gye ket is min de nütt
az ég alatt; 20sőt még ti zen öt kö nyök nyit áradt
a víz az után is, hogy el bo rí tot ta a he gye ket. 21El -
pusz tult min den élő lény, amely a föl dön moz -
gott: ma dár, jó szág és vad ál lat, a föl dön nyüzs -
gő min den egyéb élő lény és min den em ber.
22Min den meg halt, ami nek or rá ban az élet le -
he le te volt, és ami a föl dön élt. 23El tö rölt az Is -
ten min den élőt, ami a föld szí nén volt, em bert
és ál la tot, csú szó má szót és égi ma da rat. Min -
dent el tö rölt a föld ről, csak Nóé ma radt meg
és azok, akik ve le vol tak a bár ká ban. 24A víz
száz öt ven na pig áradt a föl dön.

Az özön víz vé ge

8Is ten azon ban nem fe led ke zett meg Nó é ról,
sem azok ról a vad ál la tok ról és jó szá gok ról,

ame lyek ve le vol tak a bár ká ban. Sze let bo csá -
tott Is ten a föld re, és a víz apad ni kez dett. 2Be -
zá rul tak a mély ség for rá sai és az ég csa tor nái;
nem esett több eső az ég ből. 3Az után a víz egy -
re job ban vissza hú zó dott a föld ről, és száz öt -
ven nap múl va le apadt a víz. 4A bár ka pe dig a
he te dik hó nap ti zen he te dik nap ján meg fe -
nek lett az Ara rát-hegy ség ben. 5A víz ál lan dó -
an fo gyott a ti ze dik hó na pig. A ti ze dik hó nap
el ső nap ján lát ha tók ká vál tak a he gyek csú csai.

6Negy ven nap múl va ki nyi tot ta Nóé a bár -
ka ab la kát, ame lyet csi nált, 7és ki en ge dett egy
hol lót. Az új ra meg új ra ki re pült és vissza tért,
amíg föl nem szá radt a víz a föld ről. 8Ki en ge -
dett egy ga lam bot is, hogy lás sa: va jon le apadt-e
a víz a föld szí né ről. 9De a ga lamb nem tu dott
le száll ni, ezért vissza tért hoz zá a bár ká ba. Víz
bo rí tot ta ugyan is az egész föl det. Ő pe dig ki -
nyúj tot ta a ke zét, meg fog ta és be vet te ma gá -
hoz a bár ká ba. 10Vá ra ko zott még újabb hét na -
pig, és is mét ki en ged te a ga lam bot a bár ká ból.
11Es té re meg jött hoz zá a ga lamb, és íme, már
egy le sza kí tott olaj ág volt a cső ré ben. Eb ből tud -
ta meg Nóé, hogy le apadt a víz a föld ről.
12Vá ra ko zott még újabb hét na pig, és ki en ged -
te a ga lam bot, de az már nem tért vissza hoz -
zá. 13A hat száz egye dik esz ten dő ben, az el ső hó -
nap el ső nap já ra föl szá radt a víz a föld ről. Ek -
kor Nóé el tá vo lí tot ta a bár ka fe de lét, és lát ta,
hogy már föl szá radt a föld. 14A má so dik hó nap
hu szon he te dik nap já ra fel szik kadt a föld.

Nóé há la ál do za ta
15Ek kor így szólt Is ten Nó é hoz: 16Jöjj ki a bár -
ká ból fe le sé ged del, fi a id dal és fi a id fe le sé ge i vel
együtt! 17Min den fé le élő lényt, amely csak ve -
led van: ma da rat, szá raz föl di ál la tot és min den
föl di csú szó má szót hozz ki ma gad dal, hadd
nyü zsög je nek a föl dön, sza po rod ja nak és so ka -
sod ja nak a föl dön! 18Ki jött te hát Nóé fi a i val, fe -
le sé gé vel és fi a i nak fe le sé ge i vel együtt. 19Min -
den élő lény, min den csú szó má szó, min den ma -
dár, min den, ami mo zog a föl dön, cso por ton -
ként ki jött a bár ká ból. 20Az után ol tárt épí tett
Nóé az Úr nak, majd vett min den tisz ta szá raz -
föl di ál lat ból és min den tisz ta ma dár ból, és égő -
ál do za tot mu ta tott be az ol tá ron.

21Ami kor az Úr meg érez te a ked ves il la tot,
ezt mond ta ma gá ban az Úr: Nem át ko zom meg
töb bé a föl det az em ber mi att, bár go nosz az
em ber szí vé nek szán dé ka if jú sá gá tól fog va, és
nem ir tok ki töb bé min den élőt, aho gyan
most cse le ked tem.

22Amíg csak föld lesz, nem szű nik meg
a ve tés és az ara tás,
a hi deg és a me leg,
a nyár és a tél, a nap pal és az éj sza ka.

Is ten szö vet sé ge a vi lág gal

9Is ten meg ál dot ta Nó ét és fi a it, és ezt mond -
ta ne kik: Sza po rod ja tok, so ka sod ja tok, és

tölt sé tek be a föl det! 2Fél jen és ret teg jen tő le -
tek min den föl di ál lat és min den égi ma dár, ke -
ze tek be adom őket min den föl di csú szó má szó -
val és a ten ger min den ha lá val együtt. 3Min den,
ami csak él és mo zog, le gyen a ti ele de le tek!
Nek tek adom mind ezt épp úgy, mint a zöld nö -
vényt. 4De ne egyé tek a húst az él te tő vér rel

együtt! 5Bi zony, szá mon ké rem a ben ne te ket él -
te tő vért! Min den ál lat tól szá mon ké rem azt,
és az em ber től is szá mon ké rem az em ber éle -
tét: egyik em ber től a má si két.

6Aki em ber vé rét ont ja,
an nak vé rét em ber ont ja.
Mert Is ten a ma ga kép má sá ra
al kot ta az em bert.
7Ti azért sza po rod ja tok, so ka sod ja tok,
né pe sít sé tek be a föl det,
so ka sod ja tok raj ta!

8Is ten azt mond ta Nó é nak és fi a i nak: 9Íme,
szö vet ség re lé pek ve le tek és utó da i tok kal
10meg min den élő lénnyel, amely ve le tek van:
ma dár ral, jó szág gal és min den szá raz föl di
vad dal; min den nel, ami a bár ká ból ki jött, min -
den föl di élő lénnyel. 11Szö vet ség re lé pek ve -
le tek, és egyet len élő lény sem pusz tul el töb -
bé özön víz mi att, mert nem lesz töb bé özön -
víz, hogy el pusz tít sa a föl det. 12Majd azt mond -
 ta Is ten:

Ez a je le a szö vet ség nek, ame lyet most
szer zek ve le tek
és min den élő lénnyel, amely ve le tek van,
min den nem ze dék kel, örök re:
13szi vár vány íve met he lye zem a fel hők re,
az lesz a je le a szö vet ség nek,
ame lyet most a föld del meg kö tök.
14Ami kor fel hő vel bo rí tom be a föl det,
és fel tű nik a szi vár vány a fel hőn,
15ak kor vissza em lé ke zem a szö vet sé gem re,
ame lyet ve le tek
 és min den élő lénnyel kö töt tem, amely test -
ben él,
és nem vá lik töb bé a víz özön víz zé
min den élő lény pusz tu lá sá ra.
16Ha ott lesz a szi vár vány a fel hőn,
lát ni fo gom, és vissza em lé ke zem
az örök szö vet ség re,
ame lyet Is ten kö tött min den élő lénnyel,
amely test ben él a föl dön.

17Ak kor ezt mond ta Is ten Nó é nak: Ez lesz a je -
le an nak a szö vet ség nek, ame lyet min den föl -
di élő lénnyel kö töt tem.

Nóé ál dá sa és át ka
18Ezek vol tak Nóé fi ai, akik ki jöt tek a bár ká ból:
Sém, Hám és Jáf et. Hám Ká na án ős aty ja.
19Ezek hár man Nóé fi ai, és ők né pe sí tet ték be
az egész föl det.

20Nóé, a föld mű ves volt az el ső, aki sző lőt ül -
te tett. 21Egy szer bort ivott, meg ré sze ge dett, és
mez te len re vet kő zött a sát rá ban. 22Hám, Ká -
na án ős aty ja meg lát ta ap ja sze mér mét, és el -
mond ta kint le vő két test vé ré nek. 23Ak kor Sém
és Jáf et fog ták a ru há ját, a vál luk ra te rí tet ték,
s hát tal be men ve be ta kar ták ap juk sze mér mét,
de el for dí tot ták ar cu kat, és így nem lát ták ap -
juk sze mér mét. 24Ami kor Nóé ki jó za no dott, és
meg tud ta, hogy mit tett ve le a ki seb bik fia, 25ezt
mond ta:

Át ko zott Ká na án!
Szol gák szol gá ja le gyen test vé rei kö zött! 

26Ez után ezt mond ta:
Ál dott az Úr, Sém nek Is te ne!
Le gyen Ká na án a szol gá ja!
27Ter jessze ki Is ten Jáf etet, lak jék Sém sát -
ra i ban!
Le gyen Ká na án a szol gá ja!

28Az özön víz után Nóé még há rom száz öt ven
évig élt. 29Nóé tel jes élet ko ra ki lenc száz öt ven
év volt, ami kor meg halt.

Nóé utó dai

10Ezek a le szár ma zot tai Nóé fi a i nak, Sém -
nek, Hám nak és Jáf et nek, akik nek az

özön víz után szü let tek fi a ik.
2Jáf et fi ai: Gó mer, Má góg, Má daj, Já ván, Tú -

bal, Me sek és Tírász. 3Gó mer fi ai: As ken áz, Rí -
fat és Tó gar má. 4Já ván fi ai: El í sá, Tar sís, Kit tím
és Dó dá ním. 5Ezek től ágaz tak szét or szá ga ik -
ba a szi get la kó né pek, mind egyik a ma ga nyel -
ve alap ján, nem zet sé ge ik és né pe ik sze rint.

6Hám fi ai: Kús, Mic ra im, Pút és Ká na án.
7Kús fi ai: Sze bá, Ha ví lá, Szab tá, Ra má és Szab -
te ká. Ra má fi ai: Sebá és De dán.

8Kús nem zet te Nim ró dot. Ez kez dett ha tal -
mas kod ni a föl dön. 9Ha tal mas va dász volt ő az
Úr előtt. Ezért mond ják: Ha tal mas va dász az Úr
előtt, mint Nim ród. 10Or szá ga elő ször Bá bel -
ben, Erek ben, Ak kád ban és Kal né ban, Si ne ár
föld jén volt. 11Ar ról a föld ről ment Assúr ba, és
épí tet te Ni ni vét, Re hó bót-Írt, Ke la hot 12és Re -
szent, ezt a nagy vá rost Ni nive és Ke lah kö zött.

13Mic ra im nem zet te a lú di a kat, aná mi a kat,
le há bi a kat és naf tú hi a kat, 14a pat ró szi a kat,
kasz lú hi a kat és a kaf tó ria kat. In nen szár maz -
tak a fi lisz te u sok.
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15Ká na án nem zet te el ső szü löt tét, Szi dónt,
az után Hé tet 16meg a jebú szi a kat, emó ria kat,
gir gá si a kat, 17a hiv vi e ket, ar ki akat és szí ni e ket,
18az ar vá di a kat, ce mári a kat és ha má ti a kat.
Az után el szé led tek a ká na á ni ak nem zet sé gei,
19úgy hogy a ká na á ni ak te rü le te Szi dón tól
Ger ár irá nyá ban Gá zá ig, So do ma, Go mo ra,
Ad má és Ce bó jim irá nyá ban Le sá ig ter jedt.
20Ezek Hám fi ai nem zet sé gük, nyel vük, or szá -
ga ik és né pe ik sze rint.

21Szü let tek gyer me kei Sém nek is, aki Hé ber
összes fi a i nak ős aty ja, Jáf et nek pe dig test vér -
báty ja volt. 22Sém fi ai: Élám, Assúr, Ar pak sad,
Lúd és Arám. 23Arám fi ai: Úc, Húl, Ge ter és
Mas. 24Ar pak sad nem zet te Se la hot, és Se lah
nem zet te Hé bert. 25Hé ber nek is szü le tett két
fia: az egyik nek Pe leg volt a ne ve, mi vel az ő ide -
jé ben vál tak szét a föld né pei. Test vé ré nek Jok -
tán volt a ne ve. 26Jok tán nem zet te Alm ó dá dot,
Sele fet, Ha car má ve tet és Je ra hot, 27Had órá mot,
Úz ált és Di klát, 28Óbált, Abí má élt és Seb át,
29Ófirt, Ha víl át és Jó bá bot. Ezek mind Jok tán
fi ai. 30La kó he lyük Més ától Sze fár irá nyá ban a
ke le ti he gye kig ter jedt. 31Ezek Sém fi ai nem zet -
sé gük, nyel vük, or szá ga ik és né pe ik sze rint.

32Ezek Nóé fi a i nak a nem zet sé gei, szár ma -
zá suk sze rint né pek re ta go lód va. Ezek től ágaz -
tak szét a né pek a föl dön az özön víz után.

Bá bel tor nya

11Az egész föld nek egy nyel ve és egy fé le
be szé de volt. 2Ami kor út nak in dul tak ke -

let ről, Si ne ár föld jén egy völgy re ta lál tak, és ott
le te le ped tek. 3Azt mond ták egy más nak: Gyer -
tek, ves sünk tég lát, és éges sük ki jól! És a tég -
la lett az épí tő kö vük, a föl di szu rok pe dig a ha -
bar csuk. 4Az után ezt mond ták: Gyer tek, épít -
sünk ma gunk nak vá rost és tor nyot, amely nek
te te je az égig ér jen; és sze rez zünk ma gunk nak
ne vet, hogy el ne szé led jünk az egész föld szí -
nén. 5Az Úr pe dig le szállt, hogy lás sa azt a vá -
rost és tor nyot, ame lyet az em be rek épí tet tek.

6Ak kor ezt mond ta az Úr: Most még egy nép
ez, és mind nyá juk nak egy a nyel ve. De ez csak
a kez de te an nak, amit ten ni akar nak. És most
sem mi sem gá tol ja őket, hogy vég hez vi gyék
mind azt, amit el ter vez nek. 7Gye rünk, men jünk
le, és za var juk ott össze a nyel vü ket, hogy ne
ért sék egy más nyel vét! 8Így szé lesz tet te szét
őket on nan az Úr az egész föld szí né re, és ab -
ba hagy ták a vá ros épí té sét. 9Ezért ne vez ték azt
Bá bel nek, mert ott za var ta össze az Úr az egész
föld nyel vét, és on nan szé lesz tet te szét őket az
Úr az egész föld szí né re.

Sém nem zet sé ge
10Ez Sém nem zet sé ge: Sém száz éves volt, ami -
kor Ar pak sa dot nem zet te, két év vel az özön -
víz után. 11Ar pak sad szü le té se után Sém öt száz
évig élt, és még nem zett fi a kat és le á nyo kat.

12Ar pak sad har minc öt éves volt, ami kor
Se la hot nem zet te. 13Se lah szü le té se után Ar pak -
sad négy száz há rom évig élt, és még nem zett fi -
a kat és le á nyo kat. 14Se lah har minc éves volt,
ami kor Hé bert nem zet te. 15Hé ber szü le té se
után Se lah négy száz há rom évig élt, és még
nem zett fi a kat és le á nyo kat. 16Hé ber har minc -
négy éves volt, ami kor Pe le get nem zet te. 17Pe -
leg szü le té se után Hé ber négy száz har minc
évig élt, és még nem zett fi a kat és le á nyo kat.
18Pe leg har minc éves volt, ami kor Re út nem zet -
te. 19Reú szü le té se után Pe leg két száz ki lenc évig
élt, és még nem zett fi a kat és le á nyo kat. 20Reú
har minc két éves volt, ami kor Sze rú got nem -
zet te. 21Sze rúg szü le té se után Reú két száz hét
évig élt, és még nem zett fi a kat és le á nyo kat.
22Sze rúg har minc éves volt, ami kor Ná hórt
nem zet te. 23Ná hór szü le té se után Sze rúg két -
száz évig élt, és még nem zett fi a kat és le á nyo -
kat. 24Ná hór hu szon ki lenc éves volt, ami kor Tá -
rét nem zet te. 25Tá ré szü le té se után Ná hór
száz ti zen ki lenc évig élt, és még nem zett fi a kat
és le á nyo kat.

26Tá ré het ven éves volt, ami kor Ab rá mot,
Ná hórt és Há ránt nem zet te. 27Ez Tá ré nem zet -
sé ge: Tá ré nem zet te Ab rá mot, Ná hórt és Há -
ránt. Há rán nem zet te Ló tot. 

28Há rán meg halt még ap ja éle té ben a szü lő -
föld jén, Úr-Kasz dim ban. 29Ab rám és Ná hór
meg há za sod tak: Ab rám fe le sé gé nek Szá raj
volt a ne ve, Ná hór fe le sé gé nek pe dig Mil ká volt
a ne ve: Ő Há rán nak, Mil ká ap já nak és Jisz ká ap -
já nak volt a le á nya. 30Szá raj azon ban med dő
volt, nem volt gyer me ke. 31Tá ré fog ta fi át, Ab -
rá mot, és Ló tot, fi á nak, Há rán nak a fi át, és me -
nyét, Szá rajt, fi á nak, Ab rám nak a fe le sé gét, és
el in dult ve lük Úr-Kasz dim ból, hogy Ká na án
föld jé re men jen. El ju tot tak Há rá nig, és ott le -

te le ped tek. 32Tá ré két száz öt éves volt, ami kor
meg halt Há rán ban.

Áb ra hám (Ab rám) el hí va tá sa

12Az Úr ezt mond ta Ab rám nak:
Menj el föl ded ről,

ro kon sá god kö zül és atyád há zá ból
ar ra a föld re, ame lyet mu ta tok ne ked!
2Nagy nép pé tesz lek, és meg ál da lak,
naggyá te szem ne ve det, és ál dás le szel.
3Meg ál dom a té ged ál dó kat,
s meg át ko zom a té ged gya lá zó kat.
 Ál ta lad nyer ál dást a föld min den nem zet -
sé ge.

4Ab rám el ment, aho gyan azt az Úr mond ta ne -
ki, és Lót is ve le ment. Ab rám het ven öt éves
volt, ami kor ki jött Há rán ból. 5Fog ta Ab rám Szá -
rajt, a fe le sé gét és Ló tot, a test vé re fi át meg min -
den szer ze mé nyü ket, amit csak sze rez tek,
min den kit, akik re Há rán ban tet tek szert, és el -
in dul tak, hogy Ká na án föld jé re men je nek. El
is ér kez tek Ká na án föld jé re. 6Majd át vo nult Ab -
rám az or szá gon egé szen a si ke mi szent he lyig,
Mó ré tölgy fá já ig. Ak kor még ká na á ni ak él tek
ezen a föl dön.

7Az Úr meg je lent Ab rám nak, és ezt mond -
ta: A te utó da id nak fo gom ad ni ezt a föl det! Ő
pe dig ol tárt épí tett ott az Úr nak, aki meg je lent
ne ki. 8On nan to vább vo nult a Bé tel től ke let re
eső hegy vi dék re, és fel ver te sát rát: Bé tel esett
nyu gat ra, Aj pe dig ke let re. Ol tárt épí tett ott az
Úr nak, és se gít sé gül hív ta az Úr ne vét. 9Az után
út nak in dult Ab rám, és to vább vo nult a Dél vi -
dék fe lé.

Áb ra hám Egyip tom ban
10Egy szer éh ín ség tá madt azon a föl dön. Ek kor
le ment Ab rám Egyip tom ba, hogy jö ve vény ként
ott tar tóz kod jék, mert sú lyos volt az éh ín ség
azon a föl dön. 11Ami kor már kö zel járt Egyip -
tom hoz, ezt mond ta fe le sé gé nek, Szá raj nak:
Nézd, tu dom, hogy szép asszony vagy. 12Ha
meg lát nak az egyip to mi ak, azt mond ják majd:
Ez a fe le sé ge! És en gem meg öl nek, té ged pe dig
élet ben hagy nak. 13Mondd hát azt, hogy a hú -
gom vagy, hogy jó so rom le gyen ál ta lad, és ne
öl je nek meg mi at tad.

14Így is tör tént. Ami kor Ab rám Egyip tom -
ba ér ke zett, az egyip to mi ak lát ták, hogy na gyon
szép az asszony. 15A fá raó fő em be rei is meg lát -
ták őt, di csér ték a fá ra ó nak, és el vit ték az
asszonyt a fá raó há zá ba. 16Ab rám nak pe dig jó
so ra lett a fe le sé ge ál tal: let tek ne ki ju hai,
mar hái és sza ma rai, szol gái és szol gá lói, sza már -
kan cái és te véi. 17De nagy csa pá sok kal súj tot -
ta az Úr a fá ra ót és há zát Ab rám fe le sé ge, Szá -
raj mi att. 18Hí vat ta azért a fá raó Ab rá mot, és
ezt mond ta: Mit tet tél ve lem? Mi ért nem
mond tad meg ne kem, hogy a fe le sé ged? 19Mi -
ért mond tad, hogy a hú god? Csak ezért vet tem
fe le sé gül. Most az tán itt a fe le sé ged, fogd, és
menj! 20Em be re ket is ren delt mel lé a fá raó, és
azok ki ve zet ték őt, fe le sé gét és min de nét,
ami je csak volt.

Lót el vá lik Áb ra hám tól

13Ab rám fel jött Egyip tom ból a fe le sé gé vel
és min de né vel együtt, ami je volt. Lót is

ve le jött a Dél vi dék re. 2Ab rám nak igen te kin -
té lyes va gyo na volt: jó szá ga, ezüst je és ara nya.
3A Dél vi dék ről to vább vo nult elő ző szál lá sai
men tén egé szen Bé te lig, ad dig a he lyig, ahol ko -
ráb ban is sá to ro zott Bé tel és Aj kö zött, 4an nak
az ol tár nak a he lyé ig, ame lyet ott elő ször ké szí -
tett. Ott se gít sé gül hív ta Ab rám az Úr ne vét.

5De Lót nak is, aki Ab rám mal ment, vol tak
ju hai, mar hái és sát rai, 6és az a föld nem bír ta
el tar ta ni őket, hogy együtt lak ja nak. Olyan sok
volt a szer ze mé nyük, hogy nem lak hat tak
együtt. 7Össze is vesz tek Ab rám jó szá gá nak a
pász to rai Lót jó szá gá nak a pász to ra i val. Ak kor
még a ká na á ni ak és a pe r iz zi ek is ott lak tak azon
a föl dön. 8Azért Ab rám ezt mond ta Lót nak: Ne
le gyen vi szály köz tem és köz ted, az én pász to -
ra im és a te pász to ra id kö zött, hi szen ro ko nok
va gyunk! 9Hát nincs előt ted az egész or szág?
Válj el tő lem! Ha te bal ra tar tasz, én jobb ra me -
gyek, ha te jobb ra mégy, én bal ra té rek.

10Ek kor Lót kö rül né zett, és lát ta, hogy a Jor -
dán egész kör nyé ke bő vi zű föld. Mert mi előtt
el pusz tí tot ta az Úr So do mát és Go mo rát, egé -
szen Có arig olyan volt az, mint az Úr kert je,
mint Egyip tom föld je. 11Lót te hát a Jor dán egész
kör nyé két vá lasz tot ta ma gá nak, és el in dult
Lót ke let fe lé. Így vál tak el egy más tól. 12Ab rám
Ká na án föld jén la kott, Lót pe dig a Jor dán
kör nyé kén le vő vá ro sok ban te le pe dett le, és egé -
szen So do má ig sá to ro zott. 13A so do mai fér fi -

ak pe dig igen rom lot tak és vét ke sek vol tak az
Úr előtt.

Is ten Áb ra hám nak ígé ri Ká na ánt
14Az Úr ezt mond ta Ab rám nak az után, hogy
Lót el vált tő le: Emeld föl te kin te te det, és nézz
szét ar ról a hely ről, ahol vagy, észak ra, dél re,
ke let re és nyu gat ra. 15Azt az egész föl det,
ame lyet látsz, ne ked és a te utó da id nak adom
örök re. 16Olyan ná te szem utó da i dat, mint a föld
po rát: aki meg tud ja szá mol ni a föld po rát, az
tud ja meg szá mol ni majd a te utó da i dat is. 17In -
dulj hát, járd be ezt a föl det szél té ben-hosszá -
ban, mert majd ne ked adom. 18Így vo nult to -
vább Ab rám a sát ra i val, és le te le pe dett Mam -
ré töl gye sé ben, amely Heb rón ban van, majd ol -
tárt épí tett ott az Úr nak.

A Szid dím-völ gyi csa ta

14Tör tént pe dig Am rá fel nek, Si ne ár ki rá lyá -
nak, Ar jók nak, El lá szár ki rá lyá nak, Ke dor -

lá ó mer nek, Élám ki rá lyá nak és Ti dál nak, Gó im
ki rá lyá nak az ide jé ben, 2hogy ezek há bo rút in -
dí tot tak Be ra, So do ma ki rá lya, Birsa, Go mo ra
ki rá lya, Si náb, Ad má ki rá lya, Se méber, Ce bó jim
ki rá lya és Be la, az az Có ar ki rá lya el len. 3Mind -
ezek a Szid dím-völgy ben egye sül tek, ahol most
a Sós-ten ger van. 4Ti zen két évig szol gál ták
Ke dor lá ó mert, de a ti zen har ma dik esz ten dő ben
fel lá zad tak. 5Ezért a ti zen ne gye dik esz ten dő ben
el jött Ke dor lá ó mer a ve le tar tó ki rá lyok kal, és
meg ver ték a re fá i a kat As te rót-Kar na im ban, a zú -
zi a kat Hám ban, az émi e ket Sá vé-Kir já ta im -
ban 6és a hó ria kat a ma guk hegy vi dé kén, a Szé -
í ren, egé szen Él-Pá rá nig, amely a pusz ta mel lett
van. 7Az után meg for dul tak, és Én-Mis pát ba, az -
az Ká dés ba men tek, le ver ték az amá lé ki ak
egész me ze jét és az emó ria kat is, akik Ha ce cón-
Tám ár ban lak tak. 8Ki vo nult te hát So do ma ki -
rá lya, Go mo ra ki rá lya, Ad má ki rá lya, Ce bó jim
ki rá lya és Be la, az az Có ar ki rá lya is, és a Szid -
dím-völgy ben csa ta rend be áll tak 9Ke dor lá ó mer -
ral, Élám ki rá lyá val, Ti d ál lal, Gó im ki rá lyá val,
Am rá fel lal, Si ne ár ki rá lyá val és Ar jók kal, El lá -
szár ki rá lyá val szem ben: négy ki rály öt el len. 10A
Szid dím-völgy te le volt szu rok for rá sok kal. Ami -
kor So do ma és Go mo ra ki rá lyai meg fu ta mod -
tak, be le es tek azok ba, a meg ma rad tak pe dig a
hegy ség be fu tot tak. 11El vit ték So do ma és Go mo -
ra min den jó szá gát és min den ele sé gét, az után
el vo nul tak. 12El vit ték Ló tot is, Ab rám test vé ré -
nek a fi át, jó szá gá val együtt, és el vo nul tak. Ő ak -
kor So do má ban la kott.

13De jött egy me ne kült, és hírt ho zott a hé -
ber Ab rám nak, aki ak kor az emó ri Mam ré nak,
Es kól és Án ér test vé ré nek a töl gye sé ben la kott.
Ők meg Ab rám szö vet sé ge sei vol tak. 14Amint
meg hal lot ta Ab rám, hogy uno ka öccse fog ság -
ba esett, föl fegy ve rez te há rom száz ti zen nyolc le -
gé nyét, akik a há zá nál szü let tek, és Dá nig ül döz -
te őket. 15Éj sza ka az után csa pa tok ra osz lot tak,
szol gá i val együtt rá juk tá madt, meg ver te, és ül -
döz te őket egé szen Hó bá ig, amely Da masz kusz -
tól észak ra van. 16Vissza ho zott min den jó szá -
got. Vissza hoz ta uno ka öccsét, Ló tot is jó szá gá -
val együtt, meg az asszo nyo kat és a né pet is.

17Mi u tán így meg ver te Ke dor lá ó mert és a ve -
le tar tó ki rá lyo kat, vissza tért. So do ma ki rá lya
pe dig ki vo nult elé je a Sá vé-völgy be, az az a Ki -
rály-völgy be.

Áb ra hám és Mel ki sé dek
18Mel ki sé dek, Sá lém ki rá lya ke nye ret és bort vitt
ki elé je. Ő a Fel sé ges Is ten pap ja volt, 19meg -
ál dot ta őt, és ezt mond ta:

Ál dott vagy, Ab rám a Fel sé ges Is ten előtt,
aki az eget és a föl det al kot ta!
20És ál dott a Fel sé ges Is ten,
mert ke zed be ad ta el len sé ge i det! 

Ab rám pe dig ti ze det adott ne ki min den ből.
21So do ma ki rá lya ezt mond ta Ab rám nak:

Add ne kem az em be re ket, a jó szá got pe dig
tartsd meg ma gad nak! 22De Ab rám így vá la szolt
So do ma ki rá lyá nak: Föl emelt kéz zel es kü -
szöm az Úr ra, a Fel sé ges Is ten re, az ég és a föld
al ko tó já ra, 23hogy egy szál fo na lat vagy egy sa -
ru szí jat sem ve szek el mind ab ból, ami a ti ed,
hogy ne mond hasd: Én tet tem gaz dag gá Ab rá -
mot. 24Ró lam ne es sék szó, csak ar ról, amit
meg et tek a le gé nyek, meg azok nak a fér fi ak nak
a ré szé ről, akik ve lem tar tot tak: Anér, Es kól és
Mam ré kap ják meg a ré szü ket.

Áb ra hám hi te

15Ezek után az ese mé nyek után így szólt
az Úr Ab rám hoz lá to más ban:

Ne félj, Ab rám! Én va gyok a paj zsod:
ju tal mad igen bő sé ges.

2De Ab rám ezt mond ta: Ó, Uram, Uram! Mit
ad hatsz ne kem, hi szen gyer mek te len va gyok,
és há za mat a da masz ku szi Eli é zer örök li. 3Nem
ad tál ne kem utó dot – mond ta Ab rám –, ezért egy
há zam nál szü le tett szol ga lesz az örö kö söm.
4Ám ek kor így szólt hoz zá az Úr: Nem ő lesz
az örö kö söd, ha nem az lesz az örö kö söd, aki tő -
led fog szár maz ni.

5Majd ki ve zet te az Úr, és azt mond ta: Te kints
föl az ég re, és szá mold meg a csil la go kat, ha meg
tu dod szá mol ni! Ennyi utó dod lesz! – mond -
ta. 6Ab rám hitt az Úr nak, és ő ezt szá mí tot ta
be ne ki igaz sá gul.

Az Úr szö vet sé get köt Áb ra hám mal
7Az után ezt mond ta ne ki: Én az Úr va gyok, aki
ki hoz ta lak Úr-Kasz dim ból, hogy ne ked ad jam
örök sé gül ezt a föl det. 8Ab rám ezt kér dez te: Ó,
Uram, Uram! Mi ből tud hat nám, hogy én örök -
löm azt? 9Ezt mond ta ne ki: Hozz ne kem egy há -
rom éves üszőt, egy há rom éves kecs két és egy
há rom éves kost, egy ger li cét és egy ga lam bot!
10El hoz ta ne ki mind eze ket, az után kö zé pen ket -
té ha sí tot ta őket, és mind egyik nek a két fe lét
egy más sal szem ben he lyez te el; a ma da ra kat
azon ban nem ha sí tot ta ket té. 11Ek kor ra ga do -
zó ma da rak száll tak a hús da ra bok ra, de Ab rám
el ker get te őket. 12Nap nyug ta kor az tán Ab -
rám mély álom ba zu hant, és ré mí tő nagy sö -
tét ség bo rult rá. 13Ek kor az Úr azt mond ta Ab -
rám nak: Tudd meg, hogy a te utó da id jö ve vé -
nyek lesz nek egy olyan or szág ban, amely nem
az övék: rab szol gák ká te szik, és nyo mor gat ják
őket négy száz évig. 14De íté le tet tar tok azon a
né pen is, ame lyet szol gál nak, és az után majd
nagy va gyon nal ki jön nek on nan. 15Te pe dig bé -
kes ség gel térsz őse id hez, és ké ső vén sé ged ben
te met nek el. 16Csak a ne gye dik nem ze dék tér
vissza ide, mert az emó ri ak go nosz sá ga még
nem telt be.

17Ami kor le ment a nap, és ko rom sö tét lett,
hir te len füs töl gő ke men ce és tü zes fák lya
ment át ezek kö zött a hús da ra bok kö zött.
18Ezen a na pon kö tött az Úr szö vet sé get Ab -
rám mal, és azt mond ta: A te utó da id nak adom
ezt a föl det Egyip tom pa tak já tól a nagy fo lya -
mig, az Euf rá tesz fo lya mig, 19a ké ni e ket, ke  niz -
zi e ket és kad mó ni a kat, 20a het ti tá kat, pe r iz zi -
e ket és re fá i a kat, 21az emó ria kat és ká na á ni a -
kat, a gir gá si a kat és jebú szi a kat.

Há gár és Iz ma el

16Szá raj, Ab rám fe le sé ge nem szült ne ki.
De volt Szá raj nak egy egyip to mi szol gá -

ló ja, aki nek Há gár volt a ne ve. 2Szá raj ezt mond -
ta Ab rám nak: Íme, az Úr be zár ta mé he met, és
így nem szül he tek. Menj hát be a szol gá lóm -
hoz: ta lán az ő ré vén lesz fi am! És hall ga tott Ab -
rám Szá raj sza vá ra. 3Ak kor Szá raj, Ab rám fe -
le sé ge fog ta szol gá ló ját, az egyip to mi Há gárt,
és fér jé hez, Ab rám hoz ad ta fe le sé gül; Ab rám
ak kor már tíz éve Ká na án föld jén la kott.

4Ab rám be ment Hág ár hoz, az pe dig te her be
esett. Ami kor lát ta, hogy ter hes, úr nő jé nek
nem volt töb bé be csü le te előt te. 5Ezért Szá raj ezt
mond ta Ab rám nak: Mi at tad ért en gem sé re lem!
Ma gam ad tam öled be a szol gá ló mat, de lát ja,
hogy te her be esett, és nincs előt te be csü le tem.
Ítél jen ügyünk ben az Úr! 6Ab rám így fe lelt Szá -
raj nak: Hi szen a te szol gá lód, a te ke zed ben van:
csi nálj ve le, amit jó nak látsz! Et től fog va olyan
rosszul bánt ve le Szá raj, hogy az el fu tott tő le.

7Az Úr an gya la rá ta lált egy for rás nál a pusz -
tá ban, an nál a for rás nál, amely a Súr ba ve ze tő
út men tén van, 8és ezt mond ta: Há gár, Szá raj
szol gá ló ja! Hon nan jössz, és ho vá mégy? Ő így
fe lelt: Úr nőm elől, Szá raj elől fu tok. 9Azt mond -
ta ne ki az Úr an gya la: Térj vissza úr nőd höz, és
aláz kodj meg előt te! 10Ezt is mond ta ne ki az Úr
an gya la: Na gyon meg so ka sí tom a te utó da i dat,
annyi ra, hogy meg sem le het őket szá mol ni.
11Majd ezt mond ta ne ki az Úr an gya la:

Íme, te her be es tél, és fi út fogsz szül ni.
Ne vezd Iz ma el nek, mert hal lott az Úr nyo -
mo rú sá god ról.
12Szi laj em ber lesz ő, akár egy vad sza már!
Ke zet emel min den ki re, de őrá is min den ki;
nem tö rő dik test vé re i vel, úgy vá laszt tá bor -
he lyet ma gá nak!

13Az után Há gár így ne vez te az Urat, aki szólt
hoz zá: Te vagy a lá tás Is te ne. Mert ezt mond -
ta: Én is lát hat tam itt, aki en gem lá tott. 14Ezért
ne ve zik azt a ku tat La haj rói-kút nak. Ott van
most is Ká dés és Be red kö zött. 15Ez után fi út
szült Há gár Ab rám nak. Ab rám Iz ma el nek ne -
vez te a fi át, akit Há gár szült. 16Ab rám nyolc -
van hat esz ten dős volt, ami kor Há gár Iz ma elt
szül te Ab rám nak.
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Az Úr meg újít ja szö vet sé gét Áb ra hám mal

17Ami kor Ab rám ki lenc ven ki lenc éves
volt, meg je lent Ab rám nak az Úr, és ezt

mond ta ne ki:
Én va gyok a Min den ha tó Is ten.
Járj szí nem előtt, és légy fedd he tet len!
2Meg aján dé koz lak szö vet sé gem mel,
és na gyon-na gyon meg sza po rí tom utó da i dat.

3Ek kor Ab rám arc ra bo rult, Is ten pe dig így szólt
hoz zá:

4Ez lesz az én szö vet sé gem ve led:
Sok nép aty ja le szel! 
5Nem ne vez nek töb bé Ab rám nak,
ha nem Áb ra hám lesz a ne ved,
mert sok nép aty já vá tesz lek.
6Na gyon-na gyon meg sza po rí tom utó da i dat,
né pe ket tá masz tok be lő led,
ki rá lyok szár maz nak tő led.
7Szö vet ség re lé pek ve led, sőt utó da id dal is,
örök szö vet ség re min den nem ze dé kük kel.
Mert Is te ned le szek, és utó da id nak is.
8Ne ked és utó da id nak adom a föl det,
ahol jö ve vény vagy,
Ká na án egész föld jét bir to kul örök re,
és Is te nük le szek.

A kö rül me tél ke dés a szö vet ség je le
9Majd ezt mond ta Is ten Áb ra hám nak: Te pe -
dig tartsd meg szö vet sé ge met, meg utó da id is
nem ze dék ről nem ze dék re! 10Így tart sá tok meg
szö vet sé ge met, ame lyet ve le tek és utó da i tok -
kal kö tök: me tél je nek kö rül ná la tok min den fér -
fit! 11Me tél jé tek kö rül sze mé rem tes te tek bő rét,
ez lesz a ve le tek kö tött szö vet sé gem je le.
12Nyolc na pos ko rá ban kö rül kell me tél ni ná -
la tok min den fiú gyer me ket nem ze dék ről nem -
ze dék re, akár a ház ban szü le tett, akár pén zen
vá sá rol ták va la mi ide gen től, aki nem a te utó -
da id kö zül va ló. 13Kö rül kell me tél ni azt is, aki
a ház ban szü le tett, azt is, akit pén zen vá sá rol -
tak. Ott lesz az én szö vet sé gem a tes te te ken
örök szö vet ség ként. 14A kö rül me té let len fér fit,
aki nek nem me tél ték kö rül sze mé rem tes te
bő rét, ki kell ir ta ni az ilyen em bert né pe kö zül,
mert el uta sí tot ta szö vet sé ge met.

Az Úr Izsá kot ígé ri Áb ra hám nak
15Az után ezt mond ta Is ten Áb ra hám nak: Szá -
rajt, a fe le sé ge det ne ne vezd töb bé Szá raj nak,
ha nem Sá ra le gyen a ne ve! 16Mert meg ál dom
őt, sőt fi út adok ne ked ál ta la; meg ál dom őt, és
né pek tá mad nak be lő le, né pek ki rá lyai szár maz -
nak tő le. 17Áb ra hám ek kor arc ra bo rult, de ne -
ve tett, ezt gon dol ta ugyan is ma gá ban: Száz esz -
ten dős em ber nek le het-e gyer me ke? Vagy Sá -
ra ki lenc ven éves lé té re szül het-e? 18És ezt
mond ta Áb ra hám az Is ten nek: Bár csak Iz ma -
el éle tét ol tal maz nád!

19De Is ten ezt mond ta: Nem! Sá ra, a fe le sé -
ged szül ne ked fi út, akit Izsák nak fogsz ne vez -
ni. Szö vet ség re lé pek ve le is, örök szö vet ség re,
meg utó da i val is. 20Iz ma el dol gá ban is meg hall -
gat lak: meg ál dom őt, és na gyon-na gyon meg -
sza po rí tom és meg so ka sí tom utó da it. Ti zen -
két fe je del met fog nem ze ni, és nagy nép pé te -
szem. 21De szö vet ség re csak Izsák kal lé pek, akit
Sá ra egy esz ten dő múl va szül ne ked. 22Mi u tán
Is ten mind eze ket el mond ta, el tá vo zott Áb ra -
hám tól.

23Ez után fog ta Áb ra hám a fi át, Iz ma elt,
meg a há zá ban szü le tett vagy pén zen vá sá rolt
összes szol gá ját, Áb ra hám há za né pé ből az
összes fér fit, és kö rül me tél te sze mé rem tes tük
bő rét még azon a na pon, aho gyan meg hagy ta
ne ki Is ten. 24Áb ra hám ki lenc ven ki lenc esz ten -
dős volt, ami kor sze mé rem tes te bő rét kö rül -
me tél ték. 25Fia, Iz ma el ti zen há rom esz ten dős
volt, ami kor sze mé rem tes te bő rét kö rül me tél -
ték. 26Ugyan azon a na pon me tél ték kö rül Áb -
ra há mot, a fi át, Iz ma elt 27és há za né pé ből az
összes fér fit. Mind a ház ban szü le tett, mind az
ide gen től pén zen vá sá rolt szol gá kat kö rül me -
tél ték ve le együtt.

Az Úr meg je le nik Áb ra hám nak Mam ré
töl gye sé ben

18Az után meg je lent ne ki az Úr Mam ré töl -
gye sé ben, ami kor a dé li hő ség ide jén a

sá tor be já ra tá ban ül dö gélt. 2Föl emel te te kin -

te tét, és lát ta, hogy há rom fér fi áll előt te.
Amint meg lát ta őket, elé jük fu tott a sá tor be -
já ra tá tól, föld re bo rult, 3és így szólt: Uram, ha
el nyer tem jó in du la to dat, kér lek, ne ke rüld el
szol gá dat! 4Mind járt ho za tok egy kis vi zet, mos -
sá tok meg a lá ba to kat, és dől je tek le a fa alá! 5Én
meg ho zok egy fa lat ke nye ret, hogy fel üdül je -
tek, és úgy men je tek to vább, ha szol gá tok
mel lett men tek el! Ők azt fe lel ték: Tedd azt,
amit mond tál! 6Áb ra hám be si e tett Sá rá hoz a
sá tor ba, és azt mond ta: Si ess, da gassz meg há -
rom mér ték fi nom lisz tet, és süss lán gost!
7Majd ki sza ladt Áb ra hám a csor dá hoz, fo gott
egy szép és zsen ge bor jút, oda ad ta a le gé nyé -
nek, az pe dig gyor san el ké szí tet te. 8Az után vett
va jat, te jet, meg vet te a bor jút, ame lyet el ké szít -
te tett, és elé jük tet te. Ő ma ga pe dig ott állt mel -
let tük a fa alatt, amíg et tek.

9Az után ezt kér dez ték tő le: Hol van Sá ra, a
fe le sé ged? Ő így fe lelt: Itt a sá tor ban. 10Egyi kük
azt mond ta: Egy esz ten dő múl va vissza té rek
hoz zád, és fe le sé ged nek, Sá rá nak ak kor már fia
lesz! Sá ra köz ben ott hall ga tó dzott a há ta mö -
gött a sá tor be já ra tá nál. 11Áb ra hám és Sá ra éle -
me dett ko rú öre gek vol tak, és Sá rá nál már meg -
szűnt a női élet fo lya mat. 12Sá ra ne ve tett ma -
gá ban, és azt gon dol ta: Mi u tán meg vé nül -
tem, le het-e még gyö nyör ben ré szem? Meg az
uram is öreg!

13De az Úr meg kér dez te Áb ra há mot: Mi ért
ne ve tett Sá ra, és mi ért mond ta: Ugyan, hogy
szül het nék öreg lé tem re? 14Van-e va la mi le he -
tet len az Úr szá má ra? Egy esz ten dő múl va
vissza té rek hoz zád, és fia lesz Sá rá nak. 15Sá ra
azon ban ta gad ta: Nem ne vet tem! – mond ta,
mert félt. Az Úr azon ban így szólt: De bi zony
ne vet tél!

Áb ra hám kö nyö rög So do má ért
16Ami kor a fér fi ak el in dul tak, és So do ma fe lé
tar tot tak, Áb ra hám is ve lük ment, hogy el kí -
sér je őket. 17Az Úr ezt mond ta: El tit kol jam-e
Áb ra hám elől, amit ten ni aka rok? 18Hi szen Áb -
ra hám tól nagy és ha tal mas nép fog szár maz -
ni, és ál ta la nyer ál dást a föld min den né pe.
19Mert őt vá lasz tot tam ki ar ra, hogy meg pa ran -
csol ja ma ga után fi a i nak és há za né pé nek is,
hogy őriz zék meg az Úr út ját, cse le ked je nek az
igaz ság nak és jog nak meg fe le lő en, hogy az Úr
is be tel je sít se, amit meg ígért Áb ra hám nak.

20Azért ezt mond ta az Úr: Mi vel már igen
sok a jaj ki ál tás So do ma és Go mo ra mi att, és
vét kük igen sú lyos sá vált, 21le me gyek, hogy
meg néz zem: va jon csak ugyan a hoz zám el ju -
tott jaj ki ál tás sze rint cse le ked tek-e, vagy sem.
Tud ni aka rom.

22Ami kor a fér fi ak meg for dul tak, és el in dul -
tak So do ma fe lé, Áb ra hám még ott állt az Úr
előtt. 23Oda lé pett hoz zá Áb ra hám, és ezt kér -
dez te: Va jon el pusz tí tod-e az iga zat is a bű nös -
sel együtt? 24Hát ha van öt ven igaz em ber ab -
ban a vá ros ban? Ak kor is el pusz tí tod, és nem
bo csá tasz meg an nak a hely nek azért az öt ven
iga zért, akik ott lak nak? 25Tá vol le gyen tő led,
hogy ilyet tégy, hogy meg öld az iga zat a bű nös -
sel együtt, és úgy jár jon az igaz is, mint a bű -
nös. Tá vol le gyen tő led! Va jon az egész föld bí -
rá ja nem hoz na-e igaz íté le tet? 26Az Úr így fe -
lelt: Ha ta lá lok So do ma vá ro sá ban öt ven iga -
zat, meg ke gyel me zek ér tük az egész hely nek.
27Áb ra hám új ból meg szó lalt: Tu dom, me -
rész do log, hogy szó lok az én Uram nak, bár én
csak por és ha mu va gyok. 28De ha az öt ven
igaz nak öt hí ja lesz, el pusz tí tod-e az öt mi att
az egész vá rost? Ő ezt fe lel te: Nem pusz tí tom
el, ha ta lá lok ott negy ven ötöt. 29Is mét szólt
hoz zá, és ezt mond ta: Hát ha negy ven ta lál ha -
tó ott! Az Úr így fe lelt: Nem te szem meg a
negy ve nért. 30Ne in dul jon föl az én Uram, hogy
be szé lek – szólt Áb ra hám –, de hát ha csak har -
minc ta lál ha tó ott! Ő így fe lelt: Nem te szem
meg, ha ta lá lok ott har min cat. 31Áb ra hám ezt
mond ta: Tu dom, me rész do log, hogy szó lok az
én Uram nak: hát ha húsz ta lál ha tó ott! Ő így
fe lelt: Nem pusz tí tom el a hú szért. 32Áb ra hám
ezt mond ta: Ne ha ra gud jon az én Uram, hogy
még egy szer szó lok: hát ha csak tíz ta lál ha tó ott!
Ő így fe lelt: Nem pusz tí tom el a tí zért. 33Ek -
kor az Úr be fe jez te a be szél ge tést Áb ra hám -

mal, és el tá vo zott, Áb ra hám pe dig vissza tért
la kó he lyé re.

A rom lott So do ma

19A két an gyal es té re So do má ba ér ke zett,
Lót pe dig ép pen So do ma ka pu já ban

ült. Amint meg lát ta őket Lót, föl kelt, elé jük
ment, és arc cal a föld re bo rult. 2Ezt mond ta:
Tér je tek be, Ura im, szol gá tok há zá ba, tölt sé -
tek itt az éj sza kát, mos sá tok meg a lá ba to kat!
Reg gel majd föl kel het tek, és uta tok ra in dul hat -
tok. De ők azt fe lel ték: Nem, ha nem itt a sza -
bad ban tölt jük az éj sza kát. 3Mi vel azon ban na -
gyon un szol ta őket, be tér tek hoz zá, be men tek
a ház ba. Ő pe dig la ko mát ké szí tett ne kik, ko -
vász ta lan ke nye ret süt te tett, és et tek.

4Mi előtt azon ban le fe küd tek vol na, a vá ros
fér fi ai, a so do ma i ak, kö rül vet ték a há zat; if jak
és öre gek, az egész nép ki vé tel nél kül. 5Be ki ál -
tot tak Lót nak, és azt mond ták ne ki: Hol van -
nak azok a fér fi ak, akik hoz zád jöt tek éj sza ká -
ra? Hozd ki őket hoz zánk, hadd hál junk ve lük!
6Lót ki ment hoz zá juk a be já rat hoz, de az aj tót
be zár ta ma ga mö gött, 7és ezt mond ta: Ugyan,
ba rá ta im, ne te gye tek rosszat! 8Van két le á -
nyom, akik nek még nem volt dol guk fér fi val:
ki ho zom őket hoz zá tok, és te gye tek ve lük, amit
jó nak lát tok! De ezek kel a fér fi ak kal ne te gye -
tek sem mit, mi vel haj lé kom ban ke res tek ol tal -
mat! 9De azok így fe lel tek: Hordd el ma gad! És
azt mond ták: Ő az egyet len jö ve vény köz tünk,
és ő akar tör vényt szab ni? Még job ban el bá nunk
ve led, mint ve lük! Szo ron gat ni kezd ték ma gát
Ló tot, és már majd nem be tör ték az aj tót.
10De azok a fér fi ak ki nyúj tot ták a ke zü ket, be -
húz ták Ló tot ma guk hoz a ház ba, és be zár ták
az aj tót. 11Az em be rek ap ra ját-nagy ját pe dig,
akik a ház be já ra ta előtt vol tak, vak ság gal ver -
ték meg, úgy hogy hi á ba igye kez tek, nem ta lál -
ták meg az aj tót.

Lót meg me ne kül
12A fér fi ak ak kor ezt kér dez ték Lót tól: Ki van
még itt, aki hoz zád tar to zik? Vő det, fi a i dat és
le á nya i dat meg min de ne det, ami a ti ed a vá ros -
ban, vidd el er ről a hely ről! 13Mert mi el fog juk
pusz tí ta ni ezt a he lyet, mi vel el ju tott az Úr hoz
az a nagy jaj ki ál tás, ame lyet okoz tak. Az Úr
azért kül dött ben nün ket, hogy el pusz tít suk a
vá rost. 14Lót te hát ki ment, és be szélt a vő i vel,
akik le á nya it el akar ták ven ni, és ezt mond ta:
Kel je tek föl, men je tek ki er ről a hely ről, mert
az Úr el fog ja pusz tí ta ni ezt a vá rost. De a vői
azt hit ték, hogy csak tré fál.

15Ami kor haj na lo dott, így sür get ték az an -
gya lok Ló tot: Kelj föl, fogd a fe le sé ge det és két
le á nyo dat, akik itt van nak, hogy el ne pusz tulj
a vá ros bű ne mi att! 16És ami kor té to vá zott,
meg ra gad ták a fér fi ak a ke zét, meg a fe le sé gé -
nek és két le á nyá nak a ke zét, mert az Úr meg -
szán ta őt. Ki vit ték, és ott hagy ták a vá ro son kí -
vül. 17Ami kor vit ték őket ki fe lé, ezt mond ták:
Mentsd az éle te det! Ne nézz hát ra, és ne állj
meg se hol a kör nyé ken! A hegy re me ne külj, kü -
lön ben el pusz tulsz! 18De Lót azt mond ta ne kik:
Ne oda, Uram! 19Ha már ke gyel mes vol tál szol -
gád hoz, és olyan nagy sze re tet tel bánsz ve lem,
hogy meg aka rod tar ta ni az éle te met, ak kor ne
kell jen a hegy re me ne kül nöm, mert utol ér a ve -
sze de lem, és meg ha lok. 20Itt van a kö zel ben ez
a kis vá ros, hadd fus sak oda! Bár ki csi, hadd me -
ne kül jek oda, hogy élet ben ma rad jak! 21Eb ben
a do log ban is en ge dek ne ked – fe lel te. – Nem
pusz tí tom el azt a vá rost, amely ről be szél tél.
22De gyor san me ne külj oda, mert sem mit
sem te he tek ad dig, amíg oda nem érsz. –
Ezért hív ják azt a vá rost Có ar nak.

23A nap ép pen föl kelt, ami kor Lót Có ar ba ért.
24Az Úr pe dig kén kö ves tü zes esőt bo csá tott
So do má ra és Go mo rá ra, az Úr tól, az ég ből.
25Így pusz tí tot ta el azo kat a vá ro so kat és azt az
egész kör nyé ket, a vá ro sok egész la kos sá gát, sőt
a föld nö vény ze tét is. 26Lót fe le sé ge azon ban,
aki mö göt te ment, köz ben hát ra né zett, és só -
bál vánnyá vált.

27Reg gel föl kelt Áb ra hám, hogy ar ra a hely -
re men jen, ahol az Úr szí ne előtt állt. 28Amint
el né zett So do ma és Go mo ra fe lé meg an nak
az egész kör nyék nek a föld je fe lé, azt lát ta, hogy

füs töl a föld, akár egy ol vasz tó ke men ce. 29De
ami kor Is ten el pusz tí tot ta an nak a kör nyék nek
a vá ro sa it, nem fe led ke zett meg Is ten Áb ra -
hám ról, és ki ve zet te Ló tot a pusz tu lás ból,
ami kor el pusz tí tot ta azo kat a vá ro so kat, ahol
Lót la kott.

Lót le á nya i nak a bű ne
30Lót föl ment Có ar ból, és le te le pe dett két le -
á nyá val együtt a he gyen, mert félt Có ar ban lak -
ni. Egy bar lang ban la kott két le á nyá val együtt.
31Egy szer a na gyob bik le á nya ezt mond ta a ki -
seb bik nek: Apánk öreg, és nincs ezen a föl dön
fér fi, aki hoz zánk be jön ne, ahogy az egész föl -
dön szo kás. 32Gye re, itas suk le apán kat bor -
ral, hál junk ve le, és tá masszunk apánk tól utó -
dot! 33Le itat ták te hát az ap ju kat bor ral még
azon az éj sza kán, és be ment a na gyob bik, és
az ap já val hált. Lót pe dig nem is tud ta, hogy
le á nya mel lé fe küdt, majd pe dig tá vo zott.
34Más nap azt mond ta a na gyob bik a ki seb bik -
nek: A múlt éj jel én hál tam az apám mal. Itas -
suk le őt ma éj jel is, és menj be te, hálj ve le,
hogy utó dot tá masszunk apánk tól. 35Azon az
éj sza kán is le itat ták az ap ju kat, és a ki seb bik
is ve le hált. Lót pe dig nem is tud ta, hogy le á -
nya mel lé fe küdt, majd pe dig tá vo zott. 36Így
esett te her be Lót mind két le á nya az ap já tól. 37A
na gyob bik fi út szült, és Mó áb nak ne vez te el.
Ő a mai Mó áb ős aty ja. 38A ki seb bik is fi út szült,
és Ben-Am mí nak ne vez te el. Ő a mai am mó -
ni ak ős aty ja.

Áb ra hám és Sá ra Ger ár ban

20Az után el in dult on nan Áb ra hám a Dél -
vi dék fe lé, le te le pe dett Ká dés és Súr

kö zött, és jö ve vény ként élt Ger ár ban. 2Áb ra -
hám azt mond ta Sá rá ról, a fe le sé gé ről, hogy a
hú ga, ezért Abí me lek, Ger ár ki rá lya ér te kül -
dött, és el vi tet te Sá rát. 3Is ten azon ban el jött
Abí me lek hez éj jel, ál má ban, és azt mond ta ne -
ki: Meg fogsz hal ni az asszony mi att, akit el vi -
tet tél, mert fér jes asszony! 4Abí me lek azon ban
még nem kö ze le dett hoz zá, ezért azt mond ta:
Uram, az igaz né pet is meg ölöd? 5Hi szen ő
mond ta ne kem, hogy a hú ga, az asszony meg
azt mond ta ró la, hogy a báty ja! Én tisz ta szív -
vel és ár tat lan kéz zel tet tem ezt. 6Ak kor ezt
mond ta ne ki ál má ban az Is ten: Én is tu dom,
hogy tisz ta szív vel tet ted ezt. Ezért óv ta lak ma -
gam is at tól, hogy vét kez zél el le nem, ezért nem
en ged tem, hogy érintsd őt. 7Most te hát add
vissza an nak az em ber nek a fe le sé gét, mert pró -
fé ta ő, és imád ko zik ér ted, hogy élet ben ma radj.
Ha azon ban nem adod vissza, tudd meg, hogy
meg kell hal nod ne ked és min den ki nek, aki
hoz zád tar to zik! 8Abí me lek reg gel föl kelt, hí -
vat ta va la mennyi ud va ri em be rét, és el be szél -
te ne kik mind ezt. Az em be rek na gyon meg ijed -
tek. 9Ek kor hí vat ta Abí me lek Áb ra há mot, és ezt
mond ta ne ki: Mit tet tél ve lünk? Mit vé tet tem
el le ned, hogy ilyen nagy vé tek be akar tál be le -
vin ni en gem és or szá go mat? Olyan dol go kat
tet tél ve lem, ami lye ne ket nem sza bad meg ten -
ni. 10Majd ezt kér dez te Abí me lek Áb ra hám tól:
Mi re gon dol tál, hogy ezt tet ted? 11Áb ra hám ezt
fe lel te: Azt gon dol tam, hogy nincs is ten fé le lem
ezen a he lyen, és meg öl nek a fe le sé ge mért. 12De
ő va ló ban a hú gom is, az apám le á nya, csak nem
az anyám le á nya; így lett a fe le sé gem. 13Ami -
kor ván dor út ra in dí tott en gem Is ten apám há -
zá ból, ezt kér tem tő le: Az zal mu tasd meg
sze re te te det irán tam, hogy bár ho vá me gyünk,
min de nütt azt mon dod ró lam, hogy a bá tyád
va gyok!

14Ak kor Abí me lek ju ho kat és mar há kat,
szol gá kat és szol gá ló kat ho za tott, és Áb ra hám -
nak ad ta, Sá rát, a fe le sé gét pe dig vissza küld te
hoz zá, 15és ezt mond ta Abí me lek: Itt van előt -
ted az or szá gom, lakj ott, ahol jó nak lá tod. 16Sá -
rá hoz pe dig így szólt: Íme, ezer ezüs töt ad tam
a bá tyád nak, ez fel ment té ged mind azok előtt,
akik ve led van nak, mert így min den te kin tet -
ben iga zol va vagy. 17Áb ra hám pe dig imád ko -
zott Is ten hez, és meg gyó gyí tot ta Is ten Abí me -
le ket, fe le sé gét és szol gá ló it, úgy hogy is mét szül -
het tek. 18Mert az Úr med dő vé tett min den nőt
Abí me lek há zá ban Sá rá nak, Áb ra hám fe le sé -
gé nek az ese te mi att.
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„Ál dott le gyen Is ten, mert nem
uta sí tot ta el imád sá go mat,
sze re te tét nem von ta meg tő -
lem.” (Zsolt 66,20)

Hús vét ün ne pe után az 5.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi bá to rít ják az élő Krisz tus élő gyü le ke ze tét: Is ten
Fiának az ér de mé ért meg hall gat. Ezért szün te le nül imád koz -
za tok, mert az ima a lé lek lé leg zet vé te le! „Ki ál tok a ma gas -
sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min den kor.” (GyLK 712) S mert
Jé zus fel tá madt a ha lál ból, köz ben jár ér tünk, Aty ja szí ne elé
vi szi kö nyör gé sün ket, és imád sá ga ink meg hall ga tá sát ígé ri:
„Bi zony, bi zony, mon dom nek tek, hogy amit csak kér tek az
Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja nek tek, (…) hogy örö mö tök
tel jes le gyen.” (Jn 16,23b.24) Dr. Lu ther sze rint: „Az imád ság
egyes-egye dül a hit mű ve, ezért imád koz ni csak a ke resz tyén
em ber tud, mert nem a ma ga em ber sé gé re imád ko zik, ha nem
Is ten Fia ne vé ben; így bi zo nyos is ab ban, hogy imád sá ga Is -
ten tet szé sé re van.” Pál ma ar ra kér „min de nek előtt, hogy tart -
sa tok kö nyör gé se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há la adá -
so kat min den em be rért. Ez jó és ked ves a mi üd vö zí tő Is te nünk
szí ne előtt, aki azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön”
(1Tim 2,1. 3–4). Sa la mont Is ten bá to rí tot ta: „Kérj va la mit, én
meg adom ne ked!” En ge del mes szí vet kért, ami tet szett az Úr -
nak; „ezért tel je sí tem ké ré se det: olyan bölcs és ér tel mes szí vet
adok ne ked, hogy hoz zád fog ha tó nem volt előt ted, és nem tá -
mad utá nad sem” (1Kir 3,5.12). Mó zes üres, fel emelt kéz zel
imád koz va járt köz ben né pé ért, ezért Iz rá el le győz te Amá -
lé kot. „Áron és Húr pe dig tar tot ta a ke zét, (…) úgy hogy két ke -
ze föl emel ve ma radt nap le men tig.” (2Móz 17,12) A mennyei
Aty já hoz imád ko zó Jé zus ta nít vá nya i nak meg fo gal ma zott
„min ta imád sá ga” is így kez dő dik: „Atyánk…” (Lásd Lk 11,2–
4) Fel tá ma dá sa után a negy ve ne dik na pon „fel emel te a ke zét,
és meg ál dot ta” ta nít vá nya it. „És mi köz ben ál dot ta őket, el tá -
vo lo dott tő lük, és fel vi te tett a menny be.” (Lk 24,50.51) Má so -
dik köny vé ben Lu kács így foly tat ja: „…sze mük lát tá ra fel emel -
te tett, és fel hő ta kar ta el őt a sze mük elől.” (Ap Csel 1,9) De Jé -
zus előbb ke reszt re, majd menny be va ló fel emel te té se nem
ön cé lú tet te volt Aty já nak, ha nem ne vét di cső í tet te meg ál -
ta la. Elő re meg mond ta: „Én pe dig, ha fel emel te tem a föld ről,
ma gam hoz von zok min de ne ket.” (Jn 12,32) „Min den jó ado -
mány és tö ké le tes aján dék fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól száll
alá…” (Jak 1,17; LK); ezért „néz zünk fel Jé zus ra…” (Zsid 12,2;
LK), és le gyünk az ő ta núi! Pi lá tus – aka rat la nul is – az el ső
po gány ta nú já vá lett a Mes si ás ki rá lyi ural má nak: „Te mon -
dod, hogy ki rály va gyok. (…) min den ki, aki az igaz ság ból va -
ló, hall gat az én sza vam ra.” (Jn 18,37) Mi már tud(hat)juk, ki
az igaz ság, mert ki je len tet te: „Én va gyok az út, az igaz ság és
az élet…” (Jn 14,6) Pál az el nem uta sí tott imád ság tit kát fe -
di fel: „Min den imád sá go tok ban és kö nyör gé se tek ben imád -
koz za tok min den kor a Lé lek ál tal.” (Ef 6,18) Így „imád koz za -
tok és buz gón kér je tek”: „Tisz ta szí vet és Szent lel ket adj né -
künk!/ Hall gass meg, Fi ad ne vé ben ha ké rünk!” (EÉ 88,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Egy ver set és két ószö vet sé gi kap cso ló dást
sze ret nék be mu tat ni.

A vers Jó zsef At ti láé: Az Is ten itt állt a há -
tam mö gött… „Az Is ten itt állt a há tam mö -
gött / s én meg ke rül tem ér te a vi lá got” – kez -
di a köl tő. Ez után meg sza kad a vers. Két sor
ki ma rad, majd le ír ja, ho gyan küzd azért,
hogy el ér je Is tent, s Is ten nem eme li föl. Ez
azon ban még sem je lent tá vol sá got, ha nem
ép pen ez ad erőt, hogy küz de ni tud jon. 

Má ria ott áll a sír nál, ke re si Jé zust. Meg
akar ja ta lál ni. Nem ta lál ja. Nincs ott a test.
Nem tud ja meg ken ni il la tos ke net tel.
Nem tud ja meg ad ni Jé zus tes té nek azt,
ami il lik. Ott áll Má ria a sír nál, és nem
tud ja be fe jez ni, le zár ni a kap cso la tot Jé -
zus sal: el te met te őt, de íme, nyi tott a sír.
Nyi tott és üres. 

Tud juk jól ta pasz ta lat ból is, a lé lek tan
le írá sá ból is, hogy a te me tés le zá rá sa a
gyász nak. Na gyon ne héz an nak az em ber -
nek el fo gad ni a ha lált, aki nem tud részt
ven ni sze retté nek te me té sén. Má ri á ban
ta lán le zá ród ha tott vol na a gyász. De nyi -
tott és üres a sír. Hi á ba tesz meg min -
dent… Meg ke rül te a vi lá got – s köz ben
Jé zus ott áll a há ta mö gött. 

Ta lán föl kel le ne ad nunk már azt, hogy
min dent meg te szek Jé zu sért. No, ezt so -
kan föl ad ták. In kább így mon dom: föl kel -
le ne ad nunk, hogy ne künk kell el ér nünk
va la mit, a tö ké le te set, a si kert, a meg bíz -
ha tó sá got – te hát az is te ne ink ke re sé sét
és ki szol gá lá sát. Az élő Jé zus ott áll a há -
tunk mö gött. Ő szól, ő szó lon gat ne vün -
kön. Bár eb ben a nagy zaj ban alig hall juk
a hang ját. Ő szó lít – for dul junk meg. Nem
kell a tel je sít mény, nem kell meg ke rül nünk
a vi lá got – Is ten itt áll a há tunk mö gött.

Az el ső ószö vet sé gi idé zet az Éne kek
éne ké ből va ló. Így éne kel a sze rel mes
meny asszony, aki ke re si ked ve sét: „Ágya -
mon éj je len te ke res tem őt, akit lel kem ből
sze re tek, ke res tem, de nem ta lál tam. Föl -
ke lek azért, és be já rom a vá rost, az ut cá -
kat és a te re ket, meg ke re sem, akit lel kem -
ből sze re tek! Ke res tem, de nem ta lál tam!
Rám ta lál tak az őrök, akik a vá rost jár -
ják. Nem lát tá tok – kér dez tem –, akit lel -
kem ből sze re tek? Alig men tem to vább,
már is meg ta lál tam, akit lel kem ből sze re -
tek. Meg ra gad tam, nem is en ge dem el, míg

be nem ve ze tem anyám há zá ba, szü -
lőm nek szo bá já ba.” Fel tű nő a pár hu zam
a mag da lai Má ria vi sel ke dé se és az Éne -
kek éne ke kö zött. Má ria Jé zust ke re si, de
üres a sír, nem ta lál ja. „Kit ke re sel?” – kér -
de zi tő le Jé zus, akit Má ria a te me tő őré -
nek vél. És az tán ha mar meg is ta lál ja,
meg ra gad ja, s nem akar ja el en ged ni.

Ami kor Jé zus azt mond ja: „Ne érints en -
gem” – vagy más for dí tás ban: „Ne tar tóz tass
en gem!” –, ak kor ki akar ja zök ken te ni Má -
ri át eb ből a vi sel ke dés ből. Ta lán mond hat -
juk, hogy a mag da lai Má ria sze rel mes volt
Jé zus ba. De azt min den kép pen jól lát juk,
hogy em be ri, föl di sze re tet tel sze ret te. Ez
ki sa já tí tó és rang sor ba ál lí tó sze re tet. Mint
ami kor a vő le gény rá néz meny asszo nyá ra,
és azt mond ja: „Te vagy az el ső az éle tem -
ben!” Né hány év múl va pe dig a fő nö ke ál -
lít ja vá lasz tás elé: „Döntsd el, mi az el ső: a
hi va tá sod vagy a csa lá dod?!” A mi sze re te -
tünk ilyen: el ső és má so dik és har ma dik. 

Jé zus azt mond ja – nem csak Má ri á nak,
ha nem ne künk is –, hogy te gyük fél re a
rang sort. Nem vi szo nyul ha tunk töb bé
úgy hoz zá, mint föl di dol ga ink hoz. Ő nem
el ső akar len ni éle tünk ben, ha nem az
egyet len. Az el ső után ugyan is jön a má -
so dik és a har ma dik. Oly kor az el ső nek is
le jár az ide je, hogy a má so dik és a har ma -
dik is meg kap ja a ma ga he lyét. Az egyet -
len azon ban min dent ma gá ba ölel.

Ezért nem le het kér dés: Is tent sze re tem-e
vagy a fe le sé ge met? Is ten nek szol gá lok-e
vagy a hi va tá som nak? Is ten re szá nok-e
időt vagy az egész sé gem re? Ha nem úgy sze -
re tem a fe le sé ge met, hogy ab ban a sze re -
tet ben ben ne fog lal ta tik az Is ten irán ti sze -
re tet és há la. Úgy szol gá lom a hi va tá so mat,
hogy ben ne Is tent di cső í tem. Úgy szá nok
időt az egész sé gem re, hogy Is ten nek ad has -
sak há lát ér te. Jé zus ép pen er re sza ba dít ja
fel Má ri át, ami kor meg szó lít ja, ami kor
meg is mer te ti ma gát ve le. Er re hív ja el,
ami kor azt mond ja: „Ne érints en gem”, sza -
kadj ki eb ből a föl di, rang sor ba ál lí tó sze -
re tet ből. És er re hív el min ket is.

Haj la mo sak va gyunk Jé zust egy nek
ti tu lál ni a sok kö zül. Le het, hogy az el ső -
nek, de még is csak egy nek a sok kö zül.
Ami kor azt mond juk: időt kell szán ni az
is ten tisz te let re, de időt kell ta lál ni az
ebéd fő zés re is. Igen, jó do log, ha hit tan -

ra jár a gye rek, de kell nyel vet is ta nul nia
és spor tol nia is. Igen, be fi ze tem az egy -
ház fenn tar tást, de kell szán ni az étel re és
a kul tú rá ra is. Jé zus ar ra hív, hogy ne ál -
lít suk be őt a rang sor ba. Ha nem az ebéd -
fő zés is le gyen is ten tisz te let; ami kor ze -
né lek, az is le gyen Is ten-di csé ret, és ami -
kor szó ra ko zom, az zal is Is tent imád jam.

Az Éne kek éne ke úgy fe je ző dik be,
hogy a meny asszony akar ja a vő le gé -
nyét any ja há zá ba vin ni. Jé zus pe dig azt
vá la szol ja er re: „Én az Atyá hoz me gyek.”
Ő visz ben nün ket az ő Aty já hoz. Ne künk
ott van ott ho nunk. Van nak, akik itt akar -
ják be ren dez ni a mennyet, a tö ké le tes sé -
get. Jé zus azt mond ja: ő az Atyá hoz
megy. Sza kad junk ki az il lú zi ók ból: ez a
vi lág nem az Atya vi lá ga. Eb ben a vi lág -
ban min dig ott lesz a küz de lem és a
győ ze lem vagy a ve re ség. Nem mi ra gad -
juk meg Jé zust, és hoz zuk ide, ha nem ő
ra gad meg min ket, és visz az Atyá hoz.

A má sik ószö vet sé gi tör té ne tet Ruth
köny vé ben ol vas suk. Ami kor Ruth el in dul
anyó sá val ha za, Iz rá el föld jé re, amely ne -
ki per sze nem a ha zá ja, ha nem ide gen föld,
ak kor ezt mond ja Ruth Naó mi nak: „Aho -
vá te mégy, oda me gyek én is… né ped az
én né pem, Is te ned az én Is te nem…” Ez
vissz hang zik Jé zus sza va i ban: „Fel me gyek
az én Atyám hoz és a ti Atyá tok hoz, az én
Is te nem hez és a ti Is te ne tek hez…”

Ezt több nyi re el vá lasz tás ként ér té kel -
jük. Jé zus nak Is ten más ként Is te ne, mint
a ta nít vá nyok nak. Jé zus nak más ként Aty -
ja az Atya, mint a ta nít vá nyok nak. Ha Ruth
val lo má sát hall juk vissz han goz ni Jé zus sza -
va i ban, ak kor in kább fo lya ma tot hal lunk:
aki ed dig más ként volt az enyém és a ti -
é tek, az mos tan tól fog va kö zös. Azért,
mert Jé zus az Atyá hoz megy, s azért,
mert ő test vé re i nek ne vez min ket, azért
kö zös a mi Is te nünk és Atyánk.

Jé zus ál tal mond hat juk Is ten re: én Is te -
nem és mennyei Atyám. Jé zus ál tal já rul -
ha tunk elé köz vet le nül, mint gyer mek az
ap já hoz. Ez Jé zus szol gá la ta a menny ben:
ott ül az Atya jobb ján, és köz ben jár ér tünk.
Ott ül az Atya jobb ján, s ami kor mi is hoz -
zá té rünk imád sá ga ink kal, ránk mo so -
lyog: igen, ő is a test vé rem.

g Ben c ze And rás
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Is ten itt állt a há tam mö gött

AZ ÜNNEP IG ÉJE

„Hi szek a ta lál ko zá sok ban – ab ban,
hogy egy szer más ként ta lál ko zik az
em ber a gye re ké vel, az édes any já val,
a tár sá val” – vall ja Schäf fer Er zsé bet
új ság író. A pub li cis tát leg töb ben a
Nők Lap ja mun ka tár sa ként is me -
rik. Mun ká ját szá mos ran gos ki tün -
te tés sel – Pu li tzer- és Pri ma Pri -
mis si ma Díj jal, a Ma gyar Köz tár sa -
sá gi Ér dem rend lo vag ke reszt jé vel –
is mer ték el. Áp ri lis 27-én a Lő rin ci
Ér dek lő dők Tea há za (LÉT) ven dé ge -
ként a pest szent lő rin ci evan gé li kus
gyü le ke zet ben „em ber me sé i vel” érin -
tet te meg a szí ve ket.

Tör té ne tek ele ve ned tek meg a
hall ga tó ság előtt: kép ze let ben el rö -
pül tünk a gyi me si csán gók kö zé,
me leg szí vű idős né nik kel ta lál koz -
tunk a sop ro ni ut cá kon, egy vo nat -
fül ke fe szült, mor cos uta sai kö zött ta -
lál tuk ma gun kat, meg jár tuk Ar gen -
tí nát egy nép tánc cso port tal, a HÉV-
en „drá ga jó fi a tal em ber ré” vál to zott
előt tünk a cif rán ká rom ko dó srác, s
üzent a kar nél kü li fe szü let is… 

Schäf fer Er zsé be tet hall gat va meg -
ér tet tem, hogy va la mit el ve szí tet tem
az el múlt évek so rán, va la mit, amit
en ged nem kell új ra fel szín re tör ni.
Rá cso dál koz ni az élet fi no man han -
golt dol ga i ra, fel is mer ni Is ten kü lön -
le ges cso dá it s meg osz ta ni mi nél töb -

bet ab ból, ami meg érin tett, for mált,
há lá ra in dí tott. Az író nő sza vai és
könnyei, ahogy édes any ja be teg sé gé -
ről és az ápo lás ne héz sé ge i ről me sélt

(mely olyan kö zel hoz ta őket egy -
más hoz, mint ad dig so ha), fel idé zett
ben nem egy sze mé lyes tör té ne tet. A
nagy ma má ról és az uno ká já ról. Egy
be teg ség ről és Is ten cso dá já ról. Most
ezt sze ret ném el me sél ni…

* * *

Há la Is ten nek, vé ge a szü ret nek!
Min den rend ben le zaj lott: volt elég
em ber, si ke rült le ad ni a sző lőt, a fő -
zés is jól ment, túl él tük. Egy kis
szussza nás, az tán jö het a ku ko ri ca -
tö rés – gon dol tuk.

Egy szer azon ban a ma ma fáj da -
lom ra kez dett pa nasz kod ni, s nem
kelt fel az ágy ból, mert nem volt erő
a lá bá ban. S mind ez egyik nap ról a
má sik ra tör tént.

Tel tek a na pok, a he tek, a hó na -
pok, és a ma ma nem kelt fel az ágy -
ból. A pa pa hű sé ge sen ápol ta. Vit te
az ágy tá lat, kéz be ad ta, amit a ma ma
kért, s időn ként na gyo kat nyelt ahe -
lyett, hogy tü rel met le nül ki fa kadt
vol na. A szü le im is igye kez tek meg -
ten ni min den tő lük tel he tőt. Jöt tek,
se gí tet tek, anyu kám fő zött, mo sott,
ve zet te a ház tar tást. Ötöd éves teo ló -
gus vol tam ak kor. Ha tud tam, én is
ha za men tem Pest ről, de iga zá ból
ke ve set tet tem ér tük.

Egy szer anyu kám fel hí vott, és
meg kért, jöj jek ha za mi előbb. Mert
ők már nem bír ják. De a ma ma se.
Fe jé be vet te, hogy meg fog hal ni.
Meg az tán nem en ged te, hogy ágy -
ne műt, há ló in get cse rél je nek raj ta.
Azt hit te, hogy őt ki akar ja ten ni a
csa lád ja az ott ho ná ból… „Ta lán te
még tudsz rá hat ni, kis lá nyom! Hi -

szen rád min dig hall ga tott” – mond -
ta édes anyám.

Ha za men tem az es ti vo nat tal. Szü -
le im vár tak az ál lo má son, és már is in -
dul tunk a ta nyá ra. Ki lenc is el múlt
már, mi re ki ér tünk. Éle tem egyik
leg ször nyűbb él mé nye volt, mi kor a
ma ma a fe jem hez vág ta, hogy már én
se sze re tem őt. Hi á ba győz köd tem.
Lát tam, nagy a baj. Mi lesz ve lünk?

Igye kez tem rö vid idő alatt le ten ni a
fél évi vizs gá i mat, így a vizs ga idő szak
má so dik fe lét a ma má val tölt het tem.
Vég re én is ápol tam őt – né mi ter het
le vé ve ez zel a töb bi ek vál lá ról. Sok el -
len ke zés a ré szé ről az örök zöld té mák -
ban, ha tá ro zott ság és tü re lem a ré szem -
ről – na po kig vív tuk a „har cun kat”.

Es tén ként ja va sol tam, hogy imád -
koz zunk együtt, pont úgy, azok kal a
sza vak kal, ame lye ket ő ta ní tott, s
ame lyek kel kis gyer mek ko rom óta
min dig imád ko zunk, ha együtt va -
gyunk. Meg en ged te, hogy han go san
mond jam a jól is mert imá kat, de ő
nem mond ta ve lem.

Egyik es te a sa ját sza va im mal is
imád koz tam. Kér tem Is tent, hogy se -
gít sen raj tunk. „Add meg, hogy a
ma ma meg érez ze új ra, hogy sze re -
te tem irán ta mé lyebb és erő sebb,
mint va la ha!”

Né hány nap pal ké sőbb a mama vá -

rat la nul így szólt: „Kis lá nyom, én rá -
jöt tem, hogy te na gyon sze retsz en -
gem!” S nem sok kal ké sőbb újabb
cso da tör tént: fél év fek vés után
talp ra állt!

Per sze, hosszú hó na pok áll tak
még előt tünk, de a gyógy tor násszal
töl tött sok-sok óra meg hoz ta az
ered ményt. A ma ma új ra jár, és sok
örö möt ta lál az élet ben. Lel ke sen bal -
lag az óta is já ró ke re té vel, gon doz za
a kert jét, ve ze ti a ház tar tást, él de gél
a pa pá val a ta nyán, s együtt örül nek
a hun cut ku tyu sok nak meg az ara -
nyos kis ci cák nak…

Hat éve már en nek, de az él mény
élén ken él az em lé ke ze tem ben. Egy -
részt mert cso dá la tos volt meg ta pasz -
tal ni Is ten se gít sé gét eb ben a drá mai
hely zet ben, más részt mert meg vál -
to zott a vi szo nyom a nagy szü le im -
hez. Amíg ki csi vol tam, ők gon dos -
kod tak ró lam. Ami kor ná luk vol tam
– és so kat le het tem ve lük –, ak kor
me sél tek ne kem, mos dat tak, öl töz -
tet tek, vi gyáz tak rám. Ami kor ők ke -
rül tek ne héz hely zet be, én le het tem
se gít sé gük re – szü le im mel együtt
ter mé sze te sen. Most raj tunk volt a
sor, hogy mos das sunk, öl töz tes sünk,
főz zünk, me sél jünk, tö rőd jünk. Sze -
res sünk, de más ként.

g Hu lej Eni k

Ami kor más ként sze re tünk…
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Mint arról már lapunk múlt heti szá -
má ban is hírt adtunk, egy há zunk
gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya áp ri lis 24-
én Pi lis csa bán ren dez te meg az idei
or szá gos evan gé li kus gyer mek na pot.
So kan már az elő ző na pot is itt töl töt -
ték, mert a XIX. or szá gos evan gé li kus
hit tan ver seny dön tő je is a pi lis csa bai
Bé thel Misszi ói Ott hon ban zaj lott. A
gaz dag prog ram vá lasz té kot igei al kal -
mak, il let ve a ver se nyek ered mény hir -
de té se ke re tez te.

Reg gel Gáncs Pé ter püs pök nyi tó -
áhí ta tá ban a ter mé ket len fü ge fa pél -
dá za tá nak se gít sé gé vel hív ta fel a ki -
csi nyek és na gyob bak fi gyel mét a
táp anyag meg szer zé sé nek és a gyü -
mölcs ter més nek a fon tos sá gá ra. Sza -
vai meg moz gat tak min den kit, a részt -
ve vők nek meg kel lett mu tat ni uk,
hogy mind annyi an le he tünk „fák”,
kezd ve a tal punk tól, mely a gyö ke rünk
le het, a te nye rün kig, amely le vél ként
is szol gál hat. De azt is hang sú lyoz ta,
hogy ugyan ak kor élő em be rek va -
gyunk, akik nek a leg éde sebb ter mé -
se a mo soly. A püs pök is sok gye rek
ar cá ra csalt mo solyt, ami kor áhí ta tá -
ra vissza kér dez ve a he lye sen vá lasz -
oló kat fü gék kel aján dé koz ta meg.

Kézdy Pé ter pi lis csa bai lel kész a
mag ve tő pél dá za tá val bo csá tot ta út -
já ra a nap so rán sok im pul zus sal gaz -
da go dott kö zel öt száz részt ve vőt.
Raj zos il luszt rá ci ói se gít sé gé vel még
a leg ki seb bek is meg ért het ték – a hit -
tan ver seny re is vissza utal va –, hogy
bár sok ener gi át fek te tünk mun ká -
ink ba, a ter més nem min dig ak kor
ér ke zik meg, ami kor vár juk, az ered -
mény a sze re tő Is ten ke zé ben van.

g GBM
További képek a http://ifjusag.luthe -
ran.hu oldalon érhetők el.

V. or szá gos evan gé li kus gyer mek nap

Gáncs Péter püspököt és a gyermekeket is magával ragadó áhítat…

„A mai nap éppen megfelelő arra…” – Levente Péter és Döbrentey Ildikó Szent György és a sárkány – interaktív mesejáték Róka Szabolccsal

Nem zsákbamacska… A kisebbek és nagyobbak megismerkedhettek többek között a nemezelés és a kosárfonás rejtelmeivel is

Az olajfából készült vándorkupa útjára indul… Kőketánc – moldvai és gyimesi táncok, zenék, gyermekjátékok Sándor Ildikó és a Szigony zenekar vezetésével
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Az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy ház há rom ki ad vány ban ajánl pro tes táns za -
rán dok út vo na la kat. Fel tün te tik ben nük a meg ál lás ra kész te tő ál lo má so kat,
ahol lát ni va lók – egy há zi s vi lá gi ér té kek – és ba rát sá gos gyü le ke zet fo gad -
ják az ér ke ző ket. 

A kon zul tá ció részt ve vői egyet ér tet tek ab ban, hogy az ilyen jel le gű ki -
rán du lá sok nem hor doz nak sem mi fé le, Is ten előtt ér dem szer ző jó cse le -
ke de tet, de a 21. szá zad na gyon is mo bil, za rán dok uta kon szí ve sen részt
ve vő em be rét szem be sít he tik ön ma gá val, Te rem tő jé vel, az egy ház lel ki kin -
cset to vább ad ni aka ró misszi ó já val és kul tu rá lis ér té ke ket őr ző kül de té -
sé vel. 

Elő adónk, dr. Thors ten Lat zel né met egy ház fő ta ná csos szá mok kal is ér -
zé kel tet te a za rán dok la tok nö vek vő ter je dé sét. Han no ver ből például ti zen -
hat utat szer vez tek San ti a gó ba, a ró mai ka to li kus dó mot egy év alatt száz -
hu szon öt ez ren lá to gat ták meg. A so kunk ál tal is mert nürn ber gi Szent Sebald
evan gé li kus temp lom lá to ga tó i nak (éven te több száz ezer tu ris tának) lel ki -
gon do zá sá ra egé szen a kö zel múl tig kü lön fél ál lá sú lel kész sé get tar tott fenn
a gyü le ke zet. 

Amint az elő adó hang sú lyoz ta, ko runk em be re fel fe dez te a lá bát. A sé ta,
a gya log lás al kal mas ar ra, hogy szem be száll junk a gyor su ló idő dik tál ta ro -
ha nó élet for má val, a lé leg zet el ál lí tó se bes ség szár nya lá sá val. A za rán dok nyu -
godt élet rit mu sa, el mé lyü lő me di tá ci ós kész sé ge ma ga a meg élt sza bad ság.
Ki kap cso ló dás a min den na pok meg szo kott ese mény so ro za tá ból. Aki za rán -
do kol, azt nem a te le ví zió vonz za, nem csá bít ja a nagy vi lág hí re i nek tar ka
ka val kád ja. Gon do la tai kö zött csak az őt kö rül öle lő ter mé szet nyu gal ma és
szép sé ge rej tő zik. Eset leg úti tár sa i val be szél get kö zös él mé nyük örö mé ről.
Be le fe led ke zik a Te rem tő szép nek és har mo ni kus nak al ko tott vi lá gá ba. Mind -
ez nem me ne kü lés, ha nem fel töl te ke zés, a lé nyeg re kon cent rá lás. Va ló já ban
nem sok ra van szük sé günk, csak egy re (Lk 10,42). – Íme, né hány gon do lat
a za rán dok lat ál dá sai ról.

El isa beth An ders son asszony Svéd or szág ból az egy há zi tu riz mussal kap -
cso lat ban az öku me ni kus szer ve zés le he tő sé gét vil lan tot ta fel. Öröm mel
szólt ar ról, hogy ha zá já ban a ki csi ka to li kus egy ház ép pen a ter mé szet
vi lá gá ban ke res in ten zív kap cso la tot a több mil li ós evan gé li kus ság kö zös -
sé ge i vel.

Dr. Mar git Le ut hold lel kész nő az ál ta la írt ér té kes köny ve ken ke resz tül mu -
tat ta be az oszt rák evan gé li ku sok pél da ér té kű kez de mé nye zé sét.

Finn test vé re ink is be kap cso lód tak e sa já tos misszió vég zé sé be, s a gyü -
le ke zet kö zös ség te rem tő esz kö zét, továbbá a ha za sze re tet éb resz té sé nek esz -
kö zét fe dez ték fel az egy há zi tu riz mus ös vé nye in. Mind erről Ter tu Ete la e -
ma e ki új ság író nő beszélt a je len lévőknek. 

A za rán dok lat nem ma radt el a mi ese tünk ben sem. Mi vel Finn or szág
még hó val és csí pős hi deg szél lel fo ga dott ben nün ket, csak rö vid sé ták -
ra fu tot ta, de Tam pe rét, Finn or szág má so dik leg na gyobb vá ro sát mo dern
evan gé li kus temp lo ma i val, szép dóm temp lo mát fest mé nye i vel szí vünk -
be vés tük.

A kon zul tá ció egész ide je alatt dr. Mat ti Rep po he lyi püs pök gon dos ko -
dó sze re te té ben ré sze sül tünk, aki negy ven fő nyi cso por tun kat fo gad ta a püs -
pö ki szék ház ban, és fe le sé gé vel együtt ven dé gül lát ta. Be szá molt a finn egy -
ház, ben ne a tam pe rei egy ház ke rü let örö me i ről és gond ja i ról, az előt tük ál -
ló fel ada tok ról. (Ér de kes mó don finn test vé re ink nél min dig töb ben kon fir -
mál nak, mint ahá nyan cse cse mő kor ban a ke reszt ség ál dá sá ban ré sze sül tek.)
A finn la kos ság nem fogy, így az evan gé li kus ság sem. Gya ko ri a köl tö zés, a
la kos ság mo bi li tá sa nagy. A lel ki moz gal mak él nek, de ha gyo má nya ik egy -
re ke ves be dő lét szá mú kö zös sé gek ben vál nak is mert té.

Kon zul tá ci ón kat na pon ta igei el csen de se dés sel kezd tük, többek között
e so rok író já nak szol gá la tá val. Dél utá non ként min den részt ve vő sa ját
egyhá zá nak öku me ni kus szol gá la tá ról és tu risz ti kai te vé keny sé gé ről
szá molt be. 

Ha zánk ból a re for má tus egy há zat Gi me si Zsu zsan na lel kész nő kép vi sel -
te, aki az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont munkatársaként elsősorban
Izrael be, a Szent föld re szer vez és ve zet uta kat. Er dé lyi egy há zunk kép vi se -
le té ben Mátéffy Cip ri án teo ló gi ai hall ga tó volt je len, aki Lip csé ben ösz tön -
dí jas ként foly tat ja ta nul má nya it.

Kon fe ren ci ánk va sár nap is ten tisz te let tel zá rult, ame lyen Aline Lo o man-
Gras kamp hol land pro tes táns lel kész nő pré di kált Ézs 40,31 alap ján.

Az is te ni ve ze tés bölcs elő re lá tá sá nak je le volt, hogy finn or szá gi együtt -
lé tün ket az iz lan di vul kán ki tö ré se előt ti hé ten tart hat tuk meg, így mind nyá -
jan a ter ve zett idő ben ér kez het tünk ha za.

Finn test vé re in ket új ra szí vünk be zár tuk, s ta lán e né hány sor is in dít ta -
tást ad ah hoz, hogy ha zai egy há zi, gyü le ke ze ti út ja in kon misszi ói szem pon -
to kat is ér vé nye sít sünk.

g D. Sze bik Im re

Za rán dok lat
Pap pi lan ni e mi beA Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -

kus Egy ház ke rü let te rü le tén szol gá -
ló ének ka rok ré szé re szer ve zett
Can ta te va sár na pi kó rus ta lál ko zó
hely szí ne az idén Pá pa volt. A ti ze -
dik al ka lom mal meg ren de zett ta lál -
ko zón a szom bat he lyi, a kő sze gi, a
rép ce la ki, a sop ro ni, va la mint a
győ ri gyü le ke zet ének ka ra mu tat ko -
zott be. A kó ru sok a dél előt ti is ten -
tisz te let li tur gi á já ban is szol gál tak
éne kük kel, majd dél után egyen ként
mu tat ták be tizenöt-húsz per ces
mű so ru kat. Idén a zsű ri a kő sze gi
kó rus nak ítél te oda a Welt ler Je nő-
em lék pla ket tet.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Egy ház ke rü le ti kó rus ta lál ko zó

b A hosszú, sö tét te let el űző nap -
sü tés csa lo ga tó an hí vo ga tott,
mu száj volt ki men ni a sza bad ba.
Ez al ka lom mal a Ge re cse hegy -
ség dél nyu ga ti ré szét, a ta ta bá -
nyai tu ru l em lék mű vet és Ta ta
vá ro sát vet tük cél ba. A Bu da -
pest től rö vid uta zás sal el ér he tő
te rü let tar tal mas, vál to za tos
prog ra mot kí nál.

Ha az M1-es au tó pá lyát ide jé ben,
vagy is az el ső ta ta bá nyai le haj tó nál el -
hagy juk, s a ré gi or szág úton me gyünk
to vább, nem so ká ra meg lel jük az út -
ba iga zí tó táb lát, amely a tu ru l em lék -
mű höz ve ze tő pa no rá ma utat jel zi.
Köz vet le nül a szo bor kö ze lé ben le het
par kol ni, így elég pár lé pést ten ni,
hogy meg néz hes sük Eu ró pa leg na -
gyobb fém ma da rát, amely fé lel me te -
sen őr kö dik mész kő ta lap za tán, s hir -
de ti Ár pád fe je de lem győ zel mét a
szláv Szva top luk fe lett.

Az em lék mű nél azon ban nem -
csak a ti zen öt mé ter fesz tá vol sá gú
mo nu men tá lis al ko tást ér de mes
szem ügy re ven ni, ha nem a lá bunk
alatt el te rü lő cso dás pa no rá mát is. Jó

idő ben akár Pan non hal ma domb ja it
is fel fe dez het jük a tá vol ban.

Az em lék mű mö gött tan ös vény in -
dul, amely kel le mes sé tát ígér, sőt egy
ügyes öt let ered mé nye kép pen az út
mel lé ki he lye zett kő töm bök se gít sé -
gé vel meg is mer ked he tünk a kör -
nyék jel leg ze tes kő ze te i vel, né mi tá -

jé koz ta tást kap va egy szer s mind le lő -
he lyük ről és ko ruk ról is. 

Rö vid, ké nyel mes er dei gya log lás
után ér jük el a Sze lim-lyuk ne vű
bar lan got, amely nek meg te kin té se
sem mi lyen fel ké szült sé get, fel sze re -
lést, de még lám pát sem igé nyel.
Né hány lép cső fo kon le men ve és egy
szik la ka pun át búj va tá rul elénk a
lé leg zet el ál lí tó bar lang te rem lát vá nya.
Mi vel geo ló gi ai fo lya ma tok ered -
mé nye ként mennye ze te két he lyen is
fel nyí lott a fel szín re, nem csak a ha -
tal mas, tá ton gó – az au tó pá lyá ról oly
sok szor meg cso dált – bar lang szá jon
át, ha nem fe lül ről is ér ke zik fény, s így
nap pa li vi lá gos ság ban le het gyönyör -
köd ni a két bar lang ter emben. Az
idő seb bek, fá rad tab bak az is mert, ké -
nyel mes úton tér het nek vissza a par -
ko ló hoz, míg a bát rab bak és ka land -
vá gyók egy kes keny he gyi ös vé nyen
jut hat nak el a tu ru l em lék mű lá bá nál
fel buk ka nó lép cső sor hoz, majd a
jár mű vük höz.

A moz gás után jól is esett a rö vid
pi he nő, amíg el ér tük Ta tát. A nap -
su gár ban für dő Öreg-tó part ját sé -
tá lók lep ték el, va ló sá gos kor zó ala -
kult ki a sé tány fö lé ma ga so dó vár
előtt, mely nek ma rad vá nyai fő ként

gó ti kus és re ne szánsz stí lus je gye ket
hor doz nak. Az előt te ki ala kí tott
rom kert sej te ti, mek ko ra épít mény
le he tett Hu nya di Má tyás egy ko ri
pa lo tá ja.

Szé pen, har mo ni ku san ta lál ko zik
itt múlt és je len, az el múlt idő ket idé -
ző ma rad vá nyok és a fel üdül ni vá -

gyók mo dern ko ri se re ge, élü kön a
moz gás örö mé ben lu bic ko ló ap ró sá -
gok kal. Ér de mes fel ka pasz kod ni az
épü let ol da lá ban lé vő lép cső so ron a
ki csiny presszó te ra szá ra, ahon nan
me sés lát kép tá rul elénk: be lát ha tó az
egész Öreg-tó. 

To vább ha lad va azon a mű em lé ki
hí don hagy hat juk el a vá rat, amely
az egy kor a vár árok ba te le pült hal -
te nyé szet iva dék ne ve lő me den céi
fe lett ível át. Kö ze lé ben pe dig egy
má sik ne ve ze tes át ke lő áll, ahol Ne -
po mu ki Szent Já nos szob ra vé del me -
zi az el ha la dó kat. Nem messze tő le
az egy ko ri ví zi ma lom ke re kei ros ka -
doz nak szo mo rú an a sa ját sú lyuk
alatt. Lát szik, már ré gen for gat tak
ga bo na őr lő kö ve ket. Kis sé tá vo labb
meg a szép ba rokk ka pu ci nus temp -
lom és a né ha a vá ros jel ké pe ként is
meg je le nő, fá ból ké szült ha rang láb
lát ha tó.

Ta ta és kör nyé ke szám ta lan lát ni -
va ló val vár ja, csa lo gat ja az ér ke ző ket.
Ér tel mes, szép cél ja le het gyü le ke ze ti
ki rán du lás nak csak úgy, mint is me ret -
szer ző, vi dám csa lá di tú rá nak, hi szen
tó par ti sé tá val, a kö ze li ar bo ré tum -
mal vagy a kál vá ria dom bi geo ló gi ai
park él mé nyé vel is gaz da god hat nak

az oda ér ke zők. A szer ve zés kor min -
den kép pen ér de mes in ter ne ten vagy
te le fo non ér dek lőd ni a lát ni va lók ról,
be lé pők ről, nyit va tar tás ról és az
ép pen ak tu á lis le he tő sé gek ről a he -
lyi tu risz ti kai iro dá ban (te le fon:
34/586-045).

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI G YEL MÉ BE

A tu rul tól Hu nya di Mátyás pa lo tá já ig

b Finn or szág ba utaz ni – min dig ün nep. Nyelv ro kon-lá to ga tás ra ér -
ke zik a Su o mi ban min dig szí ve sen lá tott ma gyar. Ezt még fokozza
az a tény, hogy evan gé li kus ként ér ke zünk evan gé li ku sok hoz. Így tör -
tént ez a kö zel múlt ban is, ami kor a né met or szá gi Bens he im fe le -
ke zet kö zi ku ta tó in té ze te kon zul tá ci ó ra hív ta az eu ró pai egy há zak
pro tes táns kép vi se lő i nek egy cso port ját az ezer tó or szá gá ba –
közelebbről a Tam pe ré től mint egy húsz ki lo mé ter re ta lál ha tó
Pap  pi lan ni e mi be –, a za rán dok lat evan gé li kus teo ló gi ai ér tel me zé -
sére és a tu riz mus hit be li él mé nyek kel va ló gaz da gí tá sára. A kon -
fe ren cia cél ja az volt, hogy egy há za ink mi nél jobb le he tő sé get biz -
to sít sa nak a gya log, ke rék pá ron, au tó val vagy szer ve zett tu ris ta út
ke re té ben ér ke ző ván do rok nak a mű em lék temp lo mok és egyéb épü -
le tek, egy há zi lé te sít mé nyek ben ta lál ha tó mű vé szi fres kók vagy fest -
mé nyek meg is me ré sé re, s köz ben ta lál koz za nak a ma élő gyü le ke -
zet szol gá la tá val, lel ki éle té nek ki su gár zá sá val, eset leg még a hí vek
ki sebb cso port já val is.
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Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 16,23b–27; Jak 1,22–27. Alapige: Zsolt 130,1–8. Énekek: 72., 322.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Gertrud
Heublein; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár
út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11.
(úrv., kantátás) Cselovszky Ferenc; du. 6. (asztali beszélgetések) Szathmáry Csaba; VII.,
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv.) Aradi György;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű
családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan;
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté;
de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Novotny Dániel; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó
Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de.
10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10.
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. (úrv.,
konfirmáció) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Szirmai
Zoltán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. László Lajos;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Ittzés István; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.
Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (családi vasárnap, vendég: Róka
Szabolcs) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár
(református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi)
dr. Varga Gyöngyi; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.
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14 e 2010. május 9. Evangélikus Életkrónika

Mennybemenetel ünnepe. Liturgikus szín: fehér.
Lekció: ApCsel 1,1–11; 1Kir 8,22–28. Alapige: Jn 20,16–18. Énekek: 278.

I., Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Jorsits Attila; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6. Fodor Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér du. 6. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du.
6. Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (egyházzenei áhítat, svéd kórus) Bogdányi
Mária; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Szabó Bertalan; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6. Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos
u. 22. du. 6. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) du. 6. Ponicsán Erzsébet; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 6. Grendorf Péter;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Sóskuti Zoltán református lelkész; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széll Bulcsú;
Budafok, XXII., Játék u. 16. du. 6. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Endreffy
Géza; Soroksár, XXIII., Hősök tere 11. (református templom) du. 6.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

HA LÁ LO ZÁS
Is ten aka ra tá ban meg nyu god va, fáj da lom mal kö zöl jük mind azok kal, akik
is mer ték és sze ret ték, hogy Hö röm pő Pál né sz. Ré vész Zsu zsan na áp ri -
lis 12-én vissza köl tö zött Urá hoz. A bú csúz ta tó szer tar tás má jus 7-én 10
óra kor lesz Bu da ke szin, a Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház Már ta-Má -
ria Idő sek Ott ho ná ban (Rá kó czi u. 2.). A ham va kat csa lá di kör ben ké -
sőb bi idő pont ban he lyez zük el evan gé li kus szer tar tás sze rint.

A gyá szo ló csa lád

HA LÁ LO ZÁS
A Bor sod-He ve si és a Haj dú-Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye es pe -
re sei szo mo rú szív vel, de a fel tá ma dás és az örök élet hi té vel tu dat ják,
hogy Me zey Gá bor, a Tállya–Aba új szán tó–To kaj–Sá tor al ja új he lyi
Misszi ói Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze áp ri lis 30-án, 31 éves ko rá -
ban, sú lyos be teg sé gét kö ve tő en vissza ad ta lel két te rem tő Urá nak és Meg -
vál tó já nak. Te me té se má jus 7-én 15 órá tól lesz a nyír egy há zi Észa ki te -
me tő fő be já ra ti ra va ta lo zó já ból.

Ko szo rú meg vál tás sal a Tállya–Aba új szán tó–To kaj–Sá tor al ja új he lyi
Misszi ói Evan gé li kus Egy ház köz séget lehet támogatni. Szám la szá m: OTP
11734042-20006785.

Sán dor Fri gyes és Sztan kó Gyön gyi es pe re sek

HA LÁ LO ZÁS
„Atyám, a te ke zed be te szem le az én lel ke met!” (Lk 23,46)

Dr. Sel me czi Já nos evan gé li kus lel kész, az Evan gé li kus Teo ló gus ott hon
igaz ga tó ja, egye te mi ta nár áp ri lis 24-én, éle té nek 87. évé ben Is ten örök
or szá gá ba tért. Éle tét, sze re te tét, szol gá la tát meg kö szön ve, gyász is ten -
tisz te let ke re té ben bú csú zunk tő le má jus 7-én 15 óra kor a De ák té ri evan -
gé li kus temp lom ban. Gyá szol ják: fe le sé ge és csa lád ja, fia, me nye, uno -
ká ja, ro ko nai, va la mint a gyü le ke ze tek em lé ke ző tag jai. A ko szo rú ra szánt
össze get az evan gé li kus lel kész kép zés cél ja i ra ajánl juk fel.

A Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Ku ta tó -
in té ze té nek egyik ala pí tó ja, az in téz -
mény cím ze tes tu do má nyos ta nács -
adó ja, el ső igaz ga tó ja, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Kar Szláv és Bal ti Fi lo ló -
gi ai In té ze té nek egye te mi ta ná ra,
Gyi vi csán An na volt a tót kom ló si
evan gé li kus gyü le ke zet iro dal mi est-
so ro za tá nak ven dé ge áp ri lis 28-án. 

Az 1958 óta Bu da pes ten élő, több
ki tün te tés sel is dí ja zott pro fesszor be -
szá mo ló já ban ki emel te, hogy a sok el -
is me rés kö zül szá má ra a leg töb bet a
Tót kom lós dísz pol gá ra cím je len ti.
An nak a vá ros nak az el is me ré se,
amely ben haj da nán élt egy vi szony -
lag jó mó dú szlo vák nagy pa rasz ti, kö -
zép pa rasz ti ré teg, amely véd te és

hor doz ta evan gé li kus kul tú rá ját. A lu -
the rá nus Gyi vi csán An na hang sú lyoz -
ta: fan tasz ti kus nak tart ja mind azt,
amit ez a kö zös ség a kul tú rá já ból
meg  őr zött, épp ezért a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház nak ma – már
csak az erő tel jes nyel vi asszi mi lá ció
mi att is – na gyobb súlyt kel le ne fek -
tet nie a né met és a szlo vák ha gyo má -
nyok meg őr zé sé re és ápo lá sá ra ak kor
is, ha ez nem ép pen könnyű fel adat.

g Gaz dag Zsu zsan na

Szlovák (s)óhaj

b „If jabb ko rom ban nem ked vel -
tem kü lö nös kép pen a tör té nel -
met, de ami kor egy re több bi -
zony ta lan ság ra, pon tat lan ság -
ra, hely te len in for má ci ó ra buk -
kan tam a hely tör té ne ti le írá -
sok ban, fel éb redt a kí ván csi sá -
gom, és ad dig nem nyu god tam,
míg nem lát tam tisz tán egy adott
kér dés ben” – vall ja ma gá ról a
nyolc va na dik élet évét be töl tött
Lan tos An tal, aki Bu da pest XVI.
ke rü le té nek hely tör té né sze ként
szá mos ki ad vánnyal büsz kél -
ked het, s aki a hely tör té ne ti
gyűj te mény ta valy meg nyílt ál -
lan dó ki ál lí tá sá nak lét re jöt té -
ért is so kat fá ra do zott. 

Leg utób bi nagy lé leg ze tű írá sa Cin -
ko ta tör té ne tét mu tat ja be a kez de tek -
től 1860-ig. Az el ső kö te tet ha ma ro -
san kö vet ni fog ja a foly ta tás. „Ami óta
nyug díj ba vo nul tam – s en nek már
har minc éve –, több időm jut a múlt
ku ta tá sá ra. Ren ge teg do ku men tu -
mot ol vas tam át. Nagy ré szük la tin
vagy né met nyel ven író dott, sőt ószlo -
vák szö ve gek kel is bő ven ta lál koz tam.
Ezek le for dí tá sa nem volt könnyű fel -
adat. A ma gyar nyel vű ira tok vál to -
za tos kéz írá sa is ne he zí tet te a for rá -
sok fel dol go zá sát.” 

A könyv anya gát (ere de ti jegy ző -
köny vek, ok le ve lek, tér ké pek) több
mint het ven nagy mé re tű tab ló ra
nyom tat va mu tat ja be a most má sod -
szor meg ren de zett ki ál lí tás, amely nek
hely szí ne ez al ka lom mal a Cin ko tai

Evan gé li kus Egy ház köz ség új gyü le -
ke ze ti há za. 

Az áp ri lis 26-i meg nyi tón je len
volt a könyv há rom szer ző je: Lan tos
An tal mel lett Tóth Mik lós, a ke rü let fő -
épí té sze, va la mint Szé man Ri chárd,
aki a fo tók, re pro duk ci ók el ké szí té sé -
vel já rult hoz zá, hogy nyil vá nos ság ra
ke rül je nek a múlt té nyei.

„Né hány fél re ér tést el kell osz lat ni
– hang sú lyoz ta Tó ni bá csi a ki ál lí tás
be mu ta tá sa so rán. – A köz tu dat ban
ál ta lá ban Bat thyá ny Ilo na ér de me it
em le ge tik. A ki ál lí tá son be mu ta tott
ira tok vi szont egy ér tel mű en bi zo -
nyít ják, hogy fér je, Be nicz ky Gá bor
vég ren de let ben kö te lez te őt ar ra,
hogy a csa lá di kas télyt jó té kony cél -
ra ajánl ja fel… Cin ko ta szlo vá kok kal
va ló be te le pí té sé vel kap cso lat ban is új
ada tok ke rül tek nyil vá nos ság ra. A
ki ál lí tás – és a könyv – cél ja, hogy ezek
a fel tárt té nyek mi nél szé le sebb kör -
ben is mert té vál ja nak.” 

A ki ál lí tást Ve tő Ist ván he lyi lel kész
kö szön tő je után Szász Jó zsef ön kor -
mány za ti kép vi se lő, cin ko tai pres bi ter
nyi tot ta meg. Felhívta a figyelmet a
tárlat alap já ul szol gá ló könyv re, idéz -
ve be lő le egy ré gi tör té ne tet egy büsz -
ke cin ko tai gaz dá ról. Ki emel te a könyv
ol vas má nyos, szí nes, él ve ze tes stí lu sát,
amely hez hoz zá já rul nak Te szák Sán -
dor szel le mes ka ri ka tú rái. Mél tat ta
Bör csök né Lá bas Hil da gra fi ku si és
tör de lő szer kesz tői mun ká ját is.

A meg nyi tó után a gyü le ke ze ti
ház kis ter mé ben fe hér asz tal mel lett
foly ta tód ha tott a ven dé gek kö tet len
be szél ge té se.

g V. I.

K I ÁL LÍ  TÁ S N YÍLT C IN KO TA TÖR TÉ NE TÉ RŐL

Új té nyek 
a ke rü let leg ré gibb

te le pü lé sé ről

Meg je lent Túr me zei Er zsé bet össze gyűj tött mű ve i nek 4. kö te te, mely
Erzsébet test vér mű for dí tá sa it tar tal maz za. Kap ha tó a Hu szár Gál
köny ves bolt ban, a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban, va la mint a ki adó nál.
Érdeklőd ni le het Her zog Csa bá nál a 20/824-5536-os mo bil szá mon.

H I R D E T É S

Cre do – meg je lent az evan gé li kus fo lyó irat
2009/3–4. szá ma
Íze lí tő a tar ta lom ból: Zász ka licz ky Zsu zsan na: Ün -
nep től ün ne pig • Blat nicz ky Já nos Dá ni el: Biz ta -
tás 2010-re • G. Ist ván Lász ló: Dé li hár mas ol tár
• Lack fi Já nos: Pi ro sas • Sza bó T. An na: Jó bról –
Aján dék – Szü le tés • Itt zés Gá bor: A lé lek vir rasz -
tá sa • Jo ze fa Bar re to: „…ha csak va la ki meg nem ma -
gya ráz za” • Szent pé tery Pé ter: Nem fé lek Dar win -
tól, de fáj dal ma san érint • Kézdy Edit: Ki nek mi fáj?
Né hány meg jegy zés Szent pé tery Pé ter vá la szá hoz
• K. Se bes tyén Nó ra: Áp rily La jos ön arc ké pe • Klem ba la Gé za: Vár juk
a Mes si ást? 250 éve halt meg G. F. Hän del • Zász ka licz ky Pé ter: A dia -
kó ni ai teo ló gia és kor sza ka – alul né zet ből • Bog dá nyi Gá bor: Vir tu á -
lis vi lág ban élünk • Ta tai Er zsé bet: A test, az ígé ret és a meg vál tás. Mes -
si á sok, Mo dem 2009. • Réz-Nagy Zol tán: Egy mű vé szet ked ve lő lel kész
refle xi ói • Potz ner Bar ba ra: A re ne szánsz – hét té tel ben • Nagy Vil lő:
Kál vin tól Kál vi nig • M. Ve res Luj za: Kál vin ha gyo má nya • Har ma ti Bé -
la Lász ló: Ké ső ba rokk imp resszi ók • Ker tész Bo tond: Egy meg ké sett,
de nem el ké sett egy ház tör té ne ti mun ka • H. Hu bert Gab ri el la: Meg ké -
sett tisz tel gés • Jo ze fa Bar re to: A meg té rés irány vál tás? • Prak fal vi End -
re: „Böl cses ség meg épí tet te az ő há zát” • Be rez nay Ta más: Egy le tűnt
vi lág re gé nye

A Cre do evan gé li kus fo lyó irat kap ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest, Ül lői őt 24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny ves -
bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.), elő fi zet he tő a ki adó ban (tel.: 1/317-
5478, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu; hon lap:
www.lu ther ki ado.hu).

H I R D E T É S

Ál lás hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um fel vé telt hir det an gol sza kos,
va la mint ének-ze ne–kar ve ze tés
sza kos ta ná ri ál lás ra. Mind két ál -
lás rész mun ka idős. Ké pe sí té si fel -
té tel: meg fe le lő ta ná ri sza kos egye -
te mi ok le vél. Fe le ke ze tük höz kö -
tő dő, ke resz tény ta ná rok pá lyá za -
tát vár juk. Csa to lan dó mel lék le tek:
ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás, lel -
ké szi aján lás, pe da gó gi ai el kép ze -
lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá -
za to kat jú ni us 30-ig kér jük el kül -
de ni Kézdy Edit igaz ga tó nak a
gim ná zi um cí mé re (1052 Bu da -
pest, Sü tő u. 1.). Az ál lás el fog la lá -
sá nak ide je: au gusz tus 15.

H I R D E T É S

Sze re tet tel ér te sít -
jük ol va só in kat,
hogy az Or dass
La jos Ba rá ti Kör
ki adá sá ban meg -
je lent Gé mes Ist -
ván Fel leb ben tett
fá tyol cí mű mű ve. A könyv a
szer ző hu szon há rom ige hir de -
té sét tar tal maz za, ezek egyik ré -
sze Jé zus pél dá za ta i ról, má sik
ré sze Jé zus nak a Já nos evan gé li -
u má ban sze rep lő cso dá i ról szól.

A könyv 1250 fo rin tos áron
meg vá sá rol ha tó és meg ren del he -
tő mind a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban (1054 Bu da pest,
De ák tér 4.), mind a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.).

H I R D E T É S
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Tel je sen ter mé sze tes nek tű nik, hogy
a RSS-ol va só ban na pon ta össze gyű -
lő hí rek egy más tár sa sá gá ban plusz
tar ta lom mal ru há zód nak fel. A mé -
dia pi a ci vál to zá sok és az in for ma ti -
kai fej lesz té sek egy képernyőre kerül -
nek, és vi szony lag könnyű olyan
meg ál la pí tá so kat ki há moz ni be lő -
lük, amely re a benn fen te sek egy -
sze rű en csak annyit mon da ná nak,
hogy ez a trend. Vagy a vál to zá sok
sze le, amely azok nak lesz hű sí tő fu -
val lat, akik bát ran nyit va me rik tar -
ta ni a sze mü ket.

Friss hír, hogy az App le táb la gé pé -
ből, az iPad ből már több mint egy -
mil lió da ra bot ad tak el, ez zel le kö röz -
ve a cég okos te le fon já nak, az iP ho ne-
nak és hor doz ha tó ze ne le ját szó já nak,
az iPod nak az ér té ke sí té si se bes sé gét.
Az el adott iPa dok szá ma hu szon -
nyolc nap alatt lett hét szám je gyű,
míg az iP ho ne-nak eh hez het ven négy
nap ra volt szük sé ge, a leg ré geb bi
iPod nak pe dig más fél év kel lett.

Két má sik hír, hogy a Hew lett-Pac -
kard, il let ve a Mic ro soft ép pen ezek -
ben a na pok ban füg gesz tet te fel sa -
ját, ha son ló táb la gé pe fej lesz té sét. A
Sla te, il let ve Co u ri er név re ke resz telt
gé pek sor sa igen két sé ges, és leg in -
kább azt a kér dést ve ti fel, hogy az in -
for ma ti kai pi ac ilyen je les sze rep lői
mi ért nem tud ják meg is mé tel ni az
App le si ke rét.

Ez utób bi cég pe dig szár nyal. A ze -
ne le ját szó ja kel tet te len dü let olyan
anya gi si kert je len tett, hogy a cég ma
könnye dén dönt het száz mil lió dol lá -
ros fel vá sár lá sok ról, ugyan is szám lá -
ján gya kor la ti lag ki me rít he tet len tő -
ke áll a ren del ke zé sé re. Va ló szí nű leg
ugyan is előbb üt köz ne a mo no pó li -
um el le nes tör vé nyek til tá sa i ba, mint -
sem hogy el tud ná köl te ni az egé szet.

Pe dig an nak ide jén ép pen a Mic -
ro soft Win dows ne vű ope rá ci ós rend -
sze re volt az, ame lyik a ház tar tá sok -
ba el hoz ta a könnyen ke zel he tő szá -
mí tó gép ígé re tét. És bár a leg töb ben
ta lál nak hi bát vagy ki vet ni va lót eb -
ben a rend szer ben, vagy pusz tán
csak bosszan kod nak a ví ru sok mi att,
az ta gad ha tat lan, hogy ma nap ság, ha
szá mí tó gép ről van szó, a leg több
eset ben Win dows haj tot ta ma si nák -
ról be szé lünk.

Ez a kor szak azon ban vé get ért.
Egy da ra big még le het per sze az zal
fel vág ni a ba rá tok és is me rő sök előtt,
hogy az asz ta li gép ben mi lyen gyors
pro cesszor, mek ko ra me mó ria és
mennyi re erős vi deo kár tya van, de
most van meg szü le tő ben a szá mí tó -
gé pek olyan ge ne rá ci ó ja, amely nél
ezek már nem szá mí ta nak. Ugyan is
ezek a leg ke vés bé szá mí tó gé pek.
Ezek esz kö zök, ame lyek kel szol gál -
ta tá so kat le het igény be ven ni. Ame -
lyek kel pél dá ul köny ve ket le het ol vas -
ni, és ezek ben akár az il luszt rá ci ón lé -
vő ki rály ko ro ná ja a föld re is es het,
ha fej re ál lít juk a gé pet. Egy új vi lág.
És eb ben az új vi lág ban a lé nyeg a fel -
hasz ná lói él mé nyen van, a pusz ta
vas nak pe dig mind össze az a cél ja,
hogy ezt le he tő vé te gye. És az App -
le pél dá ja azt mu tat ja, hogy ezt nem
min dig a leg erő sebb és leg gyor sabb
al kat ré szek kel le het meg va ló sí ta ni.

Egy mil lió el adott iPad táb la gép egy
hó nap alatt pe dig már an nak a je le,

hogy az App le tény leg va ló ra vált hat -
ja ter ve it. A cég a ma ga zin pi ac át ala -
kí tá sát vet te cél ba. A szí nes, re mek
de sign nal ki ala kí tott la pok új élet re
kel het nek a táb la gép in ter ak tív fe lü -
le tén, és a las san ha nyat ló nyom ta -
tott mé dia-pi ac ko mo lyabb sze rep lői
min den bi zonnyal ezt a le he tő sé get
fog ják men tő öv nek te kin te ni…

Szin tén friss hír, hogy át ala kul a
Hír szer ző in ter ne tes új ság. No per -
sze nem von zó táb la gép re op ti ma li -
zált lap pá, ha nem po li ti ka i ból gaz -
da sá gi vá. Erő sen két sé ges a vál tás si -
ke re, de az ol dal tu laj do no sa eb ben
a for má ban nem fog ja to vább fi nan -
szí roz ni a na pi mint egy öt ven ezer
egye di lá to ga tó val ren del ke ző or gá -
nu mot, amely csak má sod la gos sze -
rep lő nek szá mít a ne tes hír ol da lak
kö zött.

El gon dol kod ta tó, hogy az in ter ne -
tes saj tó is az eli ti zá ló dás irá nyá ba ha -
lad. Lesz nek la pok, ame lyek meg en -
ged he tik ma guk nak, hogy a kü lön bö -
ző esz kö zök re – okos te le fo nok ra,
táb la gé pek re – ki ala kí tott vál to zat -
tal je lent kez ze nek, míg a töb bi ek
szá má ra ez nem vál lal ha tó anya gi
meg ter he lést fog je len te ni.

Az in ter net de mok ra ti kus jel le ge
ép pen emi att fog meg vál toz ni, a
né zett ség ugyan is nagy ban függ
majd at tól, hogy az ol va sók nak mi -
lyen esz köz lesz a bir to kuk ban.
Hogy a ké nyel mes érin tő ki jel zős
esz kö ze ik bir to ká ban va jon meg néz -
nek-e olyan ol da la kat, ame lyek nem
ki mon dot tan ne kik ké szül nek. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött pe dig mek ko -
ra árat haj lan dó fi zet ni a je len lé tért
egy egy ház? Vagy leg alább is az a kér -
dés, hogy szá mol nak-e már ez zel
egy ál ta lán…

g Nagy Ben ce

Hí rek ha ta lál koz nak
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 37,5 dkg
mar ga rin, 25 dkg kris tály cu kor, 7 to -
jás, 25 dkg liszt, 1 cso mag sü tő por, 2–
3 evő ka nál tej, 10 dkg dur vá ra vá gott
dió vagy man du la, 2 evő ka nál ka kaó -
por, egy üveg ma go zott meggy.

Hoz zá va lók a krém hez: 15 dkg
mar ga rin, 4 evő ka nál por cu kor, 1
cso mag „fő zős” va ní li ás pu ding por és
a ta sak ján szereplő hoz zá va lók.

Hoz zá va lók a máz hoz: 10 dkg tor -
ta be vo nó cso ko lá dé, 1 evő ka nál ét olaj.

A tész ta el ké szí té sé hez a mar ga rint
a cu kor ral és a to já sok kal gőz fö lött
jól ki ke ver jük, hogy a mar ga rin ne le -
gyen da ra bos. Az így ka pott masszát
a sü tő por ral, liszt tel és a tej jel össze -
ke ver jük. A tész tát meg fe lez zük, és
az egyik fe lé be a di ót vagy a man du -
lát szór juk, míg a má sik fe lé be a ka -
kaó port. Sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si -
be elő ször a sár ga masszát önt jük,
majd a te te jé re a ka ka ó sat. Az egé szet
el si mít juk, és rá szór juk a meggyet.

160 fok ra elő me le gí tett sü tő ben meg -
süt jük.

A krémhez elő ször el ké szít jük a
pu din got a ta sa kon sze rep lő le írás
sze rint, majd hűl ni hagy juk. A mar -
ga rint jól el ke ver jük a por cu kor ral, és
hoz zá ke ver jük a ki hűlt pu din got.
Az így el ké szült kré met egyen le te sen
a meg sült tész tá ra ken jük.

A máz hoz a cso ko lá dét gőz fö lött
meg ol vaszt juk az ét olaj ban, és hul lá -
mo kat lo cso lunk ve le a sü te mény te -
te jé re.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Du na-hul lám
F

O
TÓ

: 
 B

O
D

A
 Z

S
U

Z
S

A

E VÉ L&LE VÉ L

Fél re ha ran goz tunk…
Tisz telt Fő szer kesz tő Úr! El né zést ké rek, hogy az Evan gé li kus Élet ben 2010.
áp ri lis 11-én meg je lent, a sár szent lő rin ci ha ran gok ról szó ló írá som né mi ki -
egé szí tés re szo rul.

Az I. vi lág há bo rú ál do za tá vá vált két ha rang he lyett (ame lyek nek az el -
vi te lé ről nagy anyám le ve lé ből idéz tem) a sár szent lő rin ci gyü le ke zet 1923-ban
két új ha ran got ön te tett a sop ro ni Sel ten hóf cég (tu do má sunk sze rint Sel -
ten ho fer volt a ha rang ön tő csa lád ne ve – a szerk.) ál tal, egy 310 ki lo gram mos
„B” és egy 152 ki lo gram mos „D” hang zá sút. Így is mét há rom ha rang ja lett
a gyü le ke zet nek. Ezek kö zül az egyik ha ran got a II. vi lág há bo rú ide jé ben rek -
vi rál ták el, és vált há bo rús ál do zat tá. He lyet te a gyü le ke zet nem tu dott új ha -
ran got ál lí ta ni. En nek a hi á nyát pó tol ta a 2008-ban dr. Kéry La jos ál tal aján -
dé ko zott ha rang.

Ad ja Is ten, hogy eh hez ha son ló ese mé nyek ne né mít sák el töb bé a szé pen
szó ló ha ran gok hang ját!

Erős vár a mi Is te nünk!
Pes ti Ist ván né (Bu da pest)

Ná zá ret a Mát rá ban
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let Ná zá ret-temp lo má ban (Mát -
ra szent im re-Ba goly ir tás, Jó kai u. 7–9.) má jus tól szep tem ber vé gé ig min -
den va sár nap fél 12-kor is ten tisz te le tet tar tunk. A sze zon nyi tó is ten tisz -
te let má jus 9-én fél 12-kor kez dő dik. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

Sze re tet tel hir det jük, hogy ugyan itt szál lás he lyek nyár ra még kor lá -
to zott szám ban le köt he tők. Je lent kez ni Her zog Csa ba lel kész nél le het
a 20/824-5536-os szá mon.

H I R D E T É S

Má jus 11-én (ked den) a bo ko di evan -
gé li kus temp lom ha rang ja szól az
MR1 – Kos suth rá di ó ban. A tö rök hó -
dolt ság után, a 18. szá zad ban Hont és
Nyit ra vár me gyé ből, va la mint Ba -
jor or szág ból ér kez tek a településre
szláv és né met aj kú te le pe sek. Az
1600-as évek ben már állt egy pa tics -
fa lú temp lom. 1781-ben Fel -
l ner Ja kab ter vei sze rint épí -
tet ték fel az újat. A bo ko di
evan gé li kus temp lom 27 mé -
ter ma gas tor nyá ban je len leg
két ha rang ta lál ha tó.

Má jus 14-én (pén te ken) 13
óra 11 perc től a Cso ó ri Sán -
dor tisz te le té re ren de zett est
rész le te it köz ve tí ti az MR3 –
Bar tók rá dió. A De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban
2010. feb ru ár 27-én Szo ko lay
Sán dor evan gé li kus ze ne -
szer ző Tél vé gi ta vasz vá ró cí mű mű -
vé nek ős be mu ta tó já val kö szön töt -
ték Cso ó ri Sán dort szü le tés nap ján.
Köz re mű kö dött Ker te si Ing rid, Pa ta -
ki-Po tyók Dá ni el és Do ma hidy Lász -
ló, a nyír egy há zi Pro Mu si ca le ány kar

és a Bu da pest-Hegy vi dé ki Ka ma ra ze -
ne kar. Ve zé nyelt Sza bó Dé nes és Szo -
ko lay Sán dor.

Má jus 15-én (szom ba ton) 10 óra 50
perc től a Du na Tv Au to nó mia csa tor -
ná já nak né zői a ta valy el hunyt evan -
gé li kus fes tő mű vész, Sché ner Mi -
hály mű he lyé be lá to gat hat nak el.

Má jus 16-án (va sár nap) 14 óra 20
perc től a kán tor és a gyü le ke zet kap -
cso la tá ról be szél get Trajt ler Gá bor
evan gé li kus lel kész-or go na mű vész,
Raj Ta más fő rab bi és Ull mann Pé ter
pre mont rei szer ze tes.

Evan gé li kus vo nat ko zá sú mű so rok

Sze re tem a szó já té ko kat. Ezért is
tet szett az el ne ve zés, ame lyet né met
test vé re ink ad tak egy 2010 szep -
tem be ré ben in du ló kö zös prog ram -
so ro zat nak. Ami kor fel kér tek, hogy
Ma gyar or szág kép vi se le té ben ve -
gyek részt az elő ké szí tő bi zott ság
mun ká já ban, még nem tud tam, hogy
a Du na-hul lám, ez a ba jo rok nál igen
köz ked velt sü te mény – itt hon is is -
mert. (Re cept jét a szom szé dos ha sá -
bokon ajánl juk ol va só ink nak. – A
szerk.) A prog ram so ro zat el ne ve zé -
sé ben azon ban még egy szót ta lá lunk:
a bé két. Nem vé let le nül. Kö zös ak ci -
ó juk kal a Du na men tén élő evan gé -
li kus egy há zak a ki en gesz te lő dés, a
bé kés egy más mel lett élés fon tos sá -
gá ra kí ván ják fel hív ni a fi gyel met. 

A Du na, amely Eu ró pa má so dik
leg hosszabb fo lyó ja, tíz or szá gon ha -
lad át, víz gyűj tő te rü le te pe dig to váb -
bi hét or szá got érint. A tör té ne lem fo -
lya mán szá mos el len sé ges ke dés, harc
dúlt a part jai men tén. A Du na men ti
evan gé li kus egy há zak kö zül most
ha tan (Würt tem berg, Ba jor or szág,

Auszt ria, Szlo vá kia, Ma gyar or szág és
Ro má nia evan gé li kus egy há zai) össze -
fog tak, hogy más pél dát mu tas sa nak.
A prog ram so ro zat cél ja, hogy be bi -
zo nyít sa: el le het fo gad ni egy mást a
krisz tu si sze re tet tel, meg te remt he tő
az „erő szak men tes ség kul tú rá ja”. 

Ez utób bi ki fe je zés – az erő szak -
men tes ség kul tú rá ja – so kak nak is -
me rő sen cseng het. Az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa (EVT) 2000-ben hir det -
te meg, hogy a kö vet ke ző év ti zed ben
min dent meg tesz az erő szak le küz -
dé se ér de ké ben. A kü lön bö ző fe le ke -
ze tek szer te a vi lág ban szá mos ren -
dez vénnyel, fi gye lem fel kel tő meg -
moz du lás sal igye kez tek mun kál kod -
ni e cél ér de ké ben, hogy a la kott föld
va ló ban a bé kes ség he lye le hes sen,
ahol min den em ber meg ta pasz tal hat -
ja, hogy fé lel mek nél kül, biz ton ság -
ban, el fo ga dott ság ban él het. 

Az EVT ál tal meg hir de tett év ti zed
a vé gé hez kö ze le dik. A ke resz té nyek
kül de té se azon ban – hogy tud ni il lik
a bé kél te tés esz kö zei le gye nek – nem
szű nik meg. A 2010. szep tem ber 5-én

Ulm ból in du ló, ma gya rul Bé ke hul lá -
mok a Du nán el ne ve zé sű prog ram -
so ro zat ezt akar ja tu da to sí ta ni min -
den hí vő em ber ben.

A bé ke te rem tés ál lan dó fel ada -
tunk ma rad, a köz vet len kör nye ze -
tünk ben, a csa lád ban ugyan úgy, mint
tá gabb kö zös sé ge ink ben, a tár sa da -
lom ban. Aho gyan a Du nán is le szo -
kott vo nul ni egy-egy ár hul lám, egy
esz ten dőn át úgy ad ják át egy más nak
a szom szé dos evan gé li kus egy há zak
a „sta fé ta bo tot”, hogy is ten tisz te le ti al -
kal ma kon, gyü le ke ze ti ren dez vé nye -
ken hív ják fel a fi gyel met e kül de tés
fon tos sá gá ra. 

A prog ram so ro zat el in dí tói Pál
so rá ra utal tak: „…ne künk ad ta a bé -
kél te tés szol gá la tát.” (2Kor 5,18) 

Ma gyar or szág ra a bé ke hul lám
2011 áp ri li sá ban ér ke zik. Az idő -
pont hoz kö ze led ve rész le te sebb is -
mer te tőt is ol vas ha tunk majd a prog -
ram so ro zat ról. Most csu pán az el ne -
ve zést íz lel ges sük: Du na-(bé ke)hul -
lám (Do nau-Frie dens wel le).

g B. Pin tér Már ta

Du nai bé ke hul lá mok

Szokolay Sándor
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A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap
má so dik kedd jén, leg kö ze lebb május
11-én Ta izé-ima és ének együtt lét
lesz. Min den al ka lom mal van ige hir -
de tés is. In for má ció: http://gyer tya -
feny.lu the ran.hu.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let (EK ME) leg kö ze leb bi kül misszi -
ói est jén Csep re gi Sá ra böl csész az in -
di ai val lá sok ról, va la mint in di ai út ja
so rán szer zett ta pasz ta la ta i ról tart ve -
tí tett ké pes be szá mo lót. Idő pont:
má jus 17., hét fő 17.30. Hely szín: az or -
szá gos iro da föld szin ti elő adó ter me
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vár az EK ME
ve ze tő sé ge.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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11.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
19.00 / Du na Tv
Lá za dó Rek vi em –
Ver di Tere zin ben (ma gyar
kon cert film) (120')
A ná ci Né met or szág ál tal
meg szállt Cseh or szág ban,
Te re zin ben hoz ták lét re azt a
kon cent rá ci ós tá bort, ame -
lyet mint egy ki ra kat ként mu -
to gat tak a vi lág fe lé. Az oda
hur colt em be rek, ami kor le -
he tő sé gük volt, szín da ra bo -
kat, ze ne mű ve ket ad tak elő.
1943–44-ben össze sen ti zen -
hat al ka lom mal ad ták elő a
te re zi ni get tó ban Ver di Rek -
vi em jét a tá bor ba de por tált
mű vé szek. A kar mes ter, Ra -
fa el Scha ech ter és a mű vé -
szek több sé ge Ausch witz ban,
gáz kam rá ban vé gez te.

HÉTFŐ

5.55 / Du na II. Au to nó mia
Gyön gyök kel gyö ke rez tél
Mold vai ar cha i kus né pi
imád sá gok
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
12.05 / Bar tók rá dió
A Ko dály vo nós né gyes Schu -
mann-hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház félórá ja
14.05 / m2
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin) (25')
19.55 / Bar tók rá dió
Je an-Pier re Ram pal (fu vo la)
és a Liszt Fe renc Ka ma ra ze -
ne kar hang ver se nye
20.00 / Du na Tv
So ha or szág (ame ri kai
filmdrá ma, 2005) (99')

KEDD

9.10 / Du na Tv
Ma gyar el sők. Az el ső ma -
gyar sakk mes ter és sakk-kör
12.05 / Bar tók rá dió
Fe lejt he tet len hang ver se nyek
az MR ar chí vu má ból
13.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár. Krú dy
Gyu la: Így élünk Óbu dán
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Mi től szép a szép?
16.15 / PAX
Ami tő lünk te lik
Pin tér Bé la kon cert je
21.25 / TV2
Gla di á tor (ame ri kai–an gol
tör té nel mi ka land film, 2000)
(139')
1.30 / TV2
Kis vil ma – az utol só nap ló
(ma gyar–len gyel–né met film -
drá ma, 1999) (115')

SZERDA

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Hen ry Du
Mont: Ba bi lon vi ze i nél – 136.
zsol tár
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.25 / RTL Klub
Túl élők há za (an gol–olasz
film drá ma, 2003) (98')
19.30 / PAX
Pi lá tus
Re mé nyik Sán dor Pi lá tus cí -
mű ver sé nek ze nés fel dol go -
zá sa a Po é zis együt tes elő -
adá sá ban
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
20.00 / Du na Tv
Visz lát, Baj nok!
(ame ri kai film drá ma, 2007)
(111')

CSÜTÖRTÖK

12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo. Ben ne: Bach: g-
moll fan tá zia és fú ga BWV. 543.
12.45 / PAX
Ifi ca fe – ká vé ház a vá ros
szélén (kon cert film)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Fe lix
Men dels sohn Bart holdy
Ka ma ra ze né től az ora tó ri u -
mig
16.45 / Má ria Rá dió
Hit vé dő
Győ ri Ta más evan gé li kus,
Bacs kai Bá lint re for má tus lel -
kész és Ipoly atya hit vé del mi
mű so ra
19.54 / Kos suth rá dió
Mu ci. Gár do nyi Gé za me sé -
jét Bé res Ilo na mond ja el
20.00 / Du na Tv
Tol va jok her ce ge
(lu xem bur gi–an gol–né met
ka land film, 2006) (98')

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.00 / Vi a sat His to ry
A kö zép ko ri gon dol ko dás
(an gol do ku men tum film-
soro zat, 2008) (60')
Hit
13.11 / Bar tók rá dió
Hang ver seny Cso ó ri Sán dor
tisz te le té re
(De ák té ri evan gé li kus
templom, 2010. feb ru ár 27.)
14.50 / Du na Tv
Tokaj szőlővesszein…
(magyar ismeretterjesztő
film)
16.40 / Du na Tv
Be ava tás
A föl tá ma dás és a tu do mány
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
21.30 / m1
A lány és a far ka sok (fran cia
film drá ma, 2008) (106')

SZOMBAT

7.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.00 / m2
Mi ért? 1945. áp ri lis 4–13.:
Fel sza ba dí tás? Meg sza ba dí -
tás? Meg szál lás?
10.50 / Du na II. Au to nó mia
Sché ner Mi hály mű he lyé ben
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (25')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Do rosz lói em lé kek
13.00 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
13.29 / Bar tók rá dió
And rea Mar con ját szik az
ans ba chi St. Gum ber tus-
temp lom or go ná ján
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után. Elek Ist ván be szél ge -
tő tár sa Szű rös Má tyás

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
9.05 / Kos suth rá dió
Anya nyel ve – ma gyar
A kül ho ni ma gya rok élet -
hely ze te
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
14.20 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Kán tor és gyü le ke zet
15.55 / m2
ARC po é ti ka
Lo vász Irén éne kes
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
17.40 / m1
Magyarország története
A Horthy-korszak
22.25 / Du na Tv
Tran syl va nia (fran cia
filmdrá ma, 2006) (98')
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Va sár nap
Az az üze net, ame lyet kez det től fog va hal lot ta tok, hogy sze res sük egy mást. Aki
gyű lö li a test vé rét, az em ber gyil kos. 1Jn 3,11.15 (2Móz 20,13; Jn 16,23b–28/29–
32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 95) A Szent írás két em ber kap cso la tá ban nem be -
szél az arany kö zép út ról, az „él ni és él ni hagy ni” el vé ről, a kö zöm bös ség ről.
Két le he tő sé get vil lant fel: sze re tet vagy gyű lö let, élet vagy ha lál. A ket tő kö -
zött ott tá tong az az át hi dal ha tat la nul mély nek tű nő sza ka dék, ame lyen em -
ber sa ját ere jé ből még nem kelt át so ha. Jé zus Krisz tus hi dat vert a mély ség
fö lé, és át visz a túl só part ra – ha lál ból élet re, a gyű lö let ből a sze re tet re.

Hét fő
Az em ber nek az ér tel me ter ve li ki út ját, de az Úr irá nyít ja já rá sát. Péld 16,9
(Jn 3,27;1Kir 3,5–15; Zsid 4,1–13) „Em ber ter vez, Is ten vé gez” – köz hely sze rű -
en és re zig nál tan mon do gat ják ezt az em be rek, ami kor va la ki idő előtt halt meg,
vagy egy jó terv ku darc ba ful ladt. Mint ha Is ten va la mi koz mi kus ün nep ron -
tó len ne, aki meg hi ú sít ja mind azt a jót, amit az em be rek ki ter vel tek. Is ten igé -
je ép pen az el len ke ző jé re akar rá mu tat ni. Az em ber ere den dő en bű nös, és szán -
dé kai köz vet le nül vagy köz vet ve ön ző és go nosz cé lo kat szol gál nak, de az Úr -
nak van egy sok kal na gyobb, át fo gó ter ve, amellyel az üd vös ség irá nyá ba kor -
má nyoz za a vi lá got. En nek a terv nek mi is a ré szei va gyunk – há la Is ten nek!

Kedd
Jé zus így szólt ta nít vá nya i hoz: „Nek tek meg ada tott, hogy ért sé tek az Is ten or -
szá ga tit ka it.” Lk 8,10 (Ézs 50,4b; 2Móz 17,8–13; Zsid 4,14–5,10) A ta nít vány -
ság nem ke ve seb bet je lent, mint hogy be te kin tést nyer he tünk a leg na gyobb
ti tok ba, Is ten rej té lyes ter vé be. Vá laszt ka punk ar ra a leg ne he zebb kér dés -
re, hogy mi cél ból is élünk a föl dön. Jé zus élete és ta ní tá sai meg je lö lik előt -
tünk azt az utat, ame lyet a föld leg több la kó ja hasz ta la nul ke res. Sö tét val -
lá si prak ti kák, élet re szó ló fo ga dal mak, ön sa nyar ga tá sok és vé res ri tu á lék jel -
lem zik azo kat az erő fe szí té se ket, ame lyek kel más vi lág val lá sok hí vei el akar -
ják ér ni az üd vös sé get. Jé zus Krisz tus ál tal Is ten meg mu tat ta vég te len sze -
re te tét: in gyen, ke gye lem ből ajánl ja fel ne künk az örök éle tet.

Szer da
Bár csak az Úr egész né pe pró fé ta vol na, és ne kik is ad ná lel két az Úr! 4Móz
11,29 (Róm 12,4–5; Lk 11,1–4; Zsid 5,11–6,8) Az Úr pa ran csá ra Mó zes ki vá -
lasz tott a pusz tá ban ván dor ló nép kö zül het ven vént, hogy ve le osz toz za nak
a ve ze tés ter he i ben, és Is ten aka ra tát köz ve tít sék. De Is ten a ki vá lasz tot ta -
kon kí vül még má sik ket tő nek, El dád nak és Mé dád nak is meg ad ta a Szent -
lé lek aján dé kát, így azok is pró fé tál ni kezd tek a tá bor ban. Jó zsué meg akar -
ta til ta ni ne kik a szol gá la tot. Er re hang zik fel Mó zes só haj tá sa: bár csak min -
den ki meg kap ná a pró fé tá lás Lel két! Is ten Lel ké nek ma sem le het ha tá ro kat
szab ni. Hi szem, hogy a ke resz tény gyü le ke ze tek ben is szám ta lan lel ki aján -
dék rej lik – saj nos több nyi re ki ak ná zat la nul. A leg több he lyen ugyan is még
min dig úgy te kin te nek a lel ké szek re (és ta lán a lel ké szek ön ma guk ra is), mint
ma gá nyos har co sok ra, akik mai Mó ze sek ként egye dül hor doz zák a szol gá -
lat min den ter hét. Pe dig tu dom, hogy kö zös sé ge ink ben van nak, akik meg -
kap ták a ta ní tás, a be teg lá to ga tás, a lel ki gon do zás vagy a bi zony ság té tel aján -
dé kát, de a töb bi ek el né mít ják őket.

Csü tör tök 
Mert nem örök ké per lek, és nem vég nél kül ha rag szom – így szól az Úr. Ézs 57,16
(Róm 8,34; Lk 24,/44–49/50–53; Ap Csel 1,3–4/5–7/8–11; Zsolt 68,1–21) A pró -
fé ta bi zony sá got tesz ar ról a kö nyö rü lő Is ten ről, akit még nem is mer he tett úgy,
ahogy Jé zus Krisz tus ban meg is mer tet te (ki nyi lat koz tat ta) ma gát, és sze re te tét
és ke gyel mét sem fog hat ta fel a ma ga tel jes sé gé ben, ahogy Jé zus Krisz tus ban tes -
tet öl tött. Mert ő el hoz ta a sza ba du lást – min den em be ri kép ze le tet fe lül mú ló
mó don – nem csak Iz ra el né pé nek, de az egész em be ri ség nek. Az övé az egyet -
len név az ég alatt, amely ben üd vös sé günk van. Fö lös le ges más fe lé ke res gél nünk.

Pén tek
Vesz te ge tés re szánt aján dé kot ne fo gadj el, mert az ilyen aján dék vak ká te -
szi a vi lá go san lá tó kat, és az igaz be szé det is el csa var ja. 2Móz 23,8 (1Jn 4,16;
Jn 18,33–38; Zsid 6,9–20) Az el múlt évek, év ti ze dek szo mo rú ta pasz ta la -
ta, hogy or szá gunk ban sok min den ki meg vá sá rol ha tó. De – bár mennyi re
jóles ne is – ezt az ősi in tel met nem al kal maz hat juk pusz tán ko runk ha tal -
ma sa i ra. Min den em ber hez szól, hi szen mind nyá jan fe le lős sé get hor do zunk,
dön té se ink kel egy más sor sát be fo lyá sol juk. Az ige fi gyel mez tet: ne a sa ját
hasz nun kat vagy az em be rek tet szé sét ke res sük, ha nem kér jük Is ten böl -
cses sé gét és ve ze té sét a min den nap ja ink ra.

Szom bat
Ő az Úr. Te gye azt, amit jó nak lát. 1Sám 3,18 (Jn 6,40; Ef 6,18–20/21–22/23–
24; Zsid 7,1–10) Éli fő pap ezek kel a re zig nált sza vak kal nyug táz ta Is ten üze -
ne tét, ame lyet az if jú Sá mu el tol má csolt fe lé je. Ne ki és fi a i nak bűn hőd niük
kell majd az el kö ve tett vissza élé se kért. Ke se rű en, de még is el fo gad ja Is ten
aka ra tát, mert tud ja, hogy az ő dön té sei szen tek és min den kor jók. Ne künk
is Jé zus ke reszt jé re né ző hit tel kell Is ten ke zé ből min dent el fo gad nunk, ami -
kor pél dá ul a be teg ség, a gyász vagy a ma gány sö tét ár nyé ka ve tül éle tünk -
re. „Mit Is ten tesz, mind jó ne kem, és bölcs min den vég zé se.” Ez le gyen a mai
na punk (akár egész éle tünk) mot tó ja.

g Sá ghy Ba lázs

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

APRÓHIRDETÉS

A fe hér vár csur gói gyü le ke zet al bér -
lőt ke res két szo bás la ká sá ba 20 000
fo rint + re zsikölt ség gel. Lel ké szi
aján ló le vél szük sé ges. Ér dek lőd ni:
22/506-677.
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