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„Az Evan gé li kus Élet 2010. má jus 9-i és
30-i szá má ban már meg je lent Mó zes el -
ső köny vé nek el ső és második rész le te.
A most kéz ben tar tott szö veg zárja a
könyvet.”

Revíziós próbakiadás f 7–10. oldal

„Te gyük sze re tő egy ház zá evan gé li kus
egy há zun kat, hogy új ra büsz kén vál lal -
juk, és irigy ked ve mond has sák megint a
ba rá ta im: de jó ne ked, hogy ilyen kö zös -
ség be tar to zol!”

EvÉl&levelek f 6. oldal

A sofőr keresztje f 13. oldal
Angliából jöttem f 5. oldal
Célegyenesben a középkezdéshez f 15. oldal
Gömbölyű reménység f 3. oldal
Ima Trianon évfordulóján f 11. oldal
Valóban felcserélődtek a hartai szobrok? f 15. oldal

„A mos ta ni ár víz al kal mat ad ar ra, hogy fel -
hív juk er re a fi gyel met, il let ve hogy meg mu -
tas suk: az evan gé li kus gyü le ke ze tek és az egy -
ház ta gok akar nak és tud nak is ten ni a rá szo -
ru lók meg se gí té se ér de ké ben.”

„Árvízoldal” f 4. oldal

Szent há rom ság ün ne pe után va -
gyunk, teo ló gi ai, egy há zi ér te lem ben
mint ha ese mény te le nek ké vál ná nak
az ok tó ber vé gi re for má ci ói ün ne pig
a va sár na pok. (Nem mint ha a re for -
má ci ót nagy né pi lel ke se dés sel ün ne -
pel nénk meg, hisz in kább csak a ha -
gyo mány iránt fo gé kony lel ké szek,
eset leg hit test vé rek szor gal maz zák,
hogy leg alább éven te egy szer em le -
ges sük Lu thert és a re for má to ro kat.
A ha lot tak nap ja el nyom min dent.)
Meg volt a pün kösd ün ne pe, he lyet
ad tunk a Szent há rom ság meg ün -
nep lé sé nek is, és jön nek a szür ke nyá -
ri va sár na pok, egy be foly va, rit mus -
ta la nul. 

Mint ha fur csa, kü lön le ges hely zet -
be ke rül tünk vol na. Mint ha vissza -
süp ped tünk vol na a hús vét utá ni, de
pün kösd előt ti ál la pot ba, csak köz ben
meg fo gal maz tunk egy szent há rom -
sá gi el mé le tet a fe hér ol tár te rí tő
mel lett. 

Kü lön le ges lel ki hely zet ben va -
gyunk, és le ron gyo ló dott, fo gyat ko -
zó gyü le ke ze te ink anya gi gon dok kal
is küsz köd nek. Be áz nak épü le te -
ink,  pe reg a va ko lat, üre sek a temp -
lo mok, s gaz ve ri fel a temp lom ker -
tet. Bár a hús vét ról tu dunk, pün kösd
va sár nap ján is együtt vol tunk, de
nem tör tént sem mi. Ott vol tunk, ha -
za men tünk.

Mint ha az el ső ta nít vá nyok kü lön -
le ges hely ze té ben len nénk: Jé zus
már menny be ment, de a Szent lé lek
még nem áradt ki az éle tük be. Ebben
az állapotukban tehetetlen, hallgatag
és passzív tanítványok csapatát lát -
juk. Saj ná la tos vagy sem, ilyen hely -
zet ben van ma nap ság ke resz tény sé -
günk nagy ré sze. Jé zust már nem lát -
juk, a Lé lek még nem jött el, ma gunk
sem ért jük, mit is ke re sünk itt vagy
a temp lom ban. Ez egy köz tes ál la pot.
Jé zus tá vol – Lé lek még nincs. Így ál -
lunk. S er re a köz tes ál la pot ra is me -
rős a re ak ció. 

Az el ső: mind Jé zust, mind a Lel -
ket pó tol juk – in téz ménnyel, szer ve -
zet tel, hi e rar chi á val. Az egy ház alá-
s fö lé ren delt sé gi vi szo nya i val. Van
egy szent hi e rar chia, és azt mond juk
(Jé zus és a Lé lek nél kül), hogy en nek
a szent in téz mény nek, en nek a szent
hi e rar chi á nak kell en ge del mes ked -
ni. Nem a hit a dön tő, ha nem az en -
ge del mes ség: amit az egy ház mond,
azt be kell tar ta ni. Böj tök, imák, ál -
do za tok, adók, za rán dok lat – van nak
szent tör vé nyek. Jé zust nem lát juk,
Lé lek még nincs, de tesszük azt,
amit a szent ek lé zsia mond. Is mer -
jük ezt az in téz mé nye sí tett meg ol -
dást. Jé zust is, a Lel ket is pó tol ja szá -
munk ra a pap…

Más részt mind Jé zust, mind a Lel -
ket pó tol juk – ra jon gás sal. Az em be -
ri lé lek ugyan is vég te le nül jól ma ni -
pu lál ha tó, hec cel he tő, hip no ti zál -
ha tó, her gel he tő. Jé zus nem lát ha tó,
a Szent lé lek még nem jött el, de az

em be ri lel ket na gyon jól fel le het hec -
cel ni ze né vel, lel ki fo gá sok kal, re to -
ri ká val. Bár mit be le het dob ni. Ha
nem lát ha tó már Jé zus, ha még nincs
Lé lek, ak kor fel le het hec cel ni ön ma -
gun kat, az em be ri lé lek nél el le het ér -
ni az eksz tá zist, és az eksz tá zis to váb -
bi lel ke ket ké pes eksz tá zis ba hoz ni.
S van bi zser gés, rán ga tó zás, has ra és
ha nyatt esés… Jé zus nél kül, Lé lek nél -
kül – kor lát la nul ma ni pu lál ha tó az
em be ri lé lek. Eb ből lesz a ra jon gás,
s lesz nek nagy lel ki szto rik, akár
gyó gyu lá sok is, mert ilyen misz té ri -
um az em be ri lé lek, er re néz ve is igaz
a 8. zsol tár, hogy Is ten alig tet te ki -
seb bé az em bert ma gá nál. Van nak,
akik azt hi szik, hogy a Szent lé lek így
mű kö dik, pe dig csak a sa ját ti tok za -
tos, fel hec celt bel ső vi lág jött láz ba,
láng ba, és nem a Lé lek. Mert az
em be ri lé lek el ké pesz tő en ma ni pu -
lál ha tó. 

Hol van eb ben a hely zet ben az
evan gé li kus ság? Hát ez az: se hol! Te -
kin té lyes in téz mé nyi va ló sá ga nincs,
püs pö kö ket, lel ké sze ket le le het szól -
ni; sen ki nek sem jut na eszé be a hí -
res haj da ni té tel, hogy az egy há zon
kí vül nincs üd vös ség. De sa ját hí vei
lel két sem tud ja fel hec cel ni, hi szen
nincs unal ma sabb, mint a va sár na -
pi pré di ká ció. Hi á ba igyek szik sze -
ren csét len lel kész, nem tud töb bet,
mert nincs Lé lek, csak okos ko dás.
Nem cso da, hogy az evan gé li ku sok
az in téz mény től nem vár nak sem mit,
a pré di ká ci ó ra pe dig nincs re a gá lás.
Mert Jé zust már nem lát juk, a Lé lek
még nem jött el. Vagy új ra nem jött
el. Csak ál tat juk ma gun kat, és ma -
gunk igyek szünk fe szí te ni a vi tor lá -
kat és fúj ni a sze let. Azt meg fúj hat -
juk. Ma rad a szi lárd evan gé li kus
kö zöm bös ség.

Pe dig van egy pont, amellyel szem -
be sül nünk kell: és ez cá fol ja a sült ga -
lamb-teo ló gi át. Ar ra utal, hogy még -
is csak ne künk kel le ne lép nünk. 

Jé zus egy szer így szólt: „Ha tá roz -
zá tok el szí ve tek ben…” Az az hoz za -
tok ti egy bel ső dön tést a szí ve tek -
ben, hogy ké szek vagy tok fo gad ni a
Szent lel ket. Ha tá roz zá tok el, hogy
hall gat tok rám – mond ja Jé zus. Ne
in téz mény be me ne kül je tek, ne ön -
ma ga to kat lel ke sít sé tek, ha nem
hall gas sa tok rám. Mert „én adok
nek tek szá jat és böl cses sé get, amely -
nek nem tud el len áll ni vagy el le ne
mon da ni egyet len el len fe le tek sem”.
Ki szol gál tat hat nak ti te ket bár ki -
nek, gyű löl het nek is ti te ket, de
egyet len haj szá la tok sem ve szik el
a fe je tek ről. Áll ha ta tos ság ra van
szük sé ge tek. 

Nincs mel lé be szé lés: bel ső dön tés
nél kül, szív ben ho zott dön tés nél kül
nem úsz hat juk meg! Vagy ma ra -
dunk to vább ra is a sen ki föld jén,
mint a se ho va ta núi, csak val lá sos
máz zal.

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

Va sár na pok ün nep nél kül?
g Ri bár Já nos 

Em bert és hi tet pró bá ló idő szak ban,
a for ra da lom le ve ré sét kö ve tő esz ten -
dő ben, da col va meg fé lem lí tés sel,

gán csos ko dó hi va ta los egy ház ve ze tés -
sel kezd te épí te ni temp lo mát a mén -
fő csa na ki gyü le ke zet, még pe dig az

alap kő le té te lé vel. A tény le ges temp -
lom épí tés az után kez dő dött, mi u -
tán La borczi Zol tán lel kész Nagy ba -
rá ti ra ke rült. Az el ső ka pa vá gás sal Tú -
róczy Zol tán in dí tot ta el az épít ke zést
1957. már ci us 17-én. A temp lom há -
rom év vel ké sőbb ké szült el, fel szen -
te lé se 1960. jú ni us 12-én volt.

A ju bi le u mi ün nep ség tisz te le té re
a gyü le ke zet fel újí tot ta – Győr vá ros
és a Győr-Mo so ni Egy ház me gye
anya gi tá mo ga tá sá val, il let ve a gyü -
le ke ze ti ta gok hoz zá já ru lá sá val – a
temp lom kül ső hom lok za tát.

Temp lom szen te lé si em lék ün nep
b A Győr-Mén fő csa na ki Evan gé li kus Egy ház köz ség há la adó is ten tisz -

te le ten em lé ke zett meg temp lo ma fel szen te lé sé nek öt ve ne dik év for -
du ló já ról. Az el múlt va sár nap tar tott ün ne pi al kal mon – ame lyen részt
vett a gyü le ke zet temp lom épí tő lel ké szé nek, La borczi Zol tán nak az
öz ve gye és csa lád ja is – Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi ai szol gá -
lat ban Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe re se vett részt.
A ju bi le u mi al ka lom ra egy fü ze tet is ki adott a gyü le ke zet, amely sze -
mel vé nyek se gít sé gé vel mu tat ja be az egy ház köz ség tör té ne tét.

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött he lyez ték
el az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat új
épü le té nek alap kö vét jú ni us 13-án
Szar va son. A be ru há zást kö zel 95
mil lió fo rint egy sze ri, vissza nem té -
rí ten dő eu ró pai uni ós tá mo ga tás te -
szi le he tő vé; az ön erő biz to sí tá sá hoz
a sze re tet szol gá lat a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház tól ka pott je len -
tős se gít sé get. 

A fej lesz tés ered mé nye ként bő vül -
het nek az in téz mény ál tal nyúj tott el -
lá tá sok. A ter vek sze rint a lét re ho zan -
dó köz pont ban új szol gál ta tás ként je -
le nik meg a csa lád se gí tés, a jel ző rend -
sze res há zi se gít ség nyúj tás, a fo gya -
ték kal élők nap pa li el lá tá sa, va la -
mint az ut cai szo ci á lis mun ka. He lyet
kap az új épü let ben egy in gye ne sen
hasz nál ha tó szo ci á lis mo so da, va la -
mint új iro dá kat, ki szol gá ló- és kö -
zös sé gi he lyi sé ge ket is ki ala kí ta nak. 

Az alap kő le té te len részt vett Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke,
Ri bár Já nos es pe res, Lá zár Zsolt és
Hor váth Z. Oli vér he lyi lel kész, Zá -

to nyi Já nos, az új temp lo mi egy ház -
köz ség lel ké sze, dr. Me kis Vik tó ria,
egy há zunk or szá gos iro dá já nak igaz -
ga tó he lyet te se, Mi halecz né Ko vács
Má ria, a Kö rös-szö gi Kis tér ség
Több cé lú Tár su lás ve ze tő je és Ba bák
Mi hály szar va si pol gár mes ter is. Az
alap kő be he lye zett ur ná ba be le tet ték
az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat dol -

go zó i nak lis tá ját – amely a be ru há -
zás nak kö szön he tő en ki lenc fő vel
gya ra pod ni fog –, az ótemp lo mi
gyü le ke zet pres bi té ri u má nak a név -
so rát, to váb bá az Evan gé li kus Élet ben,
il let ve a Bé kés Me gyei Hír lap ban a be -
ru há zás ról meg je lent hí re ket, va la -
mint az in téz mény ala pí tó ok ira tát is.

g Ba bák Zol tán fel vé te le

Sze re tet szol gá la ti köz pont épül

Kan tá ta est tel zá rult a 21. Bach-hét a fő vá ro si De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. A jú ni us 6. és 13. kö zött meg ren -
de zett, nagy si ke rű kon cert so ro zat ke re té ben idén is volt kó rus hang ver seny, ka ma ra-, or go na- és he ge dű est. A hét
le zá rá sa ként a nagy szá mú kö zön ség két Bach-kan tá tát hall gat ha tott meg Zá do ri Má ria, Gé mes Ka ta lin, Me gye si
Zol tán és Orendt Gyu la éne ke sek tol má cso lá sá ban, or go nán ját szott Me kis Pé ter. Köz re mű kö dött a Ma gyar Örök -
ség Díj jal ki tün te tett Lu the rá nia ének kar és a Wei ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok, a Bach-hét mű vé sze ti ve ze tő -
jé nek, dr. Kamp Sa la mon nak a ve zény le té vel.

f Folytatás a 3. oldalon
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SE MPER REFOR M ANDA

„Ezen a nyilvános, mindennapi és
kö te lező gyónáson kívül van még az
a tit kos gyónás, amely testvér előtt,
négy szemközt történik. Ez arra való,
hogy ha különösen terhel és kísért
min ket valami, ha rágódunk rajta,
de nem tudunk megnyugodni, és hi -
tün ket sem érezzük elég erősnek,
akkor el panaszolhatjuk ezt egyik
test vé rünk nek, hogy tanácsot, vi -
gasz ta lást és erőt kapjunk, amikor
és ahányszor akar juk. Ez ugyanis
nincs úgy pa rancs ba foglalva, mint a
másik kettő, ha nem mindenkinek
tetszésére van bízva, hogy éljen vele,
ha rászorul. En nek eredete és ren del -
te té se pedig az, hogy maga Krisztus
adta keresz  tyé nyei szájába a fel-
oldozást, és megpa ran csolta, hogy
fel oldozzanak min ket bűneinkből
(Mt 18,15–19). Ha tehát valakinek
szívét nyomja a bűne, és vi gasz ta lás -
ra sóvárog, annak biztos me nedéke
van itt, mert megtalálja Isten igéjét,
és azt hallja, hogy Isten őt ember
szolgálatával feloldozza és fel menti
bűneitől.”

d Luther Márton: Nagy káté
(Prőhle Károly fordítása)

b Nem is le het ne meg fe le lőbb éne -
ket vá lasz ta ni er re a hét re, mint az
El té ved tem, mint juh (EÉ 422)
kez de tűt. Szo ro san kap cso ló dik az
óegy há zi evan gé li um hoz – az el -
ve szett juh pél dá za tához (Lk 15,1–
10) – és az ezt to vább gon do ló, vi -
gasz ta ló he ti igé hez: „Az Em ber -
fia azért jött, hogy meg ke res se és
meg tart sa az el ve szet tet.” (Lk 19,10)

A vers gyü le ke ze ti ének köl té sze tünk
egyik ki emel ke dő gyűj te mé nyé ben,
a Zen ge de ző mennyi kar el ső, még 17.
szá za di ki adá sá ban je lent meg (175–
177.). Az ere de ti ver zió ki lenc vers -
szak ra ter jed; rí me lé se nem, de 6, 6,
7 osz tá sú, 19 szó ta gos so rai em lé kez -
tet nek a Ba las si-stró fá ra.

A vers sza kok pa ra frá zis sze rű en
bon ta nak ki egy-egy bib li ai gon do la -
tot, tör té ne tet: az el té vedt juh és a
nyáj hoz tar to zás; „az aj tó előtt ál lok
és zör ge tek”; pár hu zam Pé ter apos -
tol bű nös sé gé vel; a ká na á ni asszony
hi te le á nya meg gyó gyí tá sá ban; Krisz -
tus bű nö ket el tör lő ke reszt ha lá la;
mus tár mag nyi hit és igaz hit ben ne -
ve lés; Is ten utá ni vá gya ko zás itt a föl -
dön és a mennyek ben. A mon da ni -
va ló el mé lyí té sét szol gál ja, hogy a
stró fák el ső két kis so ra min dig azo -
nos. Mos ta ni éne kes köny vünk – a re -
for má tus éne kes könyv vel (RÉ 215)
nagy részt meg egye ző, a Ba las si-stró -
fá hoz kö ze lebb ál ló met ru mú, át dol -
go zott vál to zat ban – hat vers sza kot
kö zöl a köl te mény ből (1–3., 7–9.).

Az ének moll-pent ac hord dal la ma
egy 18. szá zad vé gi, po zso nyi ko rál -
könyv ből is mert, de stí lu sa alap ján jó -
val ko ráb bi: 16. szá za di his tó ri ás
éne ke ink kel ro kon. Az el ső nagy
dal lam sor meg is mét lő dik, így lesz al -
kal mas a két ze nei sor a tel jes stró fa
hor do zá sá ra. A ze nei mo tí vu mok
ha son ló sá ga, il let ve azo nos sá ga –
a, av, b, c, cv, b – hoz za lét re a vers -
szak szi lárd fel épí té sét.

A dal lam mé lyebb be ágya zó dá sát
se gít he ti, hogy a Gyü le ke ze ti li tur gi -
kus könyv egyik, ré gi ma gyar dal la mo -
kat fel hasz ná ló ének vers cik lu sa
(GyLK 621) Ag nus Dei-ének ként al -
kal maz za, a Ke gyes Jé zus, halld meg
kez de tű vers 5–6. vers sza ká nak össze -
vont szö ve gé vel (ZMK 210–212.).

g Ecse di Zsu zsa

Jól em lék szem azok ra az ér zé sek re,
ami kor az éne kes köny vün ket la poz -
gat va elő ször ta lál koz tam Lu ther nak
az imád ság ról meg fo gal ma zott rö vid
gon do la tá val: „Ha az idő és a hely
meg en ge di, min den imád sá gom ban
négy csok rot kö tök. Elő ször is ta ní -
tás nak te kin tem az imád sá got, és
meg vizs gá lom, hogy mit kí ván tő lem
a mi Urunk. Az után há la adás sá for -
má lom, har mad szor bűn val lás sá,
ne gyed szer ké rés sé.” (EÉ 683. ol dal) 

Ak kor ta lál koz tam elő ször ezek kel
a so rok kal, ami kor az imád sá ga im
még ki zá ró lag ké ré sek ből áll tak.
Nem na gyon volt ben nük há la adás
vagy bűn val lás… Csak a ké ré sek kel
fog lal koz tam. Az én ké ré se im mel.
Utó lag há la adás sal gon do lok ar ra,

hogy Is ten eze ket sok szor fi gyel men
kí vül hagy ta. Ezek el ső sor ban az én
vá gya im ból szár maz tak, és nem az Is -
ten nel va ló ben ső sé ges be szél ge tés -
ből, amely ben a ta ní tá son, a bűn val -
lá son és a há la adá son ke resz tül el jut -
hat tam vol na azok hoz a ké ré sek -
hez, ame lyek kel Is ten aján dé koz
meg: er re van iga zán szük sé ged, ez
tölt se be a szí ve det, ezt fo gal mazd
meg…

Hosszú ide ig tar tott, amíg azt is
meg ér tet tem, mi ként vál hat az imád -
ság ta ní tás sá. Se hogy sem állt össze,
ho gyan je lent het ta ní tást szá mom ra
az én sza ba don mon dott imád sá gom.
Az tán eszem be ju tott, hogy Lu ther
ko rá ban a kö tött imád sá gok nak,
min de nek előtt a zsol tá rok nak na -
gyobb je len tő sé gük volt az egyé ni ke -
gyes ség gya kor lá sá ban. Az óta ma gam
is szí ve sen ve szem elő a zsol tá ro kat,
és igyek szem ta ní tás ként ol vas ni
őket: mi az, ami meg érint, és mit kí -
ván tő lem a mi Urunk.

Ezt a gya kor la tot szok tam al kal -
maz ni éne ke ink nél is. El ol va som
őket, és ha csa lád tag ja im kel lő tá vol -
ság ban van nak, el is ének lem. Bi zony
rit kán for dul elő, hogy egy-egy ének
ré gi es kép vi lá gá val tel jes egé szé ben
meg ra gad. De min dig van egy sor,
egy kép vagy a so rok mö gött meg ele -

ve ne dő han gu lat, amely meg érint
és to vább visz.

Ki je lölt éne kün ket is több ször el -
ol vas tam, el is éne kel tem. De min den
egyes al ka lom mal „le ra gad tam” az el -
ső vers szak nál: „El té ved tem, mint
juh, / El té ved tem, mint juh / A bű -
nö sök út já ra. / Ó, se gíts, Jé zu som, /
Őri ző pász to rom, / Hogy ne jus sak
rom lás ra! / Te ad tál drá ga vért / El -
ve szett ju ho kért. / Vi selj gon dot a
nyáj ra!” 

Az ének szer ző je Jé zust szó lít ja
meg szo rult hely ze té ben. Tri vi á lis nak
hang zik ez a meg ál la pí tás. Még sem
az. „Tit kos bű nök kel és nyil ván le vők -
kel” – ahogy a szer ző ír ja – leg több -
ször ma gunk ra ma ra dunk. Fé lel -
münk és szé gyen ér ze tünk meg aka dá -
lyoz ben nün ket ab ban, hogy a fel sza -
ba du lás és gyó gyu lás re mé nyé ben ki -
mond juk azt, ami Jézus előt t úgy is
nyil ván va ló. Nem is ne ki van szük sé -
ge a mi val lo má sunk ra, ese de zé -
sünk re, ha nem ne künk. Ne künk van
szük sé günk a ki mon dott szó ra, Jé zus
ir gal mas kö zel sé gé re. En nek fel is me -
ré se a bi zal mas és bá tor hit egyik
nagy aján dé ka. Er ről akar bi zony sá -
got ten ni az ének szer ző je.

De jó len ne, ha a fé lel mük ben és
szé gyen ér ze tük ben ma guk ra ma radt
em ber tár sa ink nak ének szó val is hir -
det ni tud nánk: nagy a mi em be ri
gyar ló sá gunk, Is ten-nél kü li sé günk,
de jó val na gyobb ezek nél Is ten ir gal -
ma! De jó len ne, ha kö zös ének lé sünk
bi zal mat éb reszt het ne ben nünk a
nyá já ra gon dot vi se lő Jé zus iránt!

g Joób Má té

El té ved tem, mint juh

Nem a bű nö sök az el ve szet tek, ha -
nem akik a bű nük ről nem tud ják,
hogy bűn. Így le het egy mon dat ban
össze fog lal ni Pál apos tol ok fej té sét,
ame lyet sze mé lyes pél dá já val tá -
maszt alá.

Nem a bű nö sök az el ve szet tek –
ér vel Pál –, hi szen „igaz az a be széd,
és tel jes el fo ga dás ra mél tó, hogy
Krisz tus Jé zus azért jött el a vi lág ba,
hogy a bű nö sö ket üd vö zít se”. Pál el ső -
nek vall ja ma gát azok so rá ban, akik
– mi előtt Krisz tus el hív ta őket – tu -
dat lan ság ból el len sé gük ként ül döz -
ték őt és az egy há zat is, mi ként er ről
1Kor 15,9-ben ír: „Mert én a leg ki sebb
va gyok az apos to lok kö zött, aki ar ra
sem va gyok mél tó, hogy apos tol nak
ne vez tes sem, mert ül döz tem Is ten
egy há zát.”

Pál Krisz tus és az egy ház ül dö zé -
sé nél na gyobb bűnt nem is mer. És
nem ta gad ja, hogy vét kes volt ben -
ne. Igaz, nem az Is ten el le ni lá za dás
in du la tá tól hajt va, ha nem Is te nért és
Is ten ügyé ért ra jong va. „Ga má li él
lá ba i nál kap tam ne ve lést az ősi tör -
vény szi go ra sze rint, és én is így ra -
jong tam Is te nért, aho gyan ma ti
mind nyá jan” – mond ja vé de ke ző be -
szé dé ben (Ap Csel 22,3) je ru zsá le mi
el fo ga tá sa kor. De ne ért sük fél re! Is -
ten irán ti ra jon gá sát Pál nem eny hí -
tő kö rül mény ként em lí ti. Azok kö -
zé so rol ja ma gát, akik ről ma ga
Krisz tus jö ven döl te meg, hogy egy -
há zát hit be li meg győ ző dés alap ján
fog ják ül döz ni: „A zsi na gó gák ból
ki zár nak ti te ket, sőt el jön az óra,
ami kor mind az, aki meg öl ti te ket,
azt hi szi, hogy Is ten nek tet sző szol -
gá la tot vé gez; és mind ezt azért te szik,
mert nem is mer ték meg sem az
Atyát, sem en gem.” (Jn 16,2–3)

Pál tu dat lan sá gon, ha mis is ten is -
me re ten ala pu ló egy ko ri val lá si fa na -

tiz mu sá ra nem is mer ment sé get.
Hi szen Jé zus nem tit kon mű kö dött,
ha nem nyil vá no san ta ní tott, és min -
den ki sze me lát tá ra vit te vég hez cso -
dá it. Eb ből meg kel lett vol na ér te nie,
hogy Jé zus a Mes si ás, akit Is ten a bű -
nö sök meg men té sé re kül dött. Ehe -
lyett még is az írás tu dók és a val lá si
ve ze tők vé le mé nyét osz tot ta, akik Is -
ten bű nö sö ket men tő ak ci ó já ban ör -
dö gi mű vet lát tak, és Jé zust az ör dög -
gel va ló cim bo ra ság gal vá dol ták. 

Pál ko ráb bi ál la po tá ra gon dol va
fel fog ta, hogy ami kor Is ten Krisz tus -
ban fe lé je és min den bű nös fe lé ki -
nyúj tott men tő ke zét Mó zes tör vé -
nyé nek vé del mé ben el uta sí tot ta, ak -
kor az utol só esélyt is el ját szot ta ar -
ra, hogy meg me ne kül jön és üd vö zül -
jön. Olyan volt, mint az a ful dok ló,
aki a men té sé re fe lé nyúj tott kö te let
mér ges kí gyó nak né zi, és el ta szít ja
ma gá tól. Nem volt több esé lye.

Ám ek kor Jé zus meg je lent ne ki a
da masz ku szi úton. Meg mu tat ta sze -
met va kí tó mennyei di cső sé gét, és
sze lí den kér dő re von ta: „Saul, Saul,
mi ért ül dö zöl en gem?” (Ap Csel 9,4)
De nem súj tott le rá, ha nem meg bo -
csá tot ta, hogy fa na tiz mus tól el va kul -
va ül döz te őt és egy há zát, és el hív ta
apos to lá nak. Pál meg ér tet te, hogy Jé -
zus ez zel olyan esélyt adott ne ki,
amely re ná la mél tat la nabb és al kal -
mat la nabb sen ki sem le het.

Nincs olyan pá lya al kal mas sá got
vizs gá ló bi zott ság, amely előtt az
ép pen hogy Pál lá ke resz tel ke dett
Saul mint apos tol je lölt va la ha is
meg fe lel het ne. Nincs olyan egy há zi
tes tü let, amely két ség be ne von ná,
hogy Pál va ló ban Krisz tus tól ka pott
el hí vást. Az ős egy ház ban sem hit te
vol na el sen ki, ha Jé zus lá to más ban
nem szól Aná ni ás nak, hogy men jen
el a da masz ku szi Egye nes ut cá ban la -

kó Jú dás há zá ba, és te gye rá a ke zét
Saul ra, aki ép pen imád ko zik. Per sze
Aná ni ásnak is el ső re ak ci ó ja a til ta -
ko zás: „Uram, so kak tól hal lot tam
er ről a fér fi ról, mennyi rosszat tett a
te szent je id el len Je ru zsá lem ben, és ide
is meg ha tal ma zást ka pott a fő pa pok -
tól, hogy el fog ja mind azo kat, akik se -
gít sé gül hív ják a te ne ve det.” De Jé zus
el osz lat ja Aná ni ás két sé ge it. „Menj el,
mert vá lasz tott esz kö zöm ő, hogy el -
vi gye a ne ve met a po gá nyok, a ki rá -
lyok és Iz ra el fi ai elé.” (Ap Csel 9,13–
16) És ami kor Pál a da masz ku szi
zsi na gó gá ban pré di kál ni kez di, hogy
Jé zus az Is ten Fia, min den ki ér tet le -
nül hall gat ja, mert is me rik a múlt ját,
és tud ják, hogy mi lyen szán dék kal
jött a vá ros ba. A Szent lé lek azon ban
Pál lal van, és le győ zi a hall ga tók
gya nak vá sát.

Pál mind er re em lé kez ve és em lé -
kez tet ve ír ja Ti mó te us nak: ha Jé zus
még ne ki is adott egy utol só utá ni
esélyt, ak kor nincs két ség, hogy min -
den bű nöst üd vö zí te ni akar. Mert Pál
nem re to ri kai fo gás ként mond ja,
ha nem va ló ban úgy gon dol ja: an nál
sú lyo sabb és meg bo csát ha tat la nabb
bűnt, mint amit ő kö ve tett el, ami kor
Saul ként Krisz tust és az egy há zat ül -
döz te, sen ki sem tud el kö vet ni. És ha
ezek után Krisz tus még ne ki is adott
esélyt az üd vös ség re, ak kor ez az esély
min den bű nöst meg il let. Em ber sen -
ki től sem ta gad hat ja meg. És Pál a
sza kasz foly ta tá sá ban ezt pa rancs ként
is Ti mó te us lel ké re kö ti.

An nál meg hök ken tőb bek az apos -

tol  ez után kö vet ke ző sza vai: „Tartsd
meg a hi tet és a jó lel ki is me re tet, ame -
lyet egye sek el ve tet tek, és ezért a hit
dol gá ban ha jó tö rést szen ved tek. Ezek
kö zül va ló Hü me na i osz és Ale xand -
rosz, aki ket át ad tam a Sá tán nak,
hadd ta nul ják meg, hogy ne ká ro mol -
ják az Is tent.” Még sincs el lent mon -
dás: Pál itt olya nok ról be szél, akik az
utol só utá ni esély ként ka pott hi tet ké -
sőbb tu da to san meg ta gad ták. Ve -
lük Pál nem tud kö zös sé get vál lal ni,
és nem rej ti vé ka alá, hogy a gyü le -
ke zet ben sem le het he lyük. A ki kö -
zö sí tés ne ve lő szán dé kú: „…hadd
ta nul ják meg, hogy ne ká ro mol ják az
Is tent.” Vagy is ad dig tart, amíg meg
nem ta nul nak új ra él ni a Krisz tus tól
ka pott utol só utá ni eséllyel. Mert em -
ber azt sen ki től el nem ve he ti, azt
csak ki-ki ma ga dob hat ja el hi tet len -
sé gé vel, mi u tán már ré sze sült ben ne.

Ha te hát van hi tünk, óva kod junk
at tól, hogy a ma gunk ér de mé nek te -
kint sük. Má sok elé se he lyez zük
ma gun kat ál ta la. Mert hi tünk Is ten
ke gyel mi aján dé ka, ame lyet utol só
utá ni le he tő ség ként kap tunk, hogy
üd vö zül hes sünk. Di cső ít sük in kább
Is tent, és mond juk együtt az apos -
tol lal: „Igaz az a be széd, és tel jes el -
fo ga dás ra mél tó, hogy Krisz tus Jé zus
azért jött el a vi lág ba, hogy a bű nö -
sö ket üd vö zít se, akik kö zül az el ső én
va gyok.”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Örök ké va ló Is ten! Tarts
meg min ket ke gyel med ben, bár nap
mint nap vét ke zünk el le ned, és vissza -
élünk tü rel med del. Add, hogy igé det
hall va fel is mer jük sze re te te det, és
egész éle tün ket há la adás sal ne ked
szen tel jük, az Úr Jé zus Krisz tus ál tal.
Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 3.  VA SÁR NAP  1TIM 1,1217

Utol só utá ni esély a bű nös nek

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
Min den ha tó Úr is ten, mennyei
Atyánk! Aki te rem tett vi lá go dat
gond vi se lő sze re tet tel ve szed kö rül,
és élet tel aján dé ko zod meg te remt -
mé nye i det, hall gasd meg a fe léd
hang zó imád ság sza va it.

Kö nyör günk bé ké ért a kö rü löt tünk
le vő vi lág ban. Kö nyör günk bé kes sé -
gért az em be rek kö zött és lel ki meg -
nyug vá sért. Add, hogy egyet ér tés re
tö re ked jünk a föl dön, egy há zad ban,
gyü le ke ze te id ben és csa lád ja ink ban!

Kö nyör günk vá lo ga tás nél kü li sze -
re te te dért, amellyel meg aján dé koz -
tál ben nün ket, és el fo gad tál gyer me -
ke id dé. Se gíts, hogy meg bo csá tó
sze re tet tel tud junk él ni, és hir des sük
evan gé li u mod üze ne tét!

Meg vál tó Jé zus Krisz tus! Aki éle -
te det ad tad ér tünk, és bűn bo csá na -
tot sze rez tél a Gol go ta ke reszt jén, éb -
ressz ben nünk élő hi tet! Hi tet, amely
ké tel ke dés nél kül vall ja az örök élet
re mény sé gét. Gyűjtsd össze egy há -
za dat, hogy egy szív vel vall juk éle tünk
meg vál tó üze ne tét, evan gé li u mod
sza vát!

Igaz ság Lel ke, Szent lé lek Is ten,
aki hi tet éb resz tesz ben nünk, add a
hit ben va ló nö ve ke dés aján dé kát na -
pon ként, hogy ne tér jünk le a Krisz -
tus ban ka pott hit út já ról! Vi lá gos sá -
god ra gyog ja be min den na pi szol gá -
la tun kat evan gé li u mod üze ne té vel.

Szent há rom ság egy igaz Is ten!
Kö nyör günk hoz zád a be te ge kért, a
szen ve dő kért, a szen ve dé lyek rab sá -
gá ba eset te kért, a hal dok ló kért, a gyá -
szo ló kért, az öz ve gye kért és ár vá kért,
a ki re kesz tet te kért és haj lék ta la no -
kért. Vi gasz ta lá sod ere je jus son el az
ő éle tük be raj tunk ke resz tül is, hogy
re mény ség gyúl jon szí vük ben sze re -
te ted és ir gal mad ál tal.

Min den ha tó Atya, Fiú, Szent lé lek
Is ten, kö nyö rülj raj tunk, és hall gasd
meg imád sá gun kat. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Ha ma él ne Ter tul li a nus, alig ha nem
szent ha rag gal vi sel tet ne a fut ball
iránt. A 2. szá zad e ki emel ke dő teo -
ló gu sa De spec ta cu lis cí mű ira tá -
ban a ke resz tény em be rek szá má ra ti -
lal mas nak mi nő sí tet te az olyan nagy -
vá ro si ese mé nye ket, mint a ko csi ver -
seny, a gla di á tor- és ál lat vi a dal az am -
fi te át rum ban, az at lé ti kai küz de lem,
va la mint a cir kusz. E te vé keny sé gek
zö me a mai spor tok előd jé nek te kint -
he tő. Az egy ház atya ti lal ma a po gány
val lá si gyö ke rek kel, il let ve a ver -
seny zők gya ko ri me zí te len sé gé vel
füg gött össze, ám dön tő ér ve az volt,
hogy az adott épü le tek po rond ján
már tí rok vé re folyt. Így az tán ért he -
tő a szi go rú til tás.

Más ok ból bi zo nyult sport el le -
nes nek a re for má ció egyik-má sik
ága. Alig ha gon dol ná bár ki, hogy a
fut ball ős ha zá já ban mennyi re el le -
nez te az egy ház ezt a spor tot. 1531-
ben Tho mas Eli ot pu ri tán lel kész úgy
fo gal ma zott, hogy a fo ci ál la ti as ha -
ra got és he ves erő sza kot szül. 1572-
ben pe dig azt ál lí tot ta a ro ches te ri
püs pök, hogy mind ez „go nosz já ték”.
1583-ban Phi lip Stubbs azt ír ta köny -
vé ben, hogy a fut ball és más ör dö gi
idő töl té sek el von ják a fi gyel met Is ten
dol ga i ról, to váb bá hogy mennyi sé -
rü lés éri a já té ko so kat. Vé gül ar ra
utalt, hogy ez a küz de lem csak fo koz -
za a vá gya kat és a gyű lö le tet. 1589-
ben pe dig bír ság gal súj tot tak két
em bert, mert azok a te me tő ben fut -
bal loz tak. Ké sőbb már csak azért
járt bün te tés Ang lia-szer te, ha va la -
ki va sár nap űz te ezt a spor tot. 

A 19. szá zad ra vál to zott meg az an -
gol egy há zak vé le mé nye: ek kor már
ma guk is fon tos nak tar tot ták a moz -
gást a fi a ta lok éle té ben, sőt hang sú -
lyoz ták, hogy a fut ball erő sí ti a csa -
pat szel le met, és ser ken ti a fe le lős ség -
tel jes gon dol ko dás ki ala ku lá sát. Ezt
kö ve tő en im már a ke resz tény gyü le -

ke ze tek kezd tek fo ci csa pa to kat ala pí -
ta ni a meg lé vő kri kettklu bok mel lé.
A nagy mun ka nél kü li ség ide jén lét -
re hozott egye sü le tek jó ha tás sal vol -
tak a kö zös sé gi élet re. Szá mos gyü le -
ke zet szer ve zett sport klu bot, így az el -
sők kö zött ala kult meg a St. Mark’s
Church lab da rú gó csa pa ta, amely ké -
sőbb Man ches ter Ci ty né ven vált vi -
lág hí rű vé. Egy há zi hát te rük van to -
váb bá olyan pa ti nás egye sü le tek nek,
mint az As ton Vil la, a Bir min gham
Ci ty vagy a Tot ten ham Hot s pur.

A ne héz kes in du lás hoz ké pest so -
kat vál to zott a hely zet, hi szen ma
egy-egy je len tős sport ese mény nek
gyak ran van nak egy há zi vo nat ko zá -
sai is. Né hány éve a vi lág baj nok bra -
zil fo cis ták bi zony ság té te lé től volt
han gos a saj tó: a mér kő zés vé gén –
vagy ép pen a gól öröm je gyé ben – le -
ve tett me zük alatt Jé zust di csé rő fel -
ira to kat és ké pe ket vi sel tek. A Baj no -
kok Li gá já ban szá mos klub csa pat,
vagy a most zaj ló vi lág baj nok sá gon
pél dá ul a ghá nai válogatott imád ko -
zik lát vá nyo san egy-egy mér kő zés
előtt vagy után. Eh hez ké pest im már
meg szo kott nak le het nyil vá ní ta ni,
hogy egy-egy pá lyá ra lé pő já té kos ke -
resz tet vet.

Wolf gang Hu ber, a né met pro tes -
táns egy há zak ko ráb bi el nö ke né hány
éve öku me ni kus is ten tisz te let ke re -
té ben szen tel te fel a mün che ni olim -
pi ai sta di on ká pol ná ját. Pré di ká ci ó -
já ban hang sú lyoz ta, hogy az aré na és
a ká pol na jól meg fér egy más mel lett.
Az előb bi a tel je sít mény ről, az utób -
bi a be fo ga dás ról szól. A hang or kán
előtt és után szük ség van a kül ső és
bel ső csend re. A ká pol na meg óv at -

tól a kí sér tés től, hogy em be re ket is -
te nít sünk. Itt szem be sül he tünk Pál
apos tol nak ez zel a fi gyel mez te té sé -
vel is: „Aki pe dig ver seny ben vesz
részt, min den ben ön meg tar tóz ta tó:
azok azért, hogy el her va dó ko szo rút
nyer je nek, mi pe dig azért, hogy her -
vad ha tat lant.” (1Kor 9,25)

A négy év vel ez előt ti lab da rú gó-vi -
lág baj nok ság so rán – amely nek Né -
met or szág volt a há zi gaz dá ja – a szó
szo ros ér te lem ben szé les re tár ták
ka pu i kat az egy há zak. Gyü le ke ze ti
ter mek ben le he tő sé get kí nál tak ar ra,
hogy a szur ko lók együtt néz zék a
meccset, előtte a lel ké szek rö vid ige -
ma gya rá za tot tar tot tak, va la mint a
kö zös ség meg élés ének szá mos mód -
já ra volt le he tő ség. A most zaj ló
dél-af ri kai vi lág baj nok ság so rán is sok
egy ház köz ség él a misszió új for má -
já val.

Kü lön kell szól ni a né met pro tes -
tán sok nak a fo ci vé bé hez és Af ri ká -
hoz kap cso ló dó pro jekt jé ről, amely
ezt a be szé des cí met vi se li: A re mény -
ség göm bö lyű. A Ke nye ret a vi lág nak
(Brot für die Welt) moz ga lom mal
kar ölt ve a lab da rú gá son ke resz tül kí -
ván ja el ér ni azo kat a jó szán dé kú em -
be re ket, akik se gít het nek a sok nyo -
mo rú ság gal küz dő kon ti nens meg -
se gí té sé ben. Az igé nye sen össze ál lí -

tott fü zet nem csak az adott sta di o -
no kat mu tat ja be, ha nem ér zé kel te ti
az ott élők túl nyo mó több sé gé nek
sze gény sé gét is. Utal ar ra, hogy a
„fair play re” nem csak a sport ban, ha -
nem a tár sa da lom min den te rü le tén
szük ség van, kü lö nö sen is a po li ti ká -
ban és a gaz da ság ban. Sár ga és pi ros
la pok kal jel zi azo kat a sza bály ta lan -
sá go kat és igaz ság ta lan sá go kat, ame -
lye ket Dél-Af ri ká nak el kel lett szen -
ved nie a múlt ban, és ame lyek kö vet -
kez mé nyei ma is sújt ják ezt az or szá -
got. Vé gül azo kat az em be re ket,
akik nek a lab da rú gás alap ve tő en
szó ra ko zás, tény le ges szo li da ri tás ra
pró bál ja hív ni.

Van nak, akik a hely szí nen se gí te -
nek. Egy fran cia ke resz tény új ság író
Pre to ri á ba uta zott, hogy a dél-af ri kai
egy há zak meg bí zá sá ból hon la pot
szer kesszen. A www.chur chont he -
ball.com né ven el ér he tő por tál cím -
lap ján a li la in ges Wil frid Na pier püs -
pök lát ha tó fut ball-lab dá val, mel -
let te pe dig a sta di on hoz kö ze li temp -
lo mok mi se rend je ol vas ha tó. A por -
tál szá mos, a sport hoz kap cso ló dó
val lá si és er köl csi té mát is tag lal, és
olyan kí nos kér dé se ket is érint, mint
an nak a sok ezer szex mun kás nak a
tény ke dé se, akik a vi lág baj nok ág ide -
jén a vi lág min den ré szé ből Dél-Af -
ri ká ba özön ló szur ko lók ren del ke zé -
sé re áll nak.

Saj nos a ma gyar fo ci fo lya ma tos
gyen ge sé ge mi att év ti ze dek óta csak
tá vo li szem lé lői le he tünk a vi lág baj -
nok sá gok nak. Nem mind egy azon -
ban, hogy mi lyen lel kü let tel kö vet jük
fi gye lem mel az ese mé nye ket. Ter tul -
li a nus til tá sa és az an gol pu ri tá nok

tar tóz ko dá sa im már a múl té. Örök -
ké ér vé nyes azon ban az apos to li in -
tés a sza bály sze rű küz de lem ről (1Kor
9,24–27) és még in kább Jé zus sza va:
„…mit hasz nál az em ber nek, ha az
egész vi lá got meg nye ri, lel ké ben pe -
dig kárt vall?” (Mt 16,26)

Sze res sük a jó fo cit. Ha te het jük,
kí sér jük fi gye lem mel a mér kő zé se ket.
Ám ne fe lejt sük el, hogy a há zi gaz -
da or szág ban mennyi nyo mo rú ság
hal mo zó dott fel. És fi gyel jünk a
Szent írás ma is ér vé nyes üze ne té re.
A vál to zó vi lág ban ta lán így is meg -
szó lal tat hat juk a vál to zat lan igét:

Bol do gok, akik há lá san ün nep lik
győ zel mü ket, és azt aján dék ként fo -
gad ják.

Bol do gok, akik ve szí te ni tud nak,
anél kül hogy fe jü ket el ve szí te nék.

Bol do gok, akik a sport ban és a já -
ték ban a sza bad sá got ér zik.

Bol do gok, akik lel ke sed ni tud nak,
anél kül hogy el ra gad ná őket a hév.

Bol do gok, akik egy jó csa pat tag -
jai le het nek a já ték ban és az élet ben.

Bol do gok, akik a má sik ban min -
dig az em bert, és nem az el len fe let
lát ják.

Bol do gok, akik ki tud nak kap cso -
lód ni a sport ban és a já ték ban. 

Bol do gok, akik a test tel je sít mé nye
mel lett a lé lek ről sem fe led kez nek
meg. 

Bol do gok, akik tes tük kel és lel kük -
kel Is tent, a Te rem tőt di csé rik.

Göm bö lyű re mény ség
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Az el múlt hét kedd jén a
Veszp ré mi Egy ház me gye
es pe re si szék he lyén, Pá -
pán ta lál koz tak egy há -
zunk es pe re sei, hogy ak tu -
á lis kér dé se ket vi tas sa nak
meg. Ez al ka lom mal mu -
tat ko zott be az es pe re si
kar előtt Szász fal vi Lász -
ló, az Or bán-kor mány
egy  ház ügyi, nem ze ti ségi
és ci vil  kap cso la to kért
felelős ál lam tit ká ra.

Gab nai Sán dor nak, a Sop ro -
ni Egy ház me gye es pe re sé -
nek nyi tó áhí ta ta után el ső -
ként az ál lam tit kár ka pott
szót. Elő adá sá ban hang sú -
lyoz ta, hogy az egy ház po li ti -
kát alap ja i ban kell új ra ren -
dez ni. Az el múlt nyolc év ben
a kor mány és az egy há zak kö -
zöt ti dia ló gus szin te tel je sen
meg szűnt, el szi vár gott a bi za -
lom. Ezért az egyik leg fon to -
sabb fel adat a bi zal mi kap cso -
lat hely re ál lí tá sa. Sze mély
sze rint az ál lam tit kár el kö te -
le zett az iránt, hogy stra té gi -
ai együtt mű kö dés jöj jön lét -
re az egy há zak és a pol gá ri
kor mány kö zött.

Ká kay Ist ván or szá gos iro -
da igaz ga tó több té má ról is
szólt. A pá lyá za tok kap csán
hang sú lyoz ta an nak alap ve tő
fon tos sá gát, hogy a gyü le ke ze -
tek csak szak ma i lag in do kolt és

jól elő ké szí tett pá lyá za ti anya -
go kat nyújt sa nak be. Az in téz -
mény ala pí tás gon do la tá val ka -
cér ko dó gyü le ke ze tek től azt
kér te, hogy ha in téz ményt ala -
pí ta nak vagy vesz nek át, min -
den eset ben tö re ked je nek ar -
ra, hogy a hosszú tá vú fenn -
tart ha tó ság ki mu tat ha tó le -
gyen. A Lib ra köny ve lé si prog -
ram mal kap cso la to san az iro -
da igaz ga tó el mond ta, hogy
egy re töb ben kap cso lód nak
eh hez a rend szer hez. Idén pél -
dá ul már ti zen két dia kó ni ai in -

téz mény és hu szon öt gyü le ke -
zet csat la ko zott, jö vő év ja nu -
ár el se jé vel pe dig to váb bi öt ven
gyü le ke zet je lez te ez irá nyú

szán dé kát. A tíz mil lió fo rint fe -
let ti költ ség ve tés ű gyü le ke ze -
tek ese té ben ja va sol ta egyéb -
ként Ká kay Ist ván a Lib ra al -
kal ma zá sát.

A to váb bi ak ban kü lön bö ző
tá jé koz ta tó kat hall gat tak meg
az es pe re sek. Fa bi ny Ta más
püs pök az olasz és a ma gyar
evan gé li kus egy ház kö zöt ti
együtt mű kö dés ről, Gáncs Pé -
ter püs pök a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség idei stutt gar ti nagy -
gyű lé sé ről, il let ve Frank lin
Gra ham evan gé li zá ci ó já ról,

Smi dé li usz Gá bor pe dig a
Szél ró zsa ta lál ko zó ról adott
át fo gó is mer te tést.

g Kiss Mik lós

Be mu tat ko zott
az egyházügyi ál lam tit kár

Itt zés Já nos püs pök prédiká -
ció  já nak alap igé je ként a je ru -
zsá le mi temp lom tisz tí tás tör -
té ne tét vá lasz tot ta Jn 2,13–23
alap ján. A temp lom tisz tí tás -
nak jel zés ér té kű üze ne te van
– mond ta. Mert a meg tisz -
tult ke gyes ség és a hoz zá
iga zo dó val lá sos ság ad ja az
Is ten től el ide ge ne dett, el sza -
kadt em ber nek azt a le he tő -
sé get, hogy fel is mer je az
igaz sá got, és ré sze sül jön a
bűn bo csá nat aján dé ká ban.
A temp lom ban Jé zus gyó -
gyí ta ni, ma gá hoz hív ni és
szí vé re ölel ni akar ja az em -
bert. Ez a haj lék a meg fe szí -
tet tért és fel tá ma dot tért van.
Is ten nek tet sző temp lom az,
ahol min den ben Jé zus van a
kö zép pont ban.

Az ige hir de tést kö ve tő zá -
ró ol tá ri szol gá lat ban Percze

Sán dor he lyi lel kész gyer tyát
gyúj tott azok em lé ké re, akik
ál do za tos mun ká já nak kö -
szön he tő en fel épült a temp -
lom. Az úrvacsorás is ten tisz -

te let után ün ne pi dísz köz gyű -
lés kö vet ke zett, majd sze re tet -
ven dég ség gel fe je ző dött be az
al ka lom.

g K. M.

Temp lom szen te lé si
em lék ün nep

Öt ven négy he lyet tes ál lam -
tit kárt ne ve zett ki Or bán
Vik tor mi nisz ter el nök jú ni us
7-i ha tállyal az il le té kes mi -
nisz te rek ja vas la tá ra. A Fi -
desz a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek ről, va la mint a
kor mány tag jai és az ál lam -
tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
tör vény át írá sá val is mét lét -

re hoz ta a köz igaz ga tá si és a
he lyet tes ál lam tit ká ri posz to -
kat. Az új tör vény sze rint a
köz igaz ga tá si és a he lyet tes
ál lam tit ká rok nem tar toz -
nak a po li ti kai ve ze tők kö zé,
jog ál lá suk sze rint köz tiszt vi -
se lők.

Prőh le Ger gely, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház or -

szá gos fel ügye lő je a Kül ügy mi -
nisz té ri um, míg Cser há ti Pé -
ter, az Észa ki Egy ház ke rü let
má sod fel ügye lő je, az Or szá gos
Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet
fő or vo sa a Nem ze ti Erő for rás
Mi nisz té ri um egyik he lyet tes
ál lam tit ká ri poszt já ra ka pott
ki ne ve zést.

d EvÉ let-in fó

He lyet tes ál lam tit ká ri ki ne ve zést kap ott
az evan gé li kus egy ház két ve ze tő tiszt ség vi se lője 
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b Egy hó nap le for gá sa alatt két -
szer is özön víz sze rű eső zé s zú -
dul t Ma gyar or szág ra. Több ezer
em bert kel lett ki te le pí te ni –
kö zü lük so kak nak nem csak át -
me ne ti leg kel lett el hagy ni uk az
ott ho nu kat, ha nem örök re, hi -
szen rom ba dőlt há za ik ba so ha
töb bé nem köl töz het nek vissza.
A tra gé dia hal la tán-lát tán az
egész or szág meg moz dult; ma -
gán em be rek és in téz mé nyek
egy aránt ke re sik a mód ját, hogy
mi ként is se gít sék az ára dá sok
ká ro sult ja it. Na pon ta több tu -
cat nyi hír je le nik meg ar ról,
hogy me lyik ka ri ta tív szer ve -
zet ép pen hol és mi vel tá mo gat -
ja a rá szo ru ló kat. A fel ada tok -
ból ter mé sze te sen – a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
is ala pí tói kö zött tu dó – Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet
(MÖSZ) is ki ve szi a ré szét. A
rész le tek ről Fe ke te Dá ni el saj tó -
re fe renst kér dez tük.

– A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet – csak nem húsz év ta -
pasz ta la tá val a há ta mö gött – min -
dig ké szen áll ar ra, hogy egy-egy ka -
taszt ró fa ese tén azon na li se gít sé get
nyújt son a baj ba ju tot tak nak. A má -
ju si, özön víz sze rű eső zé se ket kö ve -
tő en mun ka tár sa ink – aho gyan ko -
ráb ban pél dá ul a szé kely ud var he lyi,
vaj da sá gi, kár pát al jai ár vi zek ide jén
is – rög tön a hely szín re si et tek. Az el -
ső idő szak ban a ki te le pí tett la ko so -
kat tá mo gat tuk. Élel mi szert, ta ka rót,
ru ha ne műt, tisz tál ko dá si sze re ket
osz tot tunk szét kö zöt tük, hogy leg -
alább egy mi ni má lis kom for tot tud -
junk biz to sí ta ni ne kik.

Az el múlt kö zel egy hó nap ban
több mint ti zen öt te le pü lé sen dol goz -
tunk. Rész ben a ki te le pí tett csa lá do -
kat tá mo gat tuk, rész ben azo kat, akik
már vissza köl töz het tek az ott ho na -
ik ba. Utób bi ak nak a ko ráb ban fel so -
rolt dol go kon kí vül tisz tí tó- és fer tőt -
le ní tő sze rek ből ál ló egy ség cso ma -
go kat is ad tunk.

Ez zel pár hu za mo san fel hí vás sal

for dul tunk a ma gyar la kos ság hoz,
hogy tá mo gas sa a MÖSZ ka ri ta tív
mun ká ját, és or szá gos ado mány -
gyűj tést in dí tot tunk az ár víz ká ro sul -
tak meg se gí té sé re.

–Hány fé le mó don jut tat hat ják el
fel aján lá sa i kat az ado má nyo zók?
Ki zá ró lag pénz be li tá mo ga tást vár a
MÖSZ?

– El ső sor ban pénz ado mányt gyűj -
tünk. A fel aján lá so kat egy részt köz -
vet le nül az ado mány szám la szá munk -
ra (11705008-20464565) vár juk, más -
részt hon la pun kon (www.se gely szer -
ve zet.hu) az on-line ado má nyo zás ra
is van le he tő ség; bár mi lyen tí pu sú
bank kár tyá ja van a se gí te ni szán dé -
ko zó nak, azon nal el tud ja jut tat ni
hoz zánk az e cél ra szánt össze get.
Nem ré gi ben si ke rült meg ál la po dást
köt nünk a Ma gyar Pos tá val, így má -
ra az or szág összes pos ta hi va ta lá ban
meg ta lál ha tó ak a se gély szer ve zet
csekk jei.

A ter mé szet be ni ado má nyok fo ga -
dá sá ra, szor tí ro zá sá ra, szál lí tá sá ra
nincs elég em be rünk, ezért ilyen
for má ban fő ként a cé ges tá mo ga tá -
so kat vár juk. De ter mé sze te sen ha va -
la ki ilyen mó don kí ván se gí te ni, ak -
kor bár me lyik in téz mé nyünk ben át
tud ja ad ni ne künk a cso ma got.

– Az ado mány gyűj tés so rán mek -
ko ra összeg gyűlt össze má jus kö ze -
pe óta?

– Csak hoz zá ve tő le ges szá mot
tu dok mon da ni, mert fo lya ma to san
újabb és újabb tá mo ga tá so kat ka -
punk. A sa ját ado mány gyűj té sünk
ke re té ben ed dig kö rül be lül
hatvanmil lió fo rint folyt be, a 1752-
es nem ze ti se gély vo nal ra mos ta ná -
ig be ér ke zett ado mány nak a MÖSZ-
re ju tó ré szé vel együtt össze sen
több mint nyolcvan mil lió fo rint nál
já runk.

– El ső sor ban ma gán sze mé lyek től
vagy in téz mé nyek től, vál la la tok tól
is ér kez nek ado má nyok?

– Azt ta pasz tal tuk, hogy elő ször
fő ként a ma gán sze mé lyek fe jez ték ki
ily mó don is az együtt ér zé sü ket az
ár víz ká ro sul tak iránt, a cé ges tá -
mo ga tá sok az utób bi más fél hét -
ben kezd tek el be ér kez ni. Mos tan ra
több ha zai nagy vál la lat is je len tős
összeg gel vagy nagy ér té kű ter mé -
szet be ni tá mo ga tás sal já rult hoz zá a
mun kánk hoz. Több együttes és
zenész is segélykoncerttel támogatja
az árvízkárosultakat, de érdemes
meg említeni a június 19-i múzeumok

éj sza káját, ahol szintén gyűjtést in -
dí tanak. A részleteket illetően az ol -
va sók a www.segelyszervezet.hu hon -
la pon tájékozódhatnak.  

– Ha va la ki az ide jét, ener gi á ját
sze ret né fel aján la ni?

– Saj nos nincs ka pa ci tá sunk ar ra,
hogy min den ki vel egye sé vel egyez -
tes sük, mi kor, hol, mi ben tud na se -
gí te ni, így az egyé ni fel aján lá so kat
nem tud juk fo gad ni. Azt in kább el
tud juk kép zel ni, hogy mond juk egy
vál la lat mun ka tár sai cso por to san el -
jön nek egy-két nap ra ru hát vá lo -
gat ni vagy az egy ség cso ma gok össze -
ál lí tá sá ban és szét osz tá sá ban se géd -
kez ni.

Azt szok tuk ja va sol ni, hogy ha
va la ki a két ke zi mun ká já val kí ván se -
gít sé get nyúj ta ni, for dul jon köz vet -
le nül az ál ta la ki vá lasz tott ön kor -
mány zat hoz, és tő lük kér dez ze meg,
hogy mi ben – pél dá ul az ide ig le nes
gá tak le bon tá sá ban, a ho mok zsá -
kok el ci pe lé sé ben, a köz te rü le tek
ta ka rí tá sá ban-fer tőt le ní tés ben – szá -
mí ta ná nak rá. Ar ra azon ban ké szül -
jön fel, hogy na gyon ke vés he lyen
tud nak szál lást és ét ke zést biz to sí ta -
ni, ezért ér de mes há ló zsá kot vin ni és
úgy szá mol ni, hogy a sa ját el lá tá sát
egyé ni leg kell meg ol da nia.

– Szám ta lan szer ve zet si e tett a baj -
ba ju tot tak se gít sé gé re. Van va la mi fé -
le mun ka meg osz tás, akár pél dá ul a
Ma gyar Vö rös ke reszt tel, akár a ka to -
li kus, a re for má tus vagy a bap tis ta
sze re tet szol gá lat tal?

– Na gyon fon tos a ko or di ná ció, hi -
szen csak így le het el ke rül ni, hogy egy
ár víz ká ro sult se ma rad jon tá mo ga tás
nél kül. A már ko ráb ban em lí tett
Nem ze ti Se gély vo nal Ala pít vány pél -
dá ul a hí vá sok ré vén be ér ke zett
pénz ado mányt a Ka to li kus Ka ritá -
szon, a Ma gyar Bap tis ta Sze re tet szol -
gá la ton, a Ma gyar Mál tai Sze re tet -
szol gá la ton, a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve ze ten és a Ma gyar Vö -

rös ke resz ten ke resz tül jut tat ja el a
baj ba ju tot tak nak. Az öt szer ve zet
fo lya ma tos egyez te té se nél kül ez el -
kép zel he tet len. Már a hu ma ni tá ri us
gyors se gít ség nyúj tás sza ka szá ban
meg ál la pod tunk ar ról, hogy me lyi -
künk mely te le pü lé sek re kon cent rál,
de ez nem zár ja ki azt, hogy ugyan -
azon a te rü le ten egy má sik szer ve zet
mun ka tár sai is se gít se nek.

Azon ban nem csak a ka ri ta tív szer -
ve ze tek kel kell egyez tet nünk, ha -
nem a he lyi ön kor mány za tok kal és

in téz mé nyek kel, az ál la mi sze rep vál -
la lók kal és a biz to sí tók kal is – kü lö -
nö sen fon tos lesz ez az új já épí té si sza -
kasz ban, a hely re ál lí tá si mun ká la tok
so rán.

– Ez utób bi fel ada tok ban mi lyen
mó don vesz majd részt a MÖSZ?

– Azt kell meg vizs gál nunk, hogy
mi re ter jed ki a kor mány za ti sze rep -
vál la lás, mit tud fe dez ni a biz to sí tó,
és ez mi lyen mér ték ben kár ta la nít ja
majd az em be re ket. A mi fel ada tunk
az, hogy azok nak se gít sünk, akik hez
ezek a kül ső for rá sok nem jut nak el,
és olyan te rü le te ken, ame lyek re azok
nem ter jed nek ki. Az el múlt évek ta -
pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy a se -
gély szer ve zet nek vár ha tó an az in gó -
sá gok pót lá sá ban – pél dá ul a bú to -
rok, ház tar tá si esz kö zök be szer zé sé -
ben – lesz nagy sze re pe. Az el kö vet -
ke ző he tek ben mun ka tár sa ink ma guk
mé rik majd fel, hogy elő re lát ha tó lag
mi min den re lesz szük sé gük az em -
be rek nek. A kár fel mé rés so rán min -
den kép pen szá mí tunk majd azok nak
az evan gé li kus lel ké szek nek az ész -
re vé te le i re is, akik már a gyors se gít -
ség nyúj tás sza ka szá ban is nagy ban
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ha té ko -
nyan vé gez hes sük a mun kán kat.

g Vitális Judit

Segélyszervezeti segítség

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u -
ma is gyűj tést hir de tett az ár víz -
ká ro sul tak meg se gí té sé re. Hogy
ezen kí vül ed dig mi lyen konk rét
lé pé sek va ló sul tak meg, ar ról
dr. Me kis Vik tó ria, egyházunk
or  szá gos  iro dájának  igaz ga tó he -
lyet tese szá mol be.

– Egy há zunk alap szol gá la tai kö zé
tar to zik a dia kó nia. A ko ráb bi évek -
ben el ső sor ban a sze re tet szol gá lat
in téz mé nye sült for má i ra össz pon to -
sí tot tunk, de a gyü le ke ze ti dia kó ni ai
mun ka leg alább ilyen fon tos és erős
kel le ne, hogy le gyen. A mos ta ni ár víz
al kal mat ad ar ra, hogy fel hív juk er re
a fi gyel met, il let ve hogy meg mu tas -
suk: az evan gé li kus gyü le ke ze tek és az
egy ház ta gok akar nak és tud nak is
ten ni a rá szo ru lók meg se gí té se ér de -
ké ben. Köz egy há zi szin ten mind ezt –

az or szá gos iro da mun ka tár sa i nak
ak tív köz re mű kö dé sé re tá masz kod va
– a dia kó ni ai osz tály fog ja össze.

Mind há rom egy ház ke rü le tünk -
ben van nak az árvízben kárt szen ve -
dett te le pü lé sek. A Dé li Egy ház ke rü -
let te rü le tén – Dom bó vár kö ze lé ben
– ta lál ha tó Csi kós tőt tő sön a pa tak
áradt ki; ide már a má jus kö ze pi eső -
zé sek után is ér kez tek na gyobb össze -
gű ado má nyok. A Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let hez tar to zó –
Győr mel let ti – Bőnyt bel- és ár víz is
súj tot ta; itt egy elő re a kap cso lat fel vé -
tel sza ka szá nál já runk. Az ugyan csak
du nán tú li Ba kony cser nyét a sop ro ni
gyü le ke zet és a lí ce um ka rol ta fel.

Ahogy a hír adá sok ból bár ki ér zé -
kel het te, Bor sod ban a leg sú lyo sabb
a hely zet. Egy ér tel mű volt szá -
munk ra, hogy ide sze mé lye sen is
igyek szünk el jut ni. Jú ni us 9-én,
szer dán dr. Fa bi ny Ta más területileg
il le té kes püs pök kel és Bu da An na -
má ri á val, a dia kó ni ai osz tály ve ze -
tő jé vel tar tós élel mi szer-cso ma go kat
és fer tőt le ní tő sze re ket szál lí tot tunk
a tér ség be. Ezek je len tős há nya dát

Ar nó ton tet tük le Bu day Bar na bás
lel kész nél, a töb bit pe dig Sa jó ka zá -
ra vit tük, és Ba lázs Ti bor lel kész
gond ja i ra bíz tuk. Az ado mány meg -
vá sár lá sá ra egyéb ként a dia kó ni ai
osz tály az éves költ ség ve té sé ből
biz to sí tott ke re tet; a be szer zés so -
rán a Lu ther Ki adó kis bu szát vet tük
igény be, a cél ba jut ta tás hoz a Sa rep -
ta-sze re tet ott hon tól kap tunk kis -
buszt és so főrt. 

A soron következő élel mi szer- és
fer tőt le ní tő szer-se gély fi nan szí ro zá -
sá hoz a ba jor egy ház tá mo ga tá sát
pró bál juk meg nyer ni, il let ve fo lya mat -
ban van egy na gyobb mennyi sé gű ás -
vány víz ado mány meg szer ve zé se is; ez
utób bi ra az irs ai gyü le ke zet kap cso -
la tai ré vén kí nál ko zik le he tő ség.

Az in téz mé nye ink kö ré ben meg -
hir de tett ru ha- és bú tor gyűj té si ak -
ció ke re té ben be ér ke ző ado má nyok
szét osz tá sá nak majd csak ak kor lesz
ér tel me, ami kor már tel je sen vissza -
hú zó dott az ár, és az em be rek ki tud -

ták ta ka rí ta ni az épü le te ket. A ru ha -
ne műk és a bú to rok in gye nes el -
szál lí tá sá ra egyéb ként egy szál lít -
má nyo zás sal fog lal ko zó cég től kap -
tunk ígé re tet.

Azt, hogy van-e olyan evan gé li kus
csa lád, amely nem tud vissza köl töz -
ni az ott ho ná ba, ezek ben a na pok ban
pró bál juk fel mér ni. Ad dig is fel vet -
tük a kap cso la tot a Hab itat for Hu -
ma nity ne vű nem zet kö zi, fe le ke ze -
tek től füg get len ke resz tény jó té kony -
sá gi szer ve zet ma gyar or szá gi mun -
ka tár sa i val. A szer ve zet cél ja a nyo -
mo rú sá gos la kás kö rül mé nyek fel -
szá mo lá sa – töb bek kö zött könnyű -
szer ke ze tes épü le tek fel ál lí tá sá val.
A prog ram ban va ló rész vé tel hez
azon ban ön rész re van szük ség, ezért
még át kell gon dol nunk az általuk
aján lott konstrukció pénzügyi fel té -
te leit. Mi vel az or szá gos pres bi té ri -
um ál tal meg hir de tett gyűj tés ré vén
be folyt pénz fel hasz ná lá sá ra még
nincs konk rét öt let, el kép zel he tő,
hogy eb ből fog juk fi nan szí roz ni az itt
fel me rü lő költ sé ge ket.

g Le je gyez te: V. J.

Egy há zunk dia kó ni ai
szol gá la ta is tá mo gat ja

az ár víz ká ro sul ta kat

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a helyszínen segíti az áradások károsultjait.
Kérjük, támogassa Ön is a mun kánkat! Csekket kérhet: 1/205-3955.
Adomány számlaszám: 11705008-20464565, On-line adományozás: www.segelyszervezet.hu 

Gyj tés az ár víz ká ro sul tak ja vá ra 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma az aláb -
bi, er re a cél ra el kü lö ní tett bank szám lá ra várja az adományokat: OTP
Bank , 11707024-20478070; „MEE az ár víz ká ro sul tak  meg se gí té sé re”

Köz le mény a tör té nel mi ke resz tény egy há zak
ve ze tő i nek ta lál ko zó já ról
Is mét ta lál koz tak a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Ál lan dó Bi -
zott sá ga és a re for má tus, va la mint az evan gé li kus egy ház püs pö kei, hogy
át te kint sék az egy há zak együtt mű kö dé sé nek ak tu á lis kér dé se it. A be szél -
ge tés kez de tén a ma gyar or szá gi ár ví zi hely zet ről és az egy há zak se gít ség -
nyúj tá sá ról egyez tet tek. A re for má tus zsi na ti szék ház ban jú ni us 10-én dél -
előtt tar tott be szél ge té sen meg ál la pí tot ták, hogy az öku me ni kus együtt -
mű kö dés meg lé vő for má i ban (pél dá ul öku me ni kus ima hét) rej lő le he tő -
sé ge ket job ban ki le het hasz nál ni. Az egy há zak ta nul má nyoz ták egy, a kö -
zös bi zony ság té telt szol gá ló nagy ese mény szer ve zé sé nek le he tő sé gét.

A ta nács ko zá son üd vö zöl ték a mi nisz ter el nök ál tal be je len tett ak ció -
terv ke re té ben az ado má nyok áfá ja el tör lé sé nek meg hir de té sét. Ez a ré -
gen várt lé pés nagy ban hoz zá já rul majd a rá szo ru lók se gí té sé hez. Az egy -
há zak ve ze tői ké szek az új kor mánnyal va ló in téz mé nyes kap cso lat fel -
vé tel re. Ez zel össze füg gés ben a ta nács ko zá son meg kezd ték a kor -
mánnyal meg tár gya lan dó kér dé sek össze ál lí tá sát. A ta nács ko zás vé gén
a fe le ke ze tek ve ze tői az egy há za i kat is érin tő nem zet kö zi egy há zi kap -
cso la tok ról és együtt mű kö dé sek ről tá jé koz tat ták egy mást.

Bu da pest, 2010. jú ni us 10.
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

F
O

TÓ
: 

F
E

K
E

T
E

 D
Á

N
IE

L



Evangélikus Élet 2010. június 20. f 5kultúrkörök

Mol nár Lil la va gyok, ötöd éves evan -
gé li kus teo ló gus hall ga tó Bu da pes ten.
Há rom hó na pot töl töt tem az ang li -
ai Mir field ben, egy ang li kán lel kész -
kép ző fő is ko lán ösz tön dí jas di ák -
ként.

Hogy hol is kez dő dik a tör té net?
Kezd het ném a sa ját élet hely ze tem ből
ki in dul va, de ta lán igaz sá go sabb a
kin ti szá lak tól el in dul ni. 

Egy szer volt, hol nem volt, volt
egy szer egy ang li kán lel kész, aki úgy
dön tött, hogy fel ve szi a kap cso la tot
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
zal, hogy evan gé li kus teo ló gus nak kí -
nál jon le he tő sé get ang li ai, az ang li -
kán egy ház ban vég zett ta nul má -
nyok ra. Ale xan der Fa lu dy ról van
szó, a köl tő Fa lu dy György uno ká já -
ról, aki ang li ai ma gyar ként szo ro san
kö tő dik Ma gyar or szág hoz és – if jú -
ko ri ol vas mány él mé nyei mi att – Lu -
ther Már ton teo ló gi á já hoz, így az
evan gé li kus ság hoz. Ami így együtt,
sze rin tem, már ön ma gá ban is fan -
tasz ti kus. 

A két egy ház kö zött ki ala ku ló
kap cso la tot és az ösz tön díj le he tő sé -
gét ter mé sze te sen na gyon so kan tá -
mo gat ták mind anya gi lag, mind idő -
vel és se gí tő kész ség gel. En nek ered -
mé nye lett, hogy az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem kül föl di, evan -
gé li kus ösz tön dí jai közt fel tűnt egy is -
me ret len ang li ai le he tő ség. A tu -
dat lan ság fel hő je övez te ta nul mány -
út há rom hó na pos pró ba idő re szólt
a Mir field nevű kis vá ros ba, egy „high
church” in téz mény be, amely egye dül -
ál ló mó don egy szer ze te si kö zös -
ség hez tar to zik. Sok is me ret le nes
egyen let nek tűnt a hely zet, de a kí -
ván csi ság és a spi ri tu á lis éh ség nem
en ge dett, men ni kel lett… 

* * *

Így in dul tam el ja nu ár 10-én, hó vi -
har ban Man ches ter be, majd on nan
Mir field be. Az uta zás az Ang li á val
kap cso la tos szte reo tí pi á kon va ló el -
mél ke dés sel telt: kö dös Alb ion, rossz

idő, rossz „ka ja”, rá adá sul szer ze te sek,
és ki tud ja, mit je lent az, hogy „high
church”…

Meg ér kez ve Mir field be, ami lyen
ba rát ság ta lan hi deg volt oda kint, le -
en dő tár sa im leg alább olyan me leg
üd vöz let tel fo gad tak oda benn. Az el -
ső dél után meg mu tat tak min dent, és
be mu tat tak min den kit, ke zem be
nyom ták a szük sé ges na pi áhí ta tos -
köny vet, és azt gon dol ták, hogy a
„min dent tu dás” bir to ká ban im már
prob lé ma men te sen mo zog ha tok az
ő na pi ru tin juk ban. Ha ők ezt el hit -
ték, el hit tem én is, és mű kö dött, az
itt ho ni ba rá ti inst ruk ci ók hoz ra gasz -
kod va – az az min dent csi nál ni ve lük,
úgy és ak kor, aho gyan és ami kor
ők! Kö vet ve a ta ná cso kat, a nagy si -
ke rek mel lett, azt gon do lom, két ku -
darc él ménnyel let tem gaz da gabb: a

foly ton zá po ro zó an gol vic cek re
adott, tü kör for dí tás ban kö zölt ma -
gyar vá la sza im je len tet ték az egyi ket,
a má si kat pe dig az a ta pasz ta lat,
hogy a dél utá ni te jes tea iha tat lan…

A „más vi lág” el ső re is, az tán fo lya -
ma to san le nyű gö zött. A ha tal mas
ud var ban nö vé nyek kel be nőtt kő ko -
los tor fo ga dott, ha son ló kol lé gi um -
mal, tég lá ból épült temp lom mal – és
ker ge tő ző mó ku sok kal. A fő is ko la
negy ven fős kö zös sé ge zö mé ben kö -

zép ko rú, eset leg nyug dí jas fér fi ak ból
állt, cse kély szá mú női hall ga tó val
tar kít va. Egyet len kül föl di, evan gé li -
kus és har minc év alat ti di ák lány ként
spe ci á lis hely ze tem az el ső perc től
kezd ve nyil ván va ló volt. Azon ban ez
nem hogy hát rányt, de kü lön le ge sen
sze re tet tel jes, öku me ni kus és to le ráns
bá nás mó dot je len tett. Min den túl zás
és pá tosz nél kül el mond ha tó, hogy a
nyel vi ne héz sé ge ken kí vül „csu pa jó
dol gok” tör tén tek ve lem. Az el ső
hé ten min den új, is me ret len, szo kat -
lan és fur csa volt, a har ma dik hó nap
vé gé re pe dig is me rős, ott ho nos, kü -
lön le ges és fon tos. 

* * *

A mir fiel di ta nul má nyi idő a di ák ság
szá má ra kon cent rál tan pász to ri tré -
ning, az az a lel ké szi szol gá lat ra va ló
fel ké szü lés, mely ben a hang súly a
szín vo na las aka dé mi ai ta nul má nyok
mel lett még is in kább a spi ri tu á lis élet
gaz da go dá sán, a lel ki fel ké szü lé sen
van. Eh hez ad le he tő sé get az in téz -
mény a na pi négy áhí tat tal, a fel sze -
relt könyv tár ral, a ren del ke zés re ál -
ló ká pol nák csend jé vel, a szer ze te sek
biz to sí tot ta lel ki ve ze tés sel és a szer -
ve zet ten, li tur gi kus cso por tok ban
tör té nő gya kor la ti kont rol lal. 

Ér ke zé sem kor már be vol tam oszt -
va egy ilyen li tur gi kus cso port ba,
mely nek ve ze tő je az in téz mény egyet -
len női lel ké sze volt. A töb bi cso port
élén szin tén lel kész-ta ná rok áll tak,
szer ze te sek és vi lá gi lel ké szek egy -
aránt. A cso por tok fel osz tot ták egy -
más kö zött a fel ada to kat: fog lal koz -
ni a he ten te ér ke ző ven dé gek kel, el -
lát ni a ház kö rü li mun ká kat, elő ké szí -
te ni a reg ge li li tur gi át és ki ér té kel ni
az ak tu á lis áhí ta tok ige hir de té se it,
ame lye ket he ten te két szer a di á kok
tar tot tak. Az egy más ra fi gye lés és a
kö zös imád sá gok a cso por tok he ti ta -
lál ko zá sa i nak szi lárd alap ját ad ták. 

A lel ki élet osz lo pa it a reg ge li nap -
kez dő zsol tá ros áhí tat és az es ti, a
szer ze te sek kel kö zö sen töl tött ve spe -
ra ké pez te. Ezen min den ki részt vett.
A „vá laszt ha tó”, rend sze res na pi al kal -
mak eze ken kí vül az úr va cso rás áhí -
ta tok és a nap zá ró, ki lenc órai komp -
let óri u mok vol tak. Szá mom ra a kü -
lön le ges több le tet az utób bi két al ka -
lom je len tet te. 

A na pi úr va cso ra vé tel kez det ben
a meg szo kott gya kor la tom tól ide gen
és kény sze res volt, azon ban a ta pasz -
ta lás gyö ke re sen át for mál ta az úr va -
cso rá hoz va ló hoz zá ál lá so mat. Most
már aján dék ként és Is ten vég te len el -
fo ga dá sá nak és sze re te té nek je le -
ként élem meg, még ak kor is, ha ép -
pen úgy ér zem, hogy csep pet sem va -
gyok mél tó az úr va cso ra vé tel re. Meg -
ta nul tam, hogy akár mi lyen ke gyes és
mély bűn bá nat tal me gyek az ol tár -

hoz, so sem va gyok „elég” mél tó rá. Is -
ten még is hív, és fel sza ba dít a gyó ná -
si „tel je sít mény kény szer től”. Így vált
szá mom ra az úr va cso rai al ka lom
nyo masz tó fé lel me tes sé ge sze re tet -
tel jes, fel sza ba dí tó ta lál ko zás sá még
a leg ne he zebb idők ben is. 

* * *

A tan tárgy vá lasz tás ban sza bad ke zet
kap va Ószö vet ség-kri ti kát, egy ház tör -
té ne tet és rend sze res teo ló gi át ta nul -
tam, az an gol jegy ze te lés pe dig fel -
idéz te az el ső egye te mi elő adás jegy -
ze te lé si kín ja it. Eze ken az órá kon
kincs volt min den egyes meg ér tett
mon dat, ame lyek ből meg pró bál tam
össze rak ni, hogy mi is tu laj don kép -
pen a Church of Eng land (Ang lia
ang li kán ál lam egy há za) és az ang li kán
teo ló gia. 

Las san vi lá gos sá vált, hogy mit je -
lent a high és a low church meg kü lön -
böz te tés. Ma gyar ra ta lán fel ső egy -
ház nak és al só egy ház nak for dít ha -

tó. Az előb bi ha gyo má nya it te kint ve
igye ke zett meg tar ta ni ka to li kus li tur -
gi kai és rész ben teo ló gi ai gyö ke re it is,
míg az al só egy ház gyü le ke ze tei egy
sza ba dabb, pi e tis ta és li tur gi kai ha -
gyo má nyok tól ke vés bé ter helt irányt
vet tek fel. 

Mir field „fel ső” jel le ge leg in kább
a női hall ga tók lét szá má ban és az is -
ten tisz te le tek li tur gi kai pre cíz sé gé -
ben mu tat ko zott meg, mely ben

hang súly van a szol gá lat te vők és
lel ké szek ru há ján, de még a mi nist -
rán sok kéz tar tá sán is. Az volt az ér -
zé sem, hogy az is ten tisz te let re va ló
elő ké szü le tek és az azo kon ta nú sí tott
fe gyel me zett, pon tos ma ga tar tás te -
rén van mit ta nul nunk ang li kán
test vé re ink től. Ha son ló an érez tem az
úr va cso ra fon tos sá gá val és gya ko ri -
sá gá val kap cso lat ban, a má sik ol dal -
ról pe dig úgy tűnt, hogy mi lu the rá -
nus ha gyo má nyunk ban na gyobb
hang súllyal gya ko rol juk az ige hir de -
tés szol gá la tát.

* * * 

A mir fiel di tri mesz ter le tel te után a
new castle-i egy ház ke rü let le he tő sé -
get biz to sí tott, hogy a nagy he tet gyü -
le ke ze ti gya kor lat ként ná luk tölt sem.
Gos forth ban, dr. Genny Tun br ige lel -
kész nő gyü le ke ze té ben va ló ban nagy
le he tő ség nek mu tat ko zott meg is -
mer ni egy „át la gos” közösséget,
amely   nek tag jai nem szer ze te sek,
még csak nem is teo ló gu sok. Ér de kes
és fon tos él mény volt vé gig él ni a
nagy hét al kal ma it gyü le ke ze ti tag ként
és „lel kész pa lán ta ként” is, részt kap -
va a szol gá la tok ban. Ilyenek vol tak az
idő sott ho nok úr va cso rái, az ige ol va -
sás fel ada ta vagy ép pen a gyer tya hor -
do zás a nagy szom ba ti is ten tisz te le ten.

El lá to gat tam a to tyo gók cso port -
já ba is, ahol a sok kis gye rek nem ér -
tet te, hogy a né ni mi ért be szél olyan
fur csán an go lul, de ez zel mit sem tö -
rőd ve be vet tek a já té kuk ba. Jé zus
nem vé let lenül ta ná csol ta a fel nőtt
hall ga tó i nak, hogy le gye nek olya -
nok, mint a kis gyer me kek. A gye re -
kek min de nütt érez ték, hogy va la mi
mi att én más va gyok, mint ők, de az
alag út épí tés ben, a mi ak ko ri kö zös
„mun kánk ban” nem szá mí tott or -
szág, nyelv, fe le ke zet…

A kö zös gyü le ke ze ti mun ká ban
ha son ló hoz zá ál lást ta nú sí tot tak a
fel nőt tek is, bom báz va a kér dé sek -
kel, hogy Ma gyar or szá gon ez hogy
van, mi ért úgy van, és az evan gé li ku -
sok mi ért vagy mi ért nem csi nál ják
úgy, ahogy… A kin ti is me rő se im
ré szé ről ál ta lá nos ér dek lő dés me len -
get te a szí ve met fo lya ma to san Ma -
gyar or szág gal, az evan gé li kus egy -
ház zal és a gyü le ke ze te ink kel kap cso -
lat ban. Akik hez sze ren csém volt a
há rom hó nap alatt, azok közül szin -

te min den ki is mer te leg alább Bu da -
pes tet, nya ralt vagy dol go zott már itt,
de a nagy he ti ven dég lá tóm nál még
egy oszt rák–ma gyar sza kács könyv -
re is rá lel tünk. 

A há rom hó nap üze ne te szá mom -
ra és ta lán min den ki nek: men ni, lát -
ni, részt ven ni, hív ni, mu tat ni és le -
he tő sé get ad ni, mert et től mind ket -
ten csak gaz da gab bak le szünk!

g Mol nár Lil la

Ang li á ból jöt tem…

A hónap könyve
júniusban a Luther Kiadótól 

30 kedvezménnyel

Fabiny Tibor és Tóth Sára
(szerk.): Irányváltás –
Humán értelmiségiek
megtérése
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1860 forint. 
http://bolt.lu the ran.hu
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Be fe je ző ré szé hez ér ke zett az Evan -
gé li kus Bel misszi ói Egye sü let (EB BE)
Mit ta nít egy há zunk? cí mű, öt rész -
ből ál ló so ro za ta. A jú ni us 10-ei al -
kal mon dr. Reuss And rás teo ló gi ai ta -
nár tar tott elő adást Az em be ri sze xu -
a li tás ról, a há zas ság ról és az élet tár -
si kap cso lat ról (mit szó lunk a svéd, az
ame ri kai evan gé li kus egy há zak dön -
té sé hez?) cím mel. Az együtt lé ten
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész szol gált áhí tat tal.

d EvÉlet-infó

Egy há zunk
a há zas ság ról

Több mint száz öt ven pa vi lon ban
vár ták az ol va sást sze re tő ket a 81. ün -
ne pi könyv hét és a 9. gyer mek könyv -
na pok köz pon ti hely szí nén, a bu da -
pes ti Vö rös mar ty té ren. 

A jú ni us 3. és 7. kö zött meg ren -
de zett ki adói se reg szem le sok eset -
ben nem csak az új don sá gok be mu -
ta tá sá nak egyik leg fon to sabb nyá ri
te re pe, ha nem – mint a Lu ther Ki -
adó pél dá ja mu tat ja – a ré geb bi, ám
ér té kes kötetek ér té ke sí té sé re is jó
le he tő sé get nyújt. Egy há zunk ki -
adó ja ugyan ak kor a szé le sebb nyil -
vá nos ság nak szó ló új don ság gal is
meg je lent: Mit látsz, Ig nác? cí mű
gyer mek kö te tét a könyv hét re idő zí -
tet te, így az ér dek lő dők – de di ká lás
ke re té ben – ta lál koz hat tak a könyv
al ko tó i val is.

d EvÉlet-infó

Egy hét
köny vek kel

Itt zés Já nos püs pök eb ben az esz ten -
dő ben jú ni us 12-re hív ta test vé ri ta -
lál ko zó ra – há zas tár sa ik kal együtt –
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let te rü le tén szol gált vagy je len leg ott
la kó nyug dí jas lel ké sze ket, va la mint
a lel kész öz ve gye ket. Az egy ház ke rü -
let győ ri szék há zá ban zaj lott együtt -
lé ten meg je lent kö zel har minc idős
szol ga társ egy há zunk je len le gi hely -
ze té ről ka pott tá jé koz ta tást, a kö zös
ebéd el fo gyasz tá sa után pe dig kö tet -
len be szél ge tés ke re té ben oszt hat ták
meg örö me i ket és ne héz sé ge i ket a ke -
rü let ve ze tő jé vel.

g Me nyes Gyu la

Idős szol ga tár sak
ta lál ko zó ja
Győr ben

Imádságjárás egy mirfieldi
alternatív istentiszteleten

Húsvéti istentisztelet Gosforthban

A mirfieldi városi anglikán gyülekezet templomának belseje
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Hoz zá szó lás Gáncs Pé ter püs pök Ki nek az ér -
de ke? című, jú ni us 6-i írá sá hoz
Egy konk rét ügy nap fény re ke rült. Óva kod junk at tól, hogy a kö -
zös ség el le nes ügy nö ki múl tat át gon do lat la nul af fé le „Na és?” ka -
te gó ri á ba so rol juk. Le het emel lett gon dol kod ni a ki szi vá rog ta -
tás eti kai, fe gyel mi prob lé má já ról is. Azon ban nem ez a lé nyeg,
ha nem ami ki de rült. Azt len ne jó ren dez ni. Nem az a fő kér -
dés, hogy ki nek le he tett ér de ke a ki te re ge tés, ha nem hogy le -
het-e kö zös ér de künk, hogy Is ten előtt is ren de ződ jék, ami fény -
re jött. Őe lőt te nem ma gya ráz kod ni kell. 

Úgy gon do lom, Is tent ér dek li, hogy mind annyi an (én is, te is)
a sa ját ügye ink ben ren dez zük min den ha mis sá gun kat, el tit kolt
bű ne in ket. És ne künk csak az hasz nál, ha az Is ten ál tal fel kí nált
meg ol dást vá laszt juk. Kü lön ben az el tit kolt vagy ki ma gya rá zott,
el kent bű nök fer tőz nek, meg bot rán koz tat nak és tönk re tesz nek.
Ne csap juk be ma gun kat (1Jn 1,8)! Tú róczy Zol tán püs pök ír ja a
posz til lás kö te té ben (Posz til lás könyv a ma gyar per iko p arend evan -
gé li u mi so ro za ta alap ján, ki ad ta az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -
dé mia 1989-ben, 44. o.): „Krisz tus sal vi lá gos ság ban já rok. Ez azt
je len ti, hogy vál la lom Is ten le lep le ző mun ká ját. A fény min dig
le lep lez. Fel fe di a tit ko kat. Ezért ha rag szik a bű nös a fény re ahe -
lyett, hogy a bű né re ha ra gud nék. (…) Krisz tus sal jár ni azt a kel -
le met len sé get je len ti, hogy egy bű nöm sem ma rad rej tek ben, ha -
nem le lep lez te tik, de ez a kel le met len ség épp a vi lá gos ság ke gyel -
me.” Ha már va la mi ki de rült, ke res nünk kell a meg bá nás he lyét
(Zsid 12,17). Is ten szám ta lan mó don ke res min ket, és hasz nál fel
kö rül mé nye ket, esz kö zö ket, hogy vég re meg tisz tít has son… 

Az idé zett ige hir de tés egy to váb bi gon do la ta: „Krisz tus sal vi lá -
gos ság ban já rok. (…) Őszin te és meg bíz ha tó em ber a Krisz tus kö -
ve tő je. Ige ne igen, ne me nem. Szá mí ta ni le het reá.” 

Jár junk az ő vi lá gos sá gá ban! Ugye, ez mind annyi unk ér de ke? 
Göll ner Pál (Bu da pest-Zug ló)

Ki vá ló an szer ve zett és ma gas
tu do má nyos szín vo na lat kép -
vi se lő kon fe ren cia volt má jus
6-án és 7-én Bu da pes ten Egy -
ház ül dö zők és egy ház ül dö zés
a Ká dár-kor szak ban cím mel.
Mi köz ben hall gat tam az elő -
adá so kat, egy re in kább úgy
érez tem: jó evan gé li kus nak
len ni. Ezt az ér zést több do log
egy szer re erő sí tet te ben nem. 

Büsz kék le he tünk ar ra,
hogy egy há zunk – ter mé sze -
tes és 1990 óta alap ve tő kö te -
les sé gé nek ele get té ve – a
tény fel tá ró bi zott ság fel ál lí tá -
sá val, a bi zott ság tag ja i nak
szak sze rű mun ká já val le he -
tő vé tet te sa ját múl tunk tisz -
tá zá sát, az el kö ve tett bű ne ink -
kel va ló szem be né zést, il let ve
a bi zott ság mun ká já nak ered -
mé nyét a szé le sebb egy há zi
köz vé le mény elé tár ja. 

Min den je len re és jö vő re
vo nat ko zó dön tés meg ha tá ro -
zó mó don tá masz ko dik a
múlt ból me rí tett egyé ni, sze -
mé lyes és kö zös sé gi szel le mi-
lel ki tu dás ra, amely rész ben az
át élt vagy át ha gyo má nyo zott
ta pasz ta la tok ból táp lál ko zik. A
múlt nem el ha gyott, mö göt -
tünk lé vő, meg vál toz tat ha tat -
lan va ló ság. Pi linsz ky Já nos sal
szól va: „A múlt küz dő te rén
zaj lik le min den em ber (és
min den kö zös ség) drá má ja a
rosszal szem ben, amit – a
pusz ta té nyek szint jén –
vissza von ha tat la nul el kö ve -
tett.” A múlt so ha sem mú lik el,
csak a ben ne meg tör tént ese -
mé nyek a je len szem lé lő szá -
má ra a he lyük re ke rül ve ki ala -
kí ta nak egy he lyes, he lyén va -
ló, az az er köl csi ér te lem ben jó
ren det és vi szo nyu lást. 

A múlt te hát az alap, ame -
lyen ál lunk, ame lyet meg is -
mer ve ért he tő vé vál nak egy -
há zunk je len be li kín jai, sok -
szor re mény te len nek lát szó
bel ső ter hei, de for má ci ói. A
re for má ció mai kö ve tő i nek
mind ezt ugyan olyan tisz tán
kell lát ni uk, mint öt száz év vel
ko ráb ban élt elő de ik nek kel -
lett, hi szen egész tör té nel -
mük er ről szól. Csak az ala -
pok ál la po tá nak mind tel je -
sebb is me re te, „sta ti kai” vizs -
gá la ta, a szük sé ges hez kép es ti
meg erő sí té se tesz le he tő vé
bár mi lyen jö vő ter ve zést, re -
á lis meg úju lá si stra té gi át. A
múl tunk a mi leg főbb re mé -
nyünk – ál lí tot ta Pi linsz ky
hí res sé vált, pa ra do xon jel le -
gű ki je len té sé ben. Köz vet le -
nül nem ben ne élünk, tá vo -
labb ról a na gyobb egé szen
be lül ke res sük a he lyét, az ér -
tel mét a meg tör tént dol gok -
nak, és meg döb be nünk, ami -
kor szem be ta lál juk ma gun kat
az em ber szá má ra már lát szó -
lag meg vál toz tat ha tat lan nal,
egy kvá zi örök ké va ló nak lát -
szó di men zi ó val. 

A döb be net, akár csak a
szen ve dés, ál ta lá ban ki jó za -
nít, és te he tet len sé günk, ki -
szol gál ta tott sá gunk ön kén te -
le nül is a „mi nő sé gi cse lek vés”
fe lé for dít min ket. A bűn bá nat
és a ve zek lés, az ima, a sze re -
tet és a meg bo csá tás azt a lét -
di men zi ót nyit ja meg előt -
tünk, amely ben nin cse nek idő -
be li kor lá tok, és mint Pi linsz -
ky ír ja: „Érin té sük re a leg ször -
nyűbb tett is szín arannyá vál -

hat.” Ha a meg tör tént ese mé -
nye ken már nem tu dunk is vál -
toz tat ni, de a hit-er kölcs te ré -
be emel ve a dol go kat azok a
he lyük re ke rül nek, meg vál to -
zik a hoz zá juk fű ző dő vi szo -
nyunk, vég ső so ron meg vál to -
zunk mi ma gunk. Át él het jük
az igaz ság és meg sza ba du lás
öröm te li va ló sá gát. 

A leg ne he zebb pil la nat
min dig: az egy lel ki kö zös -
ség ben élő test vé re ink sze -
mé be néz ve fel tár ni előt tük az
ál ta lunk is mert és val lott tel -
jes igaz sá got ar ról a múlt ról,
amely nek ők is min den kép pen
ré sze sei, érin tett jei akár át -
élő ként, akár örö kös -
ként. 

Az egyé nek fel tárt
igaz sá ga az ő meg sza -
ba du lá suk zá lo ga is.
Az el hall ga tá sok, fél -
igaz sá gok meg aka dá -
lyoz zák, hogy kö zös -
sé günk tör té ne té nek
alap kö vei a he lyük re
ke rül je nek, és így re -
for má ló kö zös sé gi
há zunk új já épí té sét
fél ho mály ban ta po -
gat va, fé lig vak ság -
ban va gyunk kény -
te le nek vé gez ni. Ab -
ban a ház ban pe dig,
amely nek épí té se so -
rán a ha mis ság tég lá it
is fel hasz nál ták, bár -
mennyi re a jö vő nek épí tik is,
nem ta lál hat ott hon ra az Is ten.
A fe le lős ség te hát óri á si. 

A má sik, evan gé li kus iden -
ti tá so mat erő sí tő ha tást a kon -
fe ren ci án el ső tény fel tá ró kö -
te tünk (Há ló 1. – Do ku men tu -
mok és ta nul má nyok a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház és az ál lam biz ton ság kap -
cso la tá ról 1945–1990) be mu ta -
tá sa szol gál tat ta. Szak mai
mun ká ju kért fel tét len tisz te let
és kö szö net il le ti a szer ző ket.
Mun ká juk je len tő sen se gí ti
egy há zunk szé le sebb kö zös sé -
gét sa ját múlt já nak mind tel -
je sebb meg is me ré sé ben, lel ki
meg tisz tu lá sá ban. Eb ben vi -
szont, ma gam is úgy lá tom,
lel ké szi ka runk nak na gyon
nagy sze re pe és fe le lős sé ge
van. E szak ma i lag ki vá ló ta nul -
má nyok ol va sá sa nem a mun -
ká ban meg fá radt, sok szor túl -
haj szolt gyü le ke ze ti ta gok pi -
hen te tő idő töl té se lesz. Az
egyéb ként is sok eti kai kér dést
fel ve tő prob lé mák vé gig gon -
do lá sá hoz szük sé ges a tá jé ko -
zott, az igaz sá got sze re tet ben
hit tel ke re ső és kép vi se lő lel -
ki ve ze tő.

A har ma dik meg erő sí tő él -
ményt a kon fe ren ci án egy há -
zun kat kép vi se lő tör té nész
szín vo na las, ér de kes, jól szer -
kesz tett elő adá sa ad ta. Mi rák
Ka ta lin – aki a fön tebb em lí -
tett kö tet szer kesz tő je és egyik
szer ző je is egy ben – az ide á -
lis tar tó tiszt ről be szélt. Ar -
ról, hogy a fel pu hí tott nak ne -
ve zett, ám an nál lé lek ölőbb
dik ta tú rá ban mi lyen nek lát ták
az ide á lis ügy nök tar tó tiszt
mo dell jét, aki a sok szor ki szol -
gál ta tott, meg fé lem lí tett em -
be re ket kü lön fé le esz kö zök kel
ma ni pu lál ta, így ér ve el, hogy
jel le mük kel, szán dé kuk kal el -
len té te sen cse le ked je nek, és
so kan kö zü lük aka ra tuk el le -
né re ré sze sei és egy ben „fenn -

tar tói” le gye nek egy „mo rál -
gyil kos” rend szer nek. 

Vé gül azt a be szé det em lí -
tem, amely mi att ez az írás
vég ső so ron meg szü le tett. A
két na pos kon fe ren cia zá ró -
gon do la ta it Itt zés Já nos, egy -
há zunk el nök-püs pö ke fo gal -
maz ta meg. Igaz a mon dás:
po zi tív kö zös sé gi él mé nyek
nél kül nincs élő iden ti tás. Az
együtt töl tött két nap ér zel mi
ha tá sai, majd az el hang zot ta -
kat sa já to san ere de ti kon tex -
tus ba he lye ző püs pö ki epi ló -
gus – nagy el is me rést vált va ki
a hall ga tó ság kö ré ben – szó
sze rint lát ha tó és hall ha tó egy -

sé get te rem tett a kü lön bö ző
fe le ke ze tű részt ve vők kö zött.
Egyet len elő adás után sem
volt olyan egy ér tel mű tet szés -
nyil vá ní tás, mint a püs pö ki
zár szót kö ve tő en. Öröm mel
ta pasz tal hat tam mind a han -
gos taps ban, mind az azt kö -
ve tő gra tu lá ci ók ban meg nyil -
vá nu ló öku me ni kus egy sé get.
Így hát őszin te szív vel ír ha tom
a tisz telt ol va só nak: e kon fe -
ren ci án jó volt evan gé li kus nak
len ni. 

Idéz zük fel rö vi den a tar tal -
mi lag és re to ri ka i lag is he -
lyén va ló be szé det! 

A szó nok sze rint – mi köz -
ben hall gat ta a meg rá zó elő -
adá so kat – négy do log kö rül
fo rog tak gon do la tai, ame lye -
ket meg kí vánt osz ta ni hall ga -
tó sá gá val. 

El ső a fi zi kai fáj da lom,
amely össze kap cso ló dott egy
na gyon friss bör tön lá to ga tás
él mé nyé vel. A bör tön ben lá -
tott, föld alat ti, sö tét, szűk
bün te tő he lyi sé gek nagy fo kú
ke gyet len ség ről és az ir ga lom
tel jes hi á nyá ról árul kod tak.
A kín zó ki szol gál ta tott ság gal
já ró szen ve dé sek nyo ma i nak
lát vá nya a fi zi kai rosszul lét
szimp tó má it vál tot ta ki a lá to -
ga tók ból – mond ta a püs pök.
Az em be ri mél tó ság láb bal
ta po sá sa ott a bör tön ben és –
mint a kon fe ren ci án el hang -
zott elő adá sok ból ki de rült –
ugyan ez az ál lam biz ton sá gi
mun ká ban. 

Má so dik gon do la ta a szé -
gyen ér zet hez kap cso ló dott.
Mély sé ges szé gyent ér zett
ami att, hogy a ha ta lom min -
dig meg ta lál ta egy há za in kon
be lül is a ma ga em be re it – és
mi lyen so kan vol tak, akik kü -
lön fé le okok ból ugyan, de nem
tud tak el len áll ni. Az egy há za -
ink ra ve tü lő szennye ző dést
saj nos nem tud ják le mos ni
azok múlt bé li cse le ke de tei

sem, akik erő sek vol tak, hő si -
e sen vagy már tír ként vi sel -
ked tek e gya lá za tos idők ben.
Itt zés Já nos fel idéz te a haj dan -
volt Kál dy Zol tán püs pök
egyik fe nye ge té sét: Kál dy ki je -
len tet te, hogy ha ve le szem be -
ke rül nek, az könnyen a rend -
őr ség gel tör té nő szem be ke -
rü lést is je lent he ti. 

A szé gyen ér ze tet és a ve le
pá ro su ló ag gó dást fo koz za,
hogy leg gyak rab ban csak az
em ber szem szö gé ből kö ze lít -
jük meg ezt a prob lé mát.
Mint ha csak az érin tett egy -
ház ve ze tő vagy egy ház tag bő -
ré ről, be csü le té ről len ne szó.
De lát nunk kell – hang sú -
lyoz ta Itt zés püs pök –, hogy itt
az Úr is ten bő rét és be csü le tét
is a vá sár ra vit ték. Szé gyen,
hogy test vé re ink el hit ték: a
fenn ál ló po li ti kai rend szer
erő sebb és na gyobb ha ta lom,
mint az Úr is ten. 

Har ma dik meg jegy zé se –
rész ben az elő ző foly ta tá sa -
ként – az ag go da lom ról szólt.
Ilyen je len tős al ka lom ról nem
hi á nyoz hat ná nak egy há zunk
lel ké szei, s aggodalomra ad
okot, hogy kö zü lük még is
na gyon ke ve sen vol tak je len.
(E so rok író ja ki egé szí ti mind -
ezt az zal, hogy az is ko lá in kat
kép vi se lő ta ná ra ink hi á nya
ha son ló prob lé má kat vet fel,
mint evan gé li kus lel kész test -
vé re ink tá vol ma ra dá sa.) Egy
ré geb bi be szél ge tés re utal va
– amely ben egyik idő sebb
lel kész test vé rünk a múlt fel -
tá rá sá nak gon do la tá val va ló
fog lal ko zást is nyu gal ma fel -
boly ga tá sá nak vél te – tet te
fel a kér dést a püs pök: va jon
ez a men ta li tás, ez a hoz zá -
ál lás mi lyen szé les kö rű, és
mi lyen mér ték ben árt hat a
meg tisz tu lás és meg sza ba -
du lás ügyé nek? Hi szen itt
nem csak az érin tet tek nek
van nak fel ada ta ik. Va jon a
más ol dal ról érin tet tek, kö -
zös sé günk tag jai, kü lö nös -
kép pen a bi zal mat nyert ve -
ze tői, lát ják-e sa ját fel ada ta -
i kat eb ben a tör té net ben?

A püs pök vé gül a re mény -
ről be szélt, a sza vai ál tal kéz -
zel fog ha tó vá vált, bi zo nyos -
ság ként meg élt hit val ló re -
mény ről. Nem kér dés – hang -
sú lyoz ta –, me lyik ha ta lom az
erő sebb, ki fog győz ni eb ben
a küz de lem ben. Az egye dü li
kér dés csak az, kik lesz nek
majd ott a győ ze lem nél. Mint
egy más ra bí zott test vé rek se -
gí te ni tud juk-e egy mást eb -
ben a küz de lem ben, hogy mi
is ott le hes sünk en nél a győ -
ze lem nél?

Sa ját zár szóm ban vi lá gos sá
kell ten nem, hogy a be széd
tar tal mi ele me it is csak rész -
ben, re to ri kai esz kö ze it pe dig
egy ál ta lán nem vol tam ké pes
vissza ad ni. En nek el le né re ta -
lán ért he tő és érez he tő volt az
üze net, amely mi att ez az írás
meg szü le tett, és amely ki -
mon dat ta ve lem a cím ben
fog lalt, evan gé li kus iden ti tá so -
mat je len tő sen meg erő sí tő
mon da tot. Sze ret ném re mél -
ni, hogy a írás vé gé re ér ve
leg alább egy ki csit ha son ló
ér zés töl ti el a ked ves ke resz -
tény test vé re ket.

g Dr. Gu óth Emil ta nár 
(De ák Té ri Evan gé li kus

Jó volt evan gé li kus nak len ni!

„Megint va la mi »bal hé« van”
Tisz telt Szer kesz tő ség! Szo mo rú an ol vas tam az Evan gé li kus Élet
23. (jú ni us 6-i) szá má ban dr. Sza bó La jos rek tor úr és az or szá -
gos pres bi té ri um nyi lat ko za tát. Örül tem vi szont az eze ket kö ve -
tő írás nak Gáncs Pé ter püs pök  úr tol lá ból. Jól esett a jó zan hang,
amely ki csen dült gon do la ta i ból.

Szo mo rú vol tam, mert olyan hír ke rült elő, hogy az evan gé -
li kus egy ház ban megint va la mi „bal hé” van. Bű nöst fog tak! Ez a
kép az utób bi idők ter mé ke. Ko ráb ban én na gyon bol dog vol tam,
mi kor azt mond hat tam, evan gé li kus va gyok. Ez szá mom ra azt
is je len tet te, hogy olyan nagy csa lád ba tar to zom, ahol sze re tik,
szol gál ják, el fo gad ják egy mást a test vé rek. Még en gem is. Fel té -
tel nél kül. Dol goz hat tam, szol gál hat tam, bi zal mat kap tam.
Büsz ke vol tam az egy há zam ra. 

Má ra ez meg vál to zott ben nem. Sze re tem, szol gá lom, de fe -
szült va gyok ben ne, meg osz tott sá got lá tok, nem ér zem a nagy
csa lád ba tar to zás bol dog sá gát. 

Örül tem vi szont püs pök úr írá sá nak, mert szí vem ből szólt.
Kö szö nöm, hogy vé del mé be vet te a rek tor urat. Vi gyáz ni kell

a meg bé lyeg zés sel. Va jon el ítél he tő-e Sán ta Fe renc Az ötö dik
pe csét cí mű re gé nyé nek fő hő se, ami kor tár sai kö zül egye dül vá -
lik „áru ló vá”, hogy sza ba don en ged jék? Ki de rül, hogy ott ho ná -
ban búj ta tott zsi dó gyer me kek vár ják. Fon to sabb volt az ügy,
ami ért „fel ál doz ta” a be csü le tét.

Ma gam is azon a vé le mé nyen va gyok, hogy a rek tor úr na -
gyon sok mun kát vég zett év ti ze de ken át. A köny ves bolt ban, ahol
dol go zom, azt tu dom le mér ni, hogy az ál ta la írt, szer kesz tett
köny vek igen nagy szám ban fogy tak. Azt hi szem, so kak nak ad -
tak vi gaszt, re ményt, se gít sé get ezek a ki ad vá nyok. Ott ho na -
ink ba vi het tük ve lük az imád ko zás, el csen de se dés, el gon dol ko -
dás „se géd anya gát”. 

Azt gon do lom, ar ra kel le ne tö re ked nünk, hogy hoz zá ha son -
ló an épít sünk, se gít sünk, szol gál junk. Hisz annyi te en dő van,
annyi el ha nya golt te rü let, amit fel ké ne vál lal ni! Te gyük sze re -
tő egy ház zá evan gé li kus egy há zun kat, hogy új ra büsz kén vál -
lal juk, és irigy ked ve mond has sák megint a ba rá ta im: de jó ne -
ked, hogy ilyen kö zös ség be tar to zol!

Tisz te let tel:
Fánczi Györ gyi (Bu da pest)

Az MEE Tény fel tá ró Bi zott sá gá nak köz le mé nye

Az el múlt na pok ban mind az egy há zi, mind a vi lá gi saj tó ban
nagy nyil vá nos sá got ka pott dr. Sza bó La jos rek tor nak az ügy -
nök ügy ben va ló érin tett sé ge. A tény fel tá ró bi zott ság a nyil -
vá nos sá got az aláb bi ak ról tá jé koz tat ja. 

Dr. Sza bó La jos 2010. feb ru ár 24-én tör tént rek tor rá je -
lö lé sé ről a tény fel tá ró bi zott sá got nem ér te sí tet ték, a mun -
ka cso port nak így nem állt mód já ban meg vizs gál ni a je lölt
eset le ges érin tett sé gét. Több mint két hó nap pal a rek tor -
vá lasz tás után, má jus 12-én ju tott a bi zott ság tu do má sá ra,
hogy elő ző nap az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le -
vél tá rá ból elő ke rült dr. Sza bó La jos 6-os kar ton ja. Az irat
sze rint dr. Sza bó La jos az ál lam biz ton sá gi szer vek nyil ván -
tar tá sá ban mint há ló za ti sze mély (tit kos meg bí zott) sze re -
pel. Az új in for má ci ó ról a bi zott ság még ezen a na pon tá -
jé koz tat ta az or szá gos el nök sé get.

A tény fel tá ró bi zott ság a kö zel jö vő ben fel ke re si dr. Sza -
bó La jos rek tort. Az egy ko ri ál lam biz ton sá gi kap cso la tot a
Há ló cí mű ki ad vány so ro zat ke re té ben fog ja is mer tet ni.
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Ittzés János elnök-püspök a kon -
ferencia hallgatóinak soraiban
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Já kób Bé tel ben

35Is ten ezt mond ta Já kób nak: In dulj, menj
föl Bé tel be, és te le pedj le ott! Ké szíts ott

ol tárt az Is ten nek, aki meg je lent ne ked, ami -
kor me ne kül tél bá tyád, Ézsau elől! 2Já kób ek -
kor azt mond ta há za né pé nek és mind azok nak,
akik ve le vol tak: Tá vo lít sá tok el az ide gen is te -
ne ket, ame lyek ná la tok van nak! Tisz tít sá tok
meg ma ga to kat, és vált sa tok ru hát! 3In dul junk,
men jünk föl Bé tel be! Ol tárt aka rok ott ké szí -
te ni az Is ten nek, aki meg hall ga tott, ami kor nyo -
mo rú ság ban vol tam, és ve lem volt az úton,
ame lyen jár tam. 4Át ad ták azért Já kób nak a ná -
luk le vő ide gen is te ne ket mind, meg a fül be va -
ló i kat is, Já kób pe dig el ás ta azo kat a si ke mi cser -
fa alá. 5Majd el in dul tak. Is ten pe dig ret te gés -
sel töl töt te el a kör nye ző vá ro so kat, úgy hogy
nem vet ték ül dö ző be Já kób fi a it.

6Így ér ke zett meg Já kób Lúz ba, az az Bé tel -
be, amely Ká na án föld jén van, az egész nép pel
együtt, amely ve le volt. 7Ol tárt épí tett ott, és
el ne vez te azt a he lyet Él-Bé tel nek, mert ott je -
len tet te ki ma gát ne ki az Is ten, ami kor báty ja
elől me ne kült. 8Ott halt meg De bó ra, Re be ka
daj ká ja. Bé tel mel lett te met ték el egy tölgy fa alá,
ame lyet Si ra tás Töl gyé nek ne vez tek el.

9Is ten új ból meg je lent Já kób nak, mi u tán
vissza tért Pad dan-Arám ból, és meg ál dot ta őt.
10Ezt mond ta ne ki Is ten: Já kób a te ne ved. De
nem ne vez nek töb bé Já kób nak, ha nem Iz rá el
lesz a ne ved. Így ne vez te el Iz rá el nek. 11Majd
ezt mond ta ne ki Is ten:

Én va gyok a min den ha tó Is ten!
Sza po rod jál és so ka sod jál!
Nép szár ma zik tő led, sőt né pek so ka sá ga,
és ki rá lyok sar jad nak ágyé kod ból.
12Ne ked adom azt a föl det,
ame lyet Áb ra hám nak és Izsák nak ad tam,
utá nad pe dig utó da id nak adom azt a föl det.

13Az után el tá vo zott tő le Is ten ar ról a hely ről,
ahol be szélt ve le. 14Já kób pe dig szent osz lo pot
ál lí tott azon a he lyen, ahol be szélt ve le; kő osz -
lo pot, és ital ál do za tot mu ta tott be raj ta, és ola -
jat ön tött rá. 15Já kób Bé tel nek ne vez te el azt a
he lyet, ahol Is ten be szélt ve le.

Rá hel ha lá la
16Az után el in dul tak Bé tel ből. Már csak rö vid
út vá lasz tot ta el őket Efrá tá tól, ami kor Rá hel
szül ni kez dett. A szü lés azon ban ne héz volt. 17A
ne héz szü lés köz ben ezt mond ta ne ki a bá ba:
Ne félj, mert most is fi ad lett! 18Ami kor már-
már el szállt be lő le a lé lek, mert hal dok lott, Be -
nó ni nak ne vez te el a fi át. Az ap ja vi szont
Ben já min nak ne vez te el. 19Így halt meg Rá hel,
és el te met ték az Efrá tá ba, az az Bet le hem be ve -
ze tő úton. 20Sír ja fö lé Já kób em lék osz lo pot ál -
lí tott. Rá hel sír já nak az em lék osz lo pa ez még
ma is. 21Az után to vább ment Iz rá el, és Mig dal-
Éde ren túl vert sát rat.

22Ami kor Iz rá el már azon a föl dön la kott, el -
ment Rú ben, és Bil há val, ap ja má sod fe le sé gé -
vel hált, de Iz rá el tu do mást szer zett er ről. 

Já kób nak ti zen két fia volt. 23Lea fia volt Rú -
ben, Já kób el ső szü löt te, meg Si me on, Lévi és
Jú da, Is sa kár és Ze bu lon. 24Rá hel fia volt Jó zsef
és Ben já min. 25Bil há nak, Rá hel szol gá ló já nak
a fia volt Dán és Naf tá li. 26Zil pá nak, Lea szol -
gá ló já nak a fia volt Gád és Ás ér. Ezek vol tak Já -
kób fi ai, akik Pad dan-Arám ban szü let tek.

27Já kób vé gül el ju tott ap já hoz, Izsák hoz
Mam ré ba, Kir jat-Ar bá ba, az az Heb rón ba, ahol
Áb ra hám és Izsák jö ve vény ként la kott. 28Izsák
élet ko ra száz nyolc van esz ten dő volt. 29Ak kor
el hunyt Izsák, meg halt öre gen, be tel ve az élet -
tel, és elő dei mel lé ke rült. Fi ai, Ézsau és Já kób
te met ték el.

Ézsau nem zet sé ge

36Ez Ézsau, az az Edóm nem zet sé ge: 2Ézsau
Ká na án le á nyai kö zül vett fe le sé ge ket:

Ádát, a het ti ta Él ón le á nyát és Oho lí bá mát, Aná
le á nyát, aki a hiv vi Ci bón le á nya volt, 3meg
Bosz ma tot, Iz ma el le á nyát, Ne báj ót hú gát.
4Ádá szül te Ézsa u nak El í fázt, Bosz mat szül te
Re ú élt, 5Oho lí bá má pe dig szül te Je úst, Jalá mot
és Kó ra hot. Ezek Ézsau fi ai, akik Ká na án föld -
jén szü let tek. 6Ak kor Ézsau fog ta a fe le sé ge it,
fi a it, le á nya it és min den kit, aki a há zá hoz tar -
to zott, meg a jó szá gát, min den ál la tát és egész
va gyo nát, amit Ká na án föld jén szer zett, és más
or szág ba ment a test vé re, Já kób elől. 7Mert
olyan sok volt a szer ze mé nyük, hogy nem lak -
hat tak együtt, és jó szá ga ik mi att nem bír ta őket
el tar ta ni az a föld, ame lyen jö ve vé nyek vol tak.
8Így te le pe dett le Ézsau a Szé ír-hegy ség ben.
Ézsau pe dig Edóm. 9Ez a Szé ír-hegy ség ben la -
kó Ézsa u nak, Edóm ős aty já nak a nem zet sé ge:

10Így hív ták Ézsau fi a it: El í fáz volt Ádá nak,
Ézsau fe le sé gé nek a fia, Re ú él pe dig Bosz mat -
nak, Ézsau fe le sé gé nek a fia. 11El í fáz fi ai vol -
tak: Té mán, Ómár, Ce fó, Ga tám és Ke naz.
12Tim na volt El í fáz nak, Ézsau fi á nak a má sod -
fe le sé ge, ő szül te El í fáz nak Amá lé kot. Ezek vol -
tak Ádá nak, Ézsau fe le sé gé nek a fi ai. 13Ezek
Re ú él fi ai: Na hat, Ze rah, Sam má és Miz zá.
Ezek vol tak Bosz mat nak, Ézsau fe le sé gé nek a
fi ai. 14Ezek vol tak a fi ai Oho lí bá má nak, Ézsau
fe le sé gé nek, Aná le á nyá nak, aki Ci bón le á nya
volt: ő szül te Ézsa u nak Je úst, Jalá mot és Kó -
ra hot.

15Ezek vol tak Ézsau fi a i nak nem zet ség fői: Elí -
fáz nak, Ézsau el ső szü lött jé nek a fi ai vol tak: Té -
mán nem zet ség fő, Ómár nem zet ség fő, Ce fó
nem zet ség fő, Ke naz nem zet ség fő, 16Kó rah
nem zet ség fő, Ga tám nem zet ség fő, Amá lék
nem zet ség fő. Ezek vol tak az El í fáz tól szár ma -
zó nem zet ség fők Edóm föld jén: ezek Ádá fi ai
vol tak. 17Ezek vol tak Re ú él nak, Ézsau fi á nak a
fi ai: Na hat nem zet ség fő, Ze rah nem zet ség fő,
Sam má nem zet ség fő és Miz zá nem zet ség fő.
Ezek vol tak a Re ú él tól szár ma zó nem zet ség fők
Edóm föld jén; ezek Bosz mat nak, Ézsau fe le sé -
gé nek a fi ai vol tak. 18Ezek vol tak Oho lí bá má -
nak, Ézsau fe le sé gé nek a fi ai: Je ús nem zet ség -
fő, Ja lám nem zet ség fő és Kó rah nem zet ség fő.
Ezek vol tak az Oho lí bá má tól, Aná le á nyá tól,
Ézsau fe le sé gé től szár ma zó nem zet ség fők.
19Ezek vol tak Ézsa u nak, az az Edóm nak a fi ai
és nem zet ség fői.

20Ezek vol tak a hó ri Szé ír fi ai, akik ezen a föl -
dön lak tak: Ló tán, Só bál, Ci bón és Aná, 21Di -
són, Écer és Di sán. Ezek vol tak a hó ri nem zet -
ség fők, Szé ír fi ai, Edóm föld jén. 22Ló tán fi ai vol -
tak: Hó ri és Hé mám, Ló tán nak a hú ga pe dig
Tim na. 23Ezek vol tak Só bál fi ai: Al ván, Má -
nahat, Éb ál, Se fó és Ón ám. 24Ezek vol tak Ci -
bón fi ai: Aj já és Aná. Ez az Aná vi zet ta lált a
pusz tá ban, ami kor ap já nak, Ci bón nak a sza ma -
ra it le gel tet te. 25Ezek vol tak Aná gyer me kei: Di -
són és Oho lí bá má, Aná le á nya. 26Ezek vol tak
Di són fi ai: Hem dán, Es bán, Jit rán és Ke rán.
27Ezek vol tak Écer fi ai: Bil hán, Za a ván és
Akán. 28Ezek vol tak Di sán fi ai: Úc és Arán.
29Ezek vol tak a hó ri nem zet ség fők: Ló tán
nem zet ség fő, Só bál nem zet ség fő, Ci bón nem -
zet ség fő, Aná nem zet ség fő, 30Di són nem zet -
ség fő, Écer nem zet ség fő és Di sán nem zet ség -
fő. Ezek vol tak a Szé ír föld jén la kó hó ri nem -
zet ség fők nem zet sé gen ként.

Az edó mi ki rá lyok
31Ezek a ki rá lyok ural kod tak Edóm ban, mi előtt
Iz rá el fi a i nak ki rá lyuk lett vol na: 32Edóm ban
Be la, Be ór fia ural ko dott, vá ro sá nak a ne ve Din -

há bá volt. 33Be la ha lá la után a boc rai Jó báb, Ze -
rah fia lett a ki rály. 34Jó báb ha lá la után a Té mán
föld jé ről va ló Hu sám lett a ki rály. 35Hu sám ha -
lá la után Ha dad, Be dad fia lett a ki rály, aki meg -
ver te a mid já ni a kat a Mó áb me ze jén. Vá ro sá -
nak a ne ve Avít volt. 36Ha dad ha lá la után a
masz ré kai Szam lá lett a ki rály. 37Szam lá ha lá -
la után a re hó bót-han ná há ri Saul lett a ki rály.
38Saul ha lá la után Baal-Há nán, Ak bór fia lett
a ki rály. 39Baal-Há nán, Ak bór fia ha lá la után
Ha dar lett a ki rály. Vá ro sá nak a ne ve Páú
volt, fe le sé gé nek a ne ve Me hétabél, aki Méz -
áháb le á nyá nak, Mat réd nak a le á nya volt.

40Így hív ták az Ézsau tól szár ma zó nem zet -
ség fő ket, nem zet sé ge ik, la kó he lyük és ne vük
sze rint: Tim ná nem zet ség fő, Al vá nem zet -
ség fő, Je tét nem zet ség fő, 41Oho lí má bá nem zet -
ség fő, Élá nem zet ség fő, Pí nón nem zet ség fő,
42Ke naz nem zet ség fő, Té mán nem zet ség fő,
Mib cár nem zet ség fő, 43Mag dí él nem zet ség fő
és Írám nem zet ség fő. Ezek vol tak Edóm nem -
zet ség fői, la kó he lyük sze rint az ál ta luk bir to -
kolt föl dön. Ézsau volt az edó mi ak ős aty ja.

Jó zsef ál mai

37Já kób is azon a föl dön la kott, ahol ap ja
jö ve vény volt: Ká na án föld jén. 2Ez Já kób

nem zet sé gé nek a tör té ne te: Ami kor Jó zsef ti -
zen hét éves lett, test vé re i vel együtt a nyá jat le -
gel tet te, és ő volt a boj tár Bil há nak és Zil pá nak,
ap ja fe le sé ge i nek a fi ai mel lett. Jó zsef rossz hí -
re ket hor dott ró luk az ap juk nak. 3De Iz rá el Jó -
zse fet min den fi á nál job ban sze ret te, mert öreg -
ko rá ban szü le tett, és egy tar ka ru hát csi nál ta -
tott ne ki. 4Ami kor test vé rei lát ták, hogy ap juk
job ban sze re ti őt min den test vé ré nél, úgy
meg gyű löl ték, hogy egy jó szót sem tud tak hoz -
zá szól ni.

5Egy szer Jó zsef ál mot lá tott, és el mond ta
test vé re i nek. Emi att még job ban meg gyű löl -
ték. 6Ezt mond ta ne kik: Hall gas sá tok csak meg
azt az ál mot, ame lyet lát tam! 7Ép pen ké vé ket
kö töt tünk a me zőn. Az én ké vém föl kelt, és áll -
va is ma radt, a ti ké vé i tek pe dig kö rül áll ták,
és le bo rul tak az én ké vém előtt. 8Test vé rei
meg kér dez ték tő le: Ta lán ki rály akarsz len ni
fö löt tünk? Vagy ural kod ni akarsz raj tunk? És
még job ban meg gyű löl ték az ál ma i ért és be -
szé dé ért.

9Egy má sik ál mot is lá tott, és azt is el me sél -
te test vé re i nek. Ezt mond ta: Megint ál mod tam
va la mit: Egy szer csak le bo rult előt tem a nap,
a hold és ti zen egy csil lag! 10Ami kor ezt ap já -
nak és test vé re i nek el me sél te, ap ja meg dor gál -
ta, és ezt mond ta ne ki: Mi fé le ál mot lát tál? Ta -
lán bi zony já rul junk eléd, anyád dal és test vé -
re id del együtt, hogy föld re bo rul junk előt ted?!
11Ezért fél té keny ked ni kezd tek rá a test vé rei.
Ap ja pe dig meg je gyez te ma gá nak ezt a dol got.

Jó zse fet el ad ják test vé rei
12Egy szer a test vé rek el men tek Si kem be ap juk
nyá ját le gel tet ni. 13Iz rá el ezt mond ta Jó zsef nek:
Test vé re id Si kem ben le gel tet nek. Gye re csak,
el kül de lek hoz zá juk! Jó zsef ezt fe lel te ne ki: Itt
va gyok! 14Ap ja azt mond ta ne ki: Eredj és nézd
meg, hogy jól van nak-e test vé re id és a nyáj. Az -
után szá molj be ne kem! El küld te te hát Heb rón
völ gyé ből, és ő el ment Si kem be.

15Ami kor a me zőn bo lyon gott, ta lál ko zott
egy em ber rel, aki meg kér dez te tő le: Mit ke re -
sel? 16Jó zsef azt fe lel te: A test vé re i met ke re sem.
Mondd meg ne kem, mer re le gel tet nek? 17Az
az em ber így fe lelt: El men tek in nen, és hal lot -
tam is, ami kor ezt mond ták: Men jünk Dó tán -
ba! El ment te hát Jó zsef a test vé rei után, és meg -
ta lál ta őket Dó tán ban. 18Ami kor tá vol ról meg -

lát ták, még mi előtt a kö ze lük be ért, meg -
egyez tek egy más kö zött ab ban, hogy meg ölik.
19Ezt mond ták egy más nak: Néz zé tek, ott jön
az álom lá tó! 20Gyer tek, öl jük meg, dob juk
be le egy kút ba, és mond juk azt, hogy vad ál lat
et te meg. Ak kor majd meg lát juk, mi lesz az ál -
ma i ból!

21Ami kor ezt Rú ben meg hal lot ta, ki akar ta
őt men te ni a ke ze ik kö zül, ezért ezt mond ta:
Ne üs sük agyon! 22Majd ezt mond ta ne kik Rú -
ben: Ne ont sa tok vért! Dob já tok be le eb be a
kút ba itt a pusz tá ban, de ne emel je tek rá ke zet!
Így akar ta ki men te ni a ke ze ik kö zül, és vissza -
jut tat ni ap já hoz.

23Ami kor Jó zsef oda ért a test vé re i hez, le húz -
ták ró la a ru há ját: a tar ka ru hát, ami ép pen ak -
kor is raj ta volt. 24Az után fog ták, és be le dob -
ták a kút ba. A kút üres volt, nem volt ben ne víz.

25Ez után le ül tek en ni. Egy szer csak föl te kint -
ve lát ják, hogy egy iz ma e li ka ra ván kö ze le dik
Gi le ád fe lől. Te vé ik gyógy fű vel, bal zsam mal és
mir há val vol tak meg rak va, amit Egyip tom ba
szál lí tot tak. 26Ek kor azt mond ta Jú da a test vé -
re i nek: Mi hasz na, ha meg öl jük test vé rün ket,
és el föl del jük a vé rét? 27Gyer tek, ad juk el az iz -
ma e li ek nek, de ne emel jünk rá ke zet, hi szen a
mi tes tünk és vé rünk ő! A test vé rei pe dig
hall gat tak rá.

28Köz ben azon ban mid já ni ke res ke dők men -
tek ar ra, föl húz ták Jó zse fet a kút ból, és el ad ták
Jó zse fet az iz ma e li ek nek húsz ezüs tért. Azok
pe dig el vit ték Jó zse fet Egyip tom ba. 29Ami kor
Rú ben vissza tért a kút hoz, Jó zsef már nem volt
a kút ban. Ak kor meg szag gat ta a ru há ját,
30vissza tért test vé re i hez, és azt mond ta: Nincs
meg a gye rek! Jaj ne kem! Ho va le gyek?

31Ak kor fog ták Jó zsef ru há ját, le vág tak egy
kecs ke ba kot, és be le már tot ták a ru hát a vé ré -
be. 32Az után el küld ték a tar ka ru hát, el vi tet ték
ap juk hoz, ez zel az üze net tel: Ezt ta lál tuk.
Nézd meg jól: a fi ad ru há ja ez, vagy sem? 33Ő
fel is mer te, és azt mond ta: Az én fi am ru há ja ez!
Vad ál lat et te meg, biz to san szét tép te Jó zse fet!
34És meg szag gat ta Já kób a fel ső ru há ját, zsák -
ru hát te kert a de re ká ra, és so ká ig gyá szol ta a
fi át. 35Fi ai és le á nyai mind vi gasz tal ni pró bál -
ták, de nem akart meg vi gasz ta lód ni, ha nem ezt
mond ta: Gyá szol va me gyek le fi am hoz a hol -
tak ha zá já ba! Így si rat gat ta őt az ap ja.

36A mid já ni ak pe dig el ad ták Jó zse fet Egyip -
tom ban Po ti fár nak, a fá raó fő em be ré nek, a test -
őrök pa rancs no ká nak.

Jú da és Tá már

38Tör tént ab ban az idő ben, hogy Jú da el -
vált test vé re i től, és csat la ko zott egy

adul lá mi em ber hez, aki nek Hírá volt a ne ve.
2Ott meg lát ta Jú da egy ká na á ni em ber nek, Sú -
á nak a le á nyát, fel sé gül vet te, és be ment hoz -
zá. 3Az te her be esett, és fi út szült, akit Ér nek
ne ve zett el. 4Majd is mét te her be esett, fi út szült,
és azt Ón án nak ne vez te el. 5Az után még egy
fi út szült, akit Sé lá nak ne ve zett el. Ami kor ezt
szül te, Jú da Ke zíb ben volt. 6Jú da ki há za sí tot -
ta fi át, Ért. Az asszony nak Tá már volt a ne ve.
7De Ért, Jú da el ső szü lött fi át az Úr go nosz nak
tar tot ta, ezért meg öl te őt az Úr. 8Ek kor azt
mond ta Jú da Ón án nak: Menj be a bá tyád fe -
le sé gé hez, vedd őt fe le sé gül mint a só go ra, és
tá massz utó dot a bá tyád nak! 9De Ón án tud ta,
hogy az utód nem az övé lesz. Ezért ami kor be -
ment a báty ja fe le sé gé hez, a föld re vesz te get -
te a ma got, hogy ne tá masszon utó dot a báty -
já nak. 10De az Úr go nosz do log nak tar tot ta,
amit tett, ezért őt is meg öl te. 11Ek kor azt
mond ta Jú da Tám ár nak, a me nyé nek: Ma radj
öz ve gyen apád há zá ban, amíg fel nő a fi am, Sé -

M Ó Z E S  E L S Ő  K Ö N Y V E
Revíziós próbakiadás

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.

Az Evan gé li kus Élet 2010. má jus
9-i és 30-i szá má ban már meg je lent
Mó zes el ső köny vé nek el ső és második
rész le te. A most kéz ben tar tott szö -
veg zárja a könyvet. Kö szön jük az ed -
dig ka pott ész re vé te le ket, és ar ra
sze ret nénk kér ni min den kit, hogy 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
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lá. Mert így gon dol ko dott: Ne hogy meg hal jon
ő is, mint a báty jai! Tá már el ment, és ap ja há -
zá ban la kott.

12Hosszabb idő múl va meg halt Súa le á nya,
Jú da fe le sé ge. Ami kor Jú da meg vi gasz ta ló -
dott, el ment ba rát já val, az adul lá mi Hír ával
Tim ná ba, ahol a ju ha it nyír ták. 13De meg mond -
ták Tám ár nak: Most megy az apó sod Tim ná -
ba a ju hai nyí rá sá ra. 14Ek kor le ve tet te ma gá -
ról öz ve gyi ru há ját, el fá tyo loz ta ma gát és ru -
há i ba bur ko ló zott. Az után oda ült Éna im ka pu -
já ba a Tim ná ba ve ze tő úton. Mert lát ta, hogy
Sé lá fel nőtt, de nem ad ták hoz zá fe le sé gül. 15Jú -
da meg lát ta, és pa ráz na nő nek gon dol ta, mert
el ta kar ta az ar cát. 16Le tért hoz zá az út fél re, és
ezt mond ta: Hadd men jek be hoz zád! Mert nem
tud ta, hogy a me nye az. De ő azt kér dez te: Mit
adsz ne kem, ha be jössz hoz zám? 17Ő így fe lelt:
Kül dök ne ked a nyá jam ból egy kecs ke gi dát. De
Tá már ezt mond ta: Adj zá lo got, amíg meg kül -
död! 18Jú da meg kér dez te: Mit ad jak ne ked zá -
log ba? Tá már ezt fe lel te: A pe csét nyo mó dat zsi -
nó ros tul, meg azt a bo tot, ami a ke zed ben van.
Oda ad ta azért ne ki, az után be ment hoz zá; az
asszony pe dig te her be esett tő le.

19Majd föl kelt Tá már, és el ment. Az után le -
ve tet te fáty lát, és fel öl töt te öz ve gyi ru há ját. 20Jú -
da el küld te a kecs ke gi dát az adul lá mi ba rát já -
val, hogy az vissza ve gye a zá lo got az asszony -
tól, de nem ta lál ta meg. 21Ak kor meg kér dez -
te an nak a hely nek a la kó it: Hol van az a pa ráz -
na nő, aki Éna im nál az út fé len ült? Azok ezt fe -
lel ték: Nem volt er re pa ráz na nő. 22Vissza tért
te hát Jú dá hoz, és ezt mond ta: Nem ta lál tam
meg. An nak a hely nek a la kói is azt mond ták,
hogy nem volt ar ra pa ráz na nő. 23Jú da azt
mond ta: Tart sa meg ma gá nak, hogy gúnyt ne
űz ze nek be lő lünk! Én meg küld tem ezt a gö dö -
lyét, de te nem ta lál tad meg őt.

24Mint egy há rom hó nap múl va hí rül vit ték
Jú dá nak: Pa ráz nál ko dott Tá már, a me nyed, és
már ter hes is a pa ráz na ság mi att. Ak kor ezt
mond ta Jú da: Vi gyé tek ki és éges sé tek meg!
25Már vit ték ki fe lé, ami kor meg üzen te apó sá -
nak: At tól a fér fi tól let tem ter hes, akié ez a hol -
mi. Nézd meg jól, kié ez a pe csét nyo mó, zsi -
nór és a bot! 26Jú da jól meg néz te, majd ezt
mond ta: Iga za van ve lem szem ben, mert nem
ad tam őt a fi am hoz, Sé lá hoz. Több ször azon -
ban nem hált ve le Jú da.

27Ami kor el ér ke zett Tá már szü lé sé nek ide -
je, ki tűnt, hogy ik rek van nak a mé hé ben.
28Szü lés köz ben az egyik ki dug ta a ke zét, a bá -
ba meg fog ta, vö rös fo na lat kö tött a ke zé re, és
így szólt: Ez jött vi lág ra elő ször. 29De ami kor
vissza húz ta a ke zét, még is a test vé re jött előbb.
A bá ba ezt kér dez te: Ho gyan tör tél ma gad nak
rést? Ezért ne vez te el az ap ja Pé rec nek. 30Utá -
na vi lág ra jött a test vé re, aki nek a vö rös fo nál
volt a ke zén. Őt Ze rah nak ne vez te el.

Jó zsef Po ti fár há zá ban

39Ami kor Jó zse fet el vit ték Egyip tom ba, az
iz ma e li ek től, akik oda vit ték, meg vá sá rol -

ta őt egy egyip to mi em ber: Po ti fár, a fá raó fő -
em be re, a test őrök pa rancs no ka. 2De az Úr Jó -
zsef fel volt, ezért sze ren csés em ber lett, így az -
tán egyip to mi gaz dá já nak a há zá ba ke rült. 3Lát -
ta a gaz dá ja, hogy ve le van az Úr, és mind azt
ered mé nyes sé te szi az Úr, ami hez hoz zá fog.
4Meg nyer te hát Jó zsef a jó in du la tát, és a há zi -
szol gá ja lett. Az után há za fel ügye lő jé vé tet te,
és rá bíz ta egész va gyo nát. 5At tól fog va, hogy
há zá nak és egész va gyo ná nak a fel ügye lő jé vé
tet te, meg ál dot ta az Úr az egyip to mi em ber há -
zát Jó zse fért, és az Úr ál dá sa volt min de nén,
ami je csak volt a ház ban és a me zőn. 6Ezért Jó -
zsef re bíz ta min de nét, és sem mi re sem volt
gond ja mel let te, leg fel jebb csak ar ra, hogy
meg egye az ételt. Jó zsef nek szép ter me te és szép
ar ca volt.

7Ezek után tör tént, hogy Jó zsef re sze met ve -
tett gaz dá já nak fe le sé ge, és ezt mond ta: Hálj ve -
lem! 8Ő azon ban ezt nem akar ta, és azt fe lel -
te gaz dá ja fe le sé gé nek: Nézd, az én gaz dám nak
sem mi gond ja sincs mel let tem há za dol ga i ra,
és rám bíz ta min de nét. 9Sen ki sem na gyobb ná -
lam eb ben a ház ban. Sem mit sem til tott el tő -
lem, csak té ged, mi vel te a fe le sé ge vagy. Ho -
gyan kö vet het ném el ezt a nagy go nosz sá got,
vét kez ve az Is ten el len?! 10Bár az asszony nap
mint nap ezt mon do gat ta Jó zsef nek, ő még sem
hall ga tott rá, hogy mel lé fe küd jék, és ve le le -
gyen. 11Egy na pon, mint min dig, be ment Jó zsef
a ház ba a mun ká ját vé gez ni. A ház nép kö zül
sen ki sem volt a ház ban. 12Ek kor meg ra gad ta
őt az asszony a ru há já nál fog va, és azt mond -
ta: Hálj ve lem! Ő azon ban ott hagy ta ru há ját az
asszony ke zé ben, fu tás nak eredt, és ki sza ladt.
13Ami kor az asszony lát ta, hogy ke zé ben hagy -
ta a ru há ját, és ki fu tott, 14össze cső dí tet te há -
za né pét, és ezt mond ta ne kik: Néz zé tek, egy
hé ber em bert ho zott hoz zánk, és az csúf fá tesz
ben nün ket. Be jött hoz zám, hogy ve lem hál jon,
de én han go san ki ál toz ni kezd tem. 15Ami kor

meg hal lot ta, hogy jó han go san ki ál toz ni kez -
dek, ná lam hagy ta a ru há ját, fu tás nak eredt, és
ki sza ladt.

16Az asszony ma gá nál tar tot ta Jó zsef ru há -
ját, míg az ura ha za nem jött. 17Ak kor ne ki is
ugyan azt mond ta: Be jött hoz zám a hé ber
szol ga, akit ide hoz tál, hogy csúf fá te gyen en -
gem. 18De ami kor han go san ki ál toz ni kezd tem,
ná lam hagy ta a ru há ját, és ki fu tott.

19Ami kor a gaz dá ja meg hal lot ta fe le sé gé nek
a sza va it, ame lye ket ne ki mon dott: Ilyen dol -
go kat tett ve lem a szol gád! – ak kor ha rag ra ger -
jedt. 20Fog ta Jó zse fet a gaz dá ja, és ab ba a
bör tön be ve tet te, ahol a ki rály fog lya it tar tot -
ták fog va. Így ke rült Jó zsef a bör tön be. 21De az
Úr Jó zsef fel volt, hű sé ges ma radt hoz zá, és gon -
dos ko dott ró la, hogy el nyer je a bör tön pa -
rancs nok jó in du la tát. 22A bör tön pa rancs nok
Jó zsef re bíz ta mind azo kat a fog lyo kat, akik a
bör tön ben vol tak, és ő dol goz tat ta mind azo -
kat, akik ott dol goz tak. 23A bör tön pa rancs nok -
nak nem kel lett tö rőd nie sem mi vel, ami rá volt
bíz va, mert az Úr Jó zsef fel volt, és ered mé nyes -
sé tet te az Úr, ami hez hoz zá fo gott.

Jó zsef ál mo kat fejt meg a bör tön ben

40Tör tént ezek után, hogy az egyip to mi ki -
rály po hár no ka és sü tő mes te re vét ke zett

uruk, az egyip to mi ki rály el len. 2Meg ha ra gu -
dott azért a fá raó a két fő em ber re, a fő po hár -
nok ra és a fő sü tő mes ter re. 3Őri zet be vé tet te
őket a test őr pa rancs nok há zá ban, ab ban a
bör tön ben, ahol fog va tar tot ták Jó zse fet. 4A
test őr pa rancs nok Jó zse fet ren del te mel lé jük,
hogy szol gál ja ki őket. Jó ide ig ma rad tak őri -
zet ben. 5Egy szer ál mot lát tak, mind ket ten
ugyan azon az éj sza kán: az egyip to mi ki rály po -
hár no ka és sü tő mes te re, aki ket a bör tön ben
fog va tar tot tak. Mind két álom nak meg volt a
ma ga je len té se. 6Ami kor reg gel be ment hoz -
zá juk Jó zsef, lát ta raj tuk, hogy iz ga tot tak.
7Meg kér dez te a fá raó fő em be re it, akik ve le
együtt vol tak őri zet ben gaz dá ja há zá ban: Mi -
ért olyan szo mo rú ma az ar co tok? 8Ők azt fe -
lel ték ne ki: Ál mot lát tunk, de nincs, aki meg -
fejt se. Jó zsef ezt mond ta ne kik: Is ten nél van a
meg fej tés. Mond já tok el ne kem!

9A fő po hár nok el mond ta az ál mát Jó zsef nek.
Ezt mond ta ne ki: Ál mom ban egy sző lő tő volt
előt tem. 10A sző lő tőn há rom vessző volt.
Alig hogy ki haj tott, már ki is vi rág zott, és
fürt je in meg ér tek a sze mek. 11Ke zem ben volt
a fá raó po ha ra. Fog tam a sző lő sze me ket, be -
le fa csar tam a fá raó po ha rá ba, és a po ha rat a
fá raó ke zé be ad tam. 12Jó zsef ezt mond ta ne -
ki: A meg fej tés a kö vet ke ző: A há rom vessző
há rom nap. 13Há rom nap múl va föl emel té ged
a fá raó, vissza he lyez a hi va ta lod ba, és te adod
a po ha rat a fá raó ke zé be ugyan úgy, mint ko -
ráb ban, ami kor a po hár no ka vol tál. 14De ne fe -
led kezz meg ró lam, ami kor jó dol god lesz, és
légy hoz zám hű sé ges: em líts meg en gem a fá -
ra ó nak, és vi tess ki eb ből a ház ból! 15Mert ga -
lá dul ra bol tak el en gem a hé be rek föld jé ről, és
itt sem csi nál tam sem mi rosszat, még is töm -
löc be ve tet tek.

16Ami kor a fő sü tő mes ter lát ta, hogy ked ve -
ző meg fej tést adott, ezt mond ta Jó zsef nek: Ne -
kem meg ál mom ban há rom ko sár ka lács volt
a fe je men. 17A fel ső ko sár ban min den fé le sü -
te mény volt, ami a fá ra ó nak ké szült, de a ma -
da rak meg et ték azo kat a fe je men le vő ko sár -
ból. 18Jó zsef ezt vá la szol ta ne ki: A meg fej tés a
kö vet ke ző: A há rom ko sár há rom nap. 19Há -
rom nap múl va föl emel té ged a fá raó, de fel -
akasz tat egy fá ra, és ma da rak eszik le majd a
hú so dat.

20Har mad nap szü le tés nap ja volt a fá ra ó nak,
la ko mát ren de zett va la mennyi ud va ri em be ré -
nek, és föl emel te a fő po hár no kot és a fő sü tő -
mes tert szol gái je len lé té ben: 21a fő po hár no kot
vissza he lyez te po hár no ki tiszt sé gé be, és ő ad -
hat ta a po ha rat a fá raó ke zé be, 22a fő sü tő mes -
tert pe dig fel akasz tat ta, úgy, ahogy Jó zsef
meg fej tet te az ál mu kat. 23De a fő po hár nok nem
gon dolt Jó zsef re, ha nem meg fe led ke zett ró la.

Jó zsef meg fej ti a fá raó ál ma it

41Két esz ten dő múl va tör tént, hogy a fá -
raó azt ál mod ta, hogy ott áll a Ní lus mel -

lett. 2Ek kor a Ní lus ból hét szép és kö vér te hén
jött elő, majd a sás kö zött le ge lész ni kez dett.
3De hét má sik te hén is elő jött utá nuk a Ní lus -
ból, ame lyek rú tak és so vá nyak vol tak, a Ní lus
part ján oda áll tak a töb bi te hén mel lé, 4és a rút
és so vány te he nek meg et ték a hét szép és kö -
vér te he net. Ek kor föl éb redt a fá raó.

5Is mét el aludt, és má sod szor azt ál mod ta,
hogy hét kö vér és szép ka lász nőtt egy szá ron,
6de hét so vány és a ke le ti szél től ki aszott ka lász
is ki sar jad utá nuk. 7A so vány ka lá szok el nyel -
ték a hét kö vér és telt ka lászt. Ek kor föl éb redt
a fá raó, és rá jött, hogy ez csak álom volt. 8Reg -
gel azon ban nyug ta lan kod ni kez dett, ezért
össze hí vat ta Egyip tom min den jö ven dő mon -

dó ját és min den böl csét, és a fá raó el be szél te
ne kik az ál mát. De sen ki sem tud ta a fá ra ó nak
meg fej te ni azo kat.

9Ek kor a fő po hár nok így szólt a fá ra ó hoz: Be
kell ma val la nom, hogy vét kes va gyok. 10Ami -
kor a fá raó meg ha ra gu dott szol gá i ra, és őri zet -
be vé te tett en gem és a fő sü tő mes tert a test őr -
pa rancs nok há zá ban, 11ál mod tunk va la mit
ugyan azon az éj sza kán, én is meg ő is. Mind -
egyik álom nak, amit ál mod tunk, meg volt a ma -
ga je len té se. 12Volt ott ve lünk egy hé ber if jú, a
test őr pa rancs nok szol gá ja. El me sél tük ne ki
ál ma in kat, és ő meg fej tet te. Mind egyi künk ál -
mát jól fej tet te meg, 13mert úgy lett, aho gyan
meg fej tet te ne künk: en gem vissza he lyez tek
hi va ta lom ba, amazt pe dig föl akasz tot ták. 14Ak -
kor a fá raó hí vat ta Jó zse fet, és si et ve ki hoz ták
a töm löc ből. Ő meg bo rot vál ko zott, ru hát vál -
tott, és be ment a fá ra ó hoz.

15A fá raó ezt mond ta Jó zsef nek: Ál mod tam
va la mit, de sen ki sem tud ja meg fej te ni. Ró lad
azt hal lot tam, hogy ha meg hal lod az ál mot, meg
tu dod fej te ni. 16Jó zsef így fe lelt a fá ra ó nak: Nem
én, ha nem Is ten ad vá laszt a fá raó ja vá ra. 17A
fá raó így szólt Jó zsef hez: Ál mom ban a Ní lus
part ján áll tam. 18A Ní lus ból hét kö vér és szép
te hén jött elő, és le ge lész ni kez dett a sás kö zött.
19De hét má sik te hén is elő jött utá nuk, ame -
lyek na gyon hit vá nyak, rú tak és so vá nyak vol -
tak. Egész Egyip tom föld jén nem lát tam olyan
rú ta kat, mint ezek. 20A so vány és rút te he nek
az után meg et ték az előb bi hét kö vér te he net.
21Bár a gyom ruk ba ke rül tek, nem le he tett
ész re ven ni, hogy a gyom ruk ba ke rül tek, mert
a kül se jük ugyan olyan rút ma radt, mint az előtt.
Ak kor föl éb red tem.

22Az után azt lát tam ál mom ban, hogy hét telt
és szép ka lász nőtt egy szá ron, 23de hét szá raz,
so vány és a ke le ti szél ben ki aszott ka lász is ki -
sar jadt utá nuk, 24és a so vány ka lá szok el nyel ték
a hét szép ka lászt. El mond tam ezt a jö ven dő -
mon dók nak, de egyi kük sem tud ta meg fej te ni.

25Ek kor Jó zsef így szólt a fá ra ó hoz: A fá raó
két ál ma egy és ugyan az. Azt je len tet te ki Is -
ten a fá ra ó nak, hogy mit fog cse le ked ni. 26A hét
szép te hén hét esz ten dő, a hét szép ka lász is hét
esz ten dő; az álom egy és ugyan az. 27A hét so -
vány és rút te hén, ame lyek utá nuk jöt tek elő,
szin tén hét esz ten dő. A hét üres, a ke le ti szél -
től ki aszott ka lász az éh ség hét esz ten de je lesz.
28Er ről mond tam a fá ra ó nak, hogy Is ten meg -
mu tat ta a fá ra ó nak, mit fog cse le ked ni. 29Hét
esz ten dő jön, ami kor nagy bő ség lesz Egyip tom
egész föld jén. 30De az éh ín ség hét esz ten de je
kö vet ke zik utá nuk, ami kor min den bő sé get el -
fe lej te nek Egyip tom föld jén, és éh ín ség fog ja
emész te ni az or szá got. 31Nem is fog ják tud ni,
hogy bő ség volt az or szág ban, az utá na kö vet -
ke ző éh ín ség mi att, olyan sú lyos lesz az.
32Azért is mét lő dött meg két szer is a fá raó ál -
ma, mert Is ten el ha tá roz ta ezt, és ha ma ro san
vég hez is vi szi az Is ten.

33Most azért sze mel jen ki a fá raó egy ér tel -
mes és bölcs em bert, és ál lít sa azt Egyip tom élé -
re. 34Ezt te gye a fá raó: ren del jen az or szág fö -
lé fel ügye lő ket, és sze des sen ötö döt Egyip tom
or szá gá ban a bő ség hét esz ten de jé ben. 35Gyűjt -
se nek össze min den élel met a kö vet ke ző jó esz -
ten dők ben, hal moz zák föl a ga bo nát, és a fá -
raó fel ügye le te alatt őriz zék az élel met a vá ro -
sok ban. 36Mert ez az éle lem lesz az or szág tar -
ta lé ka az éh ín ség hét esz ten de jé ben, amely majd
el jön Egyip tom ra, és ak kor nem pusz tul el az
or szág az éh ín ség ide jén.

Jó zsef Egyip tom fel ügye lő je lesz
37Tet szett ez a be széd a fá ra ó nak és min den ud -
va ri em be ré nek. 38A fá raó ezt mond ta szol gá -
i nak: Ta lál ha tunk-e eh hez ha son ló em bert, aki -
ben is te ni lé lek van? 39Jó zsef nek pe dig ezt
mond ta a fá raó: Mi u tán Is ten mind ezt ne ked
ad ta tud tul, nincs hoz zád fog ha tó ér tel mes,
bölcs em ber. 40Te fel ügye led majd a há za mat,
és egész né pem a te sza vad nak en ge del mes ke -
dik. Csak a trón tesz en gem na gyob bá ná lad.
41Az után ezt mond ta a fá raó Jó zsef nek: Nézd,
én té ged egész Egyip tom fel ügye lő jé vé tesz lek!
42Az zal le vet te a fá raó a pe csét gyű rűt az uj já -
ról, és Jó zsef uj já ra húz ta, gyolcs ru há ba öl töz -
tet te, és arany lán cot tett a nya ká ba. 43Majd kö -
rül hor doz tat ta má so dik ko csi ján, és így ki ál tot -
tak előt te: Térd re! Így tet te őt egész Egyip tom
fel ügye lő jé vé. 44És ezt mond ta a fá raó Jó zsef -
nek: Én va gyok a fá raó, de nél kü led még a ke -
zét vagy lá bát sem moz dít hat ja sen ki egész
Egyip tom ban! 45Ez után el ne vez te a fá raó Jó zse -
fet Cá fe nat-Pa né ah nak, és hoz zá ad ta fe le sé gül
Ásze na tot, Pó ti fe rá nak, Ón pap já nak a le á nyát.
Így lett Jó zsef egész Egyip tom fel ügye lő je.

46Jó zsef har minc esz ten dős volt, ami kor ott
állt Egyip tom ki rá lya, a fá raó előtt. Az után ki -
ment Jó zsef a fá raó elől, és be jár ta egész
Egyip to mot.

47A bő ség hét esz ten de je alatt gaz da gon ter -
mett a föld. 48Jó zsef össze gyűj tött a hét esz ten -

dő alatt min den élel met, ami csak volt Egyip -
tom ban. A vá ro sok ban he lyez te el az élel met:
min den vá ros ban a kö rü löt te le vő me ző élel -
mét he lyez te el. 49Jó zsef így annyi ga bo nát hal -
mo zott föl, mint a ten ger part ho mok ja: olyan
so kat, hogy vé gül már nem is vet ték szám ba,
mert meg szám lál ha tat lan volt.

50Jó zsef nek két fia szü le tett, mi előtt el jött az
éh ín ség esz ten de je. Ásze nat, Pó ti fe rá nak, Ón
pap já nak a le á nya szül te őket. 51El ső szü lött jét
Ma nas sé nak ne vez te el Jó zsef, mert ezt mond -
ta: El fe led tet te ve lem Is ten min den gyöt rel me -
met és atyám nak egész há zát. 52A má so di kat
pe dig Ef ra im nak ne vez te el, mert ezt mond ta:
Meg sza po rí tott en gem Is ten nyo mo rú sá gom
föld jén.

53Az után el telt a bő ség hét esz ten de je
Egyip tom ban, 54és meg kez dő dött az éh ín ség
hét esz ten de je, aho gyan meg mond ta Jó zsef.
Éh ín ség tá madt min den or szág ban, de Egyip -
tom ban min de nütt volt ke nyér. 55Az után
Egyip tom ban is éhez ni kezd tek min de nütt, és
a nép ke nyé rért ki ál tott a fá ra ó hoz. Ek kor a fá -
raó ezt mond ta az egyip to mi ak nak: Men je tek
Jó zsef hez, és te gyé tek azt, amit mond nek tek!
56Ami kor az éh ín ség ki ter jedt az egész or szág -
ra, Jó zsef meg nyi tot ta az összes mag tá rat, és
ga bo nát árult az egyip to mi ak nak, mert sú lyos
volt az éh ín ség Egyip tom ban. 57És az egész
föld ről Egyip tom ba men tek Jó zsef hez ga bo -
nát vá sá rol ni, mert sú lyos volt az éh ín ség az
egész föl dön.

Já kób Egyip tom ba kül di fi a it éle le mért

42Já kób lát ta, hogy Egyip tom ban van ga -
bo na. Azt mond ta hát Já kób a fi a i nak:

Mit néz tek egy más ra? 2Majd ezt mond ta:
Hal lot tam, hogy Egyip tom ban van ga bo na.
Men je tek el, és vá sá rol ja tok ott ga bo nát, hogy
élet ben ma rad junk, és meg ne hal junk! 3El ment
te hát Jó zsef tíz báty ja, hogy ga bo nát vá sá rol -
ja nak Egyip tom ban. 4De Ben já mint, Jó zsef
öccsét nem küld te el Já kób a báty ja i val, mert
ar ra gon dolt: Csak ne hogy va la mi sze ren csét -
len ség ér je! 5Így men tek el Iz rá el fi ai, má sok -
kal együtt, ga bo nát vá sá rol ni, mert éh ín ség volt
Ká na án föld jén.

6Jó zsef volt te hát az egész or szág kor mány -
zó ja, és ő árul ta a ga bo nát a föld min den né -
pé nek. Ami kor Jó zsef báty jai meg ér kez tek, arc -
cal a föld re bo rul tak előt te. 7Amint Jó zsef
meg lát ta báty ja it, azon nal fel is mer te őket, de
ide gen nek tet tet te ma gát előt tük, és ke mé nyen
be szélt ve lük. Meg kér dez te őket: Hon nan jöt -
te tek? Ők így fe lel tek: Ká na án föld jé ről jöt tünk
élel met vá sá rol ni.

8Jó zsef te hát fel is mer te a test vé re it, de azok
nem is mer ték fel őt. 9Ek kor Jó zsef vissza em -
lé ke zett az ál mok ra, ame lye ket ró luk ál mo dott,
és ezt mond ta ne kik: Ké mek vagy tok! Azért jöt -
te tek, hogy ki für késszé tek az or szág véd te len
ré sze it! 10De azok így fe lel tek ne ki: Nem,
uram! Élel met vá sá rol ni jöt tek a te szol gá id!
11Mi mind nyá jan egyet len em ber fi ai va gyunk.
Be csü le te sek va gyunk, so ha sem vol tak ké mek
a te szol gá id. 12Ő azon ban ezt mond ta ne kik:
Nem úgy van! Bi zony azért jöt te tek, hogy az or -
szág véd te len ré sze it ki für késszé tek! 13Azok így
fe lel tek: Ti zen ket ten vol tak a te szol gá id, test -
vé rek va gyunk mi, egyet len em ber fi ai Ká na -
án föld jén. A leg ki sebb most apánk nál van, egyi -
künk pe dig nincs töb bé. 14De Jó zsef ezt mond -
ta ne kik: Úgy van, aho gyan mond tam nek tek,
ké mek vagy tok! 15Ez zel tesz lek ti te ket pró bá -
ra: a fá raó éle té re es kü szöm, hogy nem tá voz -
tok in nen, amíg ide nem jön a leg ki sebb test -
vé re tek! 16Küld je tek el ma ga tok kö zül va la kit,
hogy hoz za ide a test vé re te ket, ti pe dig fog ság -
ban ma rad tok. Így te szem pró bá ra, iga zat be -
szél tek-e. Mert ha nem, a fá raó éle té re es kü -
szöm, hogy ké mek vagy tok! 17És őri zet ben tar -
tot ta őket há rom na pig.

Jó zsef vissza kül di test vé re it Ben já mi nért
18Har mad nap ezt mond ta ne kik Jó zsef: Ezt te -
gyé tek, ha él ni akar tok! – hi szen én is fé lem az
Is tent. 19Ha be csü le te sek vagy tok, ma rad jon
egyik test vé re tek meg kö töz ve a bör tön ben, ti
pe dig men je tek, vi gye tek ga bo nát há za tok
éhe ző né pé nek. 20Hoz zá tok el hoz zám a leg -
ki sebb test vé re te ket, ak kor el hi szem, amit
mon do tok, és nem fog tok meg hal ni. Ők be le
is egyez tek. 21De így be szél tek egy más közt: Bi -
zony, a test vé rün kért bűn hő dünk most, mert
lát tuk az ő nyo mo rú sá gát, ami kor kö nyör gött
ne künk, de nem hall gat tunk rá. Emi att ért utol
ben nün ket ez a nyo mo rú ság. 22Rú ben er re azt
mond ta ne kik: Meg mond tam nek tek, hogy ne
vét kez ze tek a gyer mek el len, de ti nem hall gat -
ta tok rám, és most az ő vé rét ké rik szá mon raj -
tunk. 23Nem tud ták, hogy Jó zsef ér ti őket, mert
tol mács volt kö zöt tük. 24Ő pe dig el for dult tő -
lük, és sírt. Majd vissza for dult hoz zá juk, és be -
szélt ve lük. Az után elő ál lít tat ta kö zü lük Si me -
ont, és sze mük lát tá ra meg kö töz tet te.
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25Ak kor meg pa ran csol ta Jó zsef, hogy tölt -
sék meg a zsák ja i kat ga bo ná val, de mind egyi -
kük pén zét te gyék vissza a zsák já ba, és ad ja nak
ne kik út ra va lót. Így is tet tek. 26Ők pe dig föl -
tet ték ga bo ná ju kat a sza ma rak ra, és el men tek.
27Mi kor az tán egyi kük ki nyi tot ta a zsák ját, hogy
az éj je li szál lá son ab ra kot ad jon a sza ma rá nak,
meg lát ta, hogy a pén ze ott van a zsák szá já ban,
28és ezt mond ta test vé re i nek: Vissza ke rült a
pén zem! Itt van a zsá kom ban! Ek kor oda lett a
bá tor sá guk, és re meg ve mon do gat ták egy -
más nak: Mit cse le ke dett ve lünk az Is ten?!

29Ami kor meg ér kez tek ap juk hoz, Já kób -
hoz Ká na án föld jé re, el mond ták ne ki mind azt,
ami ve lük tör tént: 30Egy em ber, an nak az or -
szág nak az ura, szi go rú an be szélt hoz zánk, és
úgy bánt ve lünk, mint ha kém ked ni akar tunk
vol na az or szág ban. 31De mi ezt mond tuk ne -
ki: Be csü le tes em be rek va gyunk mi, so ha nem
vol tunk ké mek. 32Ti zen ket ten vol tunk test vé -
rek, apánk nak fi ai, de egyi künk nincs töb bé, a
leg ki sebb pe dig apánk nál van most Ká na án
föld jén. 33Ak kor ezt mond ta ne künk az az em -
ber, an nak az or szág nak az ura: Er ről tu dom
meg, hogy be csü le te sek vagy tok-e: Egyik test -
vé re te ket hagy já tok ná lam, men je tek el, és vi -
gye tek ga bo nát há za tok éhe ző né pé nek, 34az -
után hoz zá tok el hoz zám a leg ki sebb test vé re -
te ket! Ak kor tud ni fo gom, hogy nem ké mek
vagy tok, ha nem be csü le tes em be rek, vissza -
adom a test vé re te ket, és sza ba don jár hat tok az
or szág ban.

35Mi kor az tán a zsák ja i kat ki ürí tet ték, hát
mind egyik nek a pén zes zacs kó ja ott volt a zsák -
já ban. Ami kor pén zes zacs kó i kat meg lát ták, ap -
juk kal együtt meg ijed tek. 36Ap juk, Já kób ezt
mond ta ne kik: El ve szi tek tő lem gyer me ke i met!
Jó zsef nincs meg, Si me on sincs meg, és még
Ben já mint is el vi szi tek?! En gem sújt mind ez!
37Ek kor Rú ben azt mond ta ap já nak: Az én két
fi a mat öld meg, ha nem ho zom őt vissza!
Bízd csak rám, és én vissza ho zom őt hoz zád!
38De Já kób így fe lelt: Nem me het el ve le tek a
fi am, hi szen a báty ja meg halt, egye dül ő ma -
radt meg. Ha sze ren csét len ség éri az úton,
amely re in dul tok, ősz fe je met a bá nat mi att a
hol tak ha zá já ba jut tat já tok!

Já kób fi ai új ra Egyip tom ba men nek

43Az éh ín ség egy re sú lyo sab bá vált az or -
szág ban. 2Ami kor az Egyip tom ból ho zott

összes ga bo nát meg et ték, ezt mond ta ne kik az
ap juk: Vá sá rol ja tok megint egy kis élel met! 3De
Jú da azt mond ta ne ki: Szi go rú an fi gyel mez te -
tett ben nün ket az az em ber: Ne ke rül je tek a sze -
mem elé, ha nem lesz ve le tek a test vé re tek! 4Ha
te hát haj lan dó vagy el kül de ni ve lünk az öcsén -
ket, el me gyünk, és vá sá ro lunk ne ked élel met.
5De ha nem kül död el, nem me gyünk el, mert
az az em ber meg mond ta ne künk: Ne ke rül je -
tek a sze mem elé, ha nem lesz ve le tek az
öcsé tek! 6Iz rá el ezt mond ta: Mi ért tet te tek ve -
lem ilyen rosszat? Mi ért mond tá tok el an nak
az em ber nek, hogy van még egy test vé re tek?
7Ők így fe lel tek: So kat kér de zős kö dött az az
em ber ró lunk és csa lá dunk ról. Él-e még az apá -
tok? Van-e még test vé re tek? És ezek re a kér -
dé sek re ne künk vá la szol nunk kel lett. Hon nan
tud hat tuk vol na, hogy majd ezt mond ja: Hoz -
zá tok ide a test vé re te ket!

8Ak kor Jú da ezt mond ta ap já nak, Iz rá el nek:
Küldd el ve lem a fi út, hadd kel jünk út ra,
hogy élet ben ma rad junk, és ne hal junk meg
sem mi, sem te, sem a gyer me ke ink! 9Én ke -
zes ke dem ér te, tő lem kérd szá mon! Ha nem
ho zom vissza, és nem ál lí tom eléd, egész éle -
tem ben vi sel jem vét kem nek ter hét. 10Bi zony,
ha nem kés le ke dünk, már két szer is meg for -
dul hat tunk vol na.

11Ap juk, Iz rá el ek kor így szólt hoz zá juk: Ha
már így kell len nie, ezt te gyé tek: Rak ja tok az or -
szág leg jobb ter mé ke i ből a zsák ja i tok ba, és vi -
gye tek aján dé kot an nak az em ber nek: egy kis
bal zsa mot, egy kis mé zet, gyógy fü vet, mir hát,
di ót és man du lát. 12Pénzt pe dig két szer annyit
vi gye tek ma ga tok kal, mert az a pénz, ami
vissza ke rült zsák ja i tok szá já ba, azt is vi gyé tek
vissza! Hát ha té ve dés volt! 13Vi gyé tek az öcsé -
te ket is; in dul ja tok, men je tek vissza ah hoz az
em ber hez! 14Ad ja a min den ha tó Is ten, hogy ir -
gal mas le gyen hoz zá tok az az em ber, és vissza -
en ged je ve le tek a má sik test vé re te ket és Ben -
já mint. Ha már el kell ve szí te nem gyer me ke -
met, hát el ve szí tem!

A test vé rek Jó zsef hez ér kez nek
15Fog ták te hát az aján dé kot, ma guk hoz vet tek
két szer annyi pénzt, meg Ben já mint, el in dul -
tak, és el men tek Egyip tom ba, és meg je len tek
Jó zsef előtt. 16Ami kor Jó zsef meg lát ta köz tük
Ben já mint, így szólt há zá nak fel ügye lő jé hez:
Vidd be eze ket az em be re ket a ház ba! Vágj le
egy ál la tot, és ké szítsd el, mert ma ve lem ebé -
del nek ezek az em be rek! 17Az úgy is tett, aho -
gyan Jó zsef mond ta, és be ve zet te őket Jó zsef há -

zá ba. 18Ak kor fé le lem fog ta el őket, ami ért Jó -
zsef há zá ba ve zet ték őket, és ezt mon do gat ták:
A pénz mi att hoz tak ide ben nün ket, amely a
múlt kor vissza ke rült zsák ja ink ba. Ránk fog nak
ron ta ni, ránk fog nak tá mad ni, és szol ga ság ra
vet nek ben nün ket sza ma ra ink kal együtt!
19Oda lép tek te hát Jó zsef há zá nak fel ügye lő jé -
hez, meg szó lí tot ták a ház aj ta já ban, 20és ezt
mond ták: Urunk, jár tunk mi már itt a múlt kor
is élel met vá sá rol ni. 21De ami kor el ér kez tünk
éj je li szál lá sunk ra, és ki nyi tot tuk a zsák ja in kat,
ak kor vet tük ész re, hogy mind egyi künk pén -
ze a zsák ja szá já ban van: ott volt a pén zünk tel -
jes össze gé ben! Ezt most mi vissza hoz tuk ma -
gunk kal. 22Most ezen fe lül is hoz tunk pénzt
ma gunk kal, hogy azon élel met vá sá rol junk.
Nem tud juk, ki tet te pén zün ket a zsák ja ink ba.
23Ő azt fe lel te: Le gye tek nyu god tak, ne fél je -
tek! Is te ne tek, atyá tok Is te ne tet te azt a kin cset
a zsák ja i tok ba. A ti pén ze tek pe dig el ju tott hoz -
zám. Majd ki ve zet te hoz zá juk Si me ont.

24Az után be ve zet te őket Jó zsef há zá ba,
adott vi zet, és ők meg mos ták a lá bu kat, a sza -
ma ra ik nak pe dig ab ra kot adott. 25Ők pe dig elő -
ké szí tet ték az aján dé kot, mi előtt Jó zsef dél ben
meg jött, mert hal lot ták, hogy ott fog nak ebé -
del ni.

Jó zsef meg ven dé ge li test vé re it
26Ami kor Jó zsef ha za ér ke zett, be vit ték ne ki a
ház ba az aján dé kot, amely ná luk volt, és föld -
re bo rul tak előt te. 27Ő pe dig szí vé lye sen kö -
szön töt te őket, és meg kér dez te: Jól van-e idős
apá tok, aki ről be szél te tek ne kem? Él-e még?
28Ők így fe lel tek: Apánk, a te szol gád, jól van,
él még. Majd meg ha jol tak és le bo rul tak.
29Ami kor Jó zsef meg pil lan tot ta test vé rét, Ben -
já mint, any ja fi át, ezt kér dez te: Ez a leg ki sebb
test vé re tek, aki ről be szél te tek ne kem? Majd ezt
mond ta: Le gyen ke gyel mes hoz zád az Is ten, fi -
am! 30Ak kor azon ban el si e tett Jó zsef, mert
öccsét lát va el ér zé ke nyült, és a sí rás kör nyé kez -
te. Be ment azért a bel ső szo bá já ba, és ott ki -
sír ta ma gát. 31Az után meg mos ta az ar cát, és ki -
jött. Ural ko dott ma gán, és ezt mond ta: Tá lal -
já tok föl az ételt! 32De kü lön tá lal tak ne ki, kü -
lön azok nak is, és kü lön a ve le együtt ét ke ző
egyip to mi ak nak is. Az egyip to mi ak nak ugyan -
is nem volt sza bad együtt en ni ük a hé be rek kel,
mert utá la tos nak tar tot ták ezt az egyip to mi ak.
33Le ül tet ték őket ve le szem ben: az el ső szü löt -
tet az el ső szü lött nek, a leg fi a ta lab bat a leg fi a -
ta labb nak já ró hely re. Azok pe dig ál mél kod va
néz tek egy más ra. 34A ma ga előtt lé vő éte lek -
ből vi te tett ne kik, de amit Ben já min nak vit tek,
öt ször na gyobb volt mind nyá ju ké nál. Az után
it tak, és meg má mo ro sod tak ve le együtt.

Jó zsef ser le gét Ben já min zsák já ba rej tik

44Az után Jó zsef ezt pa ran csol ta há za fel -
ügye lő jé nek: Töltsd meg ezek nek az

em be rek nek a zsák ja it éle lem mel, amennyit
csak el bír nak vin ni, de mind egyik nek a pén -
zét tedd a zsák ja szá já ba. 2Ser le ge met, az
ezüst ser le get pe dig tedd a leg ki seb bik zsák já -
nak a szá já ba, ga bo ná ja árá val együtt! Ő pe dig
úgy tett, aho gyan Jó zsef meg hagy ta ne ki.
3Reg gel, ami kor vi lá gos lett, út ra bo csá tot ták
az em be re ket sza ma ra ik kal együtt. 4Ki men tek
a vá ros ból, de még nem jár tak messze, ami kor
Jó zsef azt mond ta há za fel ügye lő jé nek: In dulj,
eredj azok nak az em be rek nek a nyo má ba! Ha
utol ér ted őket, ezt mondd ne kik: Mi ért fi zet -
te tek rosszal a jó ért? 5Hi szen ez az, ami ből in -
ni szo kott az uram, sőt jó sol ni is eb ből szo kott!
Go nosz dol got cse le ked te tek! 6Ami kor utol ér -
te őket, el is mond ta ne kik mind eze ket. 7Ők
azon ban ezt fe lel ték ne ki: Mi ért mond az én
uram ilye ne ket? Tá vol le gyen szol gá id tól, hogy
ilyes mit te gye nek! 8Hi szen azt a pénzt is
vissza hoz tuk ne ked Ká na án föld jé ről, amit
zsák ja ink szá já ban ta lál tunk. Ho gyan lop tunk
vol na hát urad há zá ból ezüs töt vagy ara nyat?!
9Az, aki nél meg ta lál ják szol gá id kö zül, hal jon
meg, mi ma gunk pe dig az én uram rab szol gái
le szünk. 10Ő ezt mond ta: Le gyen hát úgy,
aho gyan mond tá tok. De csak az lesz a rab szol -
gám, aki nél meg ta lál ják, ti sza ba dok ma rad tok.
11Er re mind egyi kük si et ve le rak ta zsák ját a föld -
re, és ki nyi tot ta a zsák ját. 12Ő pe dig vé gig ku -
tat ta azo kat: a leg idő sebb nél kezd te, és a leg -
ki sebb nél vé gez te. Vé gül a ser leg Ben já min
zsák já ból ke rült elő. 13Ak kor ezek meg szag gat -
ták fel ső ru há ju kat, majd mind nyá jan föl ra kod -
tak a sza ma ruk ra, és vissza tér tek a vá ros ba.

Jú da kö nyö rög Ben já mi nért
14Ami kor Jú da és test vé rei be men tek Jó zsef há -
zá ba, ő még ott hon volt. Föld re bo rul tak előt -
te, 15Jó zsef pe dig ezt mond ta ne kik: Hogy csi -
nál hat ta tok ilyet? Hát nem tud já tok, hogy a ma -
gam faj ta em ber jó sol ni is szo kott? 16Jú da így
fe lelt: Mit mond junk az én uram nak? Mit
szól junk, és mi vel iga zol juk ma gun kat? Is ten
hoz ta nap vi lág ra szol gá id bű nét. Most már rab -

szol gái va gyunk az én uram nak mi is, meg az
is, aki nél a ser le get meg ta lál ták. 17De ő ezt
mond ta: Tá vol le gyen tő lem, hogy ezt te -
gyem! Csak az lesz a rab szol gám, aki nél a ser -
le get meg ta lál ták, ti pe dig men je tek el apá tok -
hoz bé kes ség gel!

18Ek kor Jú da oda lé pett hoz zá, és ezt mond -
ta: Kér lek, uram, hadd szól jon egy szót hoz zád,
uram hoz a te szol gád, és ne in dulj ha rag ra a te
szol gád el len, hi szen olyan vagy te, mint a fá -
raó! 19Ami kor az én uram ezt kér dez te szol gá -
i tól: Van-e apá tok vagy test vé re tek, 20ak kor mi
azt fe lel tük az én uram nak: Van még ne künk
egy öreg apánk, és egy ki seb bik gyer me ke, aki
öreg ko rá ban szü le tett ne ki. En nek a báty ja meg -
halt, és mi vel ő egye dül ma radt meg az any já -
tól, azért sze re ti őt az ap ja. 21Te ezt mond tad
szol gá id nak: Hoz zá tok el őt hoz zám, hadd lás -
sam sa ját sze mem mel! 22Mi azt fe lel tük az én
uram nak: Nem hagy hat ja el az a fiú az ap ját,
mert ha el hagy ja, meg hal az ap ja. 23Te ak kor
ezt mond tad szol gá id nak: Ha a leg ki sebb öcsé -
tek nem jön el ve le tek, ne ke rül je tek töb bé a sze -
mem elé!

24Mi el men tünk apánk hoz, a te szol gád hoz,
és el mond tuk ne ki az én uram be szé dét. 25Mi -
kor az tán apánk azt mond ta, hogy vá sá rol junk
megint egy kis élel met, 26mi azt fe lel tük: Nem
me he tünk. Csak ak kor me gyünk el, ha ve lünk
lesz a leg ki sebb test vé rünk is, mert nem ke rül -
he tünk an nak az em ber nek a sze me elé, ha a
leg ki sebb test vé rünk nem lesz ve lünk. 27Ak kor
apám, a te szol gád ezt mond ta ne künk: Ti is
tud já tok, hogy csak két fi út szült ne kem a fe -
le sé gem. 28Az egyik el ment tő lem, és én azt
gon dol tam: Biz to san vad ál lat tép te szét, nem
is lát tam vi szont mind má ig. 29Ha ezt is el vi szi -
tek tő lem, és sze ren csét len ség éri, ak kor ősz fe -
je met a bá nat mi att a hol tak ha zá já ba jut tat já -
tok! 30Ha most úgy té rek vissza apám hoz, a te
szol gád hoz, hogy nincs ve lünk ez a fiú, aki hez
lel ké ből ra gasz ko dik, 31és ha meg lát ja, hogy
nincs meg a fiú, ak kor meg hal, és szol gá id a bá -
nat mi att jut tat ják apánk nak, a te szol gád nak
ősz fe jét a hol tak ha zá já ba. 32De a te szol gád
így vál lalt ke zes sé get apám nál ezért a fi ú ért: Ha
nem ho zom vissza hoz zád, egész éle tem ben vi -
sel jem vét kem ter hét apám előtt. 33Ezért hadd
ma rad jon itt a te szol gád e fiú he lyett uram rab -
szol gá ja ként, ez a fiú pe dig men jen el test vé -
re i vel! 34Mert ho gyan me het nék el apám hoz,
ha ez a fiú nincs ve lem? Nem aka rom lát ni azt
a bajt, ami apá mat ér né!

Jó zsef meg is mer te ti ma gát test vé re i vel

45Ek kor Jó zsef már nem tu dott to vább
ural kod ni ma gán az ott ál ló sok em ber

előtt, és fel ki ál tott: Küld je tek ki elő lem min den -
kit! Nem is ma radt sen ki ná la, és ek kor Jó zsef
meg is mer tet te ma gát a test vé re i vel. 2Han gos
sí rás ra fa kadt, úgy hogy meg hal lot ták az egyip -
to mi ak, és így hal lot tak ró la a fá raó há zá ban is.
3Majd ezt mond ta Jó zsef a test vé re i nek: Én va -
gyok Jó zsef! Él-e még az én apám? De a test -
vé rek nem tud tak vá la szol ni, mert meg ré -
mül tek tő le. 4Jó zsef ezt mond ta test vé re i nek:
Jöj je tek már kö ze lebb hoz zám! Er re az tán kö -
ze lebb men tek. Ek kor így szólt: Én va gyok Jó -
zsef, a test vé re tek, akit el ad ta tok Egyip tom ba!
5De most ne bán kód ja tok, és ne ke se reg je tek
ami att, hogy en gem ide el ad ta tok, mert azért
kül dött el en gem Is ten előt te tek, hogy élet ben
ma rad ja tok. 6Mert már két esz ten de je tart az
éh ín ség a föl dön, és még öt esz ten de ig nem lesz
sem szán tás, sem ara tás. 7Is ten kül dött el en -
gem előt te tek, hogy ma ra dé ko tok le gyen a föl -
dön, és élet ben tart son ben ne te ket nagy sza -
ba dí tás sal. 8Te hát nem ti küld te tek ide, ha nem
Is ten, aki en gem a fá raó el ső em be ré vé, egész
há zá nak urá vá és egész Egyip tom ural ko dó já -
vá tett. 9Si et ve men je tek el apám hoz, és mond -
já tok meg ne ki: Ezt üze ni a fi ad, Jó zsef: Is ten
egész Egyip tom urá vá tett en gem. Jöjj el hoz -
zám, ne té to vázz! 10Gós en föld jén fogsz lak ni,
kö zel le szel hoz zám te, a fi a id és az uno ká id,
meg a ju ha id, mar há id és min de ned. 11Én majd
el lát lak itt, hi szen még öt évig tart az éh ín ség.
Így nem fogsz nél kü löz ni sem te, sem há zad né -
pe, sem sem mi más, ami a ti éd.

12Ti most sa ját sze me tek kel lát já tok test vé -
rem mel, Ben já min nal együtt, hogy én ma gam
be szé lek hoz zá tok. 13Mond já tok el azért apám -
nak, mi lyen di cső dol gok tör tén tek itt ve lem
Egyip tom ban, és mind azt, amit lát ta tok. Az után
si et ve hoz zá tok ide apá mat! 14Ek kor test vé ré -
nek, Ben já min nak a nya ká ba bo rult, és sírt.
Ben já min is sírt a nya ká ba bo rul va. 15Majd
meg csó kol ta mind egyik test vé rét, és sír va
meg ölel te őket. Az után már be széd be ele -
gyed tek ve le a test vé rei.

A fá raó Egyip tom ba hív ja Já kó bot és fi a it
16A fá raó há zá ban meg hal lot ták a hírt, hogy
meg jöt tek Jó zsef test vé rei. Tet szett ez a fá ra -
ó nak és szol gá i nak. 17Ezt mond ta a fá raó Jó zsef -

nek: Mondd meg test vé re id nek: Ezt cse le -
ked jé tek: Rak já tok meg ál la ta i to kat, ered je tek,
men je tek el Ká na án föld jé re! 18Az után ve gyé -
tek ma ga tok hoz apá to kat, há za tok né pét, és jöj -
je tek hoz zám; én pe dig nek tek adom Egyip tom
föld jé nek a leg ja vát, és a leg zsí ro sabb föl dön él -
het tek. 19Pa ran csold meg ne kik: Ezt cse le ked -
jé tek: Vi gye tek ma ga tok kal sze ke re ket Egyip -
tom ból gyer me ke i tek és fe le sé ge i tek szá má ra,
hoz zá tok ma ga tok kal apá to kat, és jöj je tek ide!
20Ne saj nál já tok a hol mi to kat, mert Egyip tom
egész föld jé nek a leg ja va lesz a ti é tek!

21Iz rá el fi ai így is cse le ked tek. Jó zsef adott
ne kik sze ke re ket a fá raó pa ran csa sze rint, és út -
ra va lót is adott ne kik. 22Mind egyik nek adott
egy öl tö zet ru hát, de Ben já min nak há rom száz
ezüs töt és öt öl tö zet ru hát adott. 23Ap já nak pe -
dig ezt küld te: tíz sza ma rat, meg rak va Egyip -
tom leg jobb ter mé ke i vel, és tíz sza már kan cát,
meg rak va ga bo ná val, ke nyér rel és egyéb éle lem -
mel, út ra va ló ul az ap já nak. 24Így küld te el test -
vé re it, és azok el men tek. De ezt mond ta ne kik:
Ne ci va kod ja tok az úton!

25Föl men tek te hát Egyip tom ból, és meg ér -
kez tek Ká na án föld jé re ap juk hoz, Já kób hoz.
26Meg mond ták ne ki: Jó zsef még élet ben van,
sőt egész Egyip tom fö lött ő ural ko dik! De Já -
kób szí ve hi deg ma radt, mi vel nem hitt ne kik.
27El be szél ték hát ne ki mind azt, amit Jó zsef
mon dott ne kik. És ami kor lát ta a sze ke re ket,
ame lye ket Jó zsef kül dött, hogy őt el vi gyék, Já -
kób meg könnyeb bült. 28Ezt mond ta Iz rá el:
Ennyi elég! Csak hogy él még Jó zsef, a fi am! Me -
gyek, hogy meg lás sam őt, mi előtt meg ha lok.

Já kób fi a i val együtt Egyip tom ba köl tö zik

46Iz rá el te hát út nak in dult min de né vel,
ami je csak volt, és ami kor Be ér se bába ért,

ál do za to kat mu ta tott be aty ja, Izsák Is te né nek.
2Is ten pe dig éj sza ka így szólt Iz rá el hez lá to más -
ban: Já kób! Já kób! Ő így fe lelt: Itt va gyok!
3Ek kor azt mond ta: Én va gyok az Is ten, atyád -
nak Is te ne! Ne félj le men ni Egyip tom ba, mert
nagy nép pé tesz lek ott! 4Én me gyek ve led
Egyip tom ba, és én is fog lak vissza hoz ni, és Jó -
zsef ke ze fog ja majd le a sze me det. 5El in dult te -
hát Já kób Be ér se bából. Iz rá el fi ai föl tet ték ap -
ju kat, Já kó bot meg a gyer me ke ket és az asszo -
nyo kat a sze ke rek re, ame lye ket a fá raó kül dött,
hogy el vi gyék őt. 6Fog ták jó szá ga i kat és szer -
ze mé nyü ket, amit Ká na án föld jén sze rez tek, és
el men tek Egyip tom ba: Já kób és ve le együtt min -
den le szár ma zott ja. 7El vit te ma gá val Egyip tom -
ba a fi a it és fiú uno ká it, le á nya it és le ány uno ká -
it, min den le szár ma zott ját.

8Így hív ták Iz rá el utó da it, akik el men tek
Egyip tom ba: Já kób és fi ai. Já kób el ső szü löt te
volt Rú ben. 9Rú ben fi ai: Ha nók, Pal lú, Hec rón
és Kar mí. 10Si me on fi ai: Je mú él, Já mín, Óhad,
Já kín, Có har, va la mint Saul, egy ká na á ni nő nek
a fia. 11Lévi fi ai: Gér són, Ke hát és Me rá rí. 12Jú -
da fi ai: Ér, Ón án, Sé lá, Pé rec és Ze rah. Ér és
Ónán meg halt még Ká na án föld jén. De Pé rec -
nek már fi ai is vol tak: Hec rón és Há múl. 13Is -
sa kár fi ai: Tó lá, Puv vá, Jób és Sim rón. 14Ze bu -
lon fi ai: Sze red, Él ón és Jah le él. 15Ezek Lea fi -
ai, aki ket Pad dan-Arám ban szült Já kób nak. Az
ő le á nya volt Di na: fi ai és le á nyai össze sen har -
minc hár man vol tak. 16Gád fi ai: Cif jón, Hag gí,
Sú ní, Ec bón, Érí, Aró dí és Aré lí. 17Ás ér fi ai: Jim -
ná, Jis vá, Jis ví, Be ríá, az ő hú guk volt Sze rah.
Be ríá fi ai: He ber és Mal kí él. 18Ezek Zil pá fi ai,
akit Lá bán adott Le á nak, a le á nyá nak. Ő szül -
te ezt a ti zen ha tot Já kób nak. 19Rá hel nek, Já kób
fe le sé gé nek a fia volt Jó zsef és Ben já min. 20Jó -
zsef nek Egyip tom föld jén szü le tett Ma nas sé és
Ef ra im, aki ket Ásze nat, Pó ti fe rá nak, Ón pap -
já nak a le á nya szült. 21Ben já min fi ai: Be la, Be -
ker, As bél, Gérá, Na a mán, Éhí és Rós, Mup pím,
Hup pím és Ard. 22Ezek Rá hel fi ai, akik Já kób -
nak szü let tek. Össze sen ti zen né gyen vol tak.
23Dán fia: Hu sím. 24Naf tá li fi ai: Jah ce él, Gú ní,
Jé cer és Sil lém. 25Ezek Bil há fi ai, akit Lá bán
adott Rá hel nek, a le á nyá nak. Ő szül te eze ket
Já kób nak, össze sen he tet. 26Azok, akik Já -
kób bal együtt Egyip tom ba ér kez tek – akik őtő -
le szár maz tak, az az Já kób fi a i nak a fe le sé ge in
kí vül – össze sen hat van ha tan vol tak, 27Jó zsef -
nek pe dig két fia szü le tett Egyip tom ban. Já kób
egész há za né pe te hát, amely Egyip tom ba
ment, het ven lé lek volt.

Jó zsef ta lál ko zik ap já val
28Jó zsef hez men ve Já kób Jú dát küld te ma ga
előtt, hogy mu tas sa az utat Gós en be. Így ér kez -
tek el Gós en föld jé re. 29Jó zsef be fo ga tott a ko -
csi já ba, és Gós en be ment ap ja, Iz rá el elé.
Ami kor meg lát ta, a nya ká ba bo rult, és so ká ig
sírt a nya ká ba bo rul va. 30Iz rá el azt mond ta Jó -
zsef nek: Most már meg hal ha tok, mert meg lát -
tam ar co dat, hogy még élsz. 31Jó zsef ez után azt
mond ta test vé re i nek és ap ja há za né pé nek: El -
me gyek, és hírt vi szek a fá ra ó nak. Meg mon dom
ne ki, hogy test vé re im és apám há za né pe,
akik Ká na án föld jén vol tak, meg ér kez tek hoz -
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zám, 32és ezek az em be rek juh pász to rok, min -
dig jó szág tar tó em be rek vol tak, és el hoz ták a
ju ha i kat, mar há i kat és min de nü ket. 33Azért ha
a fá raó majd hí vat ti te ket, és meg kér de zi,
hogy mi a fog lal ko zá so tok, 34ezt mond já tok: Jó -
szág tar tó em be rek vol tak a te szol gá id if jú ko -
ruk tól fog va mind ed dig; mi is, meg atyá ink is.
Így majd le te le ped het tek Gós en föld jén, mert
az egyip to mi ak min den juh pász tort utá la tos -
nak tar ta nak.

Já kób és csa lád ja le te lep szik Gós en föld jén

47Jó zsef el ment és hírt vitt a fá ra ó nak. Ezt
mond ta: Apám és test vé re im meg ér kez -

tek Ká na án föld jé ről ju ha ik kal, mar há ik kal és
min de nük kel, ami jük csak van, és már Gós en
föld jén van nak. 2Ma ga mel lé vett ötöt a test -
vé rei kö zül, és oda ál lí tot ta őket a fá raó elé. 3A
fá raó ezt kér dez te a test vé rek től: Mi a fog lal -
ko zá so tok? Ők így fe lel tek a fá ra ó nak: Juh pász -
to rok a te szol gá id, mi is, meg atyá ink is azok
vol tak. 4Majd ezt mond ták a fá ra ó nak: Jö ve -
vény ként jöt tünk er re a föld re, mert szol gá id
ju ha i nak nincs le ge lő je, olyan sú lyos az éh ín -
ség Ká na án föld jén. Hadd te le ped je nek le
szol gá id Gós en föld jén! 5A fá raó ezt mond ta Jó -
zsef nek: Apád és test vé re id ide jöt tek hoz zád.
6Előt ted van Egyip tom or szá ga. Az or szág
leg jobb ré szén te le pítsd le apá dat és test vé re -
i det, te le ped je nek le Gós en föld jén. Ha pe dig
tu dod, hogy van nak kö zöt tük rá ter mett em be -
rek, tedd azo kat jó szá ga im fel ügye lő i vé!

7Jó zsef ap ját, Já kó bot is be ve zet te, és oda ál -
lí tot ta a fá raó elé. Já kób ál dást mon dott a fá -
ra ó ra. 8A fá raó meg kér dez te Já kób tól: Hány
éves vagy? 9Já kób azt fe lel te a fá ra ó nak: Ván -
dor lá som éve i nek a szá ma száz har minc esz ten -
dő. Éle tem rö vid volt, te le rossz na pok kal. Nem
ér tem el atyá im ván dor lá sa éve i nek a szá mát.
10Majd ál dást mon dott Já kób a fá ra ó ra, és el -
tá vo zott a fá raó elől. 11Így te le pí tet te le Jó zsef
ap ját és test vé re it, és adott ne kik bir to kot
Egyip tom ban, az or szág leg jobb ré szén, Ram -
szesz föld jén, aho gyan meg pa ran csol ta a fá raó.
12És el lát ta Jó zsef ke nyér rel az ap ját, test vé re it
és ap ja egész há za né pét csa lá dos tul.

Éh ín ség Egyip tom ban
13Pe dig se hol az or szág ban nem volt már ke -
nyér, olyan sú lyos volt az éh ín ség. Egyip tom
föld je és Ká na án föld je síny lő dött az éh ín ség mi -
att. 14Jó zsef a ga bo ná ért, ame lyet vá sá rol tak,
már össze sze de tett min den pénzt, ami csak fel -
lel he tő volt Egyip tom és Ká na án föld jén. Ezt a
pénzt Jó zsef a fá raó há zá nak jut tat ta. 15Ami -
kor el fo gyott a pénz Egyip tom föld jén – meg
Ká na án föld jén is –, oda ment va la mennyi
egyip to mi Jó zsef hez, és azt mond ták: Adj ne -
künk ke nye ret! Mi ért hal junk meg itt előt ted?
Hi szen nincs már pénz! 16Jó zsef így fe lelt: Ad -
já tok ide jó szá ga i to kat, ak kor adok nek tek jó -
szá ga i to kért, ha már nincs pénz. 17El is vit ték
jó szá ga i kat Jó zsef hez, Jó zsef pe dig adott ne kik
ke nye ret a lo va kért, a juh nyá ja kért, a mar ha -
csor dá kért és a sza ma ra kért. El lát ta őket ke -
nyér rel ab ban az esz ten dő ben min den jó szá -
gu kért. 18Mi u tán el telt az az esz ten dő, a kö vet -
ke ző esz ten dő ben megint oda men tek hoz zá, és
azt mond ták ne ki: Nem tit kol hat juk el, uram,
hogy el fo gyott a pénz, jó szá ga ink és ál la ta ink
pe dig urunk nál van nak. Nem ma radt egye bünk,
uram, csak a tes tünk és a föl dünk. 19Mi ért pusz -
tul junk el sze med lát tá ra ma gunk is, meg a föl -
dünk is? Vá sá rolj meg min ket és a föl dün ket ke -
nyé ren, és mi föl dünk kel együtt a fá raó szol gái
le szünk. Csak adj ve tő ma got, hogy élet ben ma -
rad junk, ne hal junk meg, és a ter mő föld se vál -
jék pusz tá vá. 20Jó zsef te hát meg vá sá rol ta
Egyip tom egész föld jét a fá raó ré szé re, mert az
egyip to mi ak mind el ad ták me ző i ket, olyan
sú lyos volt ná luk az éh ín ség. Így lett a föld a fá -
ra óé. 21A né pet pe dig szol gá ivá tet te, hogy ne -
ki dol goz za nak, Egyip tom ha tá rá nak egyik szé -
lé től a má si kig. 22Csak a pa pok föld jét nem vá -
sá rol ta meg, mert az a pa pok ja va dal ma volt a
fá raó ren de le te sze rint, és ők ab ból a ja va da -
lom ból él tek, ame lyet a fá raó ren de le te jut ta -
tott ne kik. Ezért nem ad ták el a föld jü ket.

23Ak kor Jó zsef ezt mond ta a nép nek: A mai
na pon meg vá sá rol ta lak ben ne te ket és föl de te -
ket a fá ra ó nak. Itt a ve tő mag, ves sé tek be a föl -
det! 24A ter més egy ötö dét a fá ra ó nak kell ad -
no tok, négy ötö de pe dig meg ma rad nek tek
ve tő mag nak és éle lem re há za tok né pé nek,

hogy le gyen en ni va ló ja csa lá do tok nak. 25Ők ezt
fe lel ték: Te men tet ted meg az éle tün ket. Légy
jó in du lat tal irán tunk, uram, és mi a fá raó
szol gái le szünk! 26Így hoz ta meg Jó zsef Egyip -
tom ban a föld re vo nat ko zó lag azt a mai na pig
is ér vé nyes ren de le tet, hogy a ter més egy ötö -
de a fá ra óé; csak a pa pok föld je nem volt a fá -
ra óé.

Já kób vég ren de le te
27Iz rá el te hát le te le pe dett Egyip tom ban, Gó -
sen föld jén. Bir to kuk ba vet ték azt, sza po rod -
tak és na gyon meg so ka sod tak.

28Já kób ti zen hét évig élt Egyip tom ban.
Össze sen száz negy ven hét évig élt Já kób. 29Ami -
kor kö ze le dett Iz rá el ha lá lá nak az ide je, ma gá -
hoz hí vat ta fi át, Jó zse fet, és ezt mond ta ne ki:
Ha el nyer tem jó in du la to dat, tedd ke ze det a csí -
pőm alá, és es küdj meg, hogy hű ség gel és sze -
re tet tel bánsz ve lem, és nem Egyip tom ban fogsz
el te met ni! 30Őse im mel lett aka rok pi hen ni. Vi -
gyél majd el Egyip tom ból, és te mess az ő sír -
juk ba! Ő így fe lelt: Meg te szem, amit mond tál.
31Já kób ezt mond ta: Es küdj meg ne kem! Ő
meg es kü dött. Ek kor Iz rá el térd re bo rult az ágy
fe jé nél.

Já kób meg áld ja Ef ra i mot és Ma nas sét

48Tör tént ezek után, hogy hí rül vit ték Jó -
zsef nek: Apád be teg! Ek kor el vit te hoz -

zá két fi át, Ma nas sét és Ef ra i mot. 2Já kób nak je -
len tet ték: Nézd, Jó zsef, a fi ad jön hoz zád! Iz -
rá el össze szed te ere jét, és fel ült az ágyon. 3Já -
kób ezt mond ta Jó zsef nek: A Min den ha tó Is -
ten meg je lent ne kem Lúz ban, Ká na án föld jén,
meg ál dott en gem, 4és azt mond ta ne kem:
Meg sza po rí ta lak és meg so ka sí ta lak, né pek
so ka sá gá vá tesz lek, és a te utó da id nak adom
örök re ezt a föl det bir to kul. 5Le gyen hát enyém
a két fi ad, akik Egyip tom föld jén szü let tek, mi -
előtt el jöt tem hoz zád Egyip tom ba. Ef ra im és
Ma nas sé le gyen épp úgy az enyém, mint Rú ben
és Si me on. 6Azok a gyer me ke id vi szont, aki -
ket utá nuk nem zet tél, le gye nek a ti e id, és vi -
sel jék báty ja ik ne vét örök sé gük ben. 7Mert
ami kor Pad dán ból el jöt tem, fáj dal mam ra meg -
halt Rá hel út köz ben, Ká na án föld jén, ami kor
már csak rö vid út vá lasz tott el Efrá tá tól. Ott te -
met tem el az Efrá tá ba, az az Bet le hem be ve ze -
tő úton.

8Ami kor Iz rá el meg lát ta Jó zsef fi a it, meg kér -
dez te: Kik ezek? 9Jó zsef ezt fe lel te ap já nak: Az
én fi a im, aki ket itt adott ne kem az Is ten. Já kób
így szólt: Hozd ide őket hoz zám, hadd áld jam
meg őket! 10Iz rá el sze mei az öreg ség mi att meg -
gyen gül tek, és nem lá tott már jól. Jó zsef ezért
oda vit te őket Já kób hoz, ő pe dig meg csó kol ta
és meg ölel te őket. 11Iz rá el ezt mond ta Jó zsef -
nek: Nem gon dol tam, hogy még meg lá tom ar -
co dat, és most Is ten még azt is meg en ged te,
hogy meg lát has sam a gyer me ke i det. 12Ak kor
Jó zsef el húz ta őket ap ja tér dé től, és arc cal a föld -
re bo rult. 13Az után fog ta Jó zsef mind ket tő jü -
ket, és oda vit te jobb ke zé vel Ef ra i mot Iz rá el bal -
já ra, bal ke zé vel pe dig Ma nas sét Iz rá el jobb já -
ra. 14Iz rá el ki nyúj tot ta a jobb ke zét, és Ef ra im
fe jé re tet te, pe dig ő volt a ki seb bik. A bal ke -
zét meg ke reszt be rá Ma nas sé fe jé re tet te, pe -
dig Ma nas sé volt az el ső szü lött. 15Az után így
ál dot ta meg Jó zse fet:

Az Is ten, aki nek szí ne előtt jár tak az őse im,
Áb ra hám és Izsák,
az Is ten, aki pász to rom, mi ó ta csak va gyok
mind a mai na pig,
16az an gyal, aki meg vál tóm min den baj ban,
áld ja meg e fi ú kat!
Az én ne vem ről ne vez zék őket, meg őse im nek,
Áb ra hám nak és Izsák nak a ne vé ről!
Le gyen szám ta lan utód juk ezen a föl dön!

17Ami kor Jó zsef lát ta, hogy ap ja Ef ra im fe jé re
tet te a jobb ke zét, rosszal lot ta ezt. Meg fog ta ap -
ja ke zét, hogy át te gye Ef ra im fe jé ről Ma nas sé
fe jé re. 18Jó zsef ezt mond ta ap já nak: Nem úgy,
apám, mert ez az el ső szü lött, az ő fe jé re tedd
a jobb ke ze det! 19Ap ja azon ban el uta sí tot ta, és
azt mond ta: Tu dom, fi am, tu dom. Ő is nép pé
lesz, ő is nagy lesz, de ki seb bik test vé re na gyobb
lesz ná la, és utó da i ból sok-sok nép tá mad
majd. 20És így ál dot ta meg őket azon a na pon:

A ti ne ve tek kel mon da nak majd
ál dást Iz rá el ben:
Te gyen Is ten olyan ná,
mint Ef ra i mot és Ma nas sét! 

Így he lyez te Já kób Ef ra i mot Ma nas sé elé.

21Az után ezt mond ta Iz rá el Jó zsef nek: Én
már meg ha lok. De Is ten ve le tek lesz, és vissza -
visz ben ne te ket atyá i tok föld jé re. 22Ne ked
azon ban egy hegy hát tal töb bet adok, mint test -
vé re id nek, amit kard dal és íj jal vet tem el az
emó ri ak tól.

Já kób meg áld ja ti zen két fi át

49Já kób hí vat ta fi a it, és ezt mond ta:
Gyűl je tek össze, hadd mond jam el,

mi tör té nik ve le tek a tá vo li jö vő ben!
2Gyűl je tek egy be, hall gas sa tok meg, Já kób fi ai!
Hall gas sa tok atyá tok ra, Iz rá el re!
3Rú ben, te vagy el ső szü löt tem,
erős sé gem, fér fi erőm el ső ter mé se:
ki vált kép pen ha tal mas, ki vált kép pen erős.
4Ki árad tál, mint a víz, nem ma radsz az el ső,
mert atyád ágyá ba lép tél,
ak kor meg gya láz tál, nyo szo lyám ba lép tél.
5Si me on és Lévi test vé rek,
fegy ve re ik erő szak esz kö zei.
6Tár sa sá guk ba ne menj, lel kem,
gyü le ke ze tük kel ne egye sülj, di cső sé gem!
Mert em bert öl tek ha rag juk ban,
kedv te lé sük ben bi kát bé ní tot tak.
7Át ko zott ha rag juk, mert vad,
és dü hük, mert hajt ha tat lan.
Szét osz tom őket Já kób ban,
el szé lesz tem Iz rá el ben.
8Jú da, té ged ma gasz tal nak test vé re id.
Ke zed el len sé ge id nya ká ra te szed,
le bo rul nak előt ted atyád nak fi ai.
9Fi a tal orosz lán vagy, Jú da,
pré dá tól let tél naggyá, fi am!
Le he vert, el nyúj tó zott, mint a hím vagy
a nős tény orosz lán 
– ki mer né föl za var ni?!
10Nem tá vo zik Jú dá ból a jo gar,
sem a kor mány pál ca tér dei kö zül,
míg el jő Si ló, aki nek en ged nek a né pek.
11Sző lő tő höz kö ti ki sza ma rát,
ne mes tő ké hez sza már csi kó ját.
Ru há ját bor ban mos sa,
kön tö sét a sző lő vé ré ben.
12Sze mei bor nál ra gyo gób bak,
fo gai tej nél fe hé reb bek.
13Ze bu lon a ten ger part fe lé la kik,
a ha jók ki kö tő je fe lé,
há tá val Szi dón ra tá masz ko dik.
14Is sa kár nagy cson tú sza már,
az ak lok kö zött he ve rész.
15De lát va, mily jó a nyu ga lom, és mi lyen
szép a föld,
te her alá hajt ja vál lát, és ro bo to ló szol gá vá
lesz.
16Dán íté li a ma ga né pét,
mint Iz rá el bár mely tör zse.
17Dán kí gyó lesz az úton, vi pe ra az ös vé nyen,
a ló csüd jé be ha rap, és lo va sa ha nyatt esik.
18Sza ba dí tá sod ra vá rok, Uram!
19Gá dot mar ta ló cok mar ják, de ő
a sar kuk ba mar!
20Ás ér ke nye re kö vér, ki rá lyi cse me gé ket kí nál.
21Naf tá li gyors lá bú szar vas ünő,
szép sza va kat hal lat.
22Ter mő fa ága Jó zsef,
ter mő fa ága for rás mel lett,
ágai át nyúl nak a kő fa lon.
23Ezért ke se rí tik, nyi laz zák,
ker ge tik az íjá szok.
24De íja nem re meg, 
iz mos ke zei für gén jár nak, 
hisz Já kób erős sé ge tart ja ke zét, 
Iz rá el pász to ra, kő szik lá ja,
25atyád Is te ne, aki meg se gít té ged,
a Min den ha tó, aki meg áld té ged
az ég ál dá sá val fe lül ről,
a lent el te rü lő mély ség ál dá sa i val,
az em lők és anya méh ál dá sa i val.
26Atyád ál dá sai erő seb bek
az örök he gyek ál dá sa i nál,
az örök hal mok gyö nyö rű sé gé nél.
Száll ja nak Jó zsef fe jé re,
a test vé rei kö zött meg szen telt fe jé re.
27Ben já min ra ga do zó far kas,
reg gel zsák mányt eszik, es te pré dát oszt.

28Ez Iz rá el ti zen két tör zse. Ezt mond ta el ne -
kik ap juk, ami kor meg ál dot ta őket; mind -
egyi ket a rá il lő ál dás sal ál dot ta meg.

Já kób ha lá la
29Az után pa ran csot adott ne kik, és ezt mond -
ta: Ha majd elő de im mel lé ke rü lök, atyá im mel -
lé te mes se tek, a het ti ta Ef rón me ze jén le vő bar -

lang ba. 30Ab ba a bar lang ba, amely Ká na án föld -
jén van, Mam ré val szem ben, a mak pé lai me -
zőn, ame lyet Áb ra hám vett meg a me ző vel
együtt a het ti ta Ef rón tól, sír hely nek va ló bir -
to kul. 31Oda te met ték el Áb ra há mot és fe le sé -
gét, Sá rát, oda te met ték el Izsá kot és fe le sé gét,
Re be kát, oda te met tem el Le át is. 32A het ti ták -
tól meg vett tu laj don az a me ző és a raj ta le vő
bar lang. 33Mi u tán Já kób mind eze ket meg -
hagy ta fi a i nak, fel húz ta lá ba it az ágy ra, az után
el hunyt, és elő dei mel lé ke rült.

Já kób holt tes tét Heb rón ba szál lít ják

50Jó zsef ek kor ap ja ar cá ra bo rult, si rat ta és
csó kol gat ta. 2Az után meg pa ran csol ta

Jó zsef az or vo sok nak, akik az ő szol gá la tá ban
áll tak, hogy bal zsa moz zák be az ap ját. Az or -
vo sok be is bal zsa moz ták Iz rá elt. 3Negy ven nap
telt el ez zel, mert ennyi ide ig tart a be bal zsa -
mo zás. Az egyip to mi ak pe dig het ven na pig si -
rat ták őt. 4Ami kor le telt a si ra tás ide je, így szólt
Jó zsef a fá raó há za né pé hez: Ha jó in du lat tal
vagy tok irán tam, be szél jé tek el ezt a fá ra ó nak:
5Apám meg es ke tett, ami kor ezt kér te: Én
most meg ha lok: a sa ját sír bol tom ba te mess el,
ame lyet Ká na án föld jén váj tam ki ma gam nak!
Most azért el kell men nem, hogy el te mes sem
apá mat, de utá na vissza té rek. 6A fá raó ezt
mond ta: Menj el, te mesd el apá dat, aho gyan
meg es ke tett té ged! 7El is ment Jó zsef, hogy el -
te mes se ap ját, és ve le ment a fá raó min den ud -
va ri em be re, ud va rá nak vé nei és Egyip tom
összes vé nei, 8meg Jó zsef egész há za né pe, test -
vé rei és ap já nak a há za né pe. Csak a gyer me -
ke ket meg a ju ho kat és mar há kat hagy ták
Gós en föld jén. 9Még har ci ko csik és lo va sok is
men tek ve le, úgy hogy igen ha tal mas me net volt.
10Ami kor el ju tot tak Gó ren-Há á tá dig, amely a
Jor dá non túl van, nagy és mély sé ges gyásszal
si rat ták el ott; hét na pig tar tó gyász ün ne pet ren -
de zett ap já nak Jó zsef. 11Ami kor az or szág la -
ko sai, a ká na á ni ak lát ták ezt a gyász ün ne pet
Gó ren-Há á tád nál, ezt mond ták: Mély gyá sza
van Egyip tom nak! Ezért ne vez ték el azt a he -
lyet a Jor dá non túl Ábél-Mic ra im nak. 12Fi ai pe -
dig úgy tet tek Já kób bal, aho gyan meg pa ran csol -
ta ne kik: 13el vit ték őt fi ai Ká na án föld jé re, és
el te met ték Mam ré val szem ben, a mak pé lai me -
zőn le vő bar lang ba, ame lyet Áb ra hám a me ző -
vel együtt vá sá rolt meg a het ti ta Ef rón tól sír -
hely nek va ló bir to kul. 14Mi u tán Jó zsef el te met -
te ap ját, vissza tért Egyip tom ba test vé re i vel és
mind azok kal együtt, akik el kí sér ték őt ap ja te -
me té sé re.

Jó zsef nagy lel kű sé ge test vé re i hez
15Ami kor Jó zsef báty jai lát ták, hogy meg halt az
ap juk, így ta na kod tak: Hát ha Jó zsef bosszút for -
ral el le nünk, és meg fi zet ne künk mind azért a
rosszért, amit ve le szem ben el kö vet tünk! 16Ezt
üzen ték te hát Jó zsef nek: Apád meg pa ran csol -
ta ne künk ha lá la előtt: 17Mond já tok meg Jó zsef -
nek: Ké rünk, bo csásd meg test vé re id hit sze gé -
sét és vét két, hogy rosszat kö vet tek el el le ned!
Bo csásd meg hát azok nak a hit sze gé sét, akik
atyád Is te né nek a szol gái! Jó zsef sír va fa kadt,
ami kor ezt el mond ták ne ki. 18Oda is men tek
hoz zá a test vé rei, le bo rul tak előt te, és ezt
mond ták: Szol gá id va gyunk! 19De Jó zsef így
szólt hoz zá juk: Ne fél je tek! Va jon Is ten va gyok
én? 20Ti rosszat ter vez te tek el le nem, de Is ten
ter ve jó ra for dí tot ta azt, hogy úgy cse le ked jék,
aho gyan az ma van, és sok nép éle tét meg tart -
sa. 21Most hát ne fél je tek, el tar ta lak én ben ne -
te ket és gyer me ke i te ket! Így vi gasz tal ta őket,
és szív hez szó ló an be szélt ve lük.

22Jó zsef Egyip tom ban la kott, mind ő, mind
ap já nak a há za né pe. Száz tíz esz ten de ig élt Jó -
zsef, 23és meg lát hat ta Jó zsef Ef ra im fi a it har -
mad ízig len. Ma nas sé fi á nak, Má k ír nak is szü -
let tek gyer me kei, és Jó zsef sa ját gyer me ke i vé
fo gad ta őket.

Jó zsef ha lá la
24Az után Jó zsef ezt mond ta test vé re i nek: Én
meg ha lok, de Is ten bi zo nyo san rá tok te kint, és
majd el ve zet ben ne te ket eb ből az or szág ból ar -
ra a föld re, ame lyet es kü vel ígért meg Áb ra hám -
nak, Izsák nak és Já kób nak. 25Meg is es ket te Jó -
zsef Iz rá el fi a it: Bi zo nyo san rá tok te kint Is ten,
ak kor vi gyé tek majd el in nen a csont ja i mat.
26Az után meg halt Jó zsef, száz tíz éves ko rá ban.
Be bal zsa moz ták, és egy ko por só ba he lyez ték
Egyip tom ban.
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„Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke -
res se és meg tart sa az el ve szet tet.”
(Lk 19,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a har ma -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben Is ten bű nö sö ket hív or szá gá -
ba, a ve le va ló örök sze re tet kö zös ség be. „Jó és igaz az Úr: út ba iga zít ja a vét ke -
ző ket.” (Zsolt 25,8; LK) „A te Szent lel ked ve zes sen he lyes úton!” (GyLK 774) Jé -
zus tisz te dr. Lu ther Már ton sze rint: „Ez az én mű vem s hi va ta lom, hogy jö ve -
te lem mel s ha lá lom mal meg ment sem az el ve szet tet, és meg sza ba dít sam azo -
kat, akik tör vény, íté let és kár ho zat alatt ros ka doz nak; hogy a kár ho zot tak üd -
vö zül je nek.” Is ten min den em ber re ki ára dó sze re te tét hir de ti a té koz ló atya két
el ve szett fi á ról szó ló pél dá zat. Már pró fé tá ja ál tal is meg ígér te az Úr, hogy jó
pász to ra lesz né pé nek: „Az el ve szet tet meg ke re sem, az el té ved tet vissza te re lem…”
(Ez 34,16) Mi ne zár juk ki ön ma gun kat az örök élet ün ne pi la ko má já ból! Aty -
juk mind két el ve szett fi át el árasz tot ta tel jes, té koz ló sze re te té vel; a fi a ta labb elé
fu tott, s vissza fo gad ta, az idő sebb hez ki jött, és így kér lel te: „Fi am, te min dig ve -
lem vagy, és min de nem a ti ed. Vi gad nod és örül nöd kel le ne, hogy ez a te test -
vé red meg halt és fel tá ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott.” (Lk 15,31–32) Ku tyá -
ból is le het sza lon na, mert Is ten nél sem mi sem le he tet len. Ezt Pál a sa ját élet -
pél dá já val iga zol ja: „Krisz tus Jé zus azért jött el a vi lág ba, hogy a bű nö sö ket üd -
vö zít se, akik kö zül az el ső én va gyok.” Az ő kö nyö rü lő tü rel me pél da ként szol -
gál azok nak, „akik majd hisz nek ben ne, és így az örök élet re jut nak” (1Tim 1,15.16).
Jé zus el hív ja ta nít vá nyá ul a vám sze dő Lé vit; ő lesz Má té evan gé lis ta: „Kö vess
en gem! (…) Nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha nem a bű nö sö ket meg -
té rés re.” (Lk 5,27.32) Mó zes kö nyö rög bál vány imá dó vá lett né pé ért: „Ó, jaj! Igen
nagy vét ket kö ve tett el ez a nép, mert arany ból csi nált is tent ma gá nak. Még is,
bo csásd meg vét kü ket!” (2Móz 32,31–32) Jé zus szom ba ton gyógy víz nél kül gyó -
gyít meg egy har minc nyolc éve be teg em bert, csak igé jé vel! „Kelj fel, vedd az
ágya dat, és járj! (…) Íme, meg gyó gyul tál, töb bé ne vét kezz…” (Jn 5,8.14)! Ke resz -
te lő Já nos szü le tés nap já nak ün ne pén a meg ol dó dott nyel vű édes apa éne ke zen -
dül fel: „Te pe dig, kis gyer mek, a Ma gas sá gos pró fé tá ja le szel,(…) hogy meg ta nítsd
né pét az üd vös ség is me re té re, bű ne ik bo csá na ta ál tal…” (Lk 1,76.77) Ez Já nos
bi zony ság té te le: „Ne ki (a Krisz tus Jé zus nak) nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki -
seb bé len nem.” (Jn 3,30; LK) Jú dás nem Jé zus nak val lot ta meg bű nét: „Vét kez -
tem, mert ár tat lan vért árul tam el.” (Mt 27,4) Nem Jú dás utol só tet te az Is ten
aka ra ta sze rin ti meg ol dás. Mert a bel ső em be rünk har col a ben ne la kó bűn -
nel, de aki ket az Em ber fia meg ke re sett, s hagy ták ma gu kat meg men te ni, hit -
tel be fo gad va őt Uruk nak, Pál lal együtt bol do gan tesz nek ilyen val lo mást: „Nincs
te hát most már sem mi fé le kár hoz ta tó íté let azok el len, akik a Krisz tus Jé zus ban
van nak…” S ezen túl „nem test sze rint já runk, ha nem Lé lek sze rint” (Róm 8,1.4).
Kérd is: „Is ten élő Lel ke, jöjj, hadd le hes sek szent, / Jé zu som mal lé gyek egy már
e föl dön lent! / Oldj fel, küldj el, tölts el tűz zel!” (EÉ 244,3) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Rég óta nem si ke rül ír ni, pe dig egy re
gyak rab ban kér dez ge tik az is me rő sök,
akik ér dek lő dés sel fo gad ják so ra i -
mat, hogy mi kor lesz vég re is mét új
cik kem az új ság ban.

Kér dez ge tik, de nemigen tud ják,
hogy a cikk írás sok szor na gyon ha son -
lít a köl té szet hez. „Aho gyan a sző lő -
vessző nem te rem het gyü möl csöt ma -
gá tól”, úgy az igaz ság ról sem le het be -
szá mol ni pusz tán egyé ni aka rat ból. A
jó szö veg hez ih le tett ál la pot kell, mint
a jó vers hez; az ih let meg olyan, mint
a Lé lek: „…hal lod a zú gá sát, de nem tu -
dod, hon nan jön, és ho va megy…” (Jn
3,8) Szó val ta lán vic ces ki fo gás, de a do -
log tény leg nem csak raj tam mú lik. És
an nak meg va ló ban van né mi diszk rét
bá ja, hogy ez zel is mét csak Jé zus nak
adok iga zat: nél kü le sem mit sem tu dok
ten ni (vö. Jn 15,4–5).

Akár hogy van is, a na pok ban kez -
dett ko mo lyab ban ag gasz ta ni ez a
hely zet, ez a ta lán szó szo ros ér tel mé -
ben vett „ál dat lan ál la pot”, hogy ih let
hí ján csa ló dást oko zok má sok nak, be -
le ért ve ma ga mat is. Fur dalt a lel ki is -
me ret – ne hogy jel le gyen ez szá -
mom ra: a sző lő tő től (Is ten től) ke rül -
tem tá vol. S ek kor szem be jött ve lem
a té ma – amely, mint köz tu dott, „az
ut cán he ver”. 

A mi nap, mun ká ba me net, a reg ge li
ro ha nás ban egy sza kadt pla kát ra let -
tem fi gyel mes, amely re gran di ó zus be -
tűk kel rá nyom tat ták: „Ve led va gyok!”
Ke resz tény em ber szá má ra el ső re ta -
lán val lá sos hir de tés nek is tűn het, pe -
dig nem az. Kö ze lebb ről meg vizs gál -
va vet tem ész re az idő já rás vi szon tag -
sá gai ál tal meg ron gyo ló dott, alig ki -
ve he tő jel ké pet, s egy ből „le esett”: ni -
csak, ez egy ta valy meg szűnt, slá ge res
rá di ó nak a né hai pro pa gan dá ja.

A ked ves Ol va só már ko ráb ban is
ta pasz tal hat ta, hogy nem hagy tuk
vá lasz nél kül a mé dia szö ve gek meg -
té vesz tő ha zug sá ga it, me lye ket leg -
több ször sö tét erők és ha tal mak su -
gall nak; a dé mo ni je len lé tet mi sem bi -
zo nyít ja job ban, mint ami kor ezek nek
az alan tas be fo lyá sok nak a ki szol gá -
lói tesz nek dur va és sér tő meg jegy zé -
se ket má sok hi té ről, meg győ ző dé sé -
ről. És ak kor, íme, egy las san szét mál -
ló pla kát, fö löt tébb gya nús pla gi zá lás -
sal: „Ve led va gyok!”

A tör té net egy fe lől ne vet sé ges,
más fe lől szo mo rú. Ha a kraj cá ros
ko mé dia ol da lá ról néz zük, a sors nak
nem is le het ne pi ma szabb fin to ra
an nál, mint hogy pont az a rá dió né -
mult el az éter ben, ame lyik is te ni ma -
ga biz tos ság gal hir de ti, hogy ve lünk
van. Az át lag szem lé lő nek nyil ván fel
sem tű nik, mennyi sok pök hen di
mér get rej te nek ezek a lo pott sza vak
egy ilyen meg vál to zott tar tal mi kör -
nye zet ben. Mint ha azt mon da ná: ne
szo mor kod jék a ti szí ve tek, ne is fél -
jen, mert én ve le tek va gyok… 

Mert ugye itt van ez a kvá zi tech ni -
kai má gia ka te gó ri á já ba tar to zó do log,
a rá dió cso da, mellyel éb resz te ni le het
egy vá rost, egy or szá got; az em ber
hang ja ott re zeg a le ve gő ben, „zeng a
vi zek fö lött”, meg re meg tet ve a pusz ta
sem mit, az ének éle tet hoz a szür ke
nap ba, a nép meg „ug rál mi at ta, mint
egy bor jú” (vö. Zsolt 29,3.6.8), s a hír
szin te rö pül, akár az an gya li kürt szó –
mi ez, ha nem cso da! S bár hét köz na -
pi vá vált, meg szok tuk, de et től még hat
ránk, még pe dig át ha tó erő vel.

Ami kor a slá ge res rá dió le húz ta a
ro lót, rög tön fel is tört a mély ből
azok nak az em be rek nek a ke se rű
csa ló dott sá ga, mé dia füg gő sé ge, akik -

nek a me ne dé ket je len tet te ez az éte -
ri hang, amely el vi sel he tő vé tet te a
mun kák és na pok mo no ton rab szol -
ga iszo nya tát, s amely már nincs ve lük.
Csak hogy ez Jé zus szö ve ge, azé a Jé -
zu sé, akit a har sány slá ger rel el len tét -
ben va ló ban nem le het egy csa pás ra
el hall gat tat ni, mert övé min den ha ta -
lom, be le ért ve a ha lál fe let tit is (vö. Mt
28,6.18–20).

„Szól a rá dió”? Na, test vér, ez már
biz tos nem. Nincs eb ben sem mi szo -
mo rú, tu cat ban a ti zen har ma dik.
Azok mi att már sok kal in kább szo -
mor kod ha tunk, akik tény leg csak a rá -
dió ke re ső jét csa var gat ják, hogy a
mű rez gés be be le fe led kez ve túl él jék a
pil la na tot, s hogy be tölt sék fü lü ket szi -
ru pos dal la mok kal, hogy „fü lük kel
ne hall ja nak, szí vük kel ne ért se nek,
hogy meg ne tér je nek…” (vö. Mt 13,15).
És ez zel a do log rend be’ is van, min -
den ki le gyint.

Té ve dés ne es sék: nem a rá dió a
prob lé ma. Mint aho gyan nem a té vé,
nem a saj tó vagy bár mi más. Ezek csak
szer szá mok, hasz nál ha tók jó ra és
rossz ra egy aránt. A baj in kább a szí -
vek ben van, ahol gyak ran már nincs
más, csak ezek a pót lé kok – tu cat ban
mind a ti zen har ma dik.

Né zem a sza kadt pla ká tot: lám,
megint egy mé dia szö veg, amely ha zug
– a szó nak nem csu pán szak rá lis, de
pro fán ér tel mé ben is. Egy jel kép,
mely a ma ga ide jé ben megint az örök
mennye it pró bál ta pó tol ni va la mi
ba rát sá go san is me rős, de rom ló, föl -
di hang gal. Nem olyan nagy vesz te ség,
hogy már nincs ve lünk. Mert sze ren -
csé re van, aki tény leg ve lünk ma rad –
a vi lág vé ge ze té ig. Rá kel le ne han go -
lód ni in kább.

g And ris ka Já nos

„Ve led va gyok!”

Min den kul tú rá nak meg van nak a
ma ga szó lás mon dá sai, olyan ki je -
len té sek, ame lye ket egyik ge ne rá ció
ad to vább a má sik nak mint igaz sá got.
Né me lyi kük azon ban nem fel tét le nül
szó sze rint igaz. 

Ve gyük pél dá ul az is mert (an gol -
szász) mon dást: „Bo tok és kö vek
össze tör he tik a csont ja i mat, de
(gúny)ne vek nem ár ta nak ne kem.” A
va ló ság azon ban az, hogy a gúny ne -
vek gyak ran dur vák és ér zé ket le -
nek, és igen is ké pe sek meg bán ta ni
azt, aki re mond ják, és a sé rü lés sok -
szor lé nye ge seb ben hosszabb ide ig
gyó gyul, mint ha egy ránk mért ütés -
ből kel le ne fel épül nünk. 

Egy má sik ha son ló mon dás így
szól: „A pénz nem bol do gít.” De
gon dol ja csak át: ha fi ze tés eme lést
kap a mun ka he lyén, ez ta lán nem te -
szi bol dog gá? Ha vá rat la nul pénzt
hoz a pos tás, nem érez na gyobb
bol dog sá got, mint előt te? Ha úgy
dönt, hogy el ad egy tu laj do nát ké pe -
ző tár gyat, nem örül ne, ha ki de rül -
ne, hogy töb bet ér, mint amennyit el -
kép zelt? A Bib lia is el is me ri ezt: „A
va gyon sok ba rá tot sze rez, a nincs te -
len től a ba rát ja is el vá lik. (…) az aján -
dé ko zó nak min den ki ba rát ja.” (Pél da -
be szé dek köny ve 19,4.6)

Az biz tos, ha vá laszt ha tnánk,
hogy le gyen-e pén zünk vagy ne le -
gyen, ak kor va la mennyi en a „le -
gyent” vá lasz ta nánk, nem igaz? De
a kér dés az, ho gyan de fi ni ál juk a bol -
dog sá got. Évek kel ez előtt hal lot tam
egy rá di ós mű sor ve ze tő től a bol dog -
ság és az öröm frap páns meg kü lön -
böz te té sét. A bol dog ság dol gok hoz,
ese mé nyek hez, tör té né sek hez köt he -
tő, ame lyek kül ső té nye ző ként po zi -
tív vagy ne ga tív mó don be fo lyá sol -

hat nak min ket. Az öröm azon ban –
ahogy el ma gya ráz ta – nem függ at -
tól, hogy mi vesz kö rül min ket, ha -
nem egy bel ső meg elé ge dett sé get
nyúj tó jól lét ér zet. 

Ve gyük pél dá nak egy új au tó vá -
sár lá sát. Bol dog ság gal tölt el min ket

az „újau tó-il lat”, a kor sze rű ext rák és
a fel hasz nált tech no ló gia és per sze
an nak a nagy sze rű sé ge, hogy egy új
au tót ve zet he tünk. Ugyan ak kor, ha
va la ki be lénk to lat, a par ko ló ban a
bol dog sá gunk egy szer re to va tű nik. És
per sze, ahogy az au tónk új sze rű sé ge
hal vá nyul, a bol dog sá gunk is el hal -
vá nyul. Szó val igen, a pénz – vagy
ami el ér he tő ál ta la – bol do gít, de
nem tud ja kon zer vál ni, fenn tar ta ni a
bol dog sá gun kat. 

Az öröm el len ben fenn tart ha tó a
vesz te ségek, a fáj da lom és az el len -
sé ges ke dés kö ze pet te is. Van ben ne
egy faj ta meg elé ge dett ség, a be tel je -
se dés ér zé se és an nak a tu da ta, hogy
nem sem mi sít het nek meg min ket a
kül ső kö rül mé nyek, nem ve he tik el
az örö mün ket. Ezért mond hat juk
azt, hogy a pénz bol do gít hat – ide -
ig-órá ig –, de nem ad hat fenn tart ha -
tó meg elé ge dett sé get, örö möt. 

A Bib lia szin tén be szél er ről. 
Meg fe le lő dol go kat cé loz zunk meg.

A pénz le het hasz nos, de meg van -
nak a kor lá tai. Nincs hasz na ak kor,
ha éle tünk vé gé hez érünk. Ott csak
az szá mít, hogy mit ha gyunk hát ra
szel le mi örök ség ként, vagy is an -
nak a vissza tük rö ző dé se, ho gyan él -
tünk, és mi lyen ha tást gya ko rol tunk

a ben nün ket kö rül ve vő vi -
lág ra. „Nem hasz nál a va -
gyon a ha rag nap ján, az
igaz ság azon ban meg ment
a ha lál tól.” (Pél da be szé dek
köny ve 11,4)

Kon cent rál junk ma ra dan -
dó dol gok ra. Egy má sik is mert
mon dás így szól: „Könnyen
jött, könnyen ment.” Bölcs
do log-e min den időn ket és
ener gi án kat az anya gi ja vak

utá ni fá rad ha tat lan haj szá ra for dí ta ni?
Hi szen ezek könnyen el vesz het nek,
vagy el ve he tik őket tő lünk. „Ne fá radj
azon, hogy meg gaz da godj, a ma gad be -
lá tá sá ból hagyd ab ba! Alig száll rá te -
kin te ted, már nincs meg, mert gyor san
szár nya tá mad, az ég fe lé re pül, mint
a sas ke se lyű.” (Pél da be szé dek köny ve
23,4–5) 

Gyűjt sünk iga zi kin cset. Ha az
élet ben tény leg azt a faj ta örö möt ke -
res sük, amely be tel je se dést, meg -
elé ge dett sé get és ér tel met ad, ak kor
ke ve set szá mít, hogy sok pén zünk
van vagy ép pen se mennyi. „Ne gyűjt -
se tek ma ga tok nak kin cse ket a föl dön,
ahol a moly és a rozs da meg emész ti,
és ahol a tol va jok ki ás sák és el lop ják,
ha nem gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse -
ket a menny ben, ahol sem a moly, sem
a rozs da nem emész ti meg, és ahol a
tol va jok sem ás sák ki, és nem lop ják
el.” (Má té evan gé li u ma 6,19–20)

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

Ki mond ja, hogy a pénz nem bol do gít?

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök nek, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa el nö -
ké nek az alábbi imá ja a bu da pes ti
Szent Ist ván-ba zi li ká ban jú ni us 4-én,
a tri a no ni bé ke szer ző dés alá írá sá nak
90. év for du ló ján tar tott öku me ni kus
ima órán hangzott el.

Is te nünk, jó Atyánk!
Együtt dob ban ezen a na pon min den
ma gyar test vé rünk szí ve. Együtt
adunk há lát ha zán kért, nem ze tün kért.
Kö szön jük, hogy meg tar tot tad év szá -
za dok tör té nel mi vi ha ra i ban, há bo rúk
csa ta za já ban,vét ke ink s mu lasz tá sa ink
el le né re. Ott hont ad tál e ha zá ban
ele ink nek, min den na pi ke nye ret dol -
gos nem ze dé kek hosszú so rán át.
Ve rí té kes fá rad ság gal és le le mé nyes ta -
lá lé kony ság gal túl él tük el nyo mó ha -
dak s éle tet ke se rí tő ha tal mak jog tip -
rá sa it. Szív ből kö szön jük ezt ne ked.

Ezen a na pon a ki lenc ven év vel ez -
előt ti fáj dal mas, ránk kény sze rí tett
bé ke szer ző dés ese mé nyé re em lé ke -
zünk. Mi lát juk ki lenc év ti zed tá vo -
lá ból ke se rű kö vet kez mé nye it. Az
ott ho nu kat ve szí tett csa lá dok so ka -
sá ga, a szám űzött s haj lék ta lan ná vált
ma gyar test vé re ink sors ta lan sá ga
ma is igaz sá gos sá gért ki ált az ég re, a
tör té ne lem Urá hoz.

Még is, Urunk, nem lá zad ni aka -
runk előt ted el szen ve dett sé rel me ink
mi att. Alá zat tal meg kell ha jol nunk
min ket súj tó vég zé sed előtt. Jö vő be
né ző böl cses sé gért és re mény sé gért
kö nyör günk.

Áldd meg sze re tett ha zán kat s azo -
kat kü lö nö sen, aki ket a ve ze tés fe le lős -
sé gé vel bíz tál meg. Adj ne kik böl cses -
sé get, hogy a be léd ve tett hit bi zal má -
val hoz zák meg dön té se i ket a mind -
nyá jun kat érin tő kér dé sek ben. Adj
egyet ér tést és tett re kész sé get, tisz -
tes sé get és be csü le tes sé get azok nak,
akik or szá gunk hol nap ját ter ve zik.

Kö nyör günk a ha tá ron túl élő és
szer te a nagy vi lág ba sza kadt ma -
gyar test vé re in kért. En gedd, hogy ha -
zánk irán ti sze re te tük és hű sé gük
meg ne szűn jék, és biz to sít tas sék
szá muk ra ma gyar kul tú rá juk gya kor -
lá sa. Se gíts, hogy az édes anya sze re -
te té vel mi is tá mo gas suk őket ön azo -
nos sá guk meg őr zé sé ben.

Ir gal mad ba ajánl juk az ár víz súj -
tot ta te rü le ten élő, ott ho nu kat el ve -
szí tett csa lá do kat. Add, hogy meg ta -
pasz tal ják se gí tő kész sze re te tün ket.
Kü lön is kö nyör günk a gyer me ket vá -
ró édes anyá kért.

Mind nyá jun kat őrizz meg eb ben
a vi lág ban az örök élet re, Jé zus Krisz -
tu sért, a mi Urun kért, hall gasd meg
ké ré se in ket. Ámen.

Ima Trianon évfordulóján
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Az Ószö vet ség ben, Mó zes el ső köny vé nek 11. fe je ze té ben, az el ső ki lenc vers -
ben ol vas hat juk Bá bel tor nyá nak a tör té ne tét. Az em be rek egy szer el ha tá -
roz ták, hogy olyan ma gas tor nyot fog nak épí te ni, amely egé szen az égig ér.
Azt gon dol ták, ak kor ők is olyan ha tal ma sak lesz nek, mint a Te rem tő. Ak -
kor még min den ki egy nyel vet be szélt, könnyen is ment a mun ka. Az Úr egy
da ra big fi gyel te, mit mű vel nek a föl dön az em be rek, de egy idő múl va úgy
gon dol ta, vé get vet en nek a mun ká nak. Szo kat lan mó dot vá lasz tott eh hez:
össze za var ta az em be rek nyel vét. Nagy zűr za var tá madt az épít ke zők kö zött.
Mi vel nem ér tet ték egy mást, nem is tud ták foly tat ni a to rony épí tést.

Az itt lát ha tó to rony be tű it víz szin tes vagy füg gő le ges irány ban össze ol vas -
va ke res sé tek meg a tör té net hez kap cso ló dó sza va kat! Egy be tű több szó hoz
is tar toz hat!

ab ba hagy ég épít ha barcs nyelv tég la te te je to rony Úr za var

Bá be li (be tű)za var

Az or szág ban ki ala kult ár ví zi hely zet ről szó ló tu dó sí tá sok nyo mán a szar -
va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák jai is szer vez tek gyűj tést. 

A mind össze más fél nap alatt össze gyűj tött ado má nyo kat – tisz tí tó- és fer -
tőt le ní tő sze re ket, ru ha- és ágy ne mű ket, va la mint élel mi sze re ket – Lá zár Zsolt
lel kész, Ba bák Zol tán új ság író és Gye kicz ky Ist ván is ko la gond nok kis bu szok -
kal vit te az észak-bor so di Fel ső zsol cá ra. Az ado má nyok kö zött a ta ná rok ál -
tal össze gyűj tött pén zen vett mo to ros per me te zők is vol tak, ame lyek kel az
ár víz utá ni fer tőt le ní tést vé gez he tik.

d For rás: www.newj sag.hu

Ben kás se gít ség

Az Ószövetségben sok prófétáról olvashatunk. A mostani
feladatban Illésről lesz szó. Tegyétek helyes sorrendbe a
sareptai eseményeket – magát a történetet elolvashatjátok
a Királyok első könyvének 17. fejezetében. Ha a mondatok
betűjeleit a helyes sorrendben beírjátok a feladathoz
tartozó négyzetekbe felülről lefelé, akkor az így kapott
szó segítségével befejezhetitek a megkezdett mondatot.

T Az asszony sírva kérdezte Illéstől: Mi bajod van
velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy
emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?

Z Illés megparancsolta, hogy úgy tegyen, ahogy
kérte: először neki hozzon enni.

A A város bejáratánál találkozott az asszonnyal, és
megkérte, hozzon neki vizet, hogy ihasson, és egy
kis kenyeret, hogy ehessen.

T Illés felvitte a halott fiút az emeleti szobába, és az
Úrhoz imádkozott.

V Hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel és
este, ő pedig a patakból ivott.

L Az Úr megparancsolta Illésnek, hogy menjen el
Sareptába, ahol egy özvegyasszony fog
gondoskodni róla.

S Az özvegyasszonynak csak egy marék lisztje és egy
kevés olaja volt otthon. Tudta, az abból sütött
kenyérke lesz az utolsó élelmük, utána éhen
fognak halni a fiával.

A Az özvegyasszony ekkor hitte el, hogy vendége
az Isten embere, és az ő szeretetét hirdeti.

Á A patak a nagy szárazság miatt kiszáradt.
K Illés megjövendölte, hogy évekig tartó szárazság

következik.
T Az Úr csodát tett – ahogyan Illés is megjövendöl -

te –: a lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó
nem fogyott ki, amíg tartott a szárazság.

O Egy nap súlyosan megbetegedett az asszony fia, és meg
is halt.

I Az Úr megparancsolta Illésnek, hogy rejtőzzön el a
Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre.

J Az Úr meghallgatta az imáját, és a fiú újra élt.

A próféta az Úr ………………………………………………,
aki hirdeti az ő üzenetét és akaratát.

Illés

Jé zus egyik pél dá za tá ban a jó pász tor ról be szélt. A nyáj ból egy szer el kó bo rolt egy bá rány. A pász tor pe dig ad dig
ment és ke res te, amíg meg nem ta lál ta. Ak kor nagy öröm mel vissza vit te a nyáj ba.

Szí nez zé tek ki a raj zot! A szá mok se gí te nek a szí nek ki vá lasz tá sá ban.

OVI S OK NAK

A jó pásztor
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Nagy vá ros ban élők ként már meg -
szok hat tuk, hogy Bu da pest ut cái ál -
lan dó an fel van nak túr va. Hol itt, hol
ott je len nek meg – nem rit kán szin te
egy más után – em be rek és gé pek, s kí -
mé let le nül fel bont ják a jár dát vagy az
út tes tet, eset leg mind ket tőt. 

Az egyik nem túl je len tős, ám for -
gal mas bu dai ke resz te ző dés sem ke -
rül het te el a sor sát. „Köz mű épí tés” –
hir det te a tá jé koz ta tó táb la, s így
leg alább le he tett tud ni, mi ért bon tot -
ták fel a bur ko la tot és a jár dát az ut -
ca fe lé ig, je len tő sen le las sít va a for gal -
mat, bor zol va gya lo go sok, au tó sok
ide ge it. S nem is iga zán gon do san jár -
tak el a mun ká la tok ter ve zői, irá nyí -
tói, hi szen meg le he tő sen hosszú ide je
tá tong már a nyi tott mun ka árok. 

De ami még bosszan tóbb mel lé fo -
gás: a tö meg köz le ke dé si jár mű vek ré -
szé re nem je löl tek ki te re lő út vo na -
lat. Már pe dig így a mo dern, ám ki -
fe je zet ten hosszú és ne héz kes moz gá -
sú csuk lós bu szok nak rend kí vül ke -
vés he lyük van, hogy egy de rék szö gű
ka nyar be vé te le után be kússza nak az
amúgy sem tá gas ut cá ba. Mi köz ben
ve ze tő ik se bé szi pon tos sá gú moz -
du la to kat vé gez ve irá nyít ják a jár -
mű vet, nem csak a köz le ke dé si part -
ne rek re, gya lo go sok ra, út hi bák ra
ügyel nek, ha nem a mun ka gö dör re is.
Cen ti mé ter pon to san kell be cé loz ni -
uk az au tó sok ál tal sza ba don ha -
gyott szűk he lyet.

Nem tett más ként az ép pen szem -

be jö vő busz ve ze tő je sem. Alig ha le -
he tett kez dő a szak má ban, hi szen ki -
fe je zet ten len dü le te sen fo gott a ma nő -
ver hez. Lát ha tó an na gyon kon cent -
rált, te kin te te vil lám gyor san ug rált a
kü lön bö ző tük rök kö zött, mi köz ben
ke ze ru ti nos moz du lat tal te ker te a
kor mányt, meg ta lál va az ide á lis,
egy szer s mind egyet len le het sé ges ívet,
ame lyen be for dul ha tott. Sem mi nem
ke rül te el a fi gyel mét, tel jes oda -
adás sal dol go zott. A jár mű egy pil la -
nat ra meg tor pant, mert majd nem el -
so dor ta a mun ka ár kot öve ző kor lát
egyik tar tó bak ját, majd egy ap ró
kor rek ció után foly ta tó dott a mű ve -
let, míg a ha tal mas jár mű las san be -
óva ko dott a szá má ra ki je lölt kes -
keny fo lyo só ba, ahol egy pil la nat ra
meg állt.

Fel for ró sod ha tott a le ve gő a fül ké -
ben, mert a pi ló ta ki nyi tot ta az ab -
la kot, ki csit la zí tott nyak ken dő jén,
majd ügyet sem vet ve a pro duk ci ó ját
el is me rés sel szem lé lő já ró ke lők re és
au tó sok ra, a nagy mun ka vé gez té vel,
őse i től ta nult moz du lat tal, ren des ke -
resz tény em ber mód já ra ke resz tet
ve tett. Szá ja moz gá sá ból úgy tűnt,
mint ha mon dott is vol na va la mit, de
a han go kat nem en ged te át a vas tag
szél vé dő üveg. Majd is mét fel pör -
gött a mo tor, s a ha tal mas sze rel vény
las san, mél tó ság tel je sen to vább gör -
dült, míg el nem nyel te a lük te tő
dél utá ni for ga lom. 

g Gyar ma ti Gá bor

A so főr ke reszt je
Új ból el szo rult a szí vem, ami kor
meg lát tam az Evan gé li kus Élet jú ni -
us 6-i szá má ban dr. Har ma ti Bé la
Lász ló Szó szék ol tárt vi gye nek! cí mű
cik két és a szó szék ol tár ké pét. Hi szen
az ol tár hát ol da lán ma gam fe dez tem
föl az 1895-ös év szá mot, és mu tat tam
meg az ak ko ri pusz ta va csi pol gár -
mes ter nek (Lacz kó Já nos nak) és a
jegy ző nek. A pol gár mes ter rel 1997.
má jus 22-én írá sos meg ál la po dás ban
rög zí tet tük a kö vet ke ző ket:

1. Az evan gé li kus egy ház el is me ri,
hogy az épü let, mely ben a pusz ta va -
csi evan gé li kus temp lom te rem van, a
köz sé gi ön kor mány zat tu laj do na.

2. A köz sé gi ön kor mány zat el is me -
ri, hogy a fent ne ve zett temp lom ter -
met az evan gé li ku sok több mint
száz éve té rí tés men te sen hasz nál ják,
és hogy a temp lom te rem bel ső be -
ren de zé se – úgy mint: szó szék ol tár,
temp lom pa dok, fe szü let, gyer tya -
tar tók, há rom da rab be ke re te zett
kép – evan gé li kus egy há zi tu laj don.

3. Az evan gé li kus egy ház a je len -
le gi épü let fel újí tás hoz öt ven há rom -
ezer fo rint pénz összeg gel já rul hoz -
zá, mely összeg át vé te lét a köz sé gi
ön kor mány zat kép vi se lő je je len meg -

ál la po dás alá írá sá val nyug táz za. Az
evan gé li kus egy ház ké ri a temp lom -
te rem be já ra tá nál bel ső, üve ge zett aj -
tó fel sze re lé sét.

4. A köz sé gi ön kor mány zat to -
vább ra is té rí tés men te sen biz to sít ja
az evan gé li kus egy ház nak a temp -
lom te rem hasz ná la tát, te kin tet tel a
ko ráb bi (1895. év től do ku men tál ha -
tó) há bo rí tat lan egy há zi hasz ná lat ra.

A pol gár mes ter az épü let fel újí tá -

sa so rán be ve zet tet te oda a vil lanyt,
és két gáz kon vek tort is be sze rel tek (a
meg ál la po dás ban ere de ti leg sze rep -
lő be já ra ti aj tó he lyett).

Nyár egy há zi lel kész ként
1996 vé gé től (ad dig Gyón -
hoz tar to zott a pusz ta va csi
szór vány, ak kor lett Nyár -
egy há zá hoz csa tol va) 2001
ok tó be ré ig (Nyír egy há zá ra
tör tént meg vá lasz tá so mig)
min den hó nap ban is ten -
tisz te le tet tar tot tam ott,
sőt – né hány hely bé li idő -
sebb asszony test vér rel –
le fes te get tük kí vül ről az
ab la ko kat, és fo gad tuk ott
a rá kos pa lo tai gyü le ke zet
ki rán du ló cso port ját is.

Kér de zem: Min den kép -
pen el kell szál lí ta ni on nan
ezt a szó szék ol tárt? Ki jo go -
sult dön te ni most mind er ről,

és mi van a te rem mel, il let ve az 1997-
ben írás ban rög zí tett hasz ná la ti jo -
gunk kal…?

Sze re tet tel, az Úr Jé zus Krisz tus
szol gá ja ként böl cses sé get kí ván va a
dön té sek hez min den ki nek: 

g Adá mi Lász ló lelkész

Szószékoltárt vigyenek?!

Az épí tett ér té kek él nek to vább 
Szo mo rú do log, ha va la hol ki hal egy gyü le ke zet, de saj nos nem egye dü li eset. El köl tö zés, el ván dor lás, ki te le pü lés
stb. Má sutt pe dig új gyü le ke ze tek szü let nek. Az épí tett ér té kek azon ban ma rad nak, és kü lö nö sen ör ven de tes, ha
ezek a szá munk ra annyi ra fon tos be ren de zé sek to vább tud nak él ni egy új he lyen, egy új gyü le ke zet ben. Bár csak min -
den om la do zó temp lo munk ban lé vő ér ték nek le het ne ilyen for má ban új ott hont ta lál ni!

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló igaz ga tó (Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um)

Újabb kö zös sé gi prog ram mal lep te
meg a solt vad ker ti evan gé li kus gyü -
le ke zet – sa ját ma gát. A sportnapra
jú ni us 5-én, a nyár ta lán el ső eső men -
tes nap ján ke rült sor, mégpe dig a vá -
ros kö ze lé ben fek vő, majd nem ki ön -
tő, de med ré ben még meg ma ra dó
Vad ker ti-tó part ján. 

A kü lön bö ző ver seny szá mo kat
szak kép zett test ne ve lők ta lál ták ki és
ve zet ték. Az egyes mé rő ál lo má so kon
az if jú ság tag jai posz tol tak, így biz tos
ke zek ben volt a ti zen egy ver seny ző
csa lád sor sa. Az ered mény hir de tést
már min den ki na gyon vár ta, hi szen a

ver seny zők a nagy meg mé ret te tés
köz ben sem tud ták nem meg érez ni a
friss pör költ il la tát. Az ebéd nagy dí jat
pe dig min den ki meg ér de mel te…

A sport nap egy új ak ció prog ram
ré sze ként ke rült be az ese mény nap -
tár ba: et től az év től kezd ve ugyan is
a pres bi té ri u mon be lül – töb bek kö -

zött – egy ren dez vény szer ve ző mun -
ka cso port is meg kezd te mun ká ját. A
gyü le ke ze ti élet fel pezs dí té se és új ta -
gok be vo ná sa pe dig akár kis lab da do -
bás vagy társ hor dó fu tás ré vén is
meg tör tén het. 

g K. L.

Sportos vadkertiek

b If jak és idő sek egy aránt meg hí vást
kap tak a do mo nyi evan gé li kus
gyü le ke zet má so dik evan gé li zá ci -
ós nap já ra, jú ni us 5-ére, amely nek
ven dé ge dr. Fa bi ny Ta más püs pök
és csa lád ja volt. Az igei szol gá lat
alap já ul vá lasz tott és so kat idé zett
jó eli pró fé cia mon da tai a Szent lé -
lek ál ta li meg úju lás ígé re tét erő -
sí tet ték meg: „…vé ne i tek ál mo kat
ál mod nak, if ja i tok lá to má so kat
lát nak.” (Jó el 3,1)

A lel ki út ra va ló ban kü lön hang súlyt
ka pott a csa lá dok fon tos sá ga és a ke -
resz tény kö zös ség éle té ben be töl -
tött sze re pe. Ez után a gyü le ke zet
tag jai egy kü lön le ges lel ké szi élet út

ál lo má sa i val és üze ne té vel is mer -
ked het tek meg. Fa bi ny püs pök ké pek,
idé ze tek és egy meg ren dí tő hang fel -
vé tel se gít sé gé vel raj zol ta meg Ke ken
And rás alak ját, be mu tat va egy ben a
ró la írt – ta valy a Har mat Ki adó nál
meg je lent –, Sem ma gas ság, sem
mély ség cí mű élet re gé nyét.

A ko moly hang vé te lű prog ra mok -
kal pár hu za mo san kint az ud va ron a
gyer me kek já ték kal és kéz mű ves ke -
dés sel töl töt ték az időt, il let ve ezalatt
ér té kel ték ki és dí jaz ták a bí rá lók a
gyer mek rajz pá lyá zat mun ká it.

A bő sé ges lel ki eledel után a test
táp lálása kö vet ke zett. Ra gyo gó nap -
sü tés ben ült le a gyü le ke zet a pa ró -
kia fü ves kert jé ben, hogy az asz tal -
kö zös ség ré vén is meg erő söd hes sen
ben nük az össze tar to zás örö me. Új -
ra meg íz lel ték a do mo nyi asszo nyok
nagy sze rű sü te mé nye it és íz le tes
főzt jét, de va la mi mást, sok kal na -
gyob bat is: Is ten ál dó je len lé tét.

Mit is je len tett ez a gyü le ke ze ti
nap? Olyan volt, mint ami kor há rom
hét szün te len eső zés után hir te len ki -
süt a nap. Olyan kor öröm re de rül

min den és min den ki, s az em ber és
a ter mé szet süt ké re zik Is ten me len -
ge tő sze re te té ben. A zá ró ének és az
úti ál dás után meg erő söd ve, fel töl -
tőd ve in dul hat tak to vább a nap részt -
ve vői, hogy el vi gyék má sok nak is a
hal lott üze ne tet.

g Sá ghy Ba lázs lel kész

Nap sü té ses gyü le ke ze ti
nap 
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Pün kösd kor egy há zunk hi va ta lo san
is meg hir det te a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló já ra, a
2017-es em lék év re va ló fel ké szü lést.
A ju bi le u mi ese mény so ro za tot elő -
ké szí tő-szer ve ző em lék bi zott ság leg -
utóbb jú ni us 9-én, szer dán dél előtt
ta nács ko zott az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pö ki hi va ta lá ban.

A dr. Fa bi ny Ta más püs pök – a
bi zott ság el nö ke – áhí ta tá val kez -
dő dő meg be szé lés egyik fő té má ja
a Re for má ció.500 el ne ve zést vi se lő
prog ram so ro zat ar cu lat ter ve zé se
volt. A gyü le ke ze tek ré szé re má jus
kö ze pén elekt ro ni kus úton ki kül -
dött pla ká tot ugyan is még csak
„mun ka pél dány nak” te kin ti a bi -
zott ság; a vég le ges vál to za tot – az
ar cu lat töb bi ele mé vel együtt –
meg hí vá sos pá lyá zat út ján kí ván ja
meg ter vez tet ni.

Hosszabb időt szánt a gré mi um
an nak tár gya lá sá ra is, hogy mi ként le -
het ne „meg moz gat ni” az evan gé li kus
ok ta tá si in téz mé nyek di ák ja it és pe -
da gó gu sa it. Kü lön al bi zott ság fog lal -
ko zik majd az zal, hogy a kö vet ke ző
tan évek ben mi lyen pá lyá za to kat ír -
ja nak ki a ré szük re.

A nyá ri szü net előt ti utol só ülé sen
egye bek mel lett szó esett még a di -
gi ta li zá lás ra ed dig ki vá lasz tott egy -
ház tör té ne ti, dog ma ti kai és egyéb
mű vek – mint egy ti zen hat ezer ol dal -
nyi anyag – fel dol go zá sá nak ál lá sá -
ról, a ké szü lő egy ház mű vé sze ti, nép -
raj zi, egy ház ze nei, il let ve a Lu ther
bib lia kom men tár ja it tar tal ma zó kö -
te tek szer kesz té sé nek leg újabb fej le -
mé nye i ről és egy Lu ther-szo bor ter -
ve i ről.

g V. J.

El raj tolt
a Re for má ció.500

– újabb ülést
tartott

az emlékbi zott ság

Köz le mény
Az MEE Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü le té nek il le té kes bi zott sá ga ál -
tal – a 2005. évi III. tör vény 14. §-a, va la mint a 3/2003. (V. 23.) or szá gos
sza bály ren de let ren del ke zé se sze rint –jú ni us 10-én Győ rött le foly ta tott
pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tot Bit tner Abi gél (Som ló sző lős), Győ ri Ve -
ro ni ka Ág nes (Bo ba), Ha sza Mó ni ka (Szom bat hely), Man ke-Lack ner Esz -
ter (Nagy alá sony) és Pet hő At ti la (EHE, dok to ri is ko la) be osz tott lel ké -
szek ered mé nye sen meg ál lot ták.

A bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy ne ve zett lel ké sze ink az ön ál ló gyü -
le ke ze ti lel ké szi szol gá lat vég zé sé re al kal ma sak; er re a szol gá lat ra meg -
vá laszt ha tók vagy meg hív ha tók.

Itt zés Já nos püs pök

F
O

TÓ
: 

IF
J.

 K
Á

P
O

S
Z

TA
 L

A
JO

S

F
O

TÓ
: 

D
R

. 
H

A
R

M
A

T
I 

B
É

LA
 L

Á
S

Z
LÓ



Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Lk 15,1–10; Ez 18,1–4.21–24.30–32. Alapige: 1Tim 1,12–17. Énekek: 382., 422.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Tóth-Szöllős Mihály; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Mártonffy Marcell; du. 2. (emlékés a kétszáz
éve született Erkel Ferencre) Tátrai Zsuzsanna, Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., liturgikus istentisztelet) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 11.
(úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) 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. Missura Tibor; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Tiina Partanen; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. 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. fél 11. (finn lelkész); Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. Győri Gábor; 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. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u.
112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.

Istentiszteleti rend • 2010. június 20.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Mo hács hoz rend sze rint a dél szláv
ere de tű – im már a kul tu rá lis vi lág -
örök ség ré szé vé vált – nép szo kást, a
bu só já rást köt jük. Nem alap ta la nul.
A gyö ke re ket azon ban még en nél is
mé lyeb ben kell ke res nünk.

„Hős vér től pi ro súlt gyász tér, só -
hajt va kö szönt lek, / Nem ze ti nagy -
lé tünk nagy te me tő je, Mo hács!” Dél-
ma gyar or szá gi vá ro sunk lé nye gét
iga zán e klasszi ku san szép so rok ad -
ják vissza. A Kis fa lu dy Ká roly ál tal
1824-ben írt elé gi á ból vett idé zet
nem ze ti sors tra gé di ánk vég ze te sen
szo mo rú nap já ra mu tat meg ren dí tő
han gon. A mo há csi vész vér zi va ta ros
ese mé nye i re, mely nek ár nya száz öt -
ven évig kí sér te ha zán kat. 

1526. au gusz tus 29. nem csak meg -
ke rül he tet len ma gyar tör té nel münk
meg ha tá ro zó dá tu ma i nak hosszú
so rá ban, ha nem el vá laszt ha tat lan is
a vá ros ne vé től. Mo hács fá jó jel ké pe
lett e nem ze ti ka taszt ró fá nak, mely -
nek e he lyütt két evan gé li kus vo nat -
ko zá sá ról sem fe led kez he tünk meg.
Mint is me re tes, Ba ra nya ne ves re for -
má to ra, Sztá rai Mi hály (megh. 1575)
is részt vett a mo há csi üt kö zet ben. S
egy út tal Lu ther ne vét is szük sé ges itt
meg em lí te nünk, aki – mint tud juk –
a csa tá ban el esett if jú ki rály, II. La -
jos öz ve gyé nek, Má ri á nak vi gasz ta -
ló so ro kat írt, gyá szá ban mé lyen
osz toz va.

Ez zel a tör té nel mi hát tér rel szü le -
tett meg év szá za dok múl va az evan -
gé li kus gyü le ke zet is, mely nek lé lek -
szá ma je len leg a vá ros la kos sá gá nak
egy szá za lé kát te szi ki. A mo há csi
evan gé li kus ság Ba ra nya egy kor még
leg na gyobb gyü le ke ze té nek (Ma -

gyar bóly) szór vá nya volt, ami kor
már ér le lő dött a gon do lat sa ját lel ki
ott ho na meg te rem té sé re. A gyü le ke -
zet ala ku lá sa, il let ve ön ál ló su lá sa
ide jén (1937) mind ez tes tet is öl tött.
D. Ka pi Bé la ak ko ri du nán tú li püs -

pök Or mos (Obern dorf) Elek sze mé -
lyé ben szer ve ző lel készt kül dött a vá -
ros ba a Mo há cson és kör nyé kén élő
evan gé li ku sok fel ka ro lá sá ra, hit be li
gon do zá sá ra. 

Az újon nan ala kult gyü le ke zet el -
ső köz gyű lé se úgy ne ve zett ima ház -
ala pot hir de tett meg, ami nek ha tá sá -
ra meg in dult a hí vek lel kes ada ko zá -
sa. Mi köz ben egy re fo ko zó dott a kis
evan gé li kus tá bor ál do zat kész sé ge,
Mo hács vá ro sá nak kép vi se lő-tes tü -
le te tel ket ado má nyo zott a gyü le ke -
zet ré szé re az épít ke zés cél ja i ra. Ih -
rig Dé nes mér nök – egy ben a gyü le -
ke zet ak ko ri fel ügye lő je – mun ka tár -
sá val, Dé kány Vil mos sal kar ölt ve el -
ké szí tet te a temp lom ter vét.

1942-ben meg kez dő dött a nagy -
sza bá sú mun ka, 1944 őszé re pe dig

ava tás ra ké szen állt a temp lom. Idő -
köz ben a bom bá zá sok foly tán meg -
ron gá ló dott az új épület szen tély fa -
la, be tör tek ab la kai. Ezért a ter ve zett
ün nep meg hi ú sult. Új já kel lett épí te -
ni a temp lom egy ré szét. Alig fel -
ocsúd va a má so dik vi lág há bo rú bor -
zal ma i ból azon ban vég re el ér ke zett
a temp lom szen te lés vár va várt ese -
mé nye 1946. szep tem ber 15-én.

A mo há csi gyü le ke zet ma már
egy szer te ága zó – ko ráb ban négy ön -
ál ló an mű kö dő gyü le ke zet össze vo -
ná sá ból lét re jött –, fél me gyé nyi szór -
vány te rü let köz pont ja. In nen lát juk
el szol gá la ti gép ko csi val az egész vi -
dé ket, mely észak ke let–dél nyu ga ti
irány ban nyú lik el a Du na és a Drá -
va szö gé ben, a Me csek alatt, a Vil lá -
nyi-hegy ség től és a Ba ra nyai-domb -
ság tól kö rül öve zett te rü le ten (a két
vég pont ja, Du na szek cső és Sellye
kö zöt ti tá vol ság száz ki lo mé ter). 

A mo há csi anya gyü le ke zet hez két
társ gyü le ke zet tar to zik (Sik lós és
Ma gyar bóly). Ez utób bi nak a lé lek -
szá ma a né me tek 1946. évi ki te le pí -
té se foly tán a ti ze dé re csök kent. Há -
rom fi li át (Bor jád, Iván dár da, Sze der -
kény), egy fi ók gyü le ke ze tet (Ma rá za),
va la mint ti zen négy-ti zen öt szór -
ványt gon do zunk meg ha tá ro zott is -
ten tisz te le ti rend alap ján, s még
mint egy hat van köz ség evan gé li ku -
sa i ról tu dunk, akik kel igyek szünk
fo lya ma to san tar ta ni a kap cso la tot
(ka zu á lis szol gá la tok, lá to ga tá sok
stb.). 950 lel ket szám lá ló össz gyü le -
ke ze tünk te rü le tén öt temp lo munk és
két ima há zunk van. Má sutt re for má -
tus temp lo mok ban vagy csa lá di ott -
ho nok ban tart juk al kal ma in kat.

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A R ÁDIÓBAN

Be mu tat ko zik a Mo há csi Evan gé li kus
Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rá di ó ban
Jú ni us 27-én, a
Szent há rom ság
ün ne pe utá ni
ne gye dik va sár -

na pon 10.04-től is ten tisz te le tet
hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá -
dió hul lám hosszán Mo hács ról.
Igét hir det Né meth Pál lel kész.

Egy ház és nyil vá nos ság
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um (Bu da pest V., De ák tér 4.)

prog ram ja a mú ze u mok éj sza ká ján
Mú ze um
• Evan gé li kus ság a ma gyar kul tú rá ban. Ál lan dó ki ál lí tás
• Tót atya fi ak, jó pa ló cok – 100 éve hunyt el Mik száth Kál mán. Idő sza -

ki ki ál lí tás Ré ti Zol tán ak va rell je i ből és „no vel la ke re ső”
• Ka kukk to já sok a mú ze um ban. (A ta va lyi nagy si ker re va ló te kin tet -

tel!) Já ték gye re kek és já té kos ked vű fel nőt tek szá má ra
Pin ce
• Egy na pos tár lat – A 230 éves Ma gyar Hír mon dó tól a www.evan ge li -

kus.hu-ig. In ter ak tív ki ál lí tás
• Film ve tí tés – Szent Pé ter es er nyő je
• 23.00: Bor kós to ló bor da lok kal: Isó Lász ló és Ká tai Zol tán
Temp lom
• 20.30–22.00: Me kis Pé ter or go nál
Ud var
• 19.00–23.00: Mik száth vi lá ga – (Fel)ol va só kuc kó
• 18.30–21.00: Gyer mek nyom da más kép pen
Eme le ti ta nács te rem
• 19.30–21.00: Pó di um be szél ge tés: „Jó hírt mon dok!” Egy ház és nyil vá -

nos ság. Részt ve vők: No votny Zol tán rá dió ri por ter, T. Pin tér Ká roly fő -
szer kesz tő, Itt zés La u ra mé dia szak ér tő, Csa tá ri Ben ce, az MTI mun -
ka tár sa és Bart ha Ist ván evan gé li kus lel kész, ex blog ger

• 21.00–22.00: Lát vány szer kesz tés Nagy Ben cé vel, az Evan gé li kus Élet
tör de lő  jé vel és hi ba va dá szat Dob so nyi Sán dor ol va só szer kesz tő vel. Ma
a lá to ga tók szer kesz tik a la pot!

• 22.00–23.00: Fe hér Je nő és Lo vász Bá lint fa so ri gim na zis ták zon go -
ra kon cert je Cho pin szü le té sé nek 200. év for du ló ja tisz te le té re 

Bő vebb in for má ció: www.mu ze u mok ej sza ka ja.hu és www.evan ge li kus -
mu ze um.hu.

H I R D E T É S

Álláshirdetés
A Hu nya di Já nos Evan gé li kus
Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la ma te -
ma ti ka – bár mely sza kos ál lást
hir det ha tá ro zott idő re. A pá lyá -
za tok hoz szak mai ön élet raj zot
és ok le vél má so la tot ké rünk. Ér -
dek lőd ni te le fo non le het Raj nai
Ká roly igaz ga tó nál a 99/511-063-
as szá mon. A pá lyá za tok be adá -
sá nak ha tár ide je: jú ni us 30. Az el -
bí rá lás előtt sze mé lyes meg hall -
ga tást tar tunk.

H I R D E T É S

Pél dá za tok –
novel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir det
Pél dá za tok cím mel. A pá lya mű -
vek te ma ti ka i lag Jé zus bár mely
pél dá za tá hoz kap cso lód hat nak.
Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom
írást küld het be, ame lyek ter je -
del me egyen ként ma xi mum
4500 ka rak ter le het szó kö zök kel
együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2010. au -
gusz tus 1., éj fél. A pá lyá zat nyi -
tott, nem jel igés. A be kül dé si
cím: eve let@lu the ran.hu.

Az el ső há rom he lye zet tet tíz-,
hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá -
sár lá si utal vánnyal ju tal maz zuk,
amely a Lu ther Ki adó köny ves -
bolt já ban vá sá rol ha tó le. A be ér -
ke zett pá lya mű vek ből az Evan gé -
li kus Élet au gusz tus 22–29-ei lap -
szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

Or szá gos ha gyo mány őr ző kéz mű vestá bor
Idő pont: jú ni us 27. – jú li us 3. Hely szín: Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke -
res ke del mi és In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um, 9730 Kő szeg,
Ár pád tér 1. Rész vé te li díj: 19 000 Ft. In fó: Mar ton né Né me thy Már ti (mar -
tonne.mar ti@gmail.com, 20/824-4300); MEE Gyer mek- és If jú sá gi
Osz tá lya – Hu szák Zsolt (zsolt.hu szak@lu the ran.hu, 20/824-3870). Je -
lent ke zés: www.lu ther cam per.hu.

Min den, ami nö vény (mag, vi rág, ter més, fa). Lesz: fa fa ra gás, vi rág
gyöngy ből, pa pír ból, üveg fes ték ből, ter més fi gu ra, mag kép, nö vény szö -
vés és még sok más meg le pe tés nö vé nyek kel. „Pi he nés kép pen”: agya go -
zás, ne me ze lés. Já ték, áhí tat, ének lés, ki rán du lás. Ha sze retsz bar ká csol -
ni, al kot ni, új for té lyo kat ta nul ni – mind ezt egy vi dám csa pat tag ja ként –,
ak kor itt a he lyed!

H I R D E T É S

Or szá gos evan gé li kus ze nei tá bor
Idő pont: jú li us 4–11. Hely szín: Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont, 9025 Győr, Pé ter fy Sán dor ut ca 2. Rész vé te li díj: 20 000 Ft. In fó:
Hu szák Zsolt (zsolt.hu szak@lu the ran.hu, 20/824-3870); MEE Gyer mek-
és If jú sá gi Osz tá lya – Hu szák Zsolt (zsolt.hu szak@lu the ran.hu, 20/824-
3870). Je lent ke zés: www.lu ther cam per.hu.

„Jöjj, itt az idő!” Itt az idő, hogy erőt ve gyél ma ga don, és ki pa kold vég -
re a ta va lyi él mé nye ket a há ti zsá kod ból (eset leg ha van ott még más is
ta valy ról, ak kor azt is…), hogy le gyen hely az ide i ek nek. Itt az idő, hogy
elő kapd a hang sze re det, és gya ko rolj egy ki csit, hogy le gyen a ke zed ben
pár ki lo mé ter, mi re el kez dő dik a tá bor. Itt az idő, hogy el kezdd kö szö -
rül ni a tor ko dat, mert a nagy ének lé sek ben szük ség lesz rá!

Vá runk az or szá gos evan gé li kus ze nei tá bor ban!

H I R D E T É S

Or szá gos evan gé li kus kon fir man dus tá bor
Idő pont: au gusz tus 16–21. Hely szín: Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá -
si Köz pont, 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. Rész vé te li díj: 20 000 Ft. In fó: Hor -
váth No é mi (no e mi.hor vath1@gmail.com , 20/824-6853); MEE Gyer mek-
és If jú sá gi Osz tá lya – Hu szák Zsolt (zsolt.hu szak@lu the ran.hu, 20/824-
3870). Je lent ke zés: www.lu ther cam per.hu.

„Is ten sze re tet” – be szél ge té sek el len té tek ről, kü lön bö ző sé gek ről a min -
ket kö rül ve vő vi lág ban, a min den kit kö rül ve vő is te ni sze re tet fé nyé ben.
Ter mé sze te sen nem ma rad hat nak el a nagy ének lé sek, kö zös já té kok és
a stran do lás sem.

H I R D E T É S
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Va ló ban fel cse ré lőd tek a har tai szob rok?
A szer ző örül, ha ol vas sák írá sa it. Ha eset le ge sen az ál ta la köz ve tí tett in for -
má ci ók, il let ve sa ját gon do la tai vissza jel zé se ket in du kál nak, az kü lö nös öröm -
mel töl ti el. A jó szán dé kú ki egé szí té sek ből pe dig igyek szik ta nul ni. 

Ilyen vé le mény volt a har tai temp lom szob ra i ról írt cikk re (Mi tör tént
a har tai temp lom ere de ti szob ra i val?, Evan gé li kus Élet, má jus 30., 5. o.) vo -
nat ko zó an dr. Har ma ti Bé la Lász ló nak, az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
igaz ga tó já nak a hoz zá szó lá sa. Ugyan ak kor a szer ző meg pró bál ja meg ér -
te ni a „ma gas egy há zi tiszt sé get be töl tő lel kész le vél írót” is , aki nek hi bás
ér ve lé sét dr. Har ma ti Bé la Lász ló a kö vet ke ző lap szám ban rög tön meg is
cá fol ta… (A Re zsa bek Nán dor cik ké re ér ke zett le vél és Har ma ti Bé la Lász -
ló írá sa Har tai szo bor cse re cím mel la punk jú ni us 6-i szá má nak 15. ol da -
lán ol vas ha tó. – A szerk.)

A szob rok kér dés kö ré re vissza tér ve en ged tes sék meg még né hány mon -
dat. A nyolc va nas évek ben még el ve szett nek hit ték az al ko tá so kat. Sár kány
Ti bor ko ráb bi har tai lel kész, es pe res az Ada lé kok Har ta tör té ne té hez cí mű
kö tet ben (Nép sza va Lap- és Könyv ki adó, Bu da pest, 1983) azt ír ta: „Kár, hogy
ezek a szob rok el vesz tek.” Vé le mé nye sze rint: „Az egyik [szo bor] Mó zest áb -
rá zol ta a nya ká ban ara nyo zott táb lák kal, a má sik Pál apos tolt áb rá zol ta. Az
egyik az Ószö vet sé get, a má sik az Új szö vet sé get jel ké pez te.” Ha la si Lász ló je -
len le gi har tai lel kész A Har tai Evan gé li kus Egy ház tör té ne te cí mű kö te té ben
(Énisz Pé ter ki adá sa, Har ta, 2003) így írt: „A szó szé ken két ol dalt volt két fá -
ból ké szült szo bor: Mó zes és Pál apos tol, előb bi az Ó-, utób bi az Új szö vet -
ség jel ké pe ként.” Vé le mé nye sze rint a püs pö ki sü ve get vi se lő szo bor Pál apos -
tol áb rá zo lá sa, az egy sze rű ru há zat Mó zest ta kar ja. A leg fris sebb ki adá sú hely -
tör té ne ti ki ad vány ban, Fe ke té né Kor dé Ka ta lin Har ta ké pes úti köny ve cí mű
mun ká já ban (Har ta Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2005) ez sze re pel:
„A XVI II. szá za di al ko tá sok Mó zes és Pál apos tol alak já ban az Ó- és Új tes -
ta men tu mot szim bo li zál ták.”

A szob rok ál tal áb rá zolt ala kok ki lé té nek meg ál la pí tá sá nál ezek re a for -
rá sok ra ala poz tam. De ahogy a cikk be ve ze tő jé ben je lez tem, „ter mé sze te -
sen a temp lom rész le tes egy ház- és mű vé szet tör té ne ti be mu ta tá sa messze
túl mu tat e cikk ke re te in, va la mint e so rok író já nak is me ret anya gán”. Ép pen
ezért il le ti kö szö net dr. Har ma ti Bé la Lász lót, hogy kor rekt vá laszt pró bált
ke res ni az egyéb ként ne he zen el dönt he tő kér dés re. Ne he zen el dönt he tő, mi -
vel Gottschall Pé ter nek, a har tai hely tör té ne ti gyűj te mény ve ze tő jé nek jó vol -
tá ból a cikk utó éle te ként elő ke rült a szob rok ere de ti, 1982-es be vé te le zé si pa -
pír ja. Ezen Rét fal vi Teo fil, a mú ze um ala pí tó ja – ko ráb bi evan gé li kus kán -
tor ta ní tó – Áron ról és Pé ter ről ír…

Re zsa bek Nán dor (Bu da pest)

Ha könyv hét, ak kor köny vek, és ha
köny vek, ak kor könyv tá rak. A vi -
szony lag egy sze rű kép let tet te le he -
tő vé, hogy e ro vat ve ze tő je annak a
ke rek asz tal-be szél ge tésnek a részt ve -
vő je le gyen, amely a könyv tá rak in -
ter ne tes je len lé té vel fog lal ko zott. El -
ső sor ban könyv tá ros blog ge rek ből
ke rül tek ki a sze ge di So mo gyi-könyv -
tár ban tar tott Blog Ke rék ne vű ren dez -
vény részt ve vői, így arra a té mára
helyeződött a hangsúly, hogy a több
száz éves ha gyo má nyok kal ren del ke -
ző in téz mé nyek mi ként él het nek
olyan esz kö zök kel, ame lyek mind -
össze pár éve lé tez nek csak a ne ten.

És mi vel olya nok be szél get tek,
akik a sa ját bő rü kön ér zik, il let ve sa -
ját há tu kon ci pe lik a kö zös sé gi tá jé -
koz ta tás fel ada tá nak ne héz sé ge it,
gya kor la ti prob lé mák és le het sé ges
meg ol dá sa ik ke rül tek elő tér be. Le -
het-e csak mun ka idő ben blo gol ni
az ed di gi fel ada tok el lá tá sa mel lett?
Mennyi időt kell szán ni egy-egy be -
jegy zés re? Sza bad-e csak a blog ra épí -
te ni, vagy szük sé ges a kö zös sé gi ol -
da lak ba csa tor náz ni a tar tal ma kat?
Hogyan lehet és kell pár be széd et
foly tat ni az ol va sók kal?

E so rok író ja nem könyv tá ros blog -
ger, sőt még csak nem is könyv tá ros.
A moly.hu köny ves kö zös sé gi ol dal
fej lesz tő je ként azon ban van né mi
rá lá tá sa az ol va sás sal kap cso la tos in -
ter ne tes meg je le nés ekre. A né mi jel -
ző pe dig nem az ál sze rény ség je le ként
ke rült az elő ző mon dat ba. A gyor san
vál to zó in ter ne tes vi lág ban az el kép -
ze lé sek és a di na mi kus fej lesz tés ide -
á lis há zas sá ga ként jel lem zett fa il fast,
az az hi bázz gyor san mo dell a leg in -
kább mű kö dő ké pes, ez pe dig úgy
tart ja, hogy az öt le te ket ki kell pró bál -
ni, és ami nem jön be, azt el kell  vet -
ni. Ami vi szont mű kö dik, az már is a
si ker fe lé re pí theti a vál lal ko zást.

A moly.hu ese té ben a fó kusz ba a
kö zös ség, nem pe dig az adat bá zis
épí té se ke rült. Az ol dal fej lő dé se iga -
zol ta ezt a ví zi ót, ugyan is a kö zös ség
ere je vé gül meg te rem tet te ma gá nak a
meg fe le lő kör nye ze tet. Az alap  kon -
cep ció, mely sze rint ha son ló ér dek lő -
dé sű em be rek könyv aján lá sai alap ján
le hes sen ki vá lasz ta ni a kö vet ke ző ol -
vas mányt, az egyik leg na gyobb ma -

gyar köny ves adat bá zis fel épü lé sét
idézte elő, amely ben vi szont még
min dig a sze mé lyes kom munikáció
dominál. Öt ven ezer szö ve ges ér té ke -
lés és ne gyed mil lió hoz zá szó lás bi zo -

nyít ja, hogy a he lyes cé lok ki vá lasz tá -
sa még erős kon ku ren cia harc ese tén
is olyan ve zér fo nal le het, amely nek kö -
ve té se egye nes út a si ker hez.

Mind ez va ló szí nű leg szó ba fog ke -
rül ni a Szél ró zsa evan gé li kus if jú sá -
gi ta lál ko zó egyik pó di um be szél ge té -
sén, amely a vir tu á lis kö zös sé gi te rek -
kel fog lal ko zik majd egy lel kész nek,
egy webes kommunikációs ta nács -
adó nak és e ro vat gaz dá já nak a szem -
szö gé ből. Bár lap zár tánk nap ján el ér -
he tő vé vált a prog ram, a be szél ge tés
cí mén kí vül ugyanakkor sem mi konk -
ré tum nem ol vas ha tó ró la…

Az, hogy a Szél ró zsa előtt csak egy
hó nap pal lát ha tó a ta lál ko zó prog -
ram ja (http://www.szel ro zsa tal al ko -
zo.hu/), nem csak azt je len ti, hogy a
cél cso port nak szá mí tó kö zép is ko lá -
sok kö zött mind össze egyet len na pig
le hetett már csak is ko lai be széd té ma,
ha nem azt is jel zi, hogy alap ve tő

gond van a fó kusszal. A Szél ró zsa
szer  ve zé se so rán ugyanis nem lát ni a
je le it an nak, hogy bár ki is kö zös sé get
sze ret ne épí te ni a részt ve vők ből.

Az ugyan is nem ki pi pá lan dó fel -
ada tok ból áll. Nem le het annyi val el -
in téz ni, hogy le gyen hon lap és le gyen
Fa ce book-ol dal. Mert ha nem a kom -
mu ni ká ció megteremtése a cél, ak kor
a Fa ce book-ol da lon rossz hely re ve -
zet nek lin kek, a hon la pon pe dig a ta -
va szi gye rek nap ról és báb ver seny ről
le het ol vas ni. Hol van ez at tól a pár -

be széd től, amellyel a re for má tus
Csil lag pont (http://csil lag.re for ma -
tus.hu/) szer ve zői már most ku tat ják
a le het sé ges részt ve vők től a jö vő évi
ren dez vé nyük nagy szín pa dá nak fel -
lé pő it?

A Szél ró zsa előkészítése most ka -
nya ro dott a cél egye nes be, és a be fu -
tó ig még van idő. Fe lül kell vizs gál -
ni a fó kuszt, le kell tisz tí ta ni az in ter -
ne tes meg je le nést, és sze mé lyes tör -
té net té kell ala kí ta ni. Ki kell von ni -
uk ma gu kat a szer ve zők nek a sok fel -
adat je len tet te stressz alól, hogy egy
pil la nat ra meg áll va el gon dol kod ja -
nak: ha ép pen ve lük szem ben ül ne
va la ki, és egy per cük len ne be szél ni
a ta lál ko zó ról, ho gyan ven nék rá őt,
hogy el jöj jön? En nek kel le ne meg je -
len nie a hon la pon, ezt kel le ne ter jesz -
te ni a kö zös sé gi ol da la kon. Eh hez kel -
le ne iga zí ta ni min dent.

g Nagy Ben ce

Cél egye nes ben a kö zép kez dés hez
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

„A bib li ai igaz sá gok meg cá fol ha tat la nok”
Tisz telt Fő szer kesz tő Úr! Az Evan gé li kus Élet má jus 16-ai szá má ban
olyan té má val ta lál koz tam, amit nem le het szó nél kül hagy ni. Az em lí tett
szám ban a ho mo sze xu a li tás és az egy ház vi szo nyá ról vi tá zott egy püs pö -
künk, egy lel kész és két pro fesszor mint egy öt ven fő nyi ér tel mi sé gi rész -
vé te lé vel.

E so rok író ja egy sze rű, az élet is ko lá ját ki járt pa raszt em ber. Ta lán ép pen
azért nem ér tem, mi ért kell ilyen té má ról vi tat koz ni – vagy ta lán okos kod -
ni –, ami ről most önök vi tat koz nak a 21. szá zad ban. A mi kor osz tá lyun kat
még ar ra ta ní tot ták lel ké sze ink, hogy a bib li ai igaz sá gok meg cá fol ha tat la -
nok. Kü lö nö sen áll ez az itt fel ve tett té má nál: „És ha va la ki fér fi val hál úgy,
mint ha asszony vol na, utá la tos sá got kö vet el, és mind ket ten ha lál lal la kol -
ja nak.” A 21. szá zad ban min den or vo si tu do mány ha tá ro zot tan ál lít ja, a ne -
mi be teg sé gek és a HIV-fer tő zé sek leg főbb ter jesz tő je ép pen a me le gek sze -
xu a li tá sa. Csak egy kér dé sem van még ez zel kap cso lat ban: mi ért nem be -
szél nek a ho mo sze xu á li sok ar ról, ho gyan élik meg a tes ti kap cso la tu kat? Er -
ről úgy a nők, mint a fér fi ak: nem be szél nek.

E so rok író já nak a negy ve nes évek ele jén volt sze ren csé je olyan or vo si köny -
vet ol vas ni, ami rész le te sen le ír ja, ami ma nem kö zöl he tő, mert sér ti azon
em be rek jo ga it, akik ezt mű ve lik. Ép pen ezért ez zel a té má val a to váb bi ak -
ban nem fog lal ko zom, de idé zem a Bib lia egy má sik ver sét szin tén Mó zes har -
ma dik köny vé ből (18,22): „Ne hálj úgy fér fi val, mint ha asszonnyal hál nál.”

Zá rás ként hadd fe jez zem be az zal, hogy a bű nös gon do lat  is bűn. Vég te -
le nül saj ná lom, hogy egy fél mű velt em ber nek kell er ről be szél ni. Ugyan ak -
kor at tól is fé lek, hogy a sok ta más ko dás oda ve zet, hogy itt is kö vet ni fog -
juk a nyu ga ti pél dát. Ké rem egy há zunk fe le lős ve ze tő it, ha már ma gyar né -
pün k oly sok szor el  lett árulva, a leg szen teb bet: a csa lá dot, a hi tün ket, em -
be ri mi vol tun kat ne ta gad juk meg. 

A me le gek há zas sá ga el len még az is szól, hogy gyer me kek csak há zas ság ból
szü let het nek; ha az ő élet for má juk nyer ne túl nyo mó több sé get, ak kor ki le het -
ne szá mol ni, mi kor ra pusz tul na ki a Föld la kos sá ga. De asszo nyok szen ve dé se
és fáj dal ma árán vol na igé nyük el fo gad ni (örök be fo gad ni) azok gyer me ke it.

Erős vár a mi Is te nünk!
Czi ko ra La jos (Orosháza)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
ja az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ra ke res mun ka tár sa kat.

Pénz ügyi ügy in té ző mun ka kör be
Fel adat: szo ci á lis és ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói
pénz ügyi fel ada ta i nak tel jes kö rű el lá tá sa. Nor ma tí va -
igény lé sek, el szá mo lá sok in téz mé nyen kén ti össze sí té -
se, be val lá sa, kap cso lat tar tás az ál lam kincs tár ral és az
in téz mé nyek kel.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség,
két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net fel hasz -
ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés.

A je lent ke zés nél előny je lent: szo ci á lis és/vagy ok -
ta tá si fenn tar tói in téz mény ben szer zett gaz da sá gi
ügy in té zői ta pasz ta lat, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is me -
re te, köny ve lői gya kor lat, egy ház is me ret.

Gaz da sá gi osz tály ra tit kár női mun ka kör be
Fel adat: gaz da sá gi osz tály le ve le zé sé nek ke ze lé se, kap -
cso lat tar tás az egy ház köz sé gek kel, in téz mé nyek kel, püs -
pö ki hi va ta lok kal, utal vá nyok elő ké szí té se. Az osz tály
mű kö dé sé vel kap cso la tos tes tü le ti ülé sek anya ga i -
nak, dön té se i nek elő ké szí té se, ke ze lé se. Te le fo nos
ügy fél szol gá lat le bo nyo lí tá sa.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség,
két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net fel hasz -
ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés, gyors- és gép írás.

A je lent ke zés nél előny je lent: ha son ló mun ka te rü -
le ten szer zett gya kor lat, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is -
me re te, egy ház is me ret.

Pá lyá za to kat ke ze lő köny ve lő mun ka kör be
Fel adat: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és in téz -
mé nyei ál tal be nyúj tott pá lyá za tok pénz ügyi ke ze lé se
az irá nyí tó ha tó sá gok és ál la mi jog sza bá lyok ál tal
meg ha tá ro zott elő írá sok sze rint.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség,
két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net fel hasz -
ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés, re giszt rált mér -
leg ké pes ok le ve les vég zett ség.

A je lent ke zés nél előny je lent: ha zai és EU-s pá lyá -
za tok el szá mo lá sá ban szer zett gya kor lat, EPER, EMIR
rend szer is me re te, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is me re -
te, köny ve lői gya kor lat, egy ház is me ret.

Je lent kez ni le het Gom bos Te ré zia hu mán re fe rens nél.
E-mail: te re zia.gom bos@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem jú ni us 25-én, pén te ken 14.30-kor tart ja tan év zá ró is ten tisz te le tét és ün -
ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ige hir -
de tői szol gá la tát Zsí ros And rás vég zi. Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor

H I R D E T É S

Ál lá sok az or szá gos iro dá ban

A Lu ther Ki adó és a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház tény fel tá ró bi zott sá ga tisz te let -
tel meg hív ja a Há ló – Do ku men tu mok és ta -
nul má nyok a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház és az ál lam biz ton ság kap cso la tá ról 1945–
1990 cí mű so ro zat be ve ze tő kö te té nek be mu -
ta tó já ra. Idő pont: jú ni us 21., hét fő 17 óra. Hely -
szín: Pár be széd Há za (Bu da pest VI II., Ho ránsz -
ky u. 20.). A kö te tet dr. Sza bó Csa ba tör té nész,
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár fő igaz ga tó-he lyet -
te se mu tat ja be, majd a kö tet szer zői be szél -
ge tés re vár ják az ol va só kat. Az al ka lom mo -
de rá to ra Prőh le Ger gely, az MEE or szá gos fel -
ügye lő je. A hely szí nen meg te kint he tő az Egy ház ül dö zés és egy ház ül dö -
zők a Ká dár-kor szak ban cí mű ki ál lí tás. Sze re tet tel vár juk!

H I R D E T É S

Közösségierő-demonstráció a könyvhéten – a szerző a moly.hu „kutató -
labora tó ri u má nak” köpenyében a közösségi oldal önkénteseinek segítségé -
vel ajánlott olvasmá nyo kat a vásár látogatóinak
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VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Lel ki szósz
(evan gé li kus óra)
20.40 / Du na Tv
És Ró meó és Jú lia… (ma gyar
szín há zi fel vé tel) (74')
Ket ten van nak a vi lá got je -
len tő desz ká kon. Össze sen
ket ten. Shakes peare vi lá gát
je len tik. Egy ha lál ra ítélt, hal -
ha tat lan sze re lem tör té ne tét.
Ám Nagy-Ká lózy Esz ter és
Ru dolf Pé ter nem csak a sze -
rel mes párt ala kít ják. Va rá -
zsos já té kuk kal élet re kel tik
egész Ve ro nát. Tes tük egy ben
a dísz let is. Gesz tu sok, moz -
du la tok fan tá zia dús jel rend -
sze ré vel vál toz nak egy pil la -
nat alatt fi gu rá ról fi gu rá ra.
Ön tör vé nyű, lá zas szá gul dás,
egy drá ma köl tő zse ni kot tá ja
alap ján.

HÉTFŐ

5.00 / m2
Temp lo mi or go nák tit kai (18')
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bee tho ven: Mis sa So lem nis
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gi u sep pe
Ver di
Ben ne: Cre do – te nor- és
basszus szó ló ra, fér fi kar ra és
ze ne kar ra
20.30 / Du na Tv
Ze nei Mű hely
Laj kó Fé lix he ge dű mű vész
21.10 / PAX
Hét ima. Ká kay Ist ván ze nés
vers fel dol go zá sai

KEDD

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Mes te rek és ta nít vá nyok
Vel key György, a Bet hes da
kór ház fő igaz ga tó ja
13.01 / Bar tók rá dió
A Ham bur gi Rá dió
Szim fo ni kus Ze ne ka rá nak
hang ver se nye
15.40 / Film mú ze um
Sze ren csés Dá ni el
(ma gyar film drá ma, 1983)
(89')
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
20.50 / Du na II. Au to nó mia
Apát lan anyát la nok
(ame ri kai–né met–an gol ro -
man ti kus drá ma, 2005) (118')
22.45 / Du na Tv
A sze gény ség ről há rom
té tel ben
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (80')

SZERDA

11.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Is ko la őr ség, Ha tár ta lan egy ház
12.05 / Bar tók rá dió
Rup pert Ist ván ját szik a Má -
tyás-temp lom or go ná ján
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
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Ber zse nyi Dá ni el ver sei
14.30 / RTL Klub
A kis her ceg nő (ame ri kai csa -
lá di film, 1995) (97')
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül
21.00 / Du na Tv
Vá ró lis ta
(spa nyol–ku bai–me xi kói
film drá ma, 2000) (102')

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gi u sep pe
Ver di. Egy há zi mű vek
15.15 / Du na Tv
Er dé lyi de ka me ron
(ma gyar té vé já ték, 1995) (51')
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
20.25 / Du na Tv
A fe ke te ko los tor
(ma gyar té vé film, 1986) (102')
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: h-moll mi se
23.10 / m2
A vi lág leg jobb ta ná ra
(né met víg já ték, 2006) (88')

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
19.00 / Du na Tv
A ti ze des meg a töb bi ek
(fe ke te-fe hér ma gyar víg já ték,
1965) (101')
19.35 / Bar tók rá dió
A ve ne zu e lai
Si món Bo lí var if jú sá gi ze -
nekar hang ver se nye
20.00 / HBO
A ba goly ki ál tá sa
(fran cia–olasz film drá ma,
1987) (102')
21.10 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
Ben c ze Ist ván kán tor
portréja
1.15 / Du na Tv
Gon do la tok a val lá sos vi lág -
kép női prin cí pi u má ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2003) (68')

SZOMBAT

10.15 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei 
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (34')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Mé dia za rán dok lat
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Pá holy és pó di um
Jo hann Se bas ti an Bach
20.03 / Kos suth rá dió
Nem trap po lok to vább
Rész le tek Polcz Alaine
2006–2007-es nap ló já ból
21.00 / Du na II. Au to nó mia
El Gre co (gö rög–spa nyol élet -
raj zi drá ma, 2007) (119')
21.20 / Bar tók rá dió
Ot to Klem pe rer hang ver se -
nye i ből
22.50 / m1
Má mor (ame ri kai film -
dráma, 2003) (104')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Mo hács ról. Igét
hir det Né meth Pál lel kész
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.20 / m1
Az evan gé li kus egy ház sze re -
tet szol gá la ta
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.05 / TV2
Szám ki ve tett (ame ri kai ka -
land film, 2000) (138')
20.40 / Du na Tv
Ima Ma gyar or szá gért
(vers mű sor)
21.00 / m2
„Sza bad ság, te szülj ne kem
ren det” A 20. ma gyar sza bad -
ság nap ja – ju bi le u mi mű sor
Köz ve tí tés Gö döl lő ről
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 20-ától június 27-éig

Va sár nap
Nem mint ha már el ér tem vol na mind ezt, vagy már cél nál vol nék, de igyek szem,
hogy meg is ra gad jam, mert en gem is meg ra ga dott a Krisz tus Jé zus. Fil 3,12 (Zsolt
143,10; Lk 15,1–3.11b–32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 139) Nincs tö ké le tes ke resz tény,
nincs per fekt hí vő. El fá rad nak, el lan kad nak a leg job bak is – fi gyel mez tet Ézsa -
i ás pró fé ta. De a jó irány ba ál lí tott élet, a tu da tos igye ke zet az Is ten or szá ga fe -
lé, a tö rek vés a Krisz tus sal va ló tel jes élet kö zös ség re va ló ság gá vál hat. A ke resz -
tény élet for ma ép pen er ről szól: igye ke zünk – Is ten ere jé vel. Krisz tus meg ra -
ga dott min ket is – eb ből az él mény ből fut ha tunk a cél, a ki tel je se dő élet fe lé.

Hét fő
Is ten az, aki min ket ve le tek együtt meg erő sít Krisz tus ban. 2Kor 1,21 (Ézs 26,3;
Lk 5,27–32; Ám 8,4–14) Ener gia hi á nyos és gaz da sá gi vál ság ál tal súj tott vi -
lá gunk ban fé lő, hogy el fogy a min den na pi élet hez és a küz del mes ke resz -
tény élet út hoz az ener gia és a szük sé ges esz köz tár. Ku tat juk a meg ol dást,
de ku dar cok so ra mu tat ja, ke ve sek va gyunk ah hoz, hogy új ra tölt sük éle tünk
le me rü lő ak ku mu lá to rát. Hát nem ma gá tól ér te tő dő, hogy at tól kér jük, vár -
juk és fo gad juk el, aki min den ener gia for rá sa és össze fo gó ja? Is ten az, aki
meg erő sít. De a mon dat két ki egé szí tő ré szét vé gig kell gon dol nunk: Krisz -
tus ban és – ve le tek együtt.

Kedd
Krisz tus mond ja: „Ha meg ma rad tok én ben nem, és be szé de im meg ma rad nak
ti ben ne tek, ak kor bár mit akar tok, kér jé tek, és meg ada tik nek tek.” Jn 15,7 (Zsolt
119,81; 2Móz 32,30–33,1; Ám 9,7–15) A fe lül ről ér ke ző erő és az éle tünk höz
szük sé ges ér té kek után pót lá sá hoz szük sé günk van az imád ság „áram sze dő -
jé re”. Sok szor úgy érez zük, blok kol va van az ener gia áram lás, nem mű kö dik
az ener gia csa tor na. A meg ol dás ez: fi gyel jünk ar ra az igé re, ame lyet ha meg -
tar tunk, meg tart min ket. Ez a ke resz tény „ener gia meg ma ra dás tör vé nye”. Mai
na pi prog ra munk is ez: meg ma rad ni az igé ben és meg tar ta ni az igét, Krisz -
tus él te tő sza vát.

Szer da
Krisz tus így imád ko zott: „Aho gyan en gem el küld tél a vi lág ba, én is el küld -
tem őket a vi lág ba.” Jn 17,18 (Ézs 6,8; Jn 5,1–16; Hós 1,1–9) A mennyei erő -
vel meg ál dott, Krisz tus kö ve té sé ben igyek vő em ber nem él het ön ma gá nak,
nem kó bo rol hat cél ta la nul és „mun ka nél kü li ként” a vi lág ban. Kül de té sünk
van. Nem csu pán egy más kö zött az egy ház csa lád já ban, ha nem a vi lág ban.
Krisz tus kül dött min ket, hogy a ma gunk esz kö ze i vel meg mu tas suk, a kör -
nye ze tünk elé él jük, hogy úgy sze ret te Is ten a vi lá got… A fel adat, a man dá -
tum má ra is ér vé nyes!

Csü tör tök
Ami kor el jön ő, az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te ket a tel jes igaz ság ra. Jn16,13 (2Móz
33,15; Lk 1,57–67/68–75/76–80; Hós 2,1–3) A gyen ge sé ge mi att erő re vá gyó ke -
resz tény em ber nek ko mo lyan kell ven nie azt, hogy az erő szó mást je lent a mu -
lan dó vi lág ban és mást Is ten ma ra dan dó vi lá gá ban. Az erő és a Lé lek össze függ.
Pál be szél is er ről: az erő Lel ké ről. Pün kösd óta árad az erő Lel ke, s ami kor el -
jön az én éle tem ben, ak kor ta lá lom meg a tel jes igaz sá got, az Élet va ló sá gát. Mai
igaz ság ku ta tók és min den ko ri igaz ság ke re sők szá má ra itt az egyet len meg ol -
dás: kö nyö rög ni a Lé le kért és be fo gad ni a tel jes igaz ság ra ve ze tő Lel ket. S az
az igaz ság nem a mi ke gyet len igaz sá gunk lesz, ha nem a sze re tet igaz sá ga.

Pén tek
Örül je tek az Úr ban min den kor! Is mét mon dom: örül je tek. Fil 4,4 (Zsolt 150,6;
Mt 27,3–10; Hós 2,4–15) Nem pa ran csot ad ki Pál apos tol, ha nem rá cso dál -
ko zás ra hív. Is ten jó sá gá nak, sze re te té nek ára dá sa – ha nyi tott sze mmel, „éles -
re ál lí tott” ér zék szer vek kel já runk eb ben a vi lág ban – öröm mel tölt el ben -
nün ket. Ezért fon tos a szó: örül je tek az Úr ban. A ne ki át adott élet meg lát -
ja a vi lág gond jai kö ze pet te is az öröm al kal mát és le he tő sé gét.

Szom bat
Az egye dül bölcs Is te né a di cső ség, a Jé zus Krisz tus ál tal örök kön-örök ké. Ámen.
Róm 16,27 (Zsolt 95,1; Róm 8,1–6; Hós 2,16–25) A be fe je zés mű vé sze te, a le -
zá rás kul tú rá ja nem túl ma gas szin tű a mai ma gyar va ló ság ban. Hogy le het
le zár ni egy he tet, be fe jez ni egy fo lya ma tot, egy ese mény sor vé gé re pon tot
ten ni? A vá lasz szá munk ra, ke resz tény em be rek szá má ra ez: is ten di csé ret -
tel, a Min den ha tó ma gasz ta lá sá val. Ez az egyet len iga zi pont a mon dat vé -
gén… A bölcs Is ten nek kö szö net a múl tért, a bölcs Is ten hez kö nyör gés a ren -
de zet len dol gok ren de ző dé sé ért, a bölcs Is ten nek di csé ret a min dig je len -
va ló jó sá gá ért és ir gal má ért.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

El adó ha zai bio man du la bél 3000
Ft/kg, pi rí tott man du la bél 6000 Ft/kg
+ áfa + pos ta költ ség. 30/985-8122.

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

HA LÁ LO ZÁS
Az élet és ha lál Ura 89 éves ko -
rá ban ma gá hoz hív ta fel ső sze li
szü le té sű Nagy Bé la test vé rün -
ket, aki a nagy tar csai nép fő is ko -
la egy ko ri di ák ja és a ka posszek -
csői gyü le ke zet pres bi te re volt.
Te me té se jú ni us 19-én dél után 2-
kor lesz a bu da fo ki evan gé li kus
temp lom ur na te me tő jé ben. „Aki
se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, az
üd vö zül.” (Róm 10,13)

A bu da fo ki evan gé li kus
gyü le ke zet

Segélykoncert a Deák téri templomban
A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet Mága Zol tán he ge dű mű vész és
sztárvendégei köz re mű kö dé sé vel se gély kon cer tet hir det az ár víz ká ro sul -
tak meg se gí té sé re. A jó té kony sá gi kon cert re  jú ni us 23-án (szer dán) 19
órai kez det tel ke rül sor a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

HA LÁ LO ZÁS
„Bol do gok az ir gal ma sok, mert ők
ir gal mas sá got nyer nek.” (Mt 5,7)

Sze re tet tel tu dat juk, hogy
Tasch ner Er zsé bet di a ko nissza
test vér, a Fé bé Evan gé li kus Di a -
ko nissza egye sü let fő nök asszo nya
rö vid szen ve dés után, jú ni us 10-
én, csü tör tö kön ha za tért Urá hoz,
akit egész éle té ben hű sé ge sen
szol gált. Egy há zunk szol gá lat -
kész, a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let hű sé gé rem mel ki tün -
te tett tag já nak, a Fé bé Evan  gé li -
kus Di a ko nissza egye sü let fá rad -
ha tat lan di a ko nissza-fő nök asszo -
nyá nak te me té se jú ni us 22-én,
ked den 14 óra kor lesz az új pes ti
te me tő ben. Fel tá ma dunk!

Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let

„Hagyd az Úr ra uta dat, bíz zál
ben ne, mert ő mun kál ko dik.”
(Zsolt 37,5) Sze re tet tel hí vom
Önt és ked ves csa lád ját a mo no -
ri evan gé li kus temp lom ba a jú ni -
us 27-én, va sár nap 17 óra kor
kez dő dő is ten tisz te let re, ame -
lyen dr. Fa bi ny Ta más, az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke lel -
késszé avat.

Ma lik Pé ter Ká roly


