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„A több hó na pot igény lő elő ké szí tő mun ka után az
adott na pon ne kem ál ta lá ban a tar tal mi és lo gisz ti kai
iz ga lom szo kott osz tály ré szül jut ni. A sok fon tos ap ró
rész let ben sok szor bi zony nem igen jut idő a nap lé nye -
gé nek át élé sé re”

Kerületi visszatekintő f 13. oldal

Az egység modellje f 2. oldal
Lelkésziktatás egy 42 fős gyülekezetben f 3. oldal
Mikszáth Kálmán emlékezete f 5. oldal
Európa kulturális fővárosában f 6. oldal
Az ünnepek rangja f 11. oldal
Jelentkezz idejében a Szélrózsára! f 12. oldal

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

Revíziós próbakiadás f 7–10. oldal

„Az alap hely zet ből fa ka dó an el -
mond hat juk, hogy a bib lia ol va sás ta -
lán sok kal na gyobb ha tást gya ko rolt
ránk, ol va sók ra, mint azok ra az em -
be rek re, akik hall gat ták.”

Pünkösdi bibliaolvasás f 5. oldal

Ha ran go zás a tri a no ni bé ke szer ző dés 90. év for du ló ja al kal má ból
Az igaz ság ta lan tri a no ni bé ke dik tá tum 90. év for du ló ján, 2010. jú ni us 4-én 16.30-kor új ra meg szó lal nak a re -
for má tus és az evan gé li kus temp lo mok ha rang jai. A ha rang szó nem csak ar ra em lé kez tet, hogy Tri a non egy egész
nem ze tet, kö zös sé ge ket, csa lá do kat és egy há za kat meg nyo mo rí tó dön tés volt, de az Is ten nel va ló ta lál ko zás -
ra is hív, aki erő sebb min den erőt len sé günk nél. 

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak el nök sé ge
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos el nök sé ge

SE MPER REFOR M ANDA

„Íme, ez a nagyon kevés, de mégis
gaz dag tartalmú szó kitűnően eléd
fes ti Isten egész valóságát, akaratát
és cselekvését. Benne van minden
böl csességünk, amely meghalad
min  den emberi bölcsességet, szán -
dé kot és értelmet. Mert jóllehet az
egész világ teljes igyekezettel ku -
tat ta, hogy kicsoda az Isten, mi a
szán dé ka, és mit cselekszik: ebből
soha sem mit meg nem sejtett. Itt
azon ban mindezt bőségesen meg-
találod. Mert itt, ebben a három
hit ágazat ban ő maga jelentette ki
és tárta fel atyai szívének és ki -
mond hatatlan sze re tetének leg -
nagyobb mély sé ge it. Hi szen éppen
azért teremtett min ket, hogy meg-
váltson és megszen  tel jen; és miután
nekünk adott és ránk költött min -
dent, ami mennyen és földön van:
Fiát és Szent lelkét is ne künk adta,
hogy velük ma gához von jon min -
ket. Mert ahogyan fen tebb ma-
gyaráztuk: mi sohasem ér nénk el
azt, hogy megismerjük az Atya jó -
ságát és kegyelmét, ha nem is mer -
tet né meg azt az Úr Krisz tusban,
aki atyai szívének tükre, akin kívül
csupán hangos és félelmetes bírót
látunk. Krisztusról pedig nem tud -
hatnánk, ha a Szentlélek ki nem je -
len tené.” 

d Luther Márton: Nagy káté
(Prőhle Károly fordítása)

Szent há rom ság ün ne pét több mint ezer két száz éve tart ja az egy ház –
a nyol ca dik szá zad vé gén már is mert volt egy Szent há rom ság ün ne -
pi pre fá ció, 800 kö rül pe dig már ön ál ló mi se for ma is lé te zett. 

Az idők fo lya mán az ün nep a pro tes táns egy há zak ban na gyobb je len tő -
sé get ka pott, mint a ró mai egy ház ban. Szent há rom ság ün ne pe zá ró pont ja
an nak az üd vös ség teo ló gi ai fo lya mat nak, amely ad vent től pün kös dig je le -
nik meg – ka rá csony az Atya mun ká ja, hús vét a Fiú mű ve, pün kösd a Szent -
lé lek ki töl té se és mű kö dé se. Ek kor le zá rul a li tur gi kus év azon fe le, amely a
ki nyi lat koz ta tás tör té nel mi ese mé nye it vo nul tat ja fel.

Szent há rom ság ün ne pe utal az ér te lem mel fel fog ha tat lan ti tok ra. Az ötö -
dik szá zad ban élt, Ír or szág egyik vé dő szent jé vé vált Pat rik a szi ge ten vég -
zett óri á si té rí tő mun ká ja so rán a ló he rét hasz nál ta fel en nek a ti tok nak a meg -
ér te té sé hez. Ta ní tá sá ban a nö vény há rom le ve le jel ké pez te az Atya, a Fiú és
a Szent lé lek há rom sá gát, akik még is egy lét ben egye sül nek, mint ahogy a ló -
he ré nek is egy szá ra van. En nek nyo mán vált az írek egyik jel ké pé vé a Bo -
da Zsu zsa fel vé te lén is lát ha tó ló he re, an go lul sham rock.

A fa gyos szen tek után fa gyos fé le lem
der mesz tet te az or szá got. Árad tak a
fo lyók. Bal jós elő re jel zé sek szü let -
tek: ka taszt ró fa fe nye get csa lá do kat,
fal va kat, ka taszt ro fá lis kár ér he ti ha -
zán kat.

Ár nyék bo rult a ta vasz leg szebb
ün ne pé re, pi ros pün kösd nap já ra.
Ne héz le he tett egy ko ri szol gá la ti he -
lyün kön, Bor sod-Aba új temp lo ma -
i ban a lel ké szek nek öröm ről, bé kes -
ség ről, a Szent lé lek ere jé ről pré di kál -
ni – a Sa jó, a Her nád áz tat ta föl dek
lát vá nya mel lett.

Pe dig bár mennyi re a föld re sze ge -
zik is sze mün ket a ba jok, a „mennyei
dol gok ról” be szél ni kell! 

Jé zus a Szent írás egyik kulcs fon -
tos sá gú he lyén, a Ni ko dé mus sal foly -
ta tott pár be széd ben hasz nál ja ezt a
meg kü lön böz te tő szó for du la tot: föl -
di dol gok, mennye i ek. Ni ko dé mus
le súj tó bí rá la tot mond fa ri ze us tár sa -
i ról, akik Jé zus ta ní tá sát ak kor is el -
uta sí tot ták, ha egy sze rű, hét köz na -
pi té mák ról szólt. Ho gyan vár ha tó így
tő lük kész ség a mennye i ek be fo ga dá -
sá ra? Jé zus ez zel a kér dés sel va ló já -
ban Ni ko dé mus haj lan dó sá gát vizs -
gál ta. Is ten cso dá la tos tit ka it tár ta fel
előt te: a Szent lé lek új já te rem tő mun -
ká ját, az üd vös ség út ját. Az írás tu dó
fo gé kony sá ga ké sőbb de rült ki, ami -
kor Jé zust el te met ték. Vál lal ta, hogy
hoz zá tar to zik. Nem tán to rí tot ta el
a vár ha tó ül döz te tés sem.

Az is le het, hogy a mennyei tit kok
utá ni vá gya ko zás ép pen a ba jok,
szo ron gá sok ide jén nő meg. Ha a jö -
vőnk ret tent, ha a hol nap ke nye rét
kell fél te nünk, könnyeb ben nyí lik
meg fü lünk Jé zus sza vá ra: „Ne fél je -
tek… Ma ga az Atya sze ret ti te ket…
ha ja tok szá lai is szá mon van nak
tart va.” És ami kor a pusz ta szó ra
meg te lik a szí vünk bé kes ség gel, nincs
két ség már, hogy van Is ten, van Jé zus,
van Szent lé lek. Hogy len ne más -
képp ennyi bi zo nyos ság ben nem, ha
nem a menny ből kap nám?!

Mennyei tit kok, mennyei lá tá sok.
Ró luk szól ka rá csony, hús vét, pün -
kösd üze ne te s mind ezek össze fog -
la ló ja: Szent há rom ság ün ne pe. 

Két ség te len, hogy van nak, akik
nem tud nak mit kez de ni az ün ne pek
mon da ni va ló já val. Nem ta lál nak
ben ne sem mi kéz zel fog ha tót. Mint
ahogy so kan az zal sem tud nak mit
kez de ni: sze resd em ber tár sa dat, ne
csalj, ne lopj. Job ban hisz nek az „élj
a má nak, élj ma gad nak” szlo gen
hasz nál ha tó sá gá ban…

A mennyei dol gok ar ra ta ní ta -
nak, hogy Is ten vi lá gá nak a lel kü le -
te más. Er ről a tel jes „más-ság ról”
hár mas ki nyi lat koz ta tást adott az
Is ten.

Az el ső ar ról szól, hogy mér he tet -
len sze re tet tel vesz kö rül a te rem tő

mennyei Atya. Gyer me kei va gyunk.
A bű nös nek sem azt mond ja: meg -
rom lot tál, nem kel lesz, ha nem azt:
ma radj meg a sze re te tem ben. És
Párt fo gót ál lít mel lénk: az igaz Jé zus
Krisz tust, szent Fi át, aki ese de zik ér -
tünk, és en gesz te lő ál do zat lett vét -
ke in kért. Ez a má so dik a hús vét ki -
nyi lat koz ta tá sa. A har ma dik a pün -
kösd cso dá ja. Hogy mind ezt el -

higgyük, Is ten el küld te zá lo gul szí -
vünk be Szent lel két. Ő győz meg
min ket na pon ta ar ról, hogy min -
den igaz, amit Jé zus tett ér tünk.
Nem va gyunk ár vák, nem va gyunk
egye dül. Ma ga a Szent há rom ság Is -
ten őriz, véd és küzd ér tünk.

A „mennye i ek” Is ten hár mas sze -
re te té ről szól nak. Az Atya-Fiú-Szent -
lé lek hár mas sze re tet kö te lé ke úgy
fon ja kö rül övé it, mint ahogyan a cse -
cse mőt fon ja át és tart ja él te tő me le -
gé ben a pu ha pó lya.

A mennyei dol gok transz cen dens,
e vi lá gon tú li üze ne tek, me lyek Is ten
tet te i ben ér kez nek hoz zánk, Is ten
cse le ke de te i ből ol vas hat juk ki őket.
Ak kor va gyunk baj ban, ha ar ra kény -
sze rü lünk, hogy szük ség kép pen em -
be ri fo gal mak ba, dog mák ba sű rít sük
Is ten meg fog ha tat lan lé nye gét. Ilyen -
kor mond juk azt: Is ten egy cso dá la -
tos lé nyeg, aki egy ben há rom sze mély:
Atya, Fiú, Szent lé lek. Egy és még is
há rom. Nem há rom Is ten, ha nem
egy. Egy a há rom ság ban, há rom ság az
egy ség ben. Ő a Szent há rom ság.

Mond hat juk jog gal, hogy mind ez
fel fog ha tat lan az ér te lem szá má ra. De
hát Is ten, az Is ten. Az em ber pe dig
olykor legfeljebb meg fo gal maz ni tud
va la mit, fel fog ni kép te len. Az a cso -
dá la tos, hogy a ke resz tény, hí vő em -
ber még is úgy jár-kel Is ten fel fog ha -
tat lan tit ka i ban, akár a leg ott ho no -
sabb szo bá ban. Sem mi nem ide gen,
sem mi nem fé lel met kel tő, min den a
he lyén van, min den fel üdít, bá to rít.
Mint ahogy is me rős lesz a mennyei
ha za is, ame ly el ké szít ve vár ja Is ten
gyer me ke it.

Vi szony lag ké sőn, a 14. szá zad ban
ke rült – le zá rás kép pen – a nagy ün -
ne pek so rá ba Szent há rom ság va sár -
nap ja. Mint ha az egy ház atyák so ká -
ig mér le gel ték vol na a kér dést: el bír -
ja-e Tri nit as üze ne tét az egy sze rű hí -
vők szí ve? Meg fel leb bez he tet len vá -
la szul temp lo mok so ka sá gá ból hang -
zik majd fel az ének: „Jó Atyám,
imád lak, / Úr Jé zus, imád lak. / Szent -
lé lek, úgy vár lak, / le bo rul va áld lak,
/ szív ből sze ret lek.”

„Mennyei dol gok ról” –
Szent há rom ság ün ne pén
g Pin tér né Nagy Er zsé bet

„Nem va gyunk ár vák,
nem va gyunk egye -
dül. Ma ga a Szent -
há rom ság Is ten őriz,
véd és küzd ér tünk.

b Öröm ün nep re gyűl tek össze má jus 24-én az
apos ta gi evan gé li ku sok. Gáncs Pé ter, a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pö ke ezen a na pon szen tel te fel a
gyü le ke zet temp lo má nak új ha rang ját. A temp lom
előtt, a sza bad ég alatt kez dő dő is ten tisz te le ten
Vil mos And rea he lyet tes lel kész kö szön töt te az
egy be gyűl te ket, a li tur gi ai szol gá lat ban részt
vett Lup ták György, a Bács-Kis kun Egy ház me gye
es pe re se is. Mi u tán az új ha ran got a to rony ba
emel ték, a gyü le ke zet a temp lom ba vo nult, és ott
foly ta tó dott a pün kös di há la adás. Az ün nep dél -
előtt jén a ke rü let és az egy ház me gye ve ze tő sé ge
Du na egy há zán tar tott gyü le ke ze ti fó ru mot, át te -
kint ve az egy ház köz ség leg fon to sabb gyü le ke zet -
épí té si fel ada ta it.

Új la kó a to rony ban
Ha rang szen te lés Apos ta gon

f Folytatás a 3. oldalon
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b Rovatunk mai té má ja, Az Urat
ál dom én (EÉ 250) – a Szent há -
rom ság ün ne pét kö ve tő hét éne -
ke – éne kes köny vünk törzs anya -
gá hoz tar to zik. Ne gye dik vers -
sza ka a 13. úr va cso rai li tur gia
Sanc tus-éne ke ként is is mert.

Az ének dal la ma és szö ve ge utá ni
ku ta tás szer te ága zó ered mé nye ket
ho zott.

A köl te mény szer ző jé nek, Jo hann
Ole a ri us nak (1611–1684) nagy ap ja
Kup fer mann né ven olaj ütő ként ke -
res te ke nye rét. Édes ap ja lu the rá nus
teo ló gus, aki ne vét e fog lal ko zás
nyo mán, a hu ma nis ta la ti ni zá lás ha -
tá sá ra vál toz tat ta Ole a ri us ra.

A ti zen két éves ko rá ban ár va ság -
ra ju tott Jo hann Ole a ri ust elő ször a
hal lei And re as Sar to ri us jo gász pro -
fesszor fo gad ta há zá ba, majd a mer -
seb ur gi ud va ri pré di ká tor, Si mon
Ge di ke gon dos ko dott ró la. A fi a tal -
em ber a wit ten ber gi egye te men teo -
ló gi át hall ga tott, itt is dok to rált 1643-
ban. Öt, fel nőtt kort meg ért fia szin -
tén teo ló gus ként vált is mert té.

Ole a ri us ki emel ke dő lel ké szi pá -
lya fu tá sa mel lett (töb bek kö zött
szu per in ten dens, egy há zi fő ta ná -
csos volt) nagy szá mú val lá sos köl -
te mé nyé ről is is mert. 1671-ben je lent
meg Ge ist li che Sin ge-Kun st cí mű
kö te té nek el ső ki adá sa, mely 1218
ének szö ve get tar tal maz; eb ből 296
(más vé le mény sze rint 240) vers
Ole a ri us sa ját mun ká ja.

Tár gyalt éne künk 1665-ben ke -

let ke zett, né met cí me: Gelobet sei der
Herr. A né met éne kes könyv (EG
139) a Nun dan ket al le Gott (Jer, di -
csér jük Is tent) dal la má val pá ro sít ja a
ver set. Ezt te szi az 1911-es Du nán tú li
éne kes könyv is (Dt 252). Mos ta ni
éne kes köny vünk vi szont az O Gott,
du from mer Gott (Is ten, ó, szent Is ten)
el ső dal la má ra éne kel te ti (EG 495),
va ló szí nű leg azért, mert a má sik
dal lam túl sá go san „el hasz nált”. Er re
a dal lam ra épül J. S. Bach O Gott, du
from mer Gott cí mű or go na par ti tá ja
is (BWV 767).

Újabb ér de kes ség, hogy az Is ten, ó,
szent Is ten vers ná lunk nem a má so -
dik né met dal lam le he tő ség gel, ha -
nem még egy újabb dal lam mal sze -
re pel (EÉ 436). Jó pél dát lát ha tunk itt
ar ra, hogy egy szö veg nem min den
eset ben kö tő dik egy adott dal lam hoz.
Az azo nos stró fa fel épí tés (6, 7, 6, 7,
6, 6, 6, 6) mind egyik itt fel so rolt meg -
ol dás ra le he tő sé get ad.

A né met ere de ti öt vers sza ká ból a
ma gyar éne kes könyv né gyet kö zöl (a
ne gye dik ki ma rad). A szö veg a leg je -
len tő sebb 18. szá za di evan gé li kus
éne kes könyv, az Új zen ge de ző
mennyei kar (1735) for dí tá sán ala pul
(ÚZMK 187), de azt je len tő sen át dol -
goz za. Nó ta jel zé se: Is ten, ó, szent Is -
ten; nem tud hat juk, ez me lyik fen tebb
em lí tett dal la mot je len tet te.

Be fe je zé sül kö zöl jük az ÚZMK-
ver zió har ma dik vers sza kát, mely ből
vi lá go sab ban ki de rül, hogy itt a
Szent lé lek ál dá sá ról van szó. „Ál dott
lé gyen az Úr, / Vi gasz ta lóm, éle tem,
/ Az Atyá nak lel ke, / Kit Fiú adott né -
kem, / Ki né kem ád erőt, / Lel kem

bá to rít ja, / Ín ség ben ta náccsal, /
Víg ság gal biz tat ja.”

g Ecse di Zsu zsa

Ál dás
Cso dá la tos ér zés, mi kor ta vasszal
az éb re dő ter mé szet ben, er dő ben
já rok. Kü lön le ges él ményt je lent át -
él ni az élet új bó li in du lá sát. Min dig
van lát ni va ló, és az élet gyö nyö rű je -
lei en gem is erő vel töl te nek fel. 

A sé ták, ki rán du lá sok, tú rák so rán
több ször ta lál ko zom út mel let ti ke -
reszt tel. Fá ból ké szült osz lo pon kis
kép az üveg mö gött vagy fes tett pléh -
da rab: Jé zus. Több he lyen pad dal
kö rül vé ve, az imád ság he lyé nek ki ala -
kít va. Gon dos ke zek ál tal rend ben
tart va, vi rág gal dí szít ve. Sze re tek
eze ken a he lye ken meg áll ni. Le ülök,
és nem kény sze rí tem a gon do la ta i mat
se mer re, ha nem fi gye lek. Fi gye lem a
cso dá la tos er dőt, a rü gye ző-lom bo -
so dó fá kat, hall ga tom az in du ló élet
ener gi á já ból me rí tő, vi dá man csi -
cser gő ma da ra kat. Az ott ho nos ság él -
mé nye ez, de nem egy faj ta ha za ér ke -
zés, ha nem in kább a ter mé sze tes kö -
zeg, a te rem tett vi lág szép sé ge fe let ti
öröm. Át él ni az ál dás cso dá ját, meg -
él ni a meg ál dott élet cso dá ját. 

Az tán a kör nye zet ről egy re in -
kább Is ten és ma gam fe lé for dul a fi -
gyel mem. Ér zem az Úr je len lé tét, ami

erő vel, élet tel tölt el. Ál dó ha tal mak
ol tal má ba rejt ve – jut eszem be. Is ten
sze re te té nek mély sé gé ben for má ló -
dik az éle tem. Uram ön ma gát ad ta
ezért a vi lá gért, ér tem is. Új ra és új -
ra élet re ka pok, mint a ter mé szet. A
sza bad ság él mé nye ez, ahol nin cse -
nek el vá rá sok, meg fe le lé si kény sze -
rek. Ahol az ál dás ön ma gá ban hor -
doz za a fel tá ma dás cso dá ját. 

És ő csen de sen oda te le pe dik mel -
lém. Ne ve men szó lít, is mer. Eb ből a
meg ál dott lét ből fa kad nak az én ál dó
sza va im is. Ál dom Is tent, az én Ura -
mat. Ál dom a te rem tett vi lá got. Ál -
dom a sze ret te i met, a ba rá ta i mat és
a ró lam rosszat gon do ló kat is. Nem
is tu dok mást ten ni. Itt ér zem meg,
mit is je lent az, hogy Is ten sze re te te
sze re te tet te remt. Ez zel van csor -
dul tig a szí vem, ezt szól ja a szám. El -
fe lej tem a sok ne héz prob lé mát, a
meg old ha tat lan nak lát szó hely ze te ket.
Az em be ri élet küz del mei, a be nem
tel je sü lő ál mok fel ol dód nak az ál dás -
ban, a ben ne lé vő meg ma gya ráz ha -
tat lan, sza vak kal ki nem fe jez he tő sze -
re tet ben. Jé zust lá tom, őt hal lom, az
ő je len lé tét élem át.

Ezt kell to vább ad nom. To vább
kell in dul nom, és el kell mon da -
nom. To vább kell ad nom az ál dást,
mert ez a kül de té sem.

Las san fel ál lok; ne héz a to vább me -
ne tel, de in dul nom kell. Erőt, éle tet
kap tam is mét. Eb ből élek, és vá rom
a kö vet ke ző ta lál ko zást, ta lán egy be -
teg ágy mel lett, ta lán egy gyer mek
őszin te sé gé ben, ta lán… „Ál da lak
örök ké / Én is, jó Is te nem.”

g Jo hann Gyu la

Az Urat ál dom én

Az in tel lek tu á lis tisz tes ség meg kö ve -
te li, hogy Szent há rom ság ün ne pén
év ről év re ki mond va is el is mer jük: a
Szent há rom ság – mint ki fe je zés –
nem for dul elő a Szent írás ban. A ki -
fe je zést te hát nem te kint het jük ki nyi -
lat koz ta tott nak. A tar tal mát azon ban
igen. Fel té ve, hogy a ne gye dik szá zad -
ból ere dő dog ma ti kai fo gal mat va ló -
ban az zal a tar ta lom mal tölt jük meg,
ame lyet az ige tár fel előt tünk.

Ha ko mo lyan vesszük Lu ther el vét,
hogy az igei ki nyi lat koz ta tá son be lül
el sőd le ges nek kell te kin te nünk mind -
azt, amit az evan gé lis ták Jé zus sa ját
sza va ként je gyez tek le, ak kor a Jé zus
fő pa pi imád sá ga ként is mert evan gé -
li u mi sza kasz irány adó se gít sé get
nyújt az Atya és a Fiú vi szo nyá nak
meg ér té sé ben.

Mind járt az el ső, amit meg kell ál -
la pí ta nunk: Jé zus az Atyá hoz imád -
ság ban for dul. Fő pap nak ugyan nem
ne ve zi ma gát, még pap nak sem, de –
mi ként az evan gé li u mok ta nú sá ga
sze rint rend sze re sen tet te – most is
imád ko zik. Ez zel két dol got tesz vi -
lá gos sá: nem azo nos az Atyá val, és az
Atyát ön ma ga fö lött ál ló nak is me ri el.
Ég fe lé emelt te kin tet tel – és nem le -
haj tott fej jel és le sü tött szem mel –
mon dott imád sá gá val meg erő sí ti,
amit nem sok kal ko ráb ban így mon -
dott: „Ha sze ret né tek en gem, örül né -
tek, hogy el me gyek az Atyá hoz, mert
az Atya na gyobb ná lam.” (Jn 14,28) 

„Atyám, el jött az óra: di cső ítsd meg
a te Fi a dat, hogy a Fiú is meg di cső -
ít sen té ged” – hall juk Jé zus el ső ké ré -
sét. Ez két, sa ját gon dol ko dás sal, sa -
ját aka rat tal és sa ját cse lek vő ké pes -
ség gel ren del ke ző sze mélyt fel té te lez.
Ami még sem zár ja ki en nek a két –
egy más sal nem azo nos – sze mély nek
az egy sé gét. Ez ab ban nyil vá nul meg,

hogy az Atya is me ri és sze re ti a Fi út,
a Fiú is is me ri és sze re ti az Atyát, és
ezért – bár az Atya kész tisz te let ben
tar ta ni a Fiú aka ra tát – a Fiú sze re -
tet ből ön ként vál lal ja az Atyá nak va -
ló en ge del mes sé get, és ha ez szá má -
ra éle te oda adá sát, a ke resz tet és a
kín ha lált je len ti is, ki mond ja: „Atyám,
ha nem tá voz hat el tő lem ez a po hár,
ha nem ki kell in nom, le gyen meg a te
aka ra tod.” (Mt 26,42) Vagy ahogy Lu -
kács nál ol vas suk: „…mind az ál tal ne
az én aka ra tom le gyen meg, ha nem
a ti ed.” (Lk 22,42)

Mi u tán a Fiú aka ra tát össz hang -
ba hoz ta az Atyá é val, ket tő jük egy -
sé ge a cse lek vés ben is meg nyil vá nul.
Nem úgy, hogy mind a ket ten ugyan -
azt te szik, ha nem azért van egy ség -
ben az Atya cse le ke de te a Fi ú é val,
mert egy célt szol gálnak. És ez a cél
nem más, mint az em ber meg vál tá -
sa, üd vös sé ge és örök éle te. Itt, a föl -
dön e cé lért vég zett el a Fiú min dent,
amit az Atya rá bí zott. Az Atya pe dig
lát ha tat lan ha tal má val e cél ér de ké -
ben irá nyí tot ta úgy az ese mé nye ket,
hogy a pas sió „ne ga tív sze rep lői” –
Jú dás tól a fő pa po kon és Pi lá tu son át
az íté le tet vég re haj tó ka to ná kig –
tud tu kon kí vül mind azt te gyék,
ami vel „be tel je sí tik az Írást” a Mes -
si ás sor sát il le tő en.

A ki je lölt evan gé li u mi sza kasz -
ban, sőt a „fő pa pi imád ság” egé szé -
ben sem esik szó a Szent há rom ság
har ma dik sze mé lyé ről, a Szent lé lek -
ről. Ám a Szent lé lek so sem at tól
van je len, hogy be szél nek ró la! De je -
len van min dig és min de nütt, ami kor
az Is ten je len lé té nek tu da tá ban ki -
mon dott em be ri szó imád ság gá lesz.
Mert imád koz ni csak a Szent lé lek ál -
tal le het. A Szent lé lek nél kül mon dott
ima nem ima, ha nem Is tent so ha el

nem érő ki ál to zás vagy szó zu ha tag.
Ezért „iga zi imá dói lé lek ben és igaz -
ság ban imád ják az Atyát, mert az
Atya is ilyen imá dó kat ke res ma gá -
nak. Az Is ten Lé lek, és akik imád ják
őt, azok nak lé lek ben és igaz ság ban
kell imád ni uk” – fe le li Jé zus a sa má -
ri ai asszony kér dé sé re (Jn 4,23–24).

Az Atya és a Fiú egy sé ge a Szent -
lé lek nél kül nem le het ne tel jes. Aki
ma ga is ön ál ló sze mély, mi ként ezt Jé -
zus több ki je len té se is egy ér tel mű vé
te szi. „Én pe dig kér ni fo gom az Atyát,
és má sik Párt fo gót ad nek tek, hogy ve -
le tek le gyen mind örök ké: az igaz ság
Lel két, akit a vi lág nem kap hat meg,
mert nem lát ja őt, nem is is me ri; ti
azon ban is me ri tek őt, mert ná la tok
la kik, sőt ben ne tek lesz” – ígé ri Jé zus
az apos to lok nak nem sok kal ko ráb -
ban az utol só va cso ra asz ta lá nál (Jn
14,16–17).

Az Atya és a Fiú azo nos ság (uni -
tas) nél kü li egy sé ge (unio) csak a
Szent lé lek ben áll hat fenn. „Higgye -
tek ne kem, hogy én az Atyá ban va -
gyok, és az Atya én ben nem van” –
mond ja Jé zus az Atyá val va ló egy -
sé gé ről nem sok kal előbb, Fü löp ké -
ré sé re vá la szol va (Jn 14,11). Ez a sze -
mé lyek ke ve re dé se nél kü li tel jes
egy ség az Atya és a Fiú Szent lé lek -
ben va ló egy sé ge. Ép pen így mo dell -
je a Szent há rom ság az egy ház egy -
sé gé nek. Mert egye dül a Szent lé lek -
ben le het sé ges az iden ti tá sok fel adá -
sa és ke ve re dé se nél kü li, va ló di
egy ség.

Az övéi ilyen egy sé gé ért imád ko -
zik Jé zus a fő pa pi imád ság foly ta tá -
sá ban: „Szent Atyám, tartsd meg
őket a te ne ved ál tal, ame lyet ne kem
ad tál, hogy egyek le gye nek, mint
mi! (…) De nem ér tük kö nyör gök csu -
pán, ha nem azo kért is, akik az ő sza -
vuk ra hisz nek én ben nem; hogy
mind nyá jan egyek le gye nek úgy,
aho gyan te, Atyám, én ben nem és én
te ben ned, hogy ők is ben nünk le gye -
nek, hogy el higgye a vi lág, hogy te
küld tél el en gem. Én azt a di cső sé -
get, ame lyet ne kem ad tál, ne kik ad -
tam, hogy egyek le gye nek, ahogy
mi egyek va gyunk: én őben nük és te
én ben nem, hogy tö ké le te sen eggyé le -
gye nek, hogy fel is mer je a vi lág, hogy
te küld tél el en gem, és úgy sze ret ted
őket, aho gyan en gem sze ret tél.” (Jn
17,11b–23)

Nem em be ri óhaj, ha nem Jé zus
akar ja, hogy a ben ne hí vők mind
olyan mó don le gye nek egyek, aho -
gyan ő egy az Atyá val a Szent lé lek ben.

A Szent lé lek nél kül, a Szent lé lek
hi á nyá ban per sze ér tel mez he tet len az
olyan tel jes egy ség, amely kü lön bö -
ző sze mé lyek ön ál ló sá guk fel adá sa
nél kü li „egy más ban lé té ről” szól. Ér -
tel mez he tet len az Atya és a Fiú egy -
sé gé re néz ve épp úgy, mint a ke resz -
té nyek, az egy ház egy sé gé re néz ve. A
Szent lé lek től el ha gyott vi lág és em -
ber csak a „nagy hal be ke be le zi a kis
ha lat” tí pu sú egy sé get is me ri. A
Szent lé lek ben azon ban le het sé ges
az „egy más ban lét” össze ol va dás
vagy össze ke ve re dés nél kü li egy sé ge,
amely itt a föl dön az egy aka rat tal,
egy cé lért va ló cse lek vés ben nyil vá -
nul meg. A Szent há rom ság ban va ló -
ság, a föl di egy ház ban még csak re -
mény ség.

g Vég he lyi An tal
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Szent há rom ság – az egy ség mo dell je

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
[Lel kész:] Min den ha tó, örök Is ten,
mennyei Atyánk! Te, az örök, min -
den ha tó és egye dü li Is ten Jé zus Krisz -
tus ban egé szen kö zel jöt tél hoz zánk,
és el hív tál a ve led va ló kö zös ség re. A
ben ned va ló bi zal mat aján dé koz tad
ne künk mint éle tünk leg na gyobb
kin csét. Ez zel a bi za lom mal for du -
lunk most hoz zád.

[Lek tor:] Kö nyör günk a ve led va -
ló kap cso lat elől me ne kü lő em ber vi -
lá gért. Te lá tod iga zán, hogy az elő -
led va ló el buj do sá sunk ban mennyi
se bet ej tünk a vi lá gon, em ber tár sa -
in kon, sa ját ma gun kon és sze re tő szí -
ve den. Há lát adunk ne ked vég te len
tü rel me dért, amellyel to vább ra is
hívsz min den kit a ve led va ló kö zös -
ség re. Ké rünk, to vább ra se vond
meg igé det tő lünk, hogy min de nek
el jut has sa nak az igaz em ber ség vég -
ső tit ká hoz, a ve led va ló kö zös ség re.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért az
em ber tár sa in kért, aki ket a tes ti-lel -
ki szen ve dés, a re mény te len ség, a
ma gány, a gyász fáj dal ma gyö tör.
Mu tasd meg ne kik, hogy te azért let -
tél test vé rünk ké, hogy a leg na gyobb
mély sé gek ben is osz toz zál ve lünk, és
éle tünk min den mély sé gé ből meg add
a hoz zád ve ze tő ki utat. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Há lát adunk ne ked, hogy
Lel ked del el hív tad és él te ted egy há -
za dat. Kö szön jük ne ked, hogy mi tag -
jai le he tünk, és a ben ned hí vők kö -
zös sé gé ben is erő sí ted a hoz zád tar -
to zás biz ton sá gát. Kö nyör günk kö -
zös sé ge ink éle té ért és szol gá la tá ért.
Add, hogy egy há zad kö zös sé gé ben
min den ki meg ta lál has sa he lyét, ahol
jól ér zi ma gát, és be tölt he ti azt a hi -
va tást, amely re el hív tad. Adj ne -
künk örö möt, bé kes sé get, a test vé ri
sze re tet me le gét. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk,
sze ret te in kért és ma gun kért. Te se -
gíts meg ta lál nunk a leg hét köz na pibb
tör té né sek ben is, hogy mit je lent a
ve led va ló kö zös ség meg élé se. Tü rel -
med ből aján dé kozz ne künk, hogy ne
bánt sunk meg má so kat el ha mar -
ko dott sza vak kal és tet tek kel. Aján -
dé kozz ne künk sze re te ted ből, hogy
ak kor is a sze re tet nyel vén tud junk
szól ni, ami kor meg bán tot tak min -
ket. Aján dé kozz ne künk fe lénk va -
ló nyi tott sá god ból, hogy mi is nyi -
tot tan, meg szó lít ha tó an él jünk sze -
ret te ink, em ber tár sa ink kö zött. Add
meg ne künk és sze ret te ink nek nap
mint nap a ve led va ló kö zös ség örö -
mét és biz ton sá gát. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Min den ha tó, örök Is ten!
Ál dunk té ged, hogy kö zel vagy hoz -
zánk, és meg hall ga tod kö nyör gé -
sün ket. Ál dunk té ged, hogy meg nyi -
tot tad előt tünk az élet út ját, amely tő -
led, hoz zád ve zet Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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Mai Ro má ni ánk, úgy, ahogy van,
ahogy ki néz, ahogy gon dos ko dó
anya ként táp lál, óv és ma gá hoz ölel,
ál lí tom, az ígé ret föld je. Az ószö vet -
sé gi „tej jel-méz zel fo lyó” Ká na ánt
el le het nyu god tan fe lej te ni. Ilyen-
olyan, na gyon nép sze rű ok kult tu do -
má nyok leg újabb té vé sztár jai meg is
ál la pí tot ták, hogy ki es tá ja ink nem -
csak az em be ri ci vi li zá ció böl cső je, de
ide száll alá az új Je ru zsá lem is. 

Ál lí tom, az ígé ret föld je va gyunk.
Vá rom, hogy mi kor árasz ta nak el az
ame ri kai, skan di náv, né met, ja pán, brit
és hol land be ván dor lók, akik a pa ra -
di cso mi ál la po to kat lát va a „Ro ma ni -
an dre a met” sze ret nék meg va ló sí ta -
ni. Alig vá rom, hogy jo ga i kat véd ve
mint egy ház ve ze tő fel szó lal has sak
ér de kük ben. Mi va gyunk a „min den
le he tő sé gek or szá ga”, és ez va ló ban a
nyers igaz ság, nem áp ri li si tré fa. 

Jó két év vel meg egy fél lel ez előtt
egy ma gyar or szá gi is me rő söm nem
tit kolt irigy ség gel ára do zott Er dély és
Ro má nia fel fe lé íve lő, dü bör gő gaz -
da sá gá ról, ígé re tes hely ze tünk ről,
ká na á ni kö rül mé nye ink ről, és ki lá tás -
ba is he lyez te, hogy ha a pan nó ni ai
vi szo nyok nem vál toz nak, ak kor ő és
há za né pe fel ke re ke dik, és le te lep szik
vi rág zó Trans syl va ni ánk ban. Ek kor -
tól kez dett de ren ge ni agyam ban a
gon do lat, hogy mi tény leg az ígé ret
föld jén élünk. 

2008, 2009 Ro má ni á ban vá lasz tá -
si évek vol tak. Fittyet hány tunk a re -
cesszi ó nak, gaz da sá gi vál ság nak, tőzs -

de-, bör ze-, rész vény- és egyéb in de -
xek nek. A szto i ku sok nyu gal má val
néz tük a szom szé dok és a Nyu gat al -
ko nyát, szo mo rú ver gő dé sét, sok-
sok kis em ber szen ve dé sét. Sa ját nyi -
kor gó, aka do zó, bot la do zó ke re ke in -
ket pe dig vég képp nem lát tuk. S mi -
vel vá lasz tá si évek vol tak, mi pe dig az
ígé ret föld je, po li ti ku sa ink, je lölt je ink
nem is fu kar kod tak az ígé re tek kel. Va -
ló sá gos „brain stor min gos” öt let bör -
zé ket ál lí tot tak fel, ami en gem kí sér -
te ti e sen em lé kez te tett a Ma gyar or szá -
gon jól be vált Gyur csány-re cept re.
Sze rin tem ilyen té ren még is van ne -
künk bő ven ha zai szür ke ál lo má -
nyunk, nem szük sé ges a szom széd ba
men ni hü lye sé gért. Ré gi-új el nö künk,
mi nisz ter el nö künk, de a töb bi ek is
egy más sal ilyen „ki mit tud” stí lus ban
li ci tál ták a szebb nél szebb ígé re te ket. 

Csak né há nyat hadd idéz zek: a pe -
da gó gu sok (ez egy amo lyan jó po fa
tár sa dal mi cso port) és a köz al kal ma -
zot tak öt ven szá za lé kos bér eme lést
kap nak, ro ha mos ütem ben nö ve -
ked nek majd a nyug dí jak. Dup lá já ra
fog emel ked ni a mi ni mál bér, drasz -
ti kus nö ve ke dés lesz lát ha tó min den -
fé le tár sa da lom- jólé ti, szoc pol és
egyéb te rü le ten. La kás, inf ra struk tú -
ra, au tó pá lyák, vas út, lé gi út és Tej -
út so ha sem lá tott nö ve ke dé si tem pó -
val uta sít ják ma guk mö gé Eu ró pa
bol do gab bik ré szét. Foly tat hat nám a
bol dog sort, de azt hi szem, ol va só im
is me rik a szo ká so kat, és to vább tud -
ják gon dol ni a hi ány zó ré sze ket. 

A kér dés, hogy mi is lett az óta. Az -
óta, hogy 2008-ban par la men tet,
2009-ben eu ró pai kép vi se lő ket és egy
nagy sze rű ál lam el nö köt vá lasz tot -
tunk, il let ve új ra vá lasz tot tunk. Amb -
rus At ti la új ság író ba rá tom így fo gal -
maz za meg „ígé re tes hely ze tün ket”
egyik cik ké ben: „Van, ami kor csak
úgy ma gunk elé né zünk. Ez most
olyan pil la nat. Csak úgy ma gam elé
né zek, és ke re sem a szót. Mit is
mond hat nék az Ol va só nak? A nyug -
dí jas nak. A ta nár nak. Az or vos nak.
A kis ma má nak. A fo gya ték kal élő -
nek. A gye rek nek. Le het nék ci ni kus.
A ci niz mus min dig be vet he tő fegy -
ver a két ség be esés el len. Meg kér dez -
het ném at tól, aki vál tig bi zony gat ta,
hogy az öt ven szá za lé kos pe da gó gi ai
fi ze tés eme lés még ke vés is, hogy a
hu szon öt szá za lé kos csök ke nés nem -
de bár sok…” 

Ez lett az óta, el in dul tunk a vég te -
len hez tar tó va lós szá mok szám ten -
ge lyén a ne ga tív szá mok irá nyá ba. Le -
het, egy ma te ma ti kai fél re ér tés ál do -
za tai let tünk, az öt ven szá za lé kos
bér nö ve ke dés csak úgy hu szon öt szá -
za lé kos ne ga tív irány ba moz dult el.

Az az bér nö ve ke dés he lyett hu szon -
öt szá za lé kos köz al kal ma zot ti bér -
csök ken tés – nem bér be fa gyasz tás,
jól ér tet tük –, ti zen öt szá za lé kos
nyug díj csök ken tés, nö ve ke dés he -
lyett. Ed dig nyug dí ja ink ar ról vol tak
hí re sek, hogy „éhen hal ni sok, tisz -
tes sé ge sen él ni ke vés”, ez má ra vál to -
zott, et től nyu god tan, bő ven éhen le -
het hal ni. Nem más ez, mint egy kis
ma te ma ti kai já ték a szám ten ge lyen
a po zi tív és ne ga tív szá mok kal. Né -
ző pont kér dé se, hogy mi lyen a nö ve -
ke dés irá nya. 

Olyan ez az egész ha zai rém álom,
mint az er dé lyi au tó pá lya, a „trans -
syl va ni an mo tor way”, amely a hét év
alatt meg épí tett negy ven ki lo mé te ré -
vel in dul egy fa lu vé gen a sem mi kö -
ze pé ben, és egy má sik me ző re, a
nagy sem mi vé gé re ér ke zik. Er ről
csak a jö vőn ket szí nes nek ál mo dó, öt -
let ro ham ban szen ve dő Boc mi nisz -
ter el nök mon dot ta, szá gul doz va a
negy ven ki lo mé te res pá lya sza ka -
szon, hogy most vég re Ro má ni á ban
is nyu ga ton ér zi ma gát. Mond ta ezt
a na gyot és oko sat egy olyan pá lya -
sza ka szon, ahol se par ko ló, se töl tő -
ál lo más, se le té rő út, sem mi más,
mint egy asz falt csík, amely a sem mi -
ből a sem mi be ve zet. 

A saj tó ból az is ki de rült, hogy na -
gyon is bib li ás, ke resz tény em be rek
bölcs ve ze tő ink, már ami a köz te her -
vi se lést il le ti. Sa já tos her me ne u ti kai
szem lé let tel meg áld va egé szen jól al -
kal maz zák az evan gé li u mok bi zo -

nyos sza ka sza it: „Mert aki nek van,
an nak ada tik és bő vel ke dik, aki nek
pe dig nincs, at tól az is el vé te tik,
ami je van.” (Mt 13,12) Már pe dig a
nyug dí ja sok nak, pe da gó gu sok nak,
köz al kal ma zot tak nak ed dig sem
volt sok, most az is „el vé te tik”. Hon -
atyá ink, ma gas ran gú tiszt ség vi se lő -
i nk és ud var tar tá suk kö szö nik szé -
pen, jól van nak, és to vább ra is bő -
ven ada tik ne kik, vagy ad nak ők ma -
guk nak. A köz te her vi se lés, úgy lát -
szik, egye sek nek köz-, má sok nak
– te her vi se lés.

Mi lett hát az óta? – az ígé ret föld -
je va gyunk, s ez vi gasz tal.

Amb rus At ti la ír ja: „Így csak úgy
ma gam elé né zek egy szo mo rú or szág
kö ze pén, ahol az új urak épp oly ér zé -
ket le nek a kis em be rek gond ja iránt,
mint a ré gi elv tár sak. Ám épp ezért
nem sí rom vissza azt a ré gi rosszat.
Mi ben re mény ked he tünk? Csak úgy
ma gam elé né zek, s kis sé nyo ma té ko -
sab ban ké rem: a mi min den na pi ke -
nye rün ket add meg ne künk…”

Az ígé ret föld je
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Kü lö nös tör té ne tű gyü le -
ke zet ün ne pel te meg vá -
lasz tott lel ké szé nek, Mol -
nár Iván nak a be ik ta tá sát
a pün kösd ün ne pét meg -
elő ző szom ba ton. A mind -
össze negy ven két fős du -
na föld vá ri evan gé li kus
kö zös ség lel ki pász to rát
Lup ták György Bács-Kis -
kun egy ház me gyei es pe -
res ik tat ta be hi va ta lá ba.

Az 1827 tá ján lé te sült du na -
föld vá ri gyü le ke zet ben 1949-
ben ik tat tak utol já ra lel készt
Mi há csi La jos sze mé lyé ben.
Hely ben la kó lel ki ve ze tő je
1980-tól kezd ve hu szon há -
rom évig nem is volt a kö zös -
ség nek, míg 2003-ban D. dr.
Har ma ti Bé la püs pök ide
küld te szol gá lat ba az ak kor
fris sen vég zett Mol nár Ivánt.
A ma rok nyi evan gé li kus ság
egy ame ri kai gyü le ke zet anya -
gi tá mo ga tá sa ré vén en ged het -
te meg ma gá nak, hogy sa ját
lel ké sze le gyen.

A he tes szám a du na föld vá -
ri ak éle té ben nem csak azért
kü lön le ges, mert ennyi év
után ik tat ták be lel ké szü ket,
ha nem mert a kö zel múlt ban
hét évig nem tar toz tak egyik
egy ház me gyé hez sem. Nem
vé let len hát, hogy az ik ta tó es -
pe res ige hir de té sé nek alap -
igé jé ül Ez 16,4 ké pét vá lasz tot -
ta. Is ten biz ta tó sza va a sok
szem pont ból meg pró bált du -
na föld vá ri ak nak is szól: Ma -
radj élet ben!

A romániai Nagy lak ról szár -

ma zó Mol nár Iván teo ló gi ai ta -
nul má nya i nak har ma dik évé -
től él Ma gyar or szá gon. Csa lád -
já ban a val lás nak min dig is
fon tos sze rep ju tott: apai nagy -
ap ja is evan gé li kus lel kész volt,

ő pe dig még ne gyed éves egye -
te mi hall ga tó ko rá ban, a 2001-
es or szá gos tu do má nyos di ák -
kö ri kon fe ren ci án har ma dik
he lye zést ért el val lás tu do -
mány ban. Lel ké szi szol gá la ta
mel lett je len leg PhD-hall ga tó
az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Fi zi ka Dok to ri Is ko -
lá já nak ré szecs ke fi zi ka és csil -
la gá szat prog ram já ban.

A Du na föld vár ra ke rü lé se
óta el telt hét év alatt el in dí tot -
ta az úgy ne ve zett du na föld vá -
ri es té ket, amely nek az al kal ma -
i ra ha zánk val lá si, kul tu rá lis és
tu do má nyos éle té nek szá mos
je les sze mé lyi sé gét hív ták már

meg – így le he tett Raj Ta más
fő rab bi, Jó kai An na író, Jan ko -
vics Mar cell mű ve lő dés tör té -
nész vagy Grand pier re At ti la
csil la gász is az evan gé li ku sok
ven dé ge.

Mol nár Iván szék fog la ló
pré di ká ci ó já ban, ame lyet 1Jn
4,16 alap ján tar tott, idé ze tek
gaz dag tár há za se gít sé gé vel
tett ta nú bi zony sá got ar ról,
hogy Is ten va ló ban a sze re tet.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
ün ne pi köz gyű lé sen az egy -
ház ke rü let ne vé ben Gáncs Pé -
ter püs pök és Len gyel An na
fel ügye lő kö szön töt te, de egy -
ház me gyei, gyü le ke ze ti és test -
vér egy há zi rész ről is hang -
zot tak el jó kí ván sá gok. Az al -
kal mat meg tisz tel te je len lé -
té vel Nagy Gá bor né pol gár -
mes ter asszony is.

g Bo da Zsu zsa

Aki ke vé sen hű
Lel kész ik ta tás egy negyvenkét főt számláló gyülekezetben

Apos tag köz ség evan gé li kus
temp lo má nak tor nyá ban há -
rom ha rang la kik. Ezek kö zül
a leg öre geb bet 1910-ben ön tet -
ték. Az el ső vi lág há bo rú ide -
jén – sok más temp lom ha -
rang ja i val egye tem ben – két
ha ran got el ko boz tak, és há bo -
rús cé lok ra hasz nál ták fel őket.
1921-ben az egy ház köz ség
ezek he lyett úja kat vá sá rolt. A
temp lom kö zép ső ha rang ja
azonban az el múlt év ti ze dek -
ben meg re pedt, így nem tud -
ta be töl te ni fel ada tát. A gyü -
le ke zet pres bi té ri u ma 2009
őszén ha tá roz ta el, hogy új ha -
ran got ön tet, ki cse ré li a ha ran -
gok tar tó szer ke ze tét, és prog -

ra moz ha tó vá te szi ve zér lé sü -
ket. Az új ha rang Gom bos
Mik lós ha rang ön tő mes ter mű -
he lyé ben ké szült.

„Hát ezt is meg ér tük: ut cá -
ra ke rült a gyü le ke zet” – fo gal -
ma zott Ap Csel 2,46–47 alap -
ján el mon dott ige hir de té sé ben
a püs pök. „Na gyon jó, hogy
ut cá ra ke rül tünk – há la en nek
a ha rang szen te lé si ün nep nek
–, hi szen az el ső je ru zsá le mi
pün kösd höz ha son ló an itt,
Apos ta gon is meg kel lett hal -
la ni uk az em be rek nek, hogy ez
a ke resz tény gyü le ke zet az Is -
ten sza bad ege alatt ma gasz tal -
ja az Urat. Ezt je len ti a misszió,
hogy Is tent nem le het be zár -
ni a temp lom fa lai kö zé.” Hoz -
zá tet te: jel ké pes üze net volt az

is, hogy az ut cá ról az tán a
temp lom ba vo nul tak az ün -
nep lők. Mert fon tos, hogy
akik az ut cán meg hall ják az
evan gé li u mot és a hit val lás
hí vo ga tó sza vát, azok vá gya -
koz za nak betérni az egy ház
kö zös sé gé be. Ha son ló hí vo ga -
tást vé gez má tól ez az új ha -
rang is.

Az ige hir de tést kö ve tő en
az im már he lyé re ke rült ha -
rang meg is szó lal ha tott, s er -
re az ün nep lő gyü le ke zet ének -
szó val fe lelt. Az ün nep al kal -
má ból töb bek kö zött Za kar
Zol tán Já nos, a te le pü lés pol -
gár mes te re és dr. Amb rus And -
rás egy ház me gyei fel ügye lő
kö szön töt te az egy be gyűl te ket.

g S. A.

Új la kó a to rony ban
f Folytatás az 1. oldalról

In do né zia és Ma gyar or szág
ma gas ran gú egy há zi ve ze tő -
i nek és kor mány za ti fe le lő se -
i nek rész vé te lé vel zaj lott le
má jus 25-én Gö döl lőn az a
két ol da lú kon fe ren cia, amely -

nek szer ve zé sét az In do néz
Köz tár sa ság bu da pes ti nagy -
kö vet sé ge és a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház kö zö sen
vál lal ta ma gá ra. 

A ki rá lyi kas tély im po záns
ter mé ben megtartott egész na -

pos, an gol nyel vű ren dez vény -
re ti zen két fős de le gá ció ér ke -
zett a dél ke let-ázsi ai or szág ból,
míg a ha zai egy há za kat és fe le -
ke ze te ket mint egy nyolc van
val lá si szak ér tő kép vi sel te. A hi -

va ta lo san El ső in do néz–ma -
gyar val lás kö zi pár be széd kon -
fe ren cia el ne ve zés sel il le tett –
s csak lap zár tánk után vé get ért
– rend kí vü li al ka lom ról bő -
veb ben la punk kö vet ke ző szá -
má ban tu dó sí tunk. 

Ké pün kön (bal ról jobb ra) dr.
Ba kos Ger gely OSB a ka to li kus,
dr. Fa bi ny Ti bor a ma gyar
evan gé li kus teo ló gia kép vi se -
le té ben, dr. Pu ja su mar ta az in -
do néz ró mai ka to li kus egy -

ház egyik püs pö ke ként, míg dr.
Jan Ari ton ang az in do néz pro -
tes táns teo ló gia, dr. Syam si a -
tun pe dig az isz lám egye tem
kép vi se le té ben vesz részt a
dél utá ni pa nel be szél ge té sen. 

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

In do néz–ma gyar vallásközi pár be széd
F
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„Tér je tek meg, és ke resz tel ked je tek
meg va la mennyi en Jé zus Krisz tus
ne vé ben, bű ne i tek bo csá na tá ra, és
meg kap já tok a Szent lé lek aján dé -
kát.” (Ap Csel 2,38)

2010-ben, ha son ló an az el ső pün -
kösd höz, Krisz tus hí vei sok száz
nyel ven ün ne pel tek ének kel és imád -
ság gal di csér vén az Urat.

Jé zus ta nít vá nyai azért fo gad hat -
ták azon az el ső pün kös dön a Szent -
lé lek aján dé kát, mert bi za lom mal
vár ták azt. Együtt vol tak, és Is ten
ígé re té be ve tett bi za lom mal vá ra -
koz tak. Pün kösd reg ge lén Je ru zsá -
lem tel ve volt az új ke nyér ün ne pé -
re ha za té rő za rán do kok kal. A hí vek
kö zött ott vol tak Jé zus nak, a Fel tá -
ma dott nak alá za tos ta nít vá nyai is. S
az ígé ret be tel je se dett. A Szent lé lek
rá juk szállt, és bi zony ság te vők ké
for mál ta őket. Olyan kö ve tek ké,
aki ket meg győ zött Mes te rük üze ne -
te a sze re tet ről és igaz ság ról. Ez a pil -
la nat a meg té rés al kal má vá vált,
ami kor is az el fo ga dott aján dék és az
em be rek irán ti el kö te le ző szó te vő -
le ges sé lett ben nük. 

A meg té rés re szó ló fel hí vás ma ta -
lán na gyobb je len tő ség gel bír, mint
va la ha, azok szá má ra, akik vá gya koz -
nak Krisz tus kö ve té sé re és ar ra, hogy
ab ban is mer jék fel az élet ér tel mét,
hogy a szen ve dők nek szol gál nak,

bár mi le gyen is a szen ve dés ter mé -
sze te vagy oka. Ami kor szí vük mé lyé -
ig meg érin tet te őket a Szent lé lek, ezt
mond ták Pé ter nek és egy más nak:
„Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?”
(Ap Csel 2,37b)

So kan vár ják ma is a Szent lé lek
aján dé kát. Ma is él az alá za to sak nak
egy kis cso port ja, akik vá gya koz nak
a meg té rés re. Bűn bo csá na tért ese -
dez nek a múlt ban el kö ve tett bű ne ik
mi att, ame lyek kö zött el ső az Is ten
leg na gyobb aján dé ka, az élet el le ni tá -
ma dá suk tö meg pusz tí tó fegy ve rek
ké szí té se ál tal. A meg té rés re mény -
sé ge fel is mer he tő e vi lág né hány
„nagy já nak” ab ban az igye ke ze té -
ben, hogy ki ja vít sák, el len sú lyoz zák
a gőg ből és ha ta lom vágy ból el kö ve -
tett vét ke i ket. Igen, min den le het sé -
ges an nak, aki Krisz tus hoz for dul, és
a Szent lé lek ere jé vel igyek szik meg -
vál toz tat ni azok nak a ter vét, akik ma
is azt hi szik, hogy a bé ke a nuk le á ris
fegy ve rek fe nye ge té se árán vá sá rol -
ha tó meg.

E vi lág bá tor lel kei, akik csök ken -
te ni kezd ték a nuk le á ris ar ze nált,
bár csak foly tat nák az zal, hogy el ér -
he tő ja va kat biz to sí ta nak azok nak,
akik ed dig ín sé gek kö zött él tek! Kü -
lö nös te kin tet tel azok ra, aki ket éh ín -
ség, há bo rús erő szak és ki ve tett ség
kín jai pró bál nak meg. Hisszük, hogy
„Is ten nel min den le het sé ges”.

Ter mé sze te sen mi, akik Krisz tus

ne vé re ke resz tel tet tünk, nem kor -
lá toz zuk a bűn bá nat ra va ló fel hí vás
szük sé ges sé gét a vi lág hi va ta los ve -
ze tő i re, ha ta lom mal bí ró köz éle ti
sze mé lyi sé ge i re.

A bűn bá nat ra va ló fel hí vás nak
ma is ak tu a li tá sa van mind annyi unk
szá má ra, füg get le nül nem ze ti sé -
günk től, élet ko runk tól és la kó he -
lyünk től. Bűn bá na tot kell tar ta nunk
a sza va ink és tet te ink kö zöt ti sza ka -
dék mi att. A ki csiny hi tű sé günk mi -
att. A vi lág lel kü le té vel va ló komp -
ro misszum kész sé günk mi att. És
ami att is, hogy haj la mo sak va gyunk
kö zöm bö sek len ni az igaz sá gos ság,
a szo li da ri tás, az őszin te sze re tet és
az em ber tár si tisz te let iránt. 

A bűn bá nat nak ez zel a mély lel kü -
le té vel kell vár nunk a hoz zánk és gyü -
le ke ze tünk höz alá szál ló Szent lel ket.
Csak ek kor fog juk fel is mer ni a fel tá -
ma dott Úr nak, a Ky ri osz nak az ar cát,
és csak ek kor egye sü lünk ve le imád -
sá ga ink ban. Mond juk hát alá za to san
és meg úju ló lel ke se dés sel: „Ó, jöjj,
Szent lé lek! For máld át a vi lá got!”

A pün kösd kor alá szál ló Szent lé lek
tölt sön meg min ket vi lá gos ság gal, re -
mény ség gel és öröm mel. Ad jon ne -
künk erőt, hogy az zal di cső ít hes sük
a mi Urun kat, hogy sze re tet tel szol -
gál juk az ő vi lá gát. Mind annyi uk nak
ál dott pün kös di ün ne pet kí vá nunk. 

g Az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
el nö kei 

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa el nö ke i nek
pün kös di üze ne te 2010

b Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem (EPMSZ) aka dé -
mi ai nap ja i nak az idén – má jus
9. és 16. kö zött – a nyír egy há zi
Sós tó adott ott hont. A gaz dag
prog ram ból – amely utó lag is
meg te kint he tő a www.epmsz.eu
hon la pon – a kró ni kás há rom
vo nu la tot kí ván ki emel ni – min -
de nek előtt a té má val kap cso la -
tos elő adá so kat. A fel kért elő -
adók a szo li da ri tás kér dé sét vizs -
gál ták meg a leg fon to sabb tu do -
mány te rü le tek szem szö gé ből. 

Hét főn Koz ma Zsolt ko lozs vá ri teo -
ló gi ai ta nár Sors, pró ba té tel, szo li da -
ri tás a Bib li á ban cím mel adott rend -
kí vül fon tos alap ve tést a té má hoz.
Bár szer dán hang zott el, de a teo ló -
gi ai tisz tá zás hoz tar to zott Oláh Mi -
hály zi la hi re for má tus lel kész elő adá -
sa: Kál vin a szo li da ri tás ról, a kö zös -
ség vál la lás ról, a fe le ba rá ti sze re tet -
ről. Még hét főn a té ma két fon tos di -
men zi ó ját vi tat ták meg a részt ve vők.
Ku ri tár né Sza bó Il di kó lé lek ta ni
meg  kö ze lí tés ben fej tet te ki, mi lyen
té nye zők ját sza nak fon tos sze re pet a
sze mé lyi ség fej lő dé se so rán ab ban,
hogy ki ala kul has son a szo li da ri tás él -
mé nye, és élet for má vá vál jon. Frenkl
Syl via Elő íté let, in to le ran cia kont ra
szo li da ri tás cím mel le bi lin cse lő mó -
don vá zol ta fel azo kat a sok szor rej -
tett össze te vő ket, ame lyek egyé ni
és kö zös sé gi lé tünk ben a szo li da ri tást
aka dá lyoz zák.

Ked den a szo li da ri tás tár sa dal mi
és gaz da sá gi össze füg gé se it vizs gál -
ta a kon fe ren cia. Ho rá nyi Öz séb
egye te mi ta nár, a Ma gyar Pax Ro ma -

na ke resz tény ér tel mi sé gi szer ve zet
el nö ke az egy ház tár sa dal mi fe le lős -
sé gét emel te ki. Far kas Be á ta köz gaz -
dász igen szem lé le te sen vi lá gí tot ta
meg a gaz da ság és szo li da ri tás össze -
füg gé se it.

A szo li da ri tás gya kor la ti pél dá it
vet ték sor ba szer dán a kon fe ren cia
részt ve vői. A nyír egy há zi szo ci á lis
hely zet ről, a re for má tus egy ház drog -
te rá pi ás szol gá la tá ról, va la mint me -
ne kül tek kö zött vég zett misszi ó já ról,
a me ző ma da ra si pél dá ról hall hat -
tak az egybegyűltek sze mi ná ri u mi
cso port ban sok-sok ér té kes in for má -
ci ót, dél után pe dig a re for má tus és
evan gé li kus egy ház ál tal fenn tar tott
dia kó ni ai in téz mé nyek be lá to gat tak
el, meg is mer ve a szo li da ri tás konk -
rét for má it.

Té ma volt még az a tör té nel mi
össze füg gés, hogy Bal ta zár De zső
(1871–1936) re for má tus és Ge duly
Hen rik (1866–1937) evan gé li kus püs -
pök szol gá la tá ban ho gyan tük rö ző -
dött a szo li da ri tás az el ső vi lág há bo -
rú előtt és a tri a no ni tra gi kus ese mé -
nyek után. Er ről Ba ráth Bé la egy ház -
tör té nész tar tott ala pos, a té nye ken
ala pu ló elő adást.

Ku ti Jó zsef re for má tus lel kész re -
fe rá tu má ban a hét té má ját a szó leg -
ne me sebb ér tel mé ben emel te is te ni
ma gas ság ba, hogy on nan vissza tér -
ve még job ban lás suk fel ada ta in kat.

A kon fe ren cia má sik fon tos moz -
za na ta eb ben az év ben is a ki rán du -
lás volt. A min den év ben más hol
meg ren de zett ta nács ko zás szer ve zői
min den eset ben fi gyel met for dí ta nak
a he lyi kö zös sé gek és ér té kek meg is -
me ré sé re. En nek je gyé ben ke res ték
fel a részt ve vők a Nyír egy há za kör -
nyé ki bo kor ta nyá kat, a va jai kas -
télyt, a be re gi és szat má ri részt.
Még is, a ki emel ke dő prog ram idén a
kár pát al jai ki rán du lás volt. A ha tár -

át ke lés ne héz sé gei után a be reg szá -
szi re for má tus gyü le ke zet tel együtt
ün ne pel te a kon fe ren cia a menny be -
me ne tel ün ne pét. A II. Rá kó czi Fe -
renc Kár pát al jai Ma gyar Fő is ko lán
be pil lan tást nyer het tek a részt ve -
vők az ot ta ni ma gyar ság éle té be, az
ér tel mi ség kép zé sé nek küz del me i be.
Meg ta pasz tal ták a be reg szá szi ak
ven dég sze re te tét, meg lát hat ták Mun -
kács hí res vá rát.

Az aka dé mi ai na pok hoz ha gyo má -
nyo san kul tu rá lis ren dez vé nyek is
kap cso lód nak. Eb ben az év ben öt al -
ka lom mal ta lál koz tak a ta nács ko -
zók ki vá ló mű vé szek kel. A meg nyi -
tón Se bes tyén Már ta lé pett fel. Hét -
főn a nyír egy há zi Cant emus kó rus
Pro Mu si ca le ány ka ra Sza bó Dé nes
ve zény le té vel, Ko vács Lász ló At ti la
lel kész, or go na mű vész szol gá la tá -
val az evan gé li kus Nagy temp lom ban
adott jó té kony sá gi kon cer tet. Az est
be vé te lét ne héz sor sú gyer me kek
nyá ri tá bo roz ta tá sá ra for dít ják. Ked -
den Be recz And rás me se mon dó ne -
vet tet te meg fel nőt tek nek szó ló me -
sé i vel a hall ga tó sá got, szer dán Pre gi -
tzer Fru zsi na szín mű vész nyúj tott át
ze nés csok rot a két há bo rú kö zöt ti
ma gyar or szá gi éne kek ből. A zá ró es -
ten pe dig a Pánt li kás együt tes és
Szűcs Im re re for má tus lel kész a fe le -
sé gével, Sar ka di Vik tó riával még a
leg idő sebb részt ve vő ket is nép tánc -
ra per dí tet te. 

Az aka dé mi ai na po kat Var ga Pál
lel kész, az egye sü let el nö ke zár ta le,
aki si ke res nek és tar tal mas nak ítél -
te a kon fe ren ci át. A részt ve vők lel ke -
se dé sét, a bú csú zás pil la na ta it lát va
eb ben iga za is volt.

A szerző evangélikus lelkész, az
EPMSZ elnökségének tagja, a kon fe -
ren cia házigazda szervezője

A szo li da ri tás ide je
Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem negy ve ne dik kon fe ren ci á ja

Amint ar ról már az or szá gos la pok is
hírt ad tak, az özön víz sze rű ára dá sok
több ha zai te le pü lé sünk mel lett a há -
rom ezer-há rom száz la ko sú Ba kony -
cser nyét sem kí mél ték meg. A fo lya -
ma tos vé de ke zés ből a rend őr ség, a
pol gár őr ség és a ka taszt ró fa vé de -
lem mun ka tár sai se gít sé gé vel a fa lu
la kos sá ga de re ka san ki vet te ré szét. 

A leg kri ti ku sabb hét fői na pon
fog va tar tot ta kat ve zé nyel tek a vé -

del mi mun ká la tok hoz. E na pon a
ka taszt ró fa vé del mi bi zott ság ta ní -
tá si szü ne tet ren delt el, hogy a
meg áradt pa ta kok el ne so dor ják a

fel ügye let nél kül kí ván csis ko dó
gyer me ke ket. A leg inkább ve szé -
lyez  te tett ház ból kimenekítettek
egy csa lá dot.

Az össze fo gás, a meg fe szí tett küz -

de lem és a kö rül te kin tő in téz ke dé sek
ered mé nye ként sze mé lyi sé rü lés nem
tör tént. Az ár el vo nul tá val azon ban
je len tős a fer tő zés ve szély. Az el ön tött
kony hák és rak tár he lyi sé gek, va la -
mint a szenny víz től el ön tött ud va rok
fer tőt le ní té sét ha la dék ta la nul meg -
kezd ték.

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet e mun ká ban nyúj tott ha té -
kony se gít sé get, és a leginkább ká ro -

sult negy ven csa lád hoz jut tat ta el fer -
tőt le ní tő- és ta ka rí tó sze re ket tar tal -
ma zó cso mag ja it. A cso ma gok össze -
ál lí tá sá ban az evan gé li kus gyü le ke zet

Élő Kö vek Ala pít vá nyá nak ön kén te -
sei, a ki osz tá suk ban (képünkön) a te -
le pü lés ön kor mány za ta és az evan gé -
li kus gyü le ke zet vett részt. 

g Szar ka Ist ván es pe res

Cser nye ár(j)a

Pün kösd va sár nap négy kis észak-ma -
gyar or szá gi gyü le ke zet ben szol gált
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke: Tállyán,
Aba új szán tón, Her nád bü dön és Mo -
no kon hir det te Is ten igé jét. Pré di ká -
ci ó i ban rá mu ta tott ar ra, hogy a Szent -
lé lek mint Vi gasz ta ló szó lít ja meg,
ka rol ja fel és bá to -
rít ja az ő né pét.
Egész na pos lá to -
ga tá sa so rán a nagy
ki ter je dé sű misszi ói
egy házközségnek
csak mint egy har -
ma dát tud ta be jár ni
a  ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je. Az is ten tisz -
te le tek li tur gi á ját
Ba lázs Vik tó ria be -
osz tott lel kész vé -
gez te. A püs pök
egy részt vi gasz tal -
ni kí ván ta a hí ve ket, akik a kö zel múlt -
ban ve szí tet ték el fi a tal lel ki pász to ru -
kat, más részt tá jé ko zó dott az ár víz és
a bel víz okoz ta hely zet ről. Szá mos
evan gé li kus egy ház ta got is kár ért. Az
egy há zi épü le tek kö zül je len tős

mennyi sé gű víz és sár folyt be a tállyai
temp lom ba (képünkön), amely egyéb -
ként ar ról is hí res, hogy ott ke resz tel -
ték meg Kos suth La jost. A püs pök
öröm mel nyug táz ta a tér ség la kó i nak
össze fo gá sát és azt a tényt, hogy szá -
mos kül ső se gít ség is ér ke zett ezek re
a te le pü lé sek re. A Bu dai Egy ház me gye

több gyü le ke ze te je lez te azt a szán dé -
kát, hogy a gyűj té sük ered mé nyét a
Bor sod-He ve si Egy ház me gye pénz tá -
rán ke resz tül kí ván ja el jut tat ni a tér -
ség ár víz ká ro sult ja i nak.

d EvÉ let-in fó

Fa bi ny Ta más püs pök
az ár víz súj tot ta te rü le te ken

g La borczi Gé za
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Sok szor meg ál lok a gim ná zi um mel -
let ti té ren. Le ülök a szo bor előt ti pad -
ra, és né zem az írót. Mik száth Kál mán
(1847. ja nu ár 16. – 1910. má jus 28.)
nem volt ma gas – kis köp cös em ber,
bal ke zé ben az el ma rad ha tat lan szi var -
ral. Ta lán a sű rű füst fel hőt hasz nál ta
ar ra, hogy el rej tőz zön, on nan fi gyel -
je szi go rú szem mel a vi lá got.

Kez dő új ság író Sze ge den, ahol
ön bi zal ma, írás ked ve is meg nőtt.
Mi kor vissza tért a fő vá ros ba, s át pár -
tolt a Pes ti Hír lap hoz, a vár va várt si -
ker is meg ér ke zett. A tisz telt Ház ból,
a Par la ment ből küld te kar co la ta it;
azt, amit ő fi gyelt meg, le sett el az
ülés te rem ben. Kí ván csi an gon do lok
ar ra, mi min dent ve tett vol na most
pa pír ra az új kor mány meg ala ku lá -
sa kor: a ma me luk kép vi se lők ről, a po -
li ti ká ba be le fá radt, év ti ze de k óta ott
szun di ká ló öreg kom mu nis ták ról…

Arany Já nos Kap csos köny vé nek
leg szebb lap ja it ír ta a Mar git-szi get
arany csend jé ben, Jó kai Mór is túl
volt nagy re gé nye in, ami kor hosszú
évek vissz hang ta lan sá ga után az
evan gé li kus Mik száth Kál mán el ső je -
len tős el be szé lés kö te te, a Tót atya fi -
ak (1881) meg je lent, majd gyor san kö -
vet te A jó pa ló cok (1882). A nép élet
tra gi kus szem lé le te után for dult a
szá má ra leg job ban is mert ré teg, a ne -
me si kö zép osz tály fe lé, hogy ha -
nyat lá suk tör té ne te i ben meg fo gal -
maz za mind azt, amit a ma gyar tör -
té ne lem ről és az em ber le he tő sé ge -
i ről meg ta pasz talt.

A Besz ter ce ost ro ma egy rög esz me
raj za, a Szent Pé ter es er nyő je egy
fel vi dé ki kis vá rosba vezet, az Új Zrí -
nyi ász a va ló ság és a fan tasz ti kum öt -
vö ze te. A kö zép ne mes ség ér ték vesz -
té sét és vég ső le csú szá sát kri ti ká val
je le ní tet te meg, a leg kí mé let le neb bül
A Noszty fiú ese te Tóth Ma ri val cí mű
re gé nyé ben. A szá zad elő íz lé sé hez
iga zod va je lent ke zett a Kü lö nös há -
zas ság gal. Utol só mű ve, A fe ke te vá -
ros (1910) ver seny fu tás az idő vel,

mint ha érez te vol na, hogy élet ta pasz -
ta la tát már csak itt mond hat ja el. A
16. szá zad vé ge ele ve ne dik meg, vég -
ze tes bol dog ta lan ság és ki szá mít ha -
tat lan min den na pok. (Ta lán azért lett
az egyik leg nép sze rűbb mű ve, mert
re mek film ké szült be lő le nagy szí né -
szünk, Bes se nyei Fe renc pa rá dés fő -
sze rep lé sé vel.)

A száz éve ha lott Mik száth Kál -
mán nem  csak vá dol ni és el ítél ni tud -
ta ha zug ság gal élő ko rát: hu ma niz -
mu sá ból eredt tár sa da lom bí rá la tá nak
föl eme lő pá to sza. Kri ti kai lá tá sát
sok szor kö nyör te len nek érez zük, de
nagy szí ve min dig ott do bo gott, s hi -
tét az em ber ben, a jó győ zel mé ben
so ha nem ad ta föl.

Mint író nem min den na pi fi gu rá -
i val, kü lönc alak ja i val a ma gyar pró -
za iro dal mat ki ve zet te Jó kai szé les
kö pe nye alól. Sze ren csénk re, így a mi
fen sé ges ma gyar nyel vünk árad va
folyt, mint a csu rom méz, hogy az ő
szép ha son la tát hasz nál jam. Bő ven
pa tak zott az anek do ta, a me se, rég fe -
le dett ízek és szí nek tá mad tak föl. 

Az éles el mé jű és bölcs író tisz tább
idők re vá gyott, ezért he lyez te leg több
mű vé nek cse lek mé nyét el múlt szá za -
dok ba, ezért a nem mú ló ag go da lom
s ve le együtt a nagy élet mű messze
hang zó ak kord ja: az örök re mény.

g – feny ve si –

Száz év után
Mik száth Kál mán em lé ke ze te

A kö zel há rom száz esz ten dős har tai
evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne tét, sőt
min den nap ja it jól is mer he ti a szé le -
sebb lu the rá nus kö zös ség, ha más -
hon nan nem, a Dé li Egy ház ke rü let
2008. évi misszi ói nap já nak jó vol tá -
ból. A gyü le ke zet temp lo má ról ol vas -
ha tunk az Evan gé li kus temp lo mok
Ma gyar or szá gon cí mű kö tet ben, va -
la mint sze re pelt a Ma gyar Te le ví zió
ha son ló cí mű so ro za tá nak nem ré gi -
ben be mu ta tott – és is mét lés ben is
su gár zott – adá sá ban.

A temp lom – amely 1791 és 1798
kö zött klasszi ci zá ló ké ső ba rokk stí -
lus ban épült, bel se jé ben copf stí lű
meg ol dá sok kal – rész le tes egy ház- és
mű vé szet tör té ne ti be mu ta tá sa ter -
mé sze te sen messze túl mu tat e cikk
ke re te in, va la mint e so rok író já nak is -
me ret anya gán. Ak kor is, ha kö ze li is -
me ret ség ben, sőt, mond hat ni, ba rá ti
vi szony ban van az épü let tel, amely
töb bek kö zött es kü vő jé nek szín te re
volt. Fan tá zi á ját azon ban meg moz -
gat ja a mind a he lyi gyü le ke zet ben,
mind a he lyi kö zös ség ben idő ről
idő re elő ke rü lő iz gal mas kér dés. Mi
tör tént a temp lom ere de ti szo bor -
kom po zí ci ó i val?

A vá lasz be ve ze tő je ként elő ször is
szö gez zük le: a hit, re mény, sze re tet
jel ké pei, az az a ke reszt, a hor gony és
a szív a temp lom fel ál lí tá sá nak szá -
za dik év for du ló ja al kal má val, Gal le
An dor lel kész ide jé ben foly ta tott

kül ső és bel ső fel újí tás so rán ke rül -
tek az ol tár ra. Több ge ne rá ció óta
meg szo kott kel lé kei ezek a har tai is -

ten tisz te le tek nek. Ere de ti leg azon ban
a ke reszt és a hor gony he lyén két szo -
bor ál lott. Két olyan mű al ko tás, mely
a temp lom épí té sé vel egy idő ben
ke rült a szak rá lis tér be.

Mó zes és Pál apos tol fá ból ké szült
szob rá ról van szó. Előb bi az Ószö vet -
ség, utób bi az Új szö vet ség jel ké pe ként
dí szí tet te a szó szék ol tárt. Fel té te -
lez he tő en né met föl dön ké szül tek, és

ré geb bi ek az épü let nél. A két al ko tást
a stí lus je gyek alap ján azo nos mes ter
ké szí tet te. A fi nom fa ra gá so kat – má -

ra saj nos meg fa kult – élénk
szí nű fes tés tet te élet sze -
rűb bé. Mó zes egy sze rű ru -
hát, de re kán övet vi sel. Pál
apos tolt pa pi öl tö zék ben
áb rá zol ja a szo bor. Fe jén
püs pö ki sü ve get vi sel, mely
szar vat for máz, ami a di -
cső ség al le gó ri á ja. Nya ká -
ban a kő táb lák – szin tén
fur csá nak ha tó – sti li zált
áb rá zo lá sá val.

Az 1892-es át ala kí tás so -
rán is me ret len ok ból emel -
ték le őket a he lyük ről. A
fel újí tás egy ko ri jegy ző -
köny vei sem szól nak en nek
hát te ré ről. Ezek ben mind -
össze sen ennyi sze re pel:
„Az ol tár te te jén lé vő két
szo bor el tá vo lí tan dó, he -
lyé be a hit, re mény és sze -
re tet jel ké pei té tet nek, va -

la mint a hang fo gó ra egy ga lamb il -
lesz ten dő ki ter jedt ara nyo zott szár -
nyak kal, utal va a Szent lé lek ki ára dá -
sá ra, az evan gé li um hir de té sé nek
ki su gár zá sá ra.” (For rás: Ha la si Lász -
ló: A Har tai Evan gé li kus Egy ház tör -
té ne te 1723–2003, Har tai Evan gé li kus
Egy ház köz ség, 2003)

Az el tá vo lí tás után a pad lás tér ben,
il let ve a szó szék re ve ze tő, fá ból ké -

szült fel já ró alatt vár ták sor suk jobb -
ra for du lá sát. Hosszú év ti ze de kig,
míg nem Sch nau ti gel Já nos temp -
lom gond nok Rét fal vi Teo fil ta nár nak,
a hely tör té ne ti gyűj te mény meg ala -
po zó já nak jut tat ta el őket. Így vál tak
a har tai mú ze um ér té kes mű kin -
cse i vé. Ál lan dó ki ál lí tá suk azon ban
vá ra tott ma gá ra. A szé le sebb kö -

zön ség 2009-ben ta lál koz ha tott ve -
lük. A szak ra li tást fó kusz ba he lye ző,
a kul tu rá lis örök ség nap jai el ne ve zé -
sű ren dez vény so ro zat ki emelt egy há -
zi vo nat ko zá sú mű tár gya i ként mu tat -
ták be őket Har tán.

S bár a hely tör té ne ti gyűj te mény -
ben Gottschall Pé ter mú ze um ve ze tő
jó vol tá ból gon dos ke zek óv ják és vi -
gyáz zák őket, cél sze rű len ne át gon -
dol ni a fel újí tás ra vá ró ere de ti al ko -
tá sok nak – vagy mű vé szi ki vi te lű má -
so la tuk nak – a vissza he lye zé sét a
temp lom ol tá rá ra. Eset leg a temp lom
va la mely más, ki emelt pont já ra, ez -

zel mint egy „res ta u rál va” az épü let
ere de ti mű vé szi és spi ri tu á lis össz ké -
pét. En nek igé nye idő ről idő re – te -
gyük hoz zá, jo go san – bú vó pa tak ként
buk kan a fel szín re.

g Re zsa bek Nán dor

Mi tör tént a har tai temp lom ere de ti szob ra i val?

Az eredeti szobrok helyén kereszt és horgony
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Re mé nye ink szerint má jus 24-én a
De ák té ren ha gyo mányt in dí tot tunk
út já ra. A Ma gyar Bib lia tár su lat szer -

ve zé sé ben – a Re for má tus Köz éle ti és
Kul tu rá lis Köz pont, a Kál vin és a Lu -
ther Ki adó tá mo ga tá sá val – meg va -
ló sult „hap pe ning” so rán ön kén te se -
ket hív tunk a De ák té ri evan gé li kus
temp lom lép cső jé hez, hogy köz vet -
le nül a pün kösd hét fői is ten tisz te let
után, 12-től es te 6-ig (az es ti öku me -
ni kus is ten tisz te le tig) együtt idéz zük
fel az el ső pün kösd cso dá ját, nem csak
sza vak kal, de tet tek kel is. 

Több mint tíz nyel ven szó lalt meg
az Ó- és az Új szö vet ség el ső köny ve,
a Ge ne zis és Má té evan gé li u ma, a
ma gyar mel lett af ri kaan sul, szu a hé -
li ül, eti óp am ha ri ul, ara bul, per zsá -
ul, szlo vá kul, szlo vé nül és még so rol -
hat nánk. Az el ső pün kös di ta nít vá -
nyok bá tor sá gá val lép tünk fel a temp -
lom lép csőn fel ál lí tott ol va só áll vány -
hoz, hogy Is ten igé jét tol má csol juk a
vá ros egyik leg for gal ma sabb te rén já -
ró-ke lő, meg-meg ál ló, ér dek lő dő
vagy bosszús, há lás vagy fel há bo ro -
dott já ró ke lők nek. 

Az alap hely zet ből fa ka dó an el -
mond hat juk, hogy a bib lia ol va sás
ta lán sok kal na gyobb ha tást gya ko -
rolt ránk, ol va sók ra, mint azok ra az
em be rek re, akik hall gat ták. De az is
igaz, hogy csak ak kor vet tük ész re,

mi lyen so kan is hall gat tak ben nün -
ket hat órán ke resz tül, ami kor be -
fe jez tük, el kö szön tünk, össze pa -

kol tuk a han go sí tást, a mo li nó kat,
és lát tuk, hogy szin te ki ürült a tér:
el tűn tek a pa do kon és a pa dok mö -
göt ti be ton sze gé lyen ül dö gé lő em -
be rek. 

Két éve, 2008-ban, a Bib lia évé ben,
a mú ze u mok éj sza ká já hoz kap cso -
lód va egy egész na pon ke resz tül ol -
vas tuk a Bib li át – in nen jött az öt let,
hogy ha son ló esz kö zök kel igye kez -
zünk fel hív ni a fi gyel met a pün kösd
je len tő sé gé re és Is ten igé jé nek élet -
for má ló ere jé re. Úgy vél jük, hogy itt
az ide je (sőt már ré gen itt van), hogy
azok az em be rek, akik éle tük iga zi
zsi nór mér té ke ként te kin te nek Is ten
igé jé re, a Szent írás ra, és ezt csak
aján la ni tud ják má sok nak is, ki áll ja -
nak a „köz te rek re”, ahol ezer nyi más,
mér he tet le nül si lá nyabb „üze net”
már év ti ze dek óta egy re ha té ko -
nyab ban suly ko ló dik be le a já ró ke lők
tu da tá ba. Az a mint egy negy ven öt-
öt ven em ber, aki ve lünk ol va sott
hét főn, érez te, hogy ezt így foly tat ni
kell. Fog juk.

A szer ző a Ma gyar Bib lia tár su lat fő -
tit ká ra

Pün kös di bib lia ol va sás
g Pe csuk Ot tó
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Pécs re utaz ni és szét néz ni. Két-há -
rom na pig ott len ni olyan, mint ha el
se in dul nánk. Hi szen most ott van
Eu ró pa kö ze pe, és a má ju si nap
arany fénnyel ra gyog. Ap ró há zak a
hegy ol dal ban, fák lyás fa so rok, kes -
keny ut cák, sze rel me sek, temp lo -
mok, rom temp lo mok, szent kö vek
min de nütt.

A Disch ka Győ ző ut cát
ke res sük. „Itt rög tön jobb -
ra men je nek” – mond ja a
ku tyás hölgy. „Min dig bal -
ra” – fe le li a két fi a tal. Ak -
kor egye nest elő re, mint a
pi o ní rok. És már itt is va -
gyunk: nyit va a nagy vas -
ka pu, kö zé pen bent az
evan gé li kus temp lom, mö -
göt te a ha rang láb.

Né meth Zol tán lel kész
uram mu tat ja az utat, a
nem ré gen épí tett szál lást;
a zöld fo te lok ból pil la na tok
alatt ágya kat va rá zsol. Az -
után el bú csú zik, mert ko -
ra haj nal ban a gyü le ke zet
egyik ré sze Sop ron ba ki -
rán dul.

Má rai jut eszem be: „Két
óra alatt pon to san két ezer
esz ten dőt jár tam vé gig” –
ír ta nem ke vés büsz ke ség -
gel Itá lia is me rő je és lel kes
hí ve. Csil lag gyer tyás es tén
vé gig bal la gott a Via Ve ne -
tón, le a Ca pi to li u mig. 

Irány a fő tér – ja vas lom a csa lád -
nak. De me gyünk is to vább, mert a
zaj el vi sel he tet len. Több bri gád is ver -
seng ve kő la pot fű ré szel, há rom idő -
sebb fér fi drót tüs kés sep rű vel si mít -
ja a ho mo kot. És ez éj jel-nap pal így
megy; igye kez ni kell, mert nagy a le -
ma ra dás. „Gaz dát lan ha jó volt ez a
vá ros” – mond ja egy ta nár nő a té vé -
to rony alat ti park ban, a Man du lás -
ban, ahol a ter mé szet vé dők szá zai
ün ne pel ték győ zel mü ket. Hál’ Is -
ten nek, nem épült lo ká tor ezen a
gyö nyö rű he lyen!

Zsol nay és Csont váry
A kre a ti vi tás jel ké pé vé vált gyár tu laj -
do nos, Zsol nay Vil mos tech no ló gi ai
és mű vé sze ti újí tá sa i val szám ta lan
ipa ri vá sár fő dí ját ér de mel te ki. Ki ál -
lí tott Bécs től To ri nó ig, Pá rizs tól Ka -
li for ni á ig. A mú ze um ban lát ha tó
ha tal mas élet mű ve Pécs egyik leg ér -
té ke sebb örök sé ge. 

Az eo zin az úgy ne ve zett re duk ci -
ós máz egy faj tá já nak az el ne ve zé -
se. Az edény fe lü le té re fel vitt ol da -
tok ége tés után fém fé nyű fe lü le tet
ad nak. Ezt a ké kes-zöl des színt
nem csak itt cso dál hat tam meg, de
szer te a vá ros ban is, hi szen szám ta -
lan épü let hom lok za tát ez a ke rá mia
dí szí ti. A Zsol nay-mú ze um föld -
szin ti ter mei ke reszt met sze tét ad ják
az 1852-ben ala pí tott ma nu fak tú ra,
majd gyár óri ás leg szebb kor sza ka -
i nak, az eme le ti fo lyo són az el is me -
ré se ket lát hat juk. Köz tük a Fran cia
Be csü let rend nek és a vá ros dísz pol -
gá ri cí mé nek az ok le ve le it.

Csont váryhoz el men ni, olyan
messzi re, még gya log is meg éri. Meg -
bi zo nyo sod hat az em ber, hogy a hal -
lu ci ná ci ós han gok, ame lye ket hal lott
Ti va dar, iga zak let tek: „Te le szel a vi -
lág leg na gyobb na pút fes tő je.” Ki csit el -
ha nya golt a mú ze um, szét szórt, de ha
le ül a lá to ga tó egy-egy kép elé, a lát -
vány min de nért kár pó tolja. A Ma gá -
nyos céd rus, a Má ria kútja Ná zá ret -
ben, A Panasz fal be já ra tá nál Je ru zsá -
lem ben, a Ba al bek ha tal mas vász na
ma ga a tit kos cso da. Csak el kép zel ni

tud juk, hogy a negy ven éves pa ti kus -
se géd ho gyan is fest he tett. Ta lán le -
csen de sí tet te a sze let, han go san biz -
tat ta ma gát a ko ra haj nal ban.

Ra ven nai mo za ik cso dák
Ne mes gon do lat, hogy akik nem
jut hat nak el Ra ven ná ba, azok is íze -
lí tőt kap has sa nak abból a cso dás

gyűj te mény ből, ame lyet az itáliai
vá ros őriz. A Dóm mú ze um ban volt
lát ha tó a vi lág örök ség ré szét ké pe ző
nyolc temp lom 5–6. szá zad ból meg -
ma radt ősi mo za ik ja i nak má so la tát
be mu ta tó gyűj te mény. 

Bi zony elő ször én is hi tet len ked -
ve néz tem, hi szen annyi ra élet hű ek,
itt-ott még a hi bá kat is fel fe dez het -
jük. A Kép ző mű vé sze ti Aka dé mia
csa pa ta fé nyes, hár tya vé kony sá gú
pa pír se gít sé gé vel min den da rab ról
pon tos min tát raj zolt, s a kü lön bö ző,
az ere de ti vel azo nos szín ár nya la tú le -
me ze ket Mu ra no és Ve len ce üveg -
gyá ra i ból ren del ték meg. Kéz zel vág -
ták mo za ik kő vé és he lyez ték ki je lölt
he lyük re, a mész ágy ba. A tár lat negy -
ven há rom ké pe száz éves idő szak
em lé két öle li fel a ké ső ró mai idők -
től a ko ra ke resz tény sé gig.

Tö rök em lé kek
Nincs Ma gyar or szá gon má sik olyan
hely, ahol annyi tö rök épí té sze ti em -
lé ket ta lál hat nánk, mint Pé csen.
1543-ban esett el a vá ros, on nan da -
tál ha tók a kö zös em lé kek. A Szé che -
nyi té ren Gá zi Ká szim pa sa dzsá mi -
ja a leg szebb. A ma ka to li kus temp -
lom ként mű kö dő épü let ben jó meg -
pi hen ni: a Ko rán ból vett idé ze tek fönt
a ku po lá ban, a dél ke le ti fal ten ge lyé -
ben Mek ka fe lé né ző ima fül ke és
szen telt víz tar tó lát ha tó.

Vé gig sé tál va a Fe ren ce sek út ján
meg ta lál hat juk Me mi pa sa für dő jé -
nek fal ma rad vá nya it. Né hány mé ter -
re in nen Jaková li Has szán dzsá mi ja,
amely mi na ret jé vel együtt épen fenn -
ma radt. Ka la u zom el árul ja, azért
olyan jó az akusz ti ká ja, mert kö -
csö gö ket épí tet tek fa la i ba.

Az ezer éves püs pök ség
A négy tor nyú Szent Pé ter-ba zi li ka a
leg im po zán sabb épü let. Előd jét Or se -
o lo Pé ter ki rály ural ko dá sá nak ide jén
(1038–41; 1044–46) kezd ték épí te ni.
Több szö ri át ala kí tás után a ba zi li ka
má ra le tisz tult, el nyer te vég le ges for -
má ját. A püs pö ki pa lo ta er ké lyén Liszt
Fe renc ki haj ló, egész ala kos szob ra
nagy ze ne szer zőnk pé csi lá to ga tá sát

idé zi. A kö zel ben ta lál ha tó Kli mó
György püs pök gyűj te mé nye, amely a
ma gyar és eu ró pai mű ve lő dés tör té net
egyik leg gaz da gabb könyv tá ra.

Mi kor oda érek, ép pen nyí lik a
ko vá csolt vas, sző lő in dás nagy ka pu,
meny asszony és pár ja lép ki a dél előt -
ti fény özön be, szé pek és fi a ta lok.
Egy pil la nat ra meg áll nak. „Vi gyáz za -

tok ma ga tok ra!” – ki ál ta nám fe lé jük,
de már ne vet ve fut nak le a lép csőn,
a vi rá gos par kon át az élet be.

„A 180 ezer pécsi között két-
három ezer evangélikus lehet”
Né meth Zol tán igaz ga tó lel kész ké ső
es te ér ke zett vissza a kö zös ki rán du -
lás ról. És ko ra haj nal ban már in dult
Kecs ke mét re továbbképzésre. Így csak
egyet len kér dé sem ma radt: ho gyan él
a pé csi evan gé li kus gyü le ke zet?

– Gyü le ke ze tünk sa já tos hely ze tét
az ha tá roz za meg, hogy egy tör té nel -
mi, nagy ka to li kus vá ros ban ki sebb -
ség ben él. A 180 ezer pé csi kö zött két-
há rom ezer evan gé li kus le het. Min -
den kor osz tály meg ta lál ha tó kö zös -
sé günk ben. Va sár nap van há rom is -
ten tisz te let, s hoz zá még az ide tar -
to zó kör ze tek ben: Po gány ba, Va sas -
ra já runk, több hely re csak ha von ta

egy szer, Ko zár mis leny, Szi get vár,
Pécs vá rad is ked ves ne künk. 

Min den hé ten van két asszony óra,
ez ré gi ha gyo mány. Hét főn, két he -
ten te es tén ként a fi a tal fel nőt tek
bib lia órá ját tart juk, keddenként az

egye te mis ta korosztályt várjuk
ifjúsági órá ra, szer dán jön össze a kó -
rus pró bá ra, csü tör tö kön gyü le ke ze ti
bib lia óra, és kol lé gám nak ak kor van
a kór ház lel ké szi nap ja is. A leg ki seb -
bek ről sem fe led ke zünk meg, pén te -
ken óvo dá sok szá má ra van hit tan, de
ilyen kor zaj lik a kö zép is ko lás if jú sá -
gi óra és a fér fi óra is. A 10 órai is ten -

tisz telettel párhuzamosan
m u n  k a  t á r  s a  i n k
gyermekórát tartanak.
Eze ken kí vül van nak na -
gyobb al kal mak, éven te
két szer-há rom szor van a
gye rek dél után. Far san gi
idő szak ban, má jus ban,
nyá ron egy egész hét, s
eze ket egy kis csa pat se gí -
ti, amely szer ve zi a prog -
ra mo kat. Öröm mel em lí -
tem, hogy kó ru sunk éven -
te több ször is ad kon cer tet
a temp lo munk ban, és
egyéb he lye ken is fel lép,
aho vá meg hív ják. A má sik,
a gos pel kó ru sunk a fi a ta -
lo kat gyűj ti egy be.

A gyü le ke zet kö zel múlt -
já ban is van nak meg ha tá -
ro zó egyé ni sé gek. Bal da uf
Gusz táv pé csi lel kész te vé -
keny sé gé nek kö szön he tő
a sze re tet ott hon el in du lá -
sa. Ez ma is mű kö dik, egy
éve Po gány ban épült fel az

új épü le te. Idő sek el lá tá sát vég zi, az
or szá gos egy ház fenn tar tá sá ban. Mi,
lel ké szek rend sze re sen tar tunk al kal -
ma kat, és gyü le ke ze ti tag ja ink kö zül
is so kan ápol ják a kap cso la tot az ott
la kók kal. Meg kell még em lí te nem
Kál dy Zol tánt, aki szin tén itt mun kál -
ko dott 1945 de cem be ré től. Lel ké szi és
püs pö ki te vé keny sé gét el lent mon -
dá so san íté li meg a közvélemény,
ám gyü le ke zeti lelkészi szol gá la tá nak
megítélése Pécsett egyértelműen
pozitív. És meg kell em lí te nem kol lé -
gá mat, Var sá nyi Fe ren cet, aki hu szon -
öt éven át szol gál t gyü le ke ze tünk  ben. 

So kat töp reng tünk, hogy mi vel
je len jünk meg a pé csi ün nep ség so ro -
za ton. Ren de zünk egy ál lan dó bib li -
a ki ál lí tást. Több mint száz kü lön bö -
ző nyel vű Bib lia mu tat ja be a for dí tás
sok szí nű sé gét és gaz dag sá gát, ab -
ban a re mény ben, hogy en nek kap -

csán kö zös sé günk új ból
együtt le het.

„Sok megható
történetem van”
Na gyon szép igét kap -
tak va sár nap a pé csi ek:
„Krisz tus mond ja: Én
va gyok a jó pász tor. Az
én ju ha im hall gat nak a
han gom ra, és én is me -
rem őket, ők pe dig kö -
vet nek en gem. Én örök
éle tet adok ne kik.” (Jn
10,11.27–28)

Varsányi Ferenc lel -
kész uram hétfő reggel
sza kított időt a be szél -
ge tés re.

– Hu szon öt éve kezd -
tem itt, Pé csett a pá lyá -
mat. Má sod lel kész ként,
ez után pa ró kus ként. Kis
fa lu ból, Tol na né me di -
ből ér kez tem ide. Más
ki hí vást je len tett: nagy

gyü le ke zet, ér tel mi sé gi kö zös ség.
Min den fé le szol gá la ti te rü let: is ten -
tisz te let, kli ni ka, lel ki gon do zás, szo -
ci á lis ott ho nok, sa ját sze re tet ott hon,
fo lya ma tos épít ke zé sek.

Sok meg ha tó tör té ne tem van, drá -

mai em be ri sor som. Há nyan ér zik
ma gu kat fe les le ges nek… 

Na gyon meg kel le ne be csül nünk,
hogy ne künk va ló ban Bib li ánk van.
A Szent írás nem csak egy könyv, ha -
nem Is ten élő igé je, a friss, ro po gós
min den na pi ke nyér! 

Pécs so ká ig el ha nya golt nak tűnt.
Az eu ró pai kul tu rá lis fő vá ros cím az -
tán új len dü le tet adott, igaz, elő for -
dul, hogy ki bír ha tat lan a sok épít ke -
zés mi att. Van két fo lyónk: a Du na és
a Drá va, van al föl dünk: az Or mán ság,
ma gas he gyünk: a Me csek a Zen gő -
vel. Van nak hé vi ze ink, karszt bar -
lan gunk. A ke resz tény ség 1600 éve
je len van fo lya ma to san. Volt itt tö rök
meg szál lás, em lék cso port ja ink van -
nak a kö zép kor ból, a ba rokk ból… És
azt se fe lejt sük el, hogy 1367-ben az
el ső ma gyar egye tem itt nyi tot ta
meg ka pu it. Szó val so ká ig so rol hat -
nám a gyö nyö rű vá ros ér té ke it. Ha te -
he ti, új ból lá to gas son el Pécsre, meg -
lát ja, min den al ka lom mal új szép sé -
ge ket fog fel fe dez ni.

„Nálunk nagy a zenei élet”
Csa lád, is ko la, ta ní tás, kó rus, a gyü -
le ke zet… Bi zony egy em ber nek sok
ennyi fel adat. Cso dá lom is, hogy
Lovászné Balázs Mag dol na karnagy
asszony tö ré keny ter me té vel ho gyan
bír minden nek ele get ten ni. A va sár -
na pi is ten tisz te let után be szél get -
tünk a könyv tár szo ba csend jé ben.

– A múlt szá zad ele jé ről tu dunk itt
kó rus szer ve ző dé sek ről. Az öt ve nes
évek ben már rit káb ban szó lal tak
meg a gyü le ke zet ben; 1979-ben Ba -
li kó Zol tán az ak ko ri se géd lel készt,
Mát rai Ma ri an nát kér te meg, hogy
szer vez ze új já az ének kart. 

Én cell dö möl ki szü le té sű va gyok,
édes apám Ba lázs Bé la evan gé li kus
lel kész; ti zen két éves vol tam, ami -
kor ide köl töz tünk. 1981 óta én va -
gyok az ének kar ve ze tő je, köz ben
volt egy hat éves idő szak, mi kor Los
An ge les ben él tem a csa lá dom mal.
Ter mé sze te sen ott is volt ének ka -
rom, a ma gya rok Ko dály kó ru sát ve -
zet tem. 93-ban jöt tünk vissza, s az -
óta fo lya ma to san irá nyí tom ezt a lel -
kes, har min cas-negy ve nes lét szá mú
kis kö zös sé get.

A har minc éves ju bi le u mi kon cert
előtt tör tént egy tra gé dia: a leg jobb
basszu sun kat, aki szó lis ta is volt,
Fej ér Gá bort mo tor bal eset ér te. Ki -
csit meg ren dült a fér fi kar sta bi li tá sa,
so kan el ma rad tak, nél kü le nem éne -
kel nek to vább… 

Na gyon jó ve zet ni egy ke resz tény
kö zös sé get. Van egy ti zen ki lenc éves
egye te mis tánk, és van nak idő seb -
bek, het ven év fe let ti ek is, kö zöt tük
Győr ffy Ist ván, aki ze ne szer ző, az it -
te ni ze nei élet nek egyik ki vá ló szak -
em be re; de van olyan is, aki nem is -
me ri a kot tát. De lel ke sek, csu pa
szív em be rek. Ün ne pi hang ver se -
nyünk, bát ran ál lít ha tom, fáj dal ma -
san szép volt, a Men dels sohn-mű
utol só té te lét le hagy tuk, és a friss
gyász kap csán meg em lé kez tünk
mind azok ról, akik el huny tak.

Ná lunk nagy a ze nei élet. Jól is mer -
jük egy mást, erős a ka to li kus kó rus, két
re for má tus gyü le ke zet nek is van kó -
ru sa, ki vá ló a bap tis ta ének kar. És
na gyon jó a kap cso lat kö zöt tünk: több
mint tíz éve min den má so dik esz ten -
dő ben öku me ni kus ta lál ko zót tar -
tunk. Na gyon bol dog va gyok, hogy
evan gé li kus nak szü let tem. Jo hann Se -
bas ti an Bach a mi nagy ze ne szer zőnk.
Olyan kin cse ink, is te nes éne ke ink
van nak, ami lye nek ta lán sen ki más nak. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Pécs – Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sa
Lá to ga tó ban a Me csek al ján

A négy tor nyú Szent Pé ter-ba zi li ka a város leg im po zán sabb épü lete

A majolikás Zsolnay-kút
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Izsák szü le té se

21Az után meg lá to gat ta az Úr Sá rát, aho -
gyan meg mond ta, és úgy cse le ke dett az

Úr Sá rá val, ahogy meg ígér te. 2Sá ra te her be
esett, és fi út szült Áb ra hám nak öreg ko rá ra, ab -
ban az idő ben, ame lyet meg ígért ne ki Is ten.
3Áb ra hám Izsák nak ne vez te el új szü lött fi át, akit
Sá ra szült ne ki. 4Az után kö rül me tél te Áb ra hám
a fi át, Izsá kot nyolc na pos ko rá ban, aho gyan
meg pa ran csol ta ne ki Is ten. 5Áb ra hám száz esz -
ten dős volt, ami kor fia, Izsák meg szü le tett. 6Ak -
kor ezt mond ta Sá ra: Ne vet sé ges sé tett en gem
az Is ten, ki ne vet min den ki, aki csak hall ja. 7Ezt
is mond ta: Ki jó sol ta vol na meg Áb ra hám nak,
hogy fog még Sá ra fi a kat szop tat ni? Mert fi út
szül tem öreg ko rá ra. 8Ami kor a gyer mek na -
gyobb lett, el vá lasz tot ták. Áb ra hám pe dig
nagy la ko mát ké szí tett azon a na pon, ame lyen
el vá lasz tot ták Izsá kot.

Há gár és Iz ma el el űzé se
9Ami kor Sá ra ne vet ni lát ta az egyip to mi Há -
gár fi át, akit Há gár Áb ra hám nak szült, 10ezt
mond ta Áb ra hám nak: Ker gesd el ezt a szol gá -
lót és a fi át, mert nem örö köl het együtt egy szol -
gá ló fia az én fi am mal, Izsák kal! 11Ez a be széd
Áb ra hám nak igen rosszulesett a fia mi att.
12De Is ten ezt mond ta Áb ra hám nak: Ne bán -
kódj a fiú és a szol gá lód mi att! Bár mit mond ne -
ked Sá ra, hall gass a sza vá ra, mert Izsá kot fog -
ják a te utó dod nak ne vez ni. 13De a szol gá ló fi -
á ból is né pet tá masz tok, mert ő is tő led szár -
ma zik.

14Áb ra hám föl kelt reg gel, fo gott egy ke -
nye ret meg egy töm lő vi zet, és oda ad ta Há gár -
nak. Föl tet te azt az asszony vál lá ra, és el küld -
te őt a gyer mek kel együtt. Így ment el, és bo -
lyon gott Be ér se ba pusz tá já ban. 15Ami kor ki fo -
gyott a víz a töm lő ből, le tet te a gyer me ket az
egyik bo kor alá, 16ma ga pe dig el ment, le ült ve -
le szem ben egy nyíl lö vés nyi tá vol ság ban, és ezt
mond ta: Ne lás sam, ami kor meg hal a gyer mek.
Ott ült ve le szem ben, és han go san sírt.

17De Is ten meg hal lot ta a fiú hang ját, Is ten an -
gya la pe dig ki ál tott a menny ből Há gár nak, és
így szólt hoz zá: Mi van ve led, Há gár? Ne félj,
mert meg hal lot ta Is ten a fiú hang ját on nan, ahol
fek szik. 18Kelj föl, vedd fel a fi út, és fogd ké zen,
mert nagy né pet tá masz tok be lő le. 19És meg -
nyi tot ta Is ten az asszony sze mét, úgy hogy
meg lá tott egy for rást. Oda ment, meg töl töt te
a töm lőt víz zel, és meg itat ta a fi út. 20Is ten pe -
dig ve le volt a fi ú val, és az fel nö ve ke dett. A
pusz tá ban la kott, és íjász lett. 21Pá rán pusz tá -
já ban la kott, any ja pe dig Egyip tom föld jé ről
szer zett ne ki fe le sé get.

Áb ra hám és Abí me lek szö vet sé ge
22Tör tént ab ban az idő ben, hogy Abí me lek és
had se reg pa rancs no ka, Pí kól azt mond ta Áb ra -
hám nak: Is ten van ve led min den ben, amit
cse lek szel. 23Es küdj meg ne kem most Is ten re,
hogy nem csalsz meg sem en gem, sem a fi a mat,
sem az uno ká mat, ha nem olyan hű sé ge sen
bánsz ve lem és az zal a föld del, ahol jö ve vény
vagy, aho gyan én bán tam ve led! 24Áb ra hám így
fe lelt: Meg es kü szöm.

25De Áb ra hám szem re há nyást tett Abí me -
lek nek ami att, hogy Abí me lek szol gái erő szak -
kal el fog lal tak tő le egy ku tat. 26Abí me lek ezt
mond ta: Nem tu dom, ki tet te ezt. Te sem szól -

tál ne kem, én sem hal lot tam ró la, csak ma.
27Ak kor Áb ra hám ju ho kat meg mar há kat ho -
za tott, és Abí me lek nek ad ta. Majd szö vet sé -
get kö töt tek egy más sal. 28De Áb ra hám kü lön -
ál lí tott a nyáj ból hét bá rányt. 29Abí me lek
meg kér dez te Áb ra hám tól: Mi re va ló ez a hét
bá rány, ame lye ket kü lön ál lí tot tál? 30Ő azt fe -
lel te: Fo gadd el tő lem ezt a hét bá rányt an nak
bi zony sá gá ul, hogy én ás tam ezt a ku tat.
31Azért ne vez ték el azt a he lyet Be ér se bának,
mert ott tet tek es küt ők ket ten. 32Mi u tán
meg kö töt ték a szö vet sé get Be ér se bában, föl -
kelt Abí me lek és had se reg pa rancs no ka, Pí kól,
és vissza tér tek a fi lisz te u sok föld jé re. 33Áb ra -
hám pe dig ta ma risz kusz fá kat ül te tett Be ér se -
bában, és se gít sé gül hív ta ott az Úr nak, az örök -
ké va ló Is ten nek a ne vét. 34Az után még hosszú
ide ig élt jö ve vény ként Áb ra hám a fi lisz te u sok
föld jén.

Is ten pró bá ra te szi Áb ra hám hi tét

22Ezek után tör tént, hogy Is ten pró bá ra
tet te Áb ra há mot, és meg szó lí tot ta: Áb -

ra hám! Ő pe dig így fe lelt: Itt va gyok. 2Is ten ezt
mond ta: Fogd a fi a dat, a te egyet le ne det,
akit sze retsz, Izsá kot, menj el Mó rij já föld jé -
re, és ál dozd fel ott égő ál do za tul az egyik he -
gyen, ame lyet majd meg mon dok ne ked! 3Áb -
ra hám föl kelt reg gel, föl nyer gel te a sza ma rát,
ma ga mel lé vet te két szol gá ját meg Izsá kot, a
fi át. Fát is ha so ga tott az ál do zat hoz. Az után
el in dult ar ra a hely re, ame lyet az Is ten mon -
dott ne ki.

4A har ma dik na pon föl emel te te kin te tét
Áb ra hám, és meg lát ta azt a he lyet messzi ről.
5Ek kor így szólt Áb ra hám a szol gá i hoz: Ma rad -
ja tok itt a sza már ral, én pe dig a fi am mal el me -
gyek oda, imád ko zunk, és utá na vissza té rünk
hoz zá tok. 6Fog ta te hát Áb ra hám az égő ál do -
zat hoz va ló fát, rá tet te a fi á ra, Izsák ra, ő ma -
ga pe dig a tü zet meg a kést vit te; így men tek
ket ten együtt. 7Egy szer csak Izsák meg szó lí tot -
ta ap ját, Áb ra há mot: Apám! Ő ezt fe lel te: Itt va -
gyok, fi am. Izsák meg kér dez te: Itt van a tűz meg
a fa, de hol van a bá rány az ál do zat hoz? 8Áb -
ra hám azt mond ta: Is ten majd gon dos ko dik bá -
rány ról az ál do zat hoz, fi am. Így men tek to vább
ket ten együtt.

9Ami kor el ju tot tak ar ra a hely re, ame lyet Is -
ten mon dott ne ki, ol tárt épí tett ott Áb ra hám,
el ren dez te raj ta a fa da ra bo kat, meg kö töz te a fi -
át, Izsá kot, és föl tet te az ol tár ra a fa da ra bok te -
te jé re. 10De amint ki nyúj tot ta Áb ra hám a ke -
zét, és meg fog ta a kést, hogy le vág ja a fi át, 11ki -
ál tott ne ki az Úr an gya la az ég ből: Áb ra hám!
Áb ra hám! Ő így fe lelt: Itt va gyok. 12Az an gyal
így szólt: Ne nyújtsd ki ke ze det a fi ú ra, és ne
bántsd őt, mert most már tu dom, hogy is ten -
fé lő vagy, és nem ta gad tad meg tő lem a fi a dat,
a te egyet le ne det.

13Ak kor föl emel te Áb ra hám a te kin te tét, és
meg lát ta, hogy ott van egy kos, szar vá nál fog -
va fönn akad va a bo zót ban. Oda ment Áb ra hám,
fog ta a kost, és azt ál doz ta föl égő ál do za tul a
fia he lyett. 14Az után így ne vez te el Áb ra hám azt
a he lyet: Az Úr gon dos ko dik. Ma ezt mond ják:
Az Úr he gyén a gond vi se lés.

15Az Úr an gya la má sod szor is ki ál tott Áb ra -
hám nak az ég ből, 16és ezt mond ta: Ma gam ra
es kü szöm, így szól az Úr, hogy mi vel így tet tél,
és nem ta gad tad meg tő lem a fi a dat, a te

egyet le ne det, 17azért gaz da gon meg ál da lak, és
úgy meg sza po rí tom utó da i dat, hogy annyi an
lesz nek, mint az égen a csil lag, vagy mint a ho -
mok sze mek a ten ger par ton. A te utó dod bir -
to kol ni fog ja el len sé gei ka pu ját, 18és a te utó -
dod ál tal nyer ál dást a föld min den né pe,
mert hall gat tál sza vam ra.

19Ez után Áb ra hám vissza tért szol gá i hoz,
el in dul tak, és együtt el men tek Be ér se bába. Áb -
ra hám to vább ra is Be ér se bában la kott.

Ná hór utó dai
20Ezek után hí rül ad ták Áb ra hám nak: Mil ká is
szült fi ú kat öcséd nek, Ná hór nak: 21Úcot, az el -
ső szü lött jét, Búzt, an nak öccsét és Ke mú élt,
Arám aty ját, 22to váb bá Ke sze det, Ha zót és Pil -
dást, Jid lá fot és Be tú élt. 23Be tú él nem zet te Re -
be kát. Ezt a nyol cat szül te Mil ká Ná hór nak, Áb -
ra hám öccsé nek. 24Má sod ran gú fe le sé ge, aki -
nek Re ú má volt a ne ve, szin tén szült ne ki: Te -
ba hot, Ga ha mot, Ta hast és Ma akát.

Sá ra ha lá la és te me té se

23Sá ra száz hu szon hét évig élt, ennyi volt
Sá ra élet ko ra. 2Ami kor meg halt Sá ra Kir -

jat-Ar bá ban, az az a Ká na án föld jén lé vő Heb -
rón ban, Áb ra hám be ment Sá rá hoz, hogy meg -
gyá szol ja és el si ras sa őt. 3Majd föl kelt Áb ra hám
a ha lott ja mel lől, és így szólt a het ti ták hoz: 4Jö -
ve vény és ide gen va gyok köz te tek. Ad ja tok ne -
kem sír hely nek va ló bir to kot ná la tok, hogy oda
te met hes sem ha lot ta mat. 5A het ti ták ezt fe lel -
ték Áb ra hám nak: 6Hall gass meg ben nün ket,
urunk! Is ten től va ló fe je de lem vagy te kö zöt -
tünk. A leg szebb sír he lyün kön te mesd el ha -
lot ta dat! Sen ki sem aka dá lyoz meg kö zü lünk,
hogy az ő sír he lyé re te mesd ha lot ta dat. 7Ek kor
föl kelt Áb ra hám, meg ha jolt a föld tu laj do no -
sai, a het ti ták előtt, 8és így szólt hoz zá juk: Ha
iga zán azt akar já tok, hogy el te mes sem ha lot -
ta mat, hall gas sa tok meg en gem, és bír já tok rá
Ef rónt, Có har fi át, 9hogy ad ja el ne kem a
mak pé lai bar lang ját, amely a szán tó föld je vé -
gén van! Tel jes áron ad ja el, hogy le gyen sír hely -
nek va ló bir to kom köz te tek!

10Ef rón is ott ült a het ti ták kö zött. Ez a het -
ti ta Ef rón így szólt Áb ra hám hoz a het ti ták nak
és mind azok nak a fü le hal la tá ra, akik a vá ros
ka pu já ban össze jöt tek: 11Nem, uram! Hall -
gass meg en gem! Ne ked adom azt a szán tó föl -
det a raj ta le vő bar lang gal együtt. Né pem fi a -
i nak a sze me lát tá ra adom azt ne ked. Te mesd
csak el a ha lot ta dat! 12Áb ra hám meg ha jolt a föld
tu laj do no sai előtt, 13és így szólt Ef rón hoz a föld
tu laj do no sa i nak a fü le hal la tá ra: Hall gass még -
is rám! Meg adom a szán tó föld árát, fo gadd el
tő lem, az után oda te me tem ha lot ta mat. 14De
Ef rón így fe lelt Áb ra hám nak: 15Hall gass rám,
uram! Négy száz ezüst se kelt ér ez a föld! Mit
szá mít az kö zöt tünk? Te mesd csak el ha lot ta -
dat! 16Áb ra hám en ge dett Efrón nak, és ki mért
Áb ra hám Efrón nak annyi ezüs töt, amennyit
mon dott a het ti ták fü le hal la tá ra: négy száz se -
kel ezüs töt, a ke res ke dők ál tal hasz nált se kel
sze rint. 17Így ment át Ef rón mak pé lai szán tó -
föld je, amely Mam ré val szem ben van: a szán -
tó föld, a raj ta lé vő bar lang és min den fa a szán -
tó föld egész ha tá rá ban kö rös-kö rül 18Áb ra hám
bir to ká ba, a het ti ták nak és mind azok nak a sze -
me lát tá ra, akik a vá ros ka pu já ban össze jöt tek.
19Az után el te met te Áb ra hám a fe le sé gét, Sá rát

a mak pé lai szán tó föld bar lang já ban, Mam ré -
val, az az Hebrón nal szem ben, Ká na án föld jén.
20Így ke rült Áb ra hám bir to ká ba sír he lyül a het -
ti ták nak ez a szán tó föld je a raj ta le vő bar lang -
gal együtt.

Áb ra hám fe le sé get ho zat Izsák nak

24Áb ra hám éle me dett ko rú, öreg em ber
lett, és az Úr min den nel meg ál dot ta Áb -

ra há mot. 2Egy szer azt mond ta Áb ra hám há za
leg öre gebb szol gá já nak, aki min de nét ke zel te:
Tedd a ke ze det a csí pőm alá, 3hadd es kes se lek
meg az Úr ra, az ég és föld Is te né re, hogy fi am -
nak nem a ká na á ni ak le á nyai kö zül ho zol fe le -
sé get, akik kö zött la kom, 4ha nem el mész ha -
zám ba, a ro kon sá gom hoz, és on nan ho zol fe -
le sé get a fi am nak, Izsák nak! 5De a szol ga ezt
mond ta ne ki: Hát ha az a le ány nem akar kö vet -
ni en gem er re a föld re? Ak kor vissza vi gyem a
fi a dat ar ra a föld re, ahon nan el jöt tél? 6Áb ra hám
így vá la szolt ne ki: Őriz kedj at tól, hogy vissza -
vidd oda a fi a mat! 7Az Úr, az ég Is te ne, aki ki -
ho zott en gem atyám há zá ból és ro kon sá gom
föld jé ről, aki be szélt ve lem, és így es kü dött meg
ne kem: A te utó da id nak adom ezt a föl det! –
ő el kül di majd an gya lát előt ted, hogy on nan
hoz hass fe le sé get a fi am nak. 8Ha a le ány nem
akar kö vet ni té ged, ak kor men tes le szel a ne -
kem tett es kü alól, de a fi a mat nem vi he ted
vissza oda. 9Ek kor a szol ga oda tet te ke zét
urá nak, Áb ra hám nak a csí pő je alá, és meg es -
kü dött ne ki er re a do log ra.

10Az után ki vá lasz tott a szol ga tíz te vét urá -
nak te véi kö zül az út ra, és ma gá hoz vett urá -
tól min den fé le ér té kes dol got. El in dult, és el -
ment Aram-Na ha raj im ba, Ná hór vá ro sá ba.
11A vá ro son kí vül meg pi hen tet te a te vé ket
egy kút nál, es te fe lé, ami kor ví zért jár tak az
asszo nyok. 12Ak kor ezt mond ta: Uram, Áb ra -
hám nak, az én uram nak Is te ne! Adj ered -
ményt még ma, és mu tasd meg hű sé ge det az
én uram, Áb ra hám iránt! 13Ide ál lok a for rás
mel lé, ami kor a vá ros be li le á nyok ki jön nek vi -
zet me rí te ni. 14Le gyen úgy, hogy ha azt mon -
dom va la me lyik le ány nak: Nyújtsd ide a kor -
só dat, hadd igyam! – ő pe dig azt mond ja: Igyál,
sőt még a te vé i det is meg ita tom – ak kor őt ren -
del ted szol gád nak, Izsák nak, és eb ből tu dom
meg, hogy meg mu tat tad hű sé ge det az én
uram iránt!

15Még vé gig sem mond ta ezt, már is jött Re -
be ka, kor só val a vál lán. Ő Be tú él nak, Mil ká fi -
á nak volt a le á nya; Mil ká pe dig Áb ra hám
test vé ré nek, Ná hór nak volt a fe le sé ge. 16Na -
gyon szép le ány volt, ha ja don, aki nek még nem
volt dol ga fér fi val. Le ment a for rás hoz, meg -
töl töt te a kor só ját, és fel jött. 17Ek kor a szol ga
oda sza ladt hoz zá, és azt mond ta: Adj ne kem
egy korty vi zet a kor só ból! 18A le ány így fe lelt:
Igyál, uram! És gyor san le vet te kor só ját a ke -
zé be, és in ni adott ne ki. 19Mi u tán ele get adott
ne ki in ni, így szólt: Te vé id nek is me rí tek,
míg ele get nem isz nak. 20Si et ve be le ön töt te a
kor só vi zet a vá lyú ba, az után is mét oda sza ladt
me rí te ni a for rás hoz. Így me rí tett va la mennyi
te vé nek. 21Az em ber köz ben né mán fi gyel te,
hogy meg tud ja, sze ren csés sé tet te-e út ját az Úr,
vagy sem.

22Mi u tán a te vék már ele get it tak, elő vett a
fér fi egy fél se kel sú lyú arany füg gőt és a le ány
ke zé re va ló két kar pe re cet, tíz ara ny se kel sú -

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 szá má ban már meg je lent Mó zes
el ső köny vé nek el ső rész le te. A most
kéz ben tar tott szö veg en nek a foly -
ta tá sa. 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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lyút, 23és ezt kér dez te: Ki nek a le á nya vagy?
Mondd meg ne kem, van-e szá munk ra hely éj -
sza ká ra apád há zá nál? 24Ő azt fe lel te: Be tú él le -
á nya va gyok, Mil ká fi áé, akit ő Ná hór nak
szült. 25Azt is mond ta ne ki: Van ná lunk bő ven
szal ma is, ab rak is, meg hely is van éj sza ká ra.
26Ak kor az em ber meg ha jolt, le bo rult az Úr
előtt, 27és ezt mond ta: Ál dott az Úr, Áb ra hám -
nak, az én uram nak Is te ne, aki nem von ta meg
hű sé gét és sze re te tét uram tól! Az Úr ve zé relt
en gem ezen az úton uram test vé ré nek há zá hoz.

Áb ra hám szol gá ja Be tú él há zá ban
28A le ány pe dig el sza ladt, és el mond ta any ja há -
za né pé nek, hogy mi tör tént. 29Re be ká nak pe -
dig volt egy Lá bán ne vű báty ja. Ez a Lá bán ki -
sza ladt ah hoz az em ber hez a for rás hoz. 30Lát -
ta ugyan is a füg gőt és a hú ga ke zén le vő kar -
pe re ce ket, és hal lot ta hú gá nak, Re be ká nak a
sza va it, aki el mond ta, hogy mi ről be szélt ve le
az az em ber. Oda ment te hát ah hoz az em ber -
hez, aki még min dig ott állt a te vék mel lett a
for rás nál, 31és így szólt: Jöjj be, ál dott em be re
az Úr nak, mit állsz ide kint? Én már elő ké szí -
tet tem a há zat és a te vék he lyét is! 32Az em ber
be ment a ház ba, Lá bán meg le vet te a te vék ről
a szer szá mot, adott a te vék nek szal mát és ab -
ra kot; az után vi zet hoz tak, hogy meg mos sák a
lá bát, meg a ve le le vő em be rek lá bát is. 33Majd
en ni va lót tet tek elé je, de ő így szólt: Nem eszem,
amíg el nem mon dom a mon da ni va ló mat!
Lá bán így szólt: Be szélj!

34Ő pe dig ezt mond ta: Áb ra hám szol gá ja
va gyok. 35Az Úr igen meg ál dot ta az én ura mat,
aki meg gaz da go dott: adott ne ki ju ho kat, mar -
há kat, ezüs töt, ara nyat, szol gá kat, szol gá ló kat,
te vé ket és sza ma ra kat. 36Uram fe le sé ge, Sá ra,
öreg ko rá ban szült fi út uram nak, és ő min de -
nét a fi ú nak ad ta. 37En gem pe dig így es ke tett
meg az uram: Ne végy fi am nak fe le sé get a ká -
na á ni ak le á nyai kö zül, akik nek a föld jén la kom,
38ha nem menj el apám há zá hoz, az én nem -
zet sé gem hez, és on nan hozz fe le sé get a fi am -
nak! 39S ami kor azt mond tam uram nak: Hát -
ha az a le ány nem akar kö vet ni en gem? – 40ak -
kor így fe lelt ne kem: Az Úr, aki nek a szí ne előtt
já rok, el kül di majd an gya lát ve led, és sze ren -
csés sé te szi uta dat, hogy fe le sé get hoz hass fi -
am nak az én nem zet sé gem ből, apám há zá ból.
41Csak ak kor men te sülsz a ne kem tett es kü
alól, ha el mész az én nem zet sé gem hez. Ha
nem ad ják ne ked, ak kor is men te sülsz a ne -
kem tett es kü alól.

42Ami kor ma a for rás hoz ér tem, ezt mond -
tam: Uram, Áb ra hám nak, az én uram nak Is te -
ne! Bár csak sze ren csés sé ten néd uta mat, ame -
lyen já rok! 43Ide ál lok a for rás mel lé. Le gyen úgy,
hogy ha azt mon dom va la me lyik le ány nak, aki
ki jön vi zet me rí te ni: Adj in nom egy kis vi zet a
kor só ból, 44és az ezt fe le li ne kem: Igyál, sőt még
a te vé id nek is me rí tek! – az le gyen az a le ány,
akit az Úr az én uram fi á nak ren delt.

45Még vé gig sem mond tam ezt ma gam ban,
már is jött Re be ka, kor só val a vál lán, le ment a
for rás hoz, és me rí tett. Ezt mond tam ne ki:
Adj in nom! 46Ő gyor san le vet te a kor só ját, és
így fe lelt: Igyál, sőt még a te vé i det is meg ita tom.
It tam, és ő a te vé ket is meg itat ta. 47Az után meg -
kér dez tem tő le: Ki nek a le á nya vagy? Ő ezt
mond ta: An nak a Be tú él nak a le á nya va gyok,
akit Mil ká szült Ná hór nak. Ek kor a füg gőt az
or rá ba tet tem, a kar pe re ce ket pe dig a ke zé re.
48Az után meg ha jol tam, le bo rul tam az Úr
előtt, és ál dot tam az Urat, Áb ra hám nak, az én
uram nak Is te nét, aki a he lyes úton ve zé relt en -
gem, hogy az én uram test vé ré nek le á nyát vi -
hes sem el fe le sé gül a fi á nak. 49Most azért ha
hű ség gel és sze re tet tel akar tok bán ni uram mal,
mond já tok meg ne kem! De ha nem, azt is
mond já tok meg, mert ak kor más hol kell to vább
ke res gél nem!

Re be ka fe le sé gül megy Izsák hoz
50Lá bán és Be tú él így vá la szolt: Az Úr tól in -
dult el ez a do log, mi nem mond ha tunk ne -
ked sem rosszat, sem jót. 51Itt van Re be ka, fogd
és menj! Le gyen urad fi á nak a fe le sé ge, aho -
gyan el vé gez te az Úr. 52Ami kor Áb ra hám
szol gá ja hal lot ta eze ket a sza va kat, föld re
bo rult az Úr előtt. 53Az után a szol ga ezüst és
arany ék sze re ket meg ru há kat vett elő, és Re -
be ká nak ad ta. Drá ga aján dé ko kat adott a
báty já nak és az any já nak is. 54Majd et tek és it -
tak az em be rek kel együtt, akik ve le vol tak, és
ott töl töt ték az éj sza kát. Ami kor fel kel tek reg -
gel, így szólt: Bo csás sa tok el uram hoz! 55A le -
ány báty ja és any ja azon ban azt mond ta:
Hadd ma rad jon ve lünk a le ány még vagy tíz

na pig, az után el me het! 56De ő így fe lelt ne kik:
Ne tart sa tok vissza, hi szen az Úr sze ren -
csés sé tet te uta mat. Bo csás sa tok el, hadd
men jek uram hoz! 57Azok ezt mond ták: Hív -
juk ide a le ányt, és kér dez zük meg őt ma gát!
58Oda hív ták Re be kát, és azt kér dez ték tő le: El -
mész-e ez zel az em ber rel? Ő azt fe lel te: El me -
gyek! 59El bo csá tot ták te hát hú gu kat, Re be kát
és a daj ká ját meg Áb ra hám szol gá ját em be re -
i vel együtt. 60Meg ál dot ták Re be kát, és ezt
mond ták ne ki:

Hú gunk, le gyen utó da id szá ma ezer szer
tíz ezer!
Ve gye bir tok ba utó dod el len sé gei vá ro sát!

61Az után föl kelt Re be ka és szol gá lói, fel ül tek a
te vék re, és kö vet ték azt az em bert. A szol ga pe -
dig fog ta Re be kát, és el ment.

62Izsák ép pen meg ér ke zett a La haj rói-kút -
tól, mert a Dél vi dé ken la kott. 63Es te fe lé ki ment
Izsák imád koz ni a me ző re. Amint föl te kin tett,
lát ta, hogy te vék kö ze led nek. 64Re be ka is föl -
te kin tett, és meg lát ta Izsá kot. Ak kor le szállt a
te vé ről, 65és azt kér dez te a szol gá tól: Ki az a fér -
fi, aki szem be jön ve lünk a me zőn? A szol ga így
fe lelt: Ő az én uram! Ak kor Re be ka fáty lat vett
elő, és el ta kar ta ma gát. 66A szol ga pe dig el be -
szél te Izsák nak mind azt, amit vég zett. 67Izsák
ek kor be ve zet te Re be kát any já nak, Sá rá nak a
sát rá ba, és fe le sé gül vet te Re be kát. Izsák meg -
sze ret te őt, és meg vi gasz ta ló dott any ja ha lá -
la után.

Áb ra hám má so dik há zas sá ga

25Áb ra hám is mét meg nő sült, fe le sé gé -
nek Ke tú rá volt a ne ve. 2Ő szül te ne ki

Zim ránt, Jok sánt, Me dánt, Mid jánt, Jis bá kot és
Sú a hot. 3Jok sán nem zet te Seb át és De dánt. De -
dán fi ai let tek az assú ri ak, a le tú si ak és a le um -
mi ak. 4Mid ján fi ai pe dig: Éfá, Éfer, Ha nók, Abí -
dá és El dáá. Ezek mind Ke tú rá nak a le szár ma -
zott jai.

5Áb ra hám azon ban Izsák nak ad ta min de nét,
6a fi ak nak, aki ket má sod fe le sé gei szül tek Áb -
ra hám nak, Áb ra hám csak aján dé ko kat adott,
és még éle té ben el tá vo lí tot ta őket fia, Izsák mel -
lől ke let fe lé, egy ke le ti or szág ba.

Áb ra hám ha lá la és te me té se
7Áb ra hám élet ko ra, amit meg ért, száz het ven -
öt év volt. 8Ak kor el hunyt Áb ra hám, meg halt
ké ső vén sé gé ben, öre gen, be tel ve az élet tel, és
elő dei mel lé ke rült. 9Fi ai, Izsák és Iz ma el te met -
ték el a mak pé lai bar lang ban, Efrón nak, a
het ti ta Có har fi á nak a szán tó föld jén, Mam ré -
val szem ben, 10azon a szán tó föl dön, ame lyet
Áb ra hám a het ti ták tól vett meg. Ott te met ték
el Áb ra há mot, ahol Sá rát, a fe le sé gét. 11Áb ra -
hám ha lá la után meg ál dot ta Is ten az ő fi át, Izsá -
kot. Izsák a La haj rói-kút nál la kott.

Iz ma el nem zet sé ge
12Ez Áb ra hám fi á nak, Iz ma el nek a nem zet sé -
ge, akit az egyip to mi Há gár, Sá ra szol gá ló ja
szült Áb ra hám nak. 13Így hív ták Iz ma el fi a it ne -
vük és nem zet sé gük sze rint: Iz ma el el ső szü -
lött je volt Ne báj ót, az után kö vet ke zett Ké dár,
Ad be él és Mib szám, 14to váb bá Mis má, Dú má
és Masszá, 15Ha dad, Té má, Je túr, Ná fis és Kéd -
má. 16Ezek Iz ma el fi ai, és ez a ne vük fal va ik és
sá tor tá bo ra ik sze rint: ti zen két fe je de lem, tör -
zse ik nek meg fe le lő en. 17Iz ma el élet ko ra száz -
har minc két esz ten dő volt. Ak kor el hunyt,
meg halt, és elő dei mel lé ke rült. 18Iz ma el utó -
dai Ha víl á tól Sú rig ta nyáz tak, amely Egyip tom -
tól ke let re, Assúr fe lé van. Szem be száll tak a
test vér tör zsek kel is.

Izsák fi ai: Ézsau és Já kób
19Ez Izsák nak, Áb ra hám fi á nak a nem zet sé ge:
Áb ra hám nem zet te Izsá kot. 20Izsák negy ven -
esz ten dős volt, ami kor fe le sé gül vet te Re be kát,
az arám Be tú él le á nyát, az arám Lá bán hú gát
Pad dan-Arám ból. 21És Izsák kö nyör gött az Úr -
nak fe le sé gé ért, mi vel med dő volt. Az Úr pe -
dig en ge dett kö nyör gé sé nek, úgy hogy te her be
esett Re be ka, a fe le sé ge. 22De fi ai ve re ked tek
egy más sal a mé hé ben. Ak kor ezt mond ta Re -
be ka: Ha így van, mi nek is élek? El ment azért,
hogy meg kér dez ze az Urat. 23Az Úr pe dig ezt
mond ta ne ki:

Két nép van mé hed ben,
két nem zet vá lik ki bel sőd ből:
az egyik nem zet erő sebb lesz a má sik nál,
de a na gyob bik szol gál a ki sebb nek!

24El ér ke zett szü lé sé nek a nap ja, s íme, ik rek
vol tak a mé hé ben. 25Vi lág ra jött az el ső: vö -
rö ses volt, és min de nütt sző rös, mint a da róc.
Ezért Ézsa u nak ne vez ték el. 26Az után vi lág -

ra jött a test vé re, ke zé vel Ézsau sar ká ba ka -
pasz kod va. Ezért őt Já kób nak ne vez ték el.
Izsák hat van esz ten dős volt, ami kor ezek meg -
szü let tek.

Ézsau el ad ja el ső szü lött sé gi jo gát
27Ami kor a fi úk fel nőt tek, Ézsau a va dá szat hoz
ér tő, sza bad ban élő em ber lett, Já kób el len ben
a szo ká so kat tisz te lő sá tor la kó. 28Ezért Izsák
Ézsaut sze ret te, mert íz lett ne ki a vad, Re be ka
vi szont Já kó bot sze ret te.

29Egy szer Já kób va la mi fő ze lé ket fő zött,
ami kor Ézsau fá rad tan meg jött a me ző ről.
30Ézsau azt mond ta Já kób nak: Hadd egyem eb -
ből a vö rös étel ből, mert fá radt va gyok! Ezért
ne vez ték el őt Edóm nak. 31De Já kób azt fe lel -
te: Add ne kem ér te azon nal az el ső szü lött sé -
gi jo go dat! 32Ézsau ezt mond ta: Mind járt éhen
ha lok: mit szá mít ne kem az az el ső szü lött sé -
gi jog? 33Já kób azt fe lel te: Ak kor es küdj meg ne -
kem azon nal! Ézsau meg es kü dött ne ki, és el -
ad ta az el ső szü lött sé gi jo gát Já kób nak. 34Já kób
ek kor adott ne ki ke nye ret és len cse fő ze lé ket.
Ézsau evett, ivott, az után föl kelt és el ment.
Ennyi re sem mi be vet te Ézsau az el ső szü lött sé -
gi jo got.

Izsák és Re be ka Ger ár ban

26Egy szer éh ín ség tá madt az or szág ban,
azon az el ső éh ín sé gen kí vül, amely

Áb ra hám ide jé ben volt. Ek kor el ment Izsák
Abí me lek hez, a fi lisz te u sok ki rá lyá hoz Ger ár -
ba. 2Mert meg je lent ne ki az Úr, és ezt mond -
ta: Ne menj Egyip tom ba, ha nem ab ban az or -
szág ban lakj, ame lyet én mon dok ne ked! 3Ma -
radj jö ve vény ként eb ben az or szág ban, én pe -
dig ve led le szek, és meg ál da lak, mert ne ked és
utó da id nak adom eze ket az or szá go kat mind,
és meg tar tom azt az es küt, ame lyet apád nak,
Áb ra hám nak tet tem. 4És úgy meg sza po rí tom
utó da i dat, hogy annyi an lesz nek, mint az égen
a csil lag. A te utó da id nak adom mind eze ket az
or szá go kat, és a te utó dod ál tal nyer ál dást a föld
min den né pe, 5mert hall ga tott Áb ra hám a
sza vam ra, és meg tar tot ta mind azt, ami ket el -
ren del tem: pa ran cso la ta i mat, ren del ke zé se i met
és uta sí tá sa i mat.

6Izsák Ger ár ban te le pe dett le. 7Ami kor an -
nak a hely nek a la ko sai a fe le sé ge fe lől kér de -
zős köd tek, a hú gá nak mond ta őt. Félt be val -
la ni, hogy a fe le sé ge, hogy meg ne öl jék an nak
a hely nek a la kói Re be ka mi att, hi szen szép
asszony volt. 8Ami kor már jó ide je ott la kott,
tör tént, hogy Abí me lek, a fi lisz te u sok ki rá lya
ki te kin tett az ab la kon, és meg lát ta Izsá kot,
amint a fe le sé gé vel, Re be ká val ne vet gélt. 9Ek -
kor hí vat ta Abí me lek Izsá kot, és ezt mond ta:
Még is csak a fe le sé ged ő! Hogy mond hat tad,
hogy a hú god?! Izsák ezt fe lel te ne ki: Mert azt
gon dol tam, hogy meg fo gok hal ni mi at ta.
10Ak kor így szólt Abí me lek: Mi ért tet ted ezt
ve lünk? Könnyen meg es he tett vol na, hogy va -
la ki a nép kö zül a fe le sé ged del hál, és ak kor
bűn be ke ver tél vol na ben nün ket. 11Abí me lek
ezért meg pa ran csol ta az egész nép nek: Aki eh -
hez az em ber hez és fe le sé gé hez nyúl, ha lál lal
la kol jon!

Izsák küz del mei a ku ta kért
12Izsák ez után ve tett azon a föl dön, és száz szo -
ro sát arat ta ab ban az esz ten dő ben, úgy meg -
ál dot ta őt az Úr. 13Így gaz da go dott ez az em -
ber; foly ton-foly vást gaz da go dott, míg vé gül is
dús gaz dag gá lett. 14Volt juh nyá ja, mar ha csor -
dá ja és nagy szol ga ha da, s ezért fél té ke nyek let -
tek rá a fi lisz te u sok. 15Mind azo kat a ku ta kat,
ame lye ket ap já nak, Áb ra hám nak az ide jé ben
ap ja szol gái ás tak, be töm ték a fi lisz te u sok, és
te le szór ták föld del. 16Abí me lek ek kor így szólt
Izsák hoz: Menj el tő lünk, mert sok kal ha tal ma -
sabb let tél, mint mi! 17El is ment on nan Izsák.
Ger ár völ gyé ben ütött tá bort, és ott la kott.
18Majd is mét ki ás ta Izsák azo kat a ku ta kat, ame -
lye ket ap já nak, Áb ra hám nak az ide jé ben ás tak,
de Áb ra hám ha lá la után a fi lisz te u sok be töm -
tek; és ugyan úgy ne vez te el azo kat, aho gyan ap -
ja ne vez te őket.

19Egy szer Izsák szol gái a völgy ben ás tak, és
ott olyan ku tat ta lál tak, amely ben for rás víz volt.
20A ge rári pász to rok azon ban per le ked ni kezd -
tek Izsák pász to ra i val, és ezt mond ták: Mi enk
a víz! Ezért ne vez te el a ku tat Észek nek: mert
ci va kod tak ve le. 21Az után egy má sik ku tat ás -
tak, de ami att is per le ked tek ve le, ezért azt Szit -
ná nak ne vez te el. 22On nan is to vább vo nult, és
egy má sik ku tat ásott, amely mi att már nem
per le ked tek ve le, ezért azt Re hó bót nak ne vez -
te el, mert ezt mond ta: Most már tá gas he lyet

szer zett ne künk az Úr, és sza po rod ha tunk
ezen a föl dön. 23On nan föl ment Be ér se bába.

24Azon az éj sza kán meg je lent ne ki az Úr, és
ezt mond ta:

Én va gyok atyád nak, Áb ra hám nak Is te ne.
Ne félj, mert én ve led va gyok, meg ál da lak,
és meg so ka sí tom utó da i dat szol gá mért,
Ábra há mért!

25Ezért Izsák épí tett ott egy ol tárt, és se gít sé -
gül hív ta az Úr ne vét. Majd fel ver te ott a sát -
rát, szol gái pe dig ku tat ás tak ott.

26Majd el ment hoz zá Abí me lek Ger ár ból ba -
rát já val, Ahuz zat tal és had se reg pa rancs no ká -
val, Pí kól lal. 27Izsák ezt kér dez te tő lük: Mi ért
jöt te tek hoz zám? Hi szen ti gyű löl tök en gem,
és el űz te tek ma ga tok kö zül! 28De ők ezt fe lel -
ték: Meg kel lett lát nunk, hogy ve led van az Úr.
Ezért azt mond tuk: Le gyen es kü vel kö tött
meg ál la po dás köz tünk és köz ted! Szö vet sé get
aka runk köt ni ve led, 29hogy nem te szel rosszat
ve lünk, aho gyan mi sem bán tot tunk té ged, csak
jót tet tünk ve led, és bé ké vel bo csá tot tunk el. Hi -
szen az Úr ál dott em be re vagy te! 30Ak kor la -
ko mát ké szí tett ne kik, majd et tek és it tak.
31Ami kor reg gel föl kel tek, meg es küd tek egy -
más nak, az után el bo csá tot ta őket Izsák, és bé -
ké vel men tek el tő le.

32Még az nap meg ér kez tek Izsák szol gái, és
je len tet ték, hogy ku tat ás tak, és ezt mond ták
ne ki: Vi zet ta lál tunk! 33És el ne vez te azt Sib ának,
ezért Be ér se ba an nak a vá ros nak a ne ve még
ma is.

34Ami kor Ézsau negy ven éves volt, fe le sé gül
vet te Ju di tot, a het ti ta Be éri le á nyát és Bosz ma -
tot, a het ti ta Él ón le á nyát. 35Ezek igen meg ke -
se rí tet ték Izsák és Re be ka éle tét.

Já kób csa lás sal szer zi meg az apai ál dást

27Ami kor Izsák meg öre ge dett, és annyi ra
meg gyen gült már a sze me, hogy nem is

lá tott, be hív ta a na gyob bik fi át, Ézsaut, és így
szólt hoz zá: Fi am! Ő fe lelt ne ki: Itt va gyok.
2Izsák ezt mond ta: Lásd, én meg öre ged tem,
bár mi kor meg hal ha tok. 3Most hát fogd a fegy -
ve re i det, teg ze det és íja dat, menj ki a me ző re,
és lőj ne kem va la mi va dat! 4Az után ké szíts ne -
kem fi nom fa la to kat, aho gyan én sze re tem, és
hozd be ne kem, hogy egyem, és meg áld ja lak,
mi előtt meg ha lok!

5Re be ka azon ban hall ga tó zott, ami kor Izsák
a fi á val, Ézsau val be szélt. Amint el ment Ézsau
a me ző re, hogy va dat lő jön, és el hoz za, 6Re be -
ka ezt mond ta fi á nak, Já kób nak: Hal lot tam,
hogy apád a bá tyád dal, Ézsau val be szélt, és ezt
mond ta: 7Hozz ne kem va dat, és ké szíts fi nom
fa la to kat, hogy egyem, és meg áld ja lak az Úr szí -
ne előtt, mi előtt meg ha lok. 8Most azért, fi am,
hall gass a sza vam ra, amit most meg pa ran cso -
lok ne ked. 9Menj el a nyáj hoz, és hozz on nan
két kecs ke gi dát a ja vá ból, hadd ké szít sek ab ból
apád nak fi nom fa la to kat, aho gyan ő sze re ti.
10Az után vidd be apád nak, hogy egyék, és té -
ged áld jon meg, mi előtt meg hal! 11De Já kób ezt
mond ta any já nak, Re be ká nak: Igen, de Ézsau
bá tyám sző rös, én pe dig si ma  bő rű va gyok.
12Hát ha meg ta po gat az apám, és ak kor azt hi -
szi, hogy csú fot űzök be lő le, és ál dás he lyett át -
kot szer zek ma gam nak. 13De az any ja ezt
mond ta ne ki: En gem sújt son az az átok, fi am!
Te csak hall gass a sza vam ra, eredj, és hozd, amit
mond tam!

14El ment te hát, el hoz ta a gi dá kat, és be vit -
te any já nak. Any ja pe dig el ké szí tet te a fi nom
fa la to kat, aho gyan az ap ja sze ret te. 15Ak kor fog -
ta Re be ka na gyob bik fi á nak, Ézsa u nak a leg -
szebb ru há ját, amely ná la volt ott hon, és fel -
öl töz tet te Já kó bot, a ki seb bik fi át, 16a kecs ke -
gi dák bő ré vel pe dig be bo rí tot ta a ke zét és a si -
ma nya kát. 17Az után ke zé be ad ta fi á nak, Já kób -
nak a fi nom fa la to kat és a ke nye ret, amit ké -
szí tett.

18Ak kor Já kób be ment az ap já hoz, és így
szólt: Apám! Ő pe dig így fe lelt: Itt va gyok. Ki
vagy te, fi am? 19Já kób ezt fe lel te ap já nak: Én va -
gyok Ézsau, az el ső szü löt ted. Úgy cse le ked tem,
aho gyan mond tad ne kem. Gye re, ülj hát fel, és
egyél a vad pe cse nyé ből, az után áldj meg en gem!
20Izsák azt kér dez te a fi á tól: Hogy ta lál tál va -
dat ilyen ha mar, fi am? Ő er re így fe lelt: Mert
Is te ned, az Úr elém ve zet te. 21Ak kor Izsák ezt
mond ta Já kób nak: Gye re kö ze lebb, hadd ta po -
gas sa lak meg, fi am, hogy csak ugyan te vagy-e
az én Ézsau fi am, vagy sem? 22Já kób kö ze lebb
ment ap já hoz, Izsák hoz, aki meg ta po gat ta, és
ezt gon dol ta: A hang Já kób hang ja, de a kéz
Ézsau ke ze. 23Nem is mer te meg őt, mi vel sző -
rös volt a ke ze, mint báty já nak, Ézsa u nak a ke -
ze, ezért ál dot ta meg őt. 24De meg kér dez te: Te
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vagy az, fi am, Ézsau? Ő így fe lelt: Én va gyok.
25Ak kor ezt mond ta: Hozd ide, hadd egyem a
fi am vad pe cse nyé jé ből, hogy utá na meg áld ja -
lak té ged. Oda vit te ne ki, és meg et te. Bort is vitt
ne ki, ő pe dig meg it ta.

26Ak kor ezt mond ta ne ki az ap ja, Izsák: Gye -
re kö ze lebb, és csó kolj meg, fi am! 27Er re oda -
ment, és meg csó kol ta őt. Ami kor Izsák meg -
érez te ru há já nak az il la tát, meg ál dot ta őt, és ezt
mond ta:

Lám, fi am il la ta olyan, mint a me ző il la ta,
ame lyet meg ál dott az Úr.
28Ad jon ne ked az Is ten égi har ma tot,
zsí ros föl det, sok ga bo nát és mus tot!
29Né pek szol gál ja nak ne ked,
nem ze tek bo rul ja nak le előt ted!
Légy ura test vé re id nek,
bo rul ja nak le előt ted anyád nak fi ai!
Át ko zott lesz, aki át koz,
ál dott, aki té ged áld!

30Mi u tán el mond ta Izsák Já kób fe lett az ál dást,
Já kób ép pen csak ki jött ap já tól, Izsák tól, ami -
kor a báty ja, Ézsau is meg jött a va dá szat ból. 31Ő
is el ké szí tet te a fi nom fa la to kat, be vit te ap já -
nak, és ezt mond ta ne ki: Kelj föl, apám, egyél
a fi ad vad pe cse nyé jé ből, és az után áldj meg en -
gem! 32De az ap ja, Izsák, ezt kér dez te tő le: Ki
vagy te? Ő így fe lelt: Én va gyok az el ső szü lött
fi ad, Ézsau. 33Ek kor meg ren dült Izsák, na -
gyon-na gyon meg ren dült, és ezt kér dez te: Ki
volt ak kor az, aki va dat lőtt, be hoz ta ne kem,
meg is et tem mind, még mi előtt meg jöt tél? Én
őt meg ál dot tam, és ál dott is lesz!

Ézsau bá na ta és ha rag ja
34Ami kor meg hal lot ta Ézsau ap ja sza va it, han -
go san és igen ke ser ve sen föl ki ál tott, és azt
mond ta ap já nak: Áldj meg en gem is, apám!
35De ő ezt fe lel te: Öcséd ál nok mó don be jött,
és el vet te az ál dá so dat. 36Ézsau így fe lelt: Mél -
tán ne vez ték el Já kób nak, hi szen már má sod -
szor csa pott be en gem! El vet te az el ső szü lött -
sé gi jo go mat, most pe dig el vet te az ál dá so mat
is. Majd ezt kér dez te: Nem tar tot tál meg ne -
kem az ál dás ból va la mit? 37Izsák ezt fe lel te
Ézsa u nak: Már úr rá tet tem őt fe let ted, és
szol gá já vá tet tem va la mennyi test vé rét. Ga bo -
ná val és must tal is őt lát tam el. Mit te het nék
hát ér ted, fi am? 38Ézsau ezt mond ta ap já nak:
Csak az az egy ál dá sod volt, apám? Áldj meg
en gem is, apám! És Ézsau ke ser ves sí rás ra fa -
kadt. 39Ap ja, Izsák er re meg szó lalt, és ezt
mond ta ne ki:

Nem zsí ros föl dön lesz a la kó he lyed,
nem hull rád égi har mat.
40Fegy ve red él tet, öcsé det szol gá lod.
De ha ne ki fe szülsz, le tö röd igá ját nya kad ról!

41Ézsau azon ban bosszút for ralt Já kób el len az
ál dás mi att, ami vel meg ál dot ta őt az ap ja. Ezt
mond ta ma gá ban Ézsau: Kö ze led nek már a na -
pok, ami kor majd apá mat gyá szol juk. Ak kor
majd meg ölöm az öcsé met, Já kó bot. 42De Re -
be ká nak hí rül vit ték na gyob bik fi á nak, Ézsa -
u nak a sza va it, ezért ma gá hoz hí vat ta ki seb -
bik fi át, Já kó bot, és ezt mond ta ne ki: Bá tyád,
Ézsau bosszút for ral el le ned, és meg akar öl -
ni. 43Azért, fi am, hall gass a sza vam ra: in dulj,
me ne külj bá tyám hoz, Lá bán hoz Há rán ba!
44Ma radj ná la egy ide ig, amíg bá tyád ha rag ja
el mú lik. 45Ha majd el for dul ró lad bá tyád ha -
rag ja, és el fe lej ti, hogy mit kö vet tél el el le ne,
ak kor majd ér ted kül dök, és ha za ho zat lak on -
nan. Mi ért ve szí te né lek el mind ket tő tö ket
ugyan azon a na pon?

46Izsák nak pe dig ezt mond ta Re be ka: Meg -
utál tam az éle te met a het ti ta le á nyok mi att. Ha
Já kób is a het ti ta le á nyok kö zül vesz fe le sé get,
olyat, mint ezek, en nek az or szág nak a le á nyai
kö zül, mit ér ak kor az éle tem?

Izsák Lá bán hoz kül di Já kó bot

28Ek kor Izsák hí vat ta Já kó bot, meg ál dot -
ta, és ezt pa ran csol ta ne ki: Ne végy fe -

le sé get a ká na á ni le á nyok kö zül! 2In dulj, eredj
el Pad dan-Arám ba, anyád ap já nak, Be tú él nek
a há zá hoz, és ott végy fe le sé get anyád báty já -
nak, Lá bán nak a le á nyai kö zül! 3A min den ha -
tó Is ten pe dig áld jon meg, sza po rít son és so -
ka sít son meg té ged, hogy né pek so ka sá ga tá -
mad jon be lő led! 4Ad ja ne ked Áb ra hám ál dá -
sát, ne ked és utó da id nak ve led együtt, hogy bir -
tok ba vedd ezt az or szá got, ahol jö ve vény
vagy, ame lyet Áb ra hám nak adott az Is ten.

5Így küld te el Izsák Já kó bot, hogy Pad dan-
Arám ba men jen Lá bán hoz, az arám Be tú él fi -
á hoz, Re be ká nak, Já kób és Ézsau any já nak a
báty já hoz.

6Ézsau lát ta, hogy Izsák meg ál dot ta Já kó bot,

és el küld te Pad dan-Arám ba, hogy ott ve gyen
fe le sé get, és hogy ami kor meg ál dot ta, ezt pa -
ran csol ta ne ki: Ne végy fe le sé get a ká na á ni le -
á nyok kö zül, 7és hogy Já kób en ge del mes ke dett
ap já nak és any já nak, és el ment Pad dan-Arám -
ba. 8Lát ta te hát Ézsau, hogy ap ja, Izsák a ká -
na á ni le á nyo kat rosszak nak tart ja. 9El ment
ezért Ézsau Iz ma el hez, és fe le sé gül vet te ad di -
gi fe le sé gei mel lé Ma ha la tot, Áb ra hám fi á nak,
Iz ma el nek a le á nyát, Ne báj ót nak a hú gát.

Já kób ál ma és fo ga dal ma
10Já kób pe dig el in dult Be ér se bából, és Há rán
fe lé tar tott. 11El ért egy hely re, és ott töl töt te az
éj sza kát, mi vel a nap le ment. Fo gott egyet az
ott le vő kö vek kö zül, a fe je alá tet te, és le fe küdt
azon a he lyen. 12És ál mot lá tott: Egy lép cső állt
a föl dön, amely nek te te je az égig ért, és Is ten
an gya lai jár tak azon fel és le. 13Oda fönt pe dig
az Úr állt, és ezt mond ta: Én va gyok az Úr,
atyád nak, Áb ra hám nak Is te ne, és Izsák nak
Is te ne! Ezt a föl det, ame lyen fek szel, ne ked
adom és a te utó da id nak. 14Annyi utó dod
lesz, mint a föld po ra, ter jesz ked ni fogsz nyu -
gat ra és ke let re, észak ra és dél re, és ál ta lad nyer
ál dást, meg utó dod ál tal a föld min den nem -
zet sé ge. 15Mert én ve led va gyok, meg őriz lek té -
ged, akár ho va mégy, és vissza hoz lak er re a föld -
re. Bi zony, nem hagy lak el, amíg nem tel je sí -
tem, amit meg ígér tem ne ked.

16Ami kor Já kób föl éb redt ál má ból, ezt
mond ta: Bi zo nyá ra az Úr van ezen a he lyen, és
én nem tud tam! 17Fé le lem fog ta el, és így
szólt: Mi lyen fé lel me tes ez a hely! Nem más ez,
mint Is ten há za és a menny ka pu ja.

18Reg gel föl kelt Já kób, fog ta azt a kö vet, amely
a fe je al ja volt, föl ál lí tot ta szent osz lop ként, és
ola jat ön tött a te te jé re. 19Az után el ne vez te azt
a he lyet Bé tel nek – az előtt Lúz volt an nak a vá -
ros nak a ne ve. 20És ilyen fo ga dal mat tett Já kób:
Ha ve lem lesz Is ten, és meg őriz ezen az úton,
ame lyen most já rok, ha ad ne kem éte lül ke nye -
ret és öl tö ze tül ru hát, 21és ép ség ben vissza té -
rek apám há zá ba, ak kor az Úr lesz az én Is te -
nem. 22Ez a kő pe dig, ame lyet szent osz lop ként
ál lí tot tam föl, Is ten há za lesz, és bár mit adsz ne -
kem, a ti ze dét ne ked adom.

Já kób Lá bán há zá ban

29Já kób az után út nak in dult, és el ment a
ke le ten élő né pek föld jé re. 2És lát ta,

hogy egy kút van a me zőn, és há rom juh nyáj
he ve ré szik mel let te. Ab ból a kút ból szok ták
ugyan is itat ni a nyá ja kat. A kút szá ján egy nagy
kő volt: 3ami kor min den nyá jat össze te rel tek,
ak kor szok ták el gör dí te ni a kö vet a kút szá já -
ról, hogy meg itas sák a ju ho kat, az után vissza
szok ták ten ni a kö vet a kút szá já ra. 4Já kób meg -
szó lí tot ta őket: Ho va va lók vagy tok, ba rá ta im?
Azok ezt fe lel ték: Há rá ni ak va gyunk. 5Ak kor
meg kér dez te tő lük: Is me ri tek-e Lá bánt, Ná hór
fi át? Azt fe lel ték: Is mer jük. 6Majd ezt kér dez -
te: Jól van-e? Azok így fe lel tek: Jól. Nézd, a le -
á nya, Rá hel ép pen itt jön a ju hok kal. 7Ek kor így
szólt: Hosszú még a nap, nincs itt az ide je, hogy
be te rel jék a jó szá got. Itas sá tok meg a ju ho kat,
az után men je tek, le gel tes se tek! 8De azok ezt fe -
lel ték: Nem te het jük, amíg min den nyá jat
össze nem te rel nek, és el nem gör dí tik a kö vet
a kút szá já ról, hogy meg itat has suk a ju ho kat.

9Még be szél ge tett ve lük, ami kor meg ér ke -
zett Rá hel az ap ja ju ha i val, mert ő le gel tet te
azo kat. 10Ami kor Já kób meg lát ta Rá helt,
any ja báty já nak, Lá bán nak a le á nyát és any -
ja báty já nak, Lá bán nak a ju ha it, oda lé pett Já -
kób, el gör dí tet te a kö vet a kút szá já ról, és
meg itat ta any ja báty já nak, Lá bán nak a ju ha -
it. 11Já kób az után meg csó kol ta Rá helt, és
han gos sí rás ra fa kadt. 12Já kób el mond ta Rá -
hel nek, hogy ő ro ko na az ap já nak, mert Re -
be ká nak a fia. A le ány ek kor el sza ladt, és el -
be szél te ezt az ap já nak.

13Ami kor Lá bán meg hal lot ta a hírt Já kób ról,
hú gá nak a fi á ról, elé je fu tott, meg ölel te, meg -
csó kol ta, és be ve zet te a há zá ba. Ő pe dig be szá -
molt min den ről Lá bán nak. 14Lá bán ezt mond -
ta ne ki: Bi zony, az én cson tom és hú som vagy
te! Já kób az tán ott la kott ná la egy hó na pig.

15Ak kor Lá bán ezt mond ta Já kób nak: Ha ro -
ko nom vagy is, nem kell in gyen szol gál nod ne -
kem. Mondd meg ne kem: mi le gyen a bé red?
16Volt pe dig Lá bán nak két le á nya: a na gyob bik -
nak a ne ve Lea, a ki seb bik nek a ne ve Rá hel.
17Le á nak ked ves sze mei vol tak, Rá hel azon ban
szép ter me tű és szép ar cú volt. 18Já kób Rá helt
sze ret te meg, ezért ezt mond ta: Szol gá lok ne -
ked hét esz ten de ig a ki seb bik le á nyo dért, Rá -
he lért. 19Lá bán azt fe lel te: Jobb, ha hoz zád

adom, mint ha más em ber hez ad nám. Ma radj
ná lam! 20Így szol gált Já kób hét esz ten de ig
Rá he lért, de ez csak né hány nap nak tűnt ne ki,
annyi ra sze ret te őt.

Já kób há zas sá ga Le á val és Rá hel lel
21Utá na Já kób ezt mond ta Lá bán nak: Add
hoz zám a fe le sé ge met, mert le telt az időm.
Hadd men jek be hoz zá! 22Lá bán össze is gyűj -
töt te an nak a hely nek va la mennyi la kó ját, és la -
ko dal mat ren de zett. 23De ami kor es te lett, fog -
ta a le á nyát, Le át, és őt vit te be hoz zá. Já kób be
is ment hoz zá. 24Lá bán a szol gá ló ját, Zil pát, le -
á nyá nak, Le á nak ad ta szol gá ló ul. 25Já kób csak
reg gel vet te ész re, hogy Lea van ve le. Ak kor ezt
mond ta Lá bán nak: Mit tet tél ve lem? Hát nem
Rá he lért szol gál tam ná lad? Mi ért csap tál be en -
gem? 26Lá bán így fe lelt: Nem szo kás ná lunk
férj hez ad ni a ki seb bik le ányt a na gyob bik előtt.
27Töltsd el ezt a la ko dal mi he tet, az tán ne ked
ad juk amazt is a szol gá la to dért, ha má sik hét
esz ten de ig szol gálsz ná lam.

28Já kób úgy is tett, el töl töt te azt a he tet. Az -
után Lá bán hoz zá ad ta Rá helt, a le á nyát fe le sé -
gül. 29Lá bán a szol gá ló ját, Bil hát le á nyá nak, Rá -
hel nek ad ta szol gá ló ul. 30Já kób be ment Rá hel -
hez is, és Rá helt job ban sze ret te, mint Le át. Így
szol gált még Lá bán nál má sik hét esz ten de ig.

Já kób gyer me kei
31De az Úr lát ta Lea meg ve tett vol tát, és meg -
nyi tot ta a mé hét; Rá hel el len ben med dő ma -
radt. 32Lea te her be esett, és fi út szült. Rú ben -
nek ne vez te el, mert azt mond ta: Meg lát ta az
Úr nyo mo rú sá go mat, most már sze ret ni fog a
fér jem. 33Az után is mét te her be esett, fi út
szült, és azt mond ta: Bi zony, meg hal lot ta az Úr,
hogy mi lyen meg ve tett va gyok, azért ad ta ne -
kem ezt is. És el ne vez te őt Si me on nak. 34Majd
új ra te her be esett, fi út szült, és azt mond ta:
Most már ra gasz kod ni fog hoz zám a fér jem,
mert há rom fi út szül tem ne ki. Ezért ne vez te el
őt Lévi nek. 35Megint te her be esett, fi út szült,
és azt mond ta: Most már há lát adok az Úr nak.
Ezért ne vez te el őt Jú dá nak. Az után nem szült
egy ide ig.

30Ami kor Rá hel lát ta, hogy ő nem szül het
Já kób nak, fél té keny lett Rá hel a nő vé ré -

re, és ezt mond ta Já kób nak: Adj ne kem fi a kat,
mert ha nem, be le ha lok! 2Já kób meg ha ra gu dott
Rá hel re, és így szólt: Ta lán Is ten va gyok én, aki
meg ta gad ja tő led az anya méh gyü möl csét? 3Ő
pe dig ezt fe lel te: Itt van Bil ha, a szol gá lóm, menj
be hoz zá, és ha majd a tér de men szül, az ő ré -
vén ne kem is lesz fi am. 4Így ad ta hoz zá fe le sé -
gül Bil hát, a szol gá ló ját, Já kób pe dig be ment ah -
hoz. 5Bil ha te her be esett, és fi út szült Já kób nak.
6Ak kor ezt mond ta Rá hel: Ítélt ügyem ben Is -
ten, meg hall gat ta sza va mat, és adott ne kem fi -
út. Ezért ne vez te el őt Dán nak. 7Megint te her -
be esett Bil ha, Rá hel szol gá ló ja, és má sik fi út
szült Já kób nak. 8Rá hel ezt mond ta: Is ten volt
ve lem a küz de lem ben, ami kor a nő vé rem mel
küz döt tem, és győz tem is! Ezért ne vez te el őt
Naf tá li nak.

9Ami kor lát ta Lea, hogy egy ide je nem szül,
fog ta a szol gá ló ját, Zil pát, és fe le sé gül ad ta Já -
kób hoz. 10És Zil pa, Lea szol gá ló ja fi út szült Já -
kób nak. 11Ak kor ezt mond ta Lea: Sze ren csém
van! Ezért ne vez te el őt Gád nak. 12Zil pa, Lea
szol gá ló ja má sik fi út is szült Já kób nak. 13Ak kor
ezt mond ta Lea: Bol dog va gyok! Bi zony, bol -
dog nak mon da nak en gem a le á nyok! Ezért ne -
vez te el őt Ásér nak.

14Egy szer Rú ben bú za ara tás kor kint járt a
me zőn, mand ra gó rát ta lált, és el vit te any já nak,
Le á nak. Rá hel azt mond ta Le á nak: Adj ne kem
a fi ad mand ra gó rá já ból! 15De ő azt fe lel te ne -
ki: Nem elég ne ked, hogy el vet ted a fér je met,
még a fi am mand ra gó rá ját is el aka rod ven ni?
Rá hel azt mond ta: Ve led hál hat az éj sza ka a fi -
ad mand ra gó rá já ért! 16Ami kor es te meg jött Já -
kób a me ző ről, Lea elé je ment, és ezt mond ta:
Hoz zám gye re be, mert bér be vet te lek a fi am
mand ra gó rá ján! És Já kób ve le hált azon az éj -
sza kán. 17Is ten pe dig meg hall gat ta Le át, aki te -
her be esett, és egy ötö dik fi út szült Já kób nak.
18Ak kor ezt mond ta Lea: Meg ad ta Is ten an nak
a bé rét, hogy szol gá ló mat a fér jem hez ad tam.
Ezért ne vez te el őt Is sa kár nak. 19Megint te her -
be esett Lea, és ha tod já ra is fi út szült Já kób nak.
20És ezt mond ta Lea: Meg aján dé ko zott en gem
az Is ten egy szép aján dék kal: Most már én ve -
lem fog lak ni a fér jem, mert hat fi út szül tem ne -
ki! Ezért ne vez te el őt Ze bu lon nak. 21Az után
le ányt szült, és Di ná nak ne vez te el.

22Meg em lé ke zett Is ten Rá hel ről is, meg hall -
gat ta Is ten, és meg nyi tot ta a mé hét. 23Ő te her -

be esett, fi út szült, és ezt mond ta: El vet te Is ten
a gya lá za to mat! 24És el ne vez te Jó zsef nek, mert
ezt mond ta: Ad jon ne kem az Úr még má sik fi -
út is!

Já kób meg gaz da go dik
25Tör tént, hogy mi u tán Rá hel meg szül te Jó zse -
fet, Já kób azt mond ta Lá bán nak: Bo csáss el en -
gem, hadd men jek ha za a szü lő föl dem re!
26Add ki a fe le sé ge i met és gyer me ke i met, aki -
kért szol gál tam ne ked! Hadd men jek el, hi szen
te tu dod, hogy mennyit dol goz tam ná lad!
27Lá bán azt fe lel te ne ki: Bár csak el nyer ném jó -
in du la to dat!Meg tud tam a je lek ből, hogy te ér -
ted ál dott meg en gem az Úr. 28És hoz zá tet te:
Szabd meg a bé re det, amit sze ret nél tő lem, és
én meg adom ne ked! 29Já kób azt fe lel te ne ki: Te
tu dod, ho gyan szol gál ta lak, és mi vé lett ná lam
a jó szá god. 30Az a ke vés, amid ér ke zé sem
előtt volt, sok ra sza po ro dott, mert meg ál dott
té ged az Úr a lá bam nyo mán. De mi kor te he -
tek már va la mit a ma gam csa lád já ért is? 31Ek -
kor Lá bán azt kér dez te: Mit ad jak hát ne ked?
Já kób így fe lelt: Nem kell ad nod ne kem sem -
mit, ha meg te szed ezt az egyet: To vább le gel -
te tem és őr zöm a nyá ja dat. 32De ma vé gig já rom
egész nyá ja dat. Kü lö níts el ab ból min den
pettyest és tar kát, meg min den fe ke tét a ju hok
kö zül, és a kecs kék kö zül is a tar kát és a
pettyest: ez le gyen a bé rem. 33Az mu tat ja
meg, hogy igaz em ber va gyok-e, hogy majd
ami kor el jössz meg néz ni a bé re met, lo pott jó -
szág lesz ná lam mind az, ami nem pettyes
vagy tar ka a kecs kék kö zött, és nem fe ke te a ju -
hok kö zött. 34Lá bán ezt mond ta: Jó, le gyen úgy,
ahogy mon dod. 35És el kü lö ní tet te még azon a
na pon a csí kos lá bú és tar ka ba ko kat, min den
pettyes és tar ka kecs két, mind azt, ame lyi ken
va la mi fe hér ség volt, és min den fe ke tét a ju hok
kö zül, és a fi a i ra bíz ta. 36Majd há rom na pi já -
ró föl det ha gyott ma ga és Já kób kö zött. Já kób
pe dig to vább le gel tet te Lá bán töb bi ju ha it.

37Já kób ek kor gyen ge nyár fa-, man du la fa- és
pla tán fa vessző ket vá gott, majd fe hér csí ko kat
fa ra gott be lé jük úgy, hogy le csu pa szí tot ta a
vessző ket a fe hér ré szig, 38és oda rak ta a kecs -
ke nyáj elé a csí kos vessző ket a vá lyúk ba és ita -
tók ba, aho vá in ni járt a nyáj. Mert ak kor szok -
tak pár za ni, ami kor in ni jár tak. 39Ott pár zott
a nyáj a vesszők előtt, és ezért csí kos lá bú a kat,
pettye se ket és tar ká kat el lett a nyáj. 40Az után
kü lön vá lasz tot ta Já kób a ju ho kat, és szem be -
for dí tot ta a nyá jat Lá bán csí kos lá bú és fe ke -
te nyá já val. Így szer zett ma gá nak kü lön nyá ja -
kat, ame lye ket nem eresz tett Lá bán ju hai kö -
zé. 41Va la hány szor a nyáj fej let tebb ál la tai pá -
roz tak, oda rak ta Já kób a vessző ket a vá lyúk ba
a nyáj elé, hogy a vessző ket lát va pá roz za nak.
42De ami kor sat nya volt a nyáj, nem rak ta oda,
úgy hogy Lá bán nak ju tot tak a sat nyák, Já kób -
nak pe dig a fej let teb bek. 43Így ez az em ber egy -
re job ban gya ra po dott: lett ne ki sok nyá ja, szol -
gá ló ja, szol gá ja, te vé je és sza ma ra.

Já kób el hagy ja Lá bánt

31De Já kób meg hal lot ta Lá bán fi a i nak a
be szé dét, akik ezt mond ták: El vet te Já -

kób mind azt, ami apán ké volt, az apán ké ból
sze rez te min den gaz dag sá gát. 2Lá bán ar cán is
lát ta Já kób, hogy nem olyan hoz zá, mint az -
előtt. 3Ak kor ezt mond ta az Úr Já kób nak: Térj
vissza atyá id föld jé re, a ro ko na id hoz, én ve led
le szek! 4Üzent te hát Já kób, és ki hí vat ta ma gá -
hoz Rá helt és Le át a me ző re, a nyáj hoz, 5és ezt
mond ta ne kik: Lá tom apá tok ar cán, hogy
nem olyan hoz zám, mint az előtt, pe dig az én
atyám Is te ne volt ve lem. 6Ti tud já tok, hogy tel -
jes erőm mel szol gál tam apá to kat. 7De apá tok
be csa pott en gem, és tíz szer is meg vál toz tat -
ta a bé re met. Is ten azon ban nem en ged te, hogy
kárt okoz zon ne kem. 8Ha így szólt: A pettye -
sek lesz nek a bé red! – az egész nyáj pettye se -
ket el lett. Ha pe dig így szólt: A csí kos lá bú ak
lesz nek a bé red! – az egész nyáj csí kos lá bú -
a kat el lett. 9Így vet te el Is ten apá tok jó szá gát,
és ne kem ad ta. 10Mert a nyáj pár zá sa ide jén ál -
mom ban föl te kin tet tem, és azt lát tam, hogy a
nyáj ban pár zó ba kok csí kos lá bú ak, pettye sek
és tar ka bar kák.

11Ak kor ezt mond ta ne kem ál mom ban az Is -
ten an gya la: Já kób! Én azt fe lel tem: Itt va gyok.
12Azt mond ta: Te kints föl, és lásd meg, hogy a
nyáj ban pár zó ba kok mind csí kos lá bú ak,
pettye sek és tar ka bar kák. Mert lát tam mind -
azt, amit Lá bán tett ve led. 13Én va gyok Bé tel Is -
te ne, ahol szent osz lo pot ken tél föl, és fo ga dal -
mat tet tél ne kem. Most in dulj, menj el er ről a
föld ről, és térj vissza szü lő föl ded re!
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14Ek kor Rá hel és Lea ezt vá la szol ta ne ki:
Van-e még va la mi ré szünk vagy örök sé günk
apánk há zá ban? 15Nem szá mí tunk-e ne ki ide -
ge nek nek? Hi szen el adott ben nün ket, és a vé -
tel árat egé szen el köl töt te. 16Kü lön ben is a mi -
enk és a fi a in ké mind az a gaz dag ság, amit Is -
ten apánk tól el vett. Tégy hát min dent úgy, aho -
gyan Is ten meg mond ta ne ked!

17Ek kor Já kób föl kelt, föl tet te gyer me ke it
és fe le sé ge it a te vék re. 18El haj tot ta min den jó -
szá gát és min den szer ze mé nyét, amit szer zett
– a Pad dan-Arám ban szer zett jó szá gát és va -
gyo nát –, hogy el men jen ap já hoz, Izsák hoz Ká -
na án föld jé re. 19Ami kor Lá bán el ment a ju ha it
nyír ni, Rá hel el lop ta ap ja há zi bál vá nyát. 20Így
szed te rá Já kób az arám Lá bánt: nem mond ta
meg ne ki, hogy el akar men ni, 21ha nem el szö -
kött min de né vel. Föl ke re ke dett, és át kelt a fo -
lya mon, és Gi le ád hegy vi dé ke fe lé tar tott.

Lá bán Já kób után megy
22Lá bán csak har mad nap ér te sült ar ról, hogy
Já kób el ment. 23Ak kor ma ga mel lé vet te hoz -
zá tar to zó it, és hét na pi já ró föl dön át ül döz te,
míg utol nem ér te Gi le ád hegy vi dé kén. 24Is ten
azon ban el jött az arám Lá bán hoz ál má ban azon
az éj sza kán, és ezt mond ta ne ki: Vi gyázz, ne
mondj Já kób nak se jót, se rosszat!

25Ami kor Lá bán utol ér te, Já kób már sát rat
vert a he gyen. Lá bán is Gi le ád hegy vi dé kén vert
sát rat hoz zá tar to zó i val együtt. 26Lá bán ezt
mond ta Já kób nak: Mit tet tél?! En gem rá szed -
tél, le á nya i mat meg el haj tot tad, mint a ha di fog -
lyo kat! 27Mi ért ti tok ban szök tél el, és mi ért
szed tél rá en gem? Mi ért nem szól tál ne kem?
Ak kor öröm mel és ének szó val, dob bal és ci te -
rá val bo csá tot ta lak vol na el! 28Még azt sem en -
ged ted meg, hogy meg csó kol jam uno ká i mat és
le á nya i mat. Os to ba dol got tet tél! 29Vol na erőm
hoz zá, hogy el bán jak ve le tek, de atyá tok Is te -
ne a múlt éj jel ezt mond ta ne kem: Vi gyázz, ne
mondj Já kób nak se jót, se rosszat! 30De ha már
min den áron el akar tál men ni, mi vel na gyon kí -
ván koz tál apád há zá ba, mi ért lop tad el a há zi -
bál vá nyo mat? 31Já kób er re így fe lelt Lá bán nak:
Mert fél tem, és azt gon dol tam, hogy el ve szed
tő lem erő szak kal a le á nya i dat. 32De aki nél
meg ta lá lod a há zi is te ne det, az ne ma rad jon
élet ben. Hoz zá tar to zó ink előtt vizs gáld meg,
mi van ná lam, és vidd a ma ga dét! Já kób ugyan -
is nem tud ta, hogy Rá hel el lop ta azt. 33Be ment
te hát Lá bán Já kób sát rá ba, Lea sát rá ba és a két
szol gá ló sát rá ba, de nem ta lál ta. Az után ki jött
Lea sát rá ból, és be ment Rá hel sát rá ba. 34Rá hel
köz ben fog ta a há zi bál ványt, egy te ve nyer gé -
be tet te, és rá ült. Lá bán pe dig föl for gat ta az
egész sát rat, de nem ta lál ta. 35Rá hel ugyan is ezt
mond ta az ap já nak: Ne ha ra gud jék az én
uram, hogy nem tu dok föl kel ni előt te, mert
asszo nyok ba ja van raj tam. Ku ta tott te hát
utá na, de nem ta lál ta a há zi bál ványt.

36Ek kor Já kób ha rag ra lob bant, és per le ked -
ni kez dett Lá bán nal. Azt mond ta Já kób Lá bán -
nak: Mi a bű nöm és mi a vét kem, hogy ül dö ző -
be vet tél? 37Hi szen föl for gat tad min den hol mi -
mat! Ta lál tál-e va la mit, ami a te há zad ból va ló?
Tedd ide az én hoz zá tar to zó im és a te hoz zá tar -
to zó id elé, dönt se nek ők ket tőnk ügyé ben!
38Már húsz esz ten de je va gyok ná lad, ju ha id és
kecs ké id nem ve tél tek el, nyá jad ko sa it nem et -
tem meg. 39Amit a vad szét té pett, nem vit tem
hoz zád, ma gam té rí tet tem meg, tő lem kér ted
szá mon; meg azt is, amit el lop tak tő lem nap pal
vagy éj jel. 40Nap pal a hő ség emész tett, éj jel meg
a hi deg, sze me met ke rül te az álom. 41Ilyen
húsz esz ten dőm volt a há zad nál: ti zen négy
évig szol gál ta lak két le á nyo dért, hat évig meg ju -
ha i dért. Te pe dig tíz szer is meg vál toz tat tad a bé -
re met. 42Ha atyám Is te ne, Áb ra hám Is te ne és
Izsák fé lel me tes Is te ne ve lem nem lett vol na, ak -
kor most üres kéz zel bo csá ta nál el. Is ten azon -
ban lát ta nyo mo rú sá go mat és ke zem mun ká ját,
ezért fi gyel mez te tett té ged a múlt éj jel.

Lá bán ki bé kül Já kób bal
43Lá bán azt fe lel te Já kób nak: A le á nyok az én
le á nya im, a fi úk az én fi a im, a nyáj az én nyá -
jam, min den az enyém, amit látsz. De te het nék-e
most már bár mit is a ma gam le á nyai el len vagy
fi a ik el len, aki ket szül tek?! 44Jöjj hát, kös sünk

szö vet sé get egy más sal, az le gyen a ta nú köz tünk!
45Ek kor fo gott Já kób egy kö vet, és föl ál lí tot ta azt
szent osz lop ként. 46Majd ezt mond ta Já kób a
hoz zá tar to zó i nak: Gyűjt se tek kö ve ket! Azok kö -
ve ket szed tek, csi nál tak egy kő ra kást, és et tek
a kő ra kás nál. 47Az után el ne vez te azt Lá bán Je -
gar-Szá ha dútá nak, Já kób pe dig el ne vez te Gal-
Éd nek. 48Lá bán ugyan is ezt mond ta: Ez a kő -
ra kás a ta nú köz tünk! Ezért ne ve zik Gal-Éd nek,
49de Mic pá nak is, mert ezt mond ta: Az Úr áll -
jon őrt köz tem és kö zöt ted, ami kor mi nem lát -
juk egy mást! 50Ha le á nya im mal rosszul bánsz,
ha le á nya i mon kí vül más fe le sé ge ket is ve szel,
azt kö zü lünk ugyan sen ki nem fog ja lát ni, de Is -
ten lesz a ta nú köz tünk. 51Majd ezt mond ta Lá -
bán Já kób nak: Itt van ez a kő ra kás és a szent osz -
lop, ame lyet kö zém és te kö zéd emel tem. 52Ta -
nú ez a kő ra kás, és ta nú ez a szent osz lop, hogy
sem én nem me gyek át e kő ra kás mel lett te hoz -
zád, sem te nem jössz át e kő ra kás és e szent osz -
lop mel lett én hoz zám ár tó szán dék kal. 53Áb ra -
hám Is te ne és Ná hór Is te ne, az atyák Is te ne ítél -
jen fö löt tünk. Ak kor meg es kü dött Já kób Izsák -
nak, aty já nak fé lel me tes Is te né re, 54majd ál do -
za tot mu ta tott be Já kób a he gyen, és meg hív -
ta hoz zá tar to zó it az ál do za ti la ko má ra. És mi -
u tán et tek, a he gyen töl töt ték az éj sza kát.

Já kób kö ve te ket küld Ézsa u hoz

32Reg gel föl kelt Lá bán, meg csó kol ta uno -
ká it és le á nya it, és meg ál dot ta őket. Az -

után el ment Lá bán, és vissza tért la kó he lyé re.
2Já kób is út nak in dult. Ek kor ta lál koz tak ve -

le Is ten an gya lai. 3Ami kor Já kób meg lát ta
őket, ezt mond ta: Is ten tá bo ra ez! És el ne vez -
te azt a he lyet Ma ha na im nak.

4Az után kö ve te ket kül dött Já kób ma ga előtt
báty já hoz, Ézsa u hoz Szé ír föld jé re, Edóm me -
ze jé re, 5és ezt pa ran csol ta ne kik: Mond já tok meg
uram nak, Ézsa u nak: Ezt mond ja a te szol gád, Já -
kób: Lá bán nál vol tam jö ve vény, ott tar tóz kod -
tam mos ta ná ig. 6Sze rez tem mar há kat, sza ma -
ra kat és ju ho kat, szol gá kat és szol gá ló kat. Azért
kül dök ne ked üze ne tet, uram, hogy el nyer jem
jó in du la to dat. 7A kö ve tek ez zel tér tek vissza Já -
kób hoz: El men tünk bá tyád hoz, Ézsa u hoz: jön
is már eléd, de négy száz fér fi van ve le! 8Já kó bot
ek kor nagy fé le lem és szo ron gás fog ta el, ezért
két tá bor ra osz tot ta a ve le le vő né pet meg a ju -
ho kat, mar há kat és te vé ket. 9Mert úgy gon dol -
ta: Ha el éri Ézsau az egyik tá bort, és le vág ja azt,
leg alább a má sik tá bor meg me ne kül het.

10Já kób az után ezt mond ta: Ó, atyám nak,
Áb ra hám nak Is te ne és atyám nak, Izsák nak Is -
te ne, Uram, aki ezt mond tad ne kem: Térj
vissza ha zád ba, ro kon sá god kö zé, és jót te szek
ve led! 11Mél tat lan va gyok mind ar ra a hű ség re
és sze re tet re, ami ben szol gá dat ré sze sí tet ted.
Hi szen csak egy ván dor bot tal kel tem át itt a Jor -
dá non, most pe dig két tá bo rom is van. 12Ments
meg en gem bá tyám nak, Ézsa u nak a ke zé ből,
mert fé lek tő le, hogy ha ide jön, meg öl en gem
és az anyá kat is gyer me ke ik kel együtt. 13Hi szen
te mond tad: Sok jót te szek ve led, és utó da i dat
olyan ná te szem, mint a ten ger ho mok ja, amely
olyan sok, hogy nem le het meg szá mol ni.

14Mi u tán ott töl töt te azt az éj sza kát, aján dé -
ko kat vá lo ga tott ki báty já nak, Ézsa u nak mind -
ab ból, ami re szert tett: 15két száz kecs két, húsz
ba kot, két száz ju hot, húsz kost, 16har minc
szop ta tós te vét csi kós tul, negy ven te he net és
tíz bi kát, húsz sza már kan cát és tíz sza már cső -
dört. 17Szol gá i ra bí zott min den nyá jat kü lön-
kü lön, és ezt mond ta szol gá i nak: Kel je tek át
előt tem, de hagy ja tok tá vol sá got a nyá jak kö -
zött! 18Az el ső nek azt pa ran csol ta: Ha ta lál ko -
zik ve led a bá tyám, Ézsau, és meg kér de zi,
hogy ki nek a szol gá ja vagy, ho vá mégy, kié ez
a jó szág előt ted, 19ak kor ezt mondd: Szol gá dé,
Já kó bé, aki aján dé kul kül di uram nak, Ézsa u nak.
Ő ma ga is itt van mö göt tünk. 20Ezt pa ran csol -
ta a má so dik nak is, a har ma dik nak is, mind -
azok nak, akik a nyá jak után men tek: Így be szél -
je tek Ézsau val, ami kor ta lál koz tok ve le! 21Ezt
is mond já tok: Szol gád, Já kób itt van mö göt tünk.
Mert ezt gon dol ta: Meg en gesz te lem őt az
aján dék kal, amely előt tem megy, és csak az után
ke rü lök a szí ne elé: ta lán ak kor szí ve sen fo gad.
22Az aján dék te hát el in dult előt te, ő azon ban
a tá bor ban töl töt te azt az éj sza kát.

Já kób tu sa ko dá sa
23De föl kelt még azon az éj sza kán, fog ta két fe -
le sé gét, két szol gá ló ját és ti zen egy gyer me két,
és át kelt a Jab bók-gáz ló nál. 24Fog ta és át vit te
őket a pa ta kon, majd át vit te min de nét, ami je
volt. 25Já kób pe dig ott ma radt egye dül. Ek kor
Va la ki bi rok ra kelt ve le, egé szen haj nal ha sad -
tá ig. 26De lát ta, hogy nem bír ve le, ezért meg -
ütöt te a csí pő je for gó csont ját, úgy hogy ki fi ca -
mo dott Já kób csí pő jé nek for gó csont ja, mi -
köz ben ve le bir kó zott.

27Ak kor ezt mond ta Já kób nak: Bo csáss el,
mert haj na lo dik! Ő azt fe lel te: Nem bo csát lak
el, amíg meg nem ál dasz. 28Ek kor meg kér dez -
te tő le: Mi a ne ved? Ő így fe lelt: Já kób. 29Er re
azt mond ta: Nem Já kób lesz ez után a ne ved, ha -
nem Iz rá el, mert küz döt tél Is ten nel és em be -
rek kel, és győz tél. 30Já kób azt kér te: Mondd meg
ne kem a ne ve det! De ő így vá la szolt: Mi ért kér -
ded a ne ve met? És meg ál dot ta őt. 31Já kób Pe -
nú él nak ne vez te el azt a he lyet, és ezt mond -
ta: Bár lát tam Is tent szín ről szín re, még is élet -
ben ma rad tam.

32Már sü tött a nap, ami kor át kelt Pe nú él nál,
és sán tí tott csí pő jé re. 33Ezért nem eszik meg Iz -
rá el fi ai mind má ig a csí pő for gó csont ján le vő
inat, mert ütés ér te Já kób csí pő jé nek for gó -
csont ján az inat.

Ézsau ki bé kül Já kób bal

33Ami kor Já kób föl te kin tett, lát ta, hogy
már jön is Ézsau, és négy száz fér fi van

ve le. Ek kor szét osz tot ta a gyer me ke ket Lea,
Rá hel és a két szol gá ló mel lé. 2Elő re ál lí tot ta
a szol gá ló kat és gyer me ke i ket, mö gé jük Le át
és gyer me ke it, ezek mö gé Rá helt és Jó zse fet.
3Ő ma ga előt tük ment, és hét szer bo rult le a
föld re, amíg a báty já hoz ért. 4Ézsau elé je fu -
tott, meg ölel te, nya ká ba bo rult, meg csó kol -
ta, és sír tak. 5Ami kor Ézsau föl te kin tett, és
meg lát ta az asszo nyo kat és gyer me ke ket, azt
kér dez te: Kik ezek? Já kób így fe lelt: A gyer me -
kek, aki ket Is ten adott ke gyel mé ből a te szol -
gád nak. 6Majd oda lép tek a szol gá lók gyer me -
ke ik kel együtt, és le bo rul tak. 7Oda lé pett Lea
is gyer me ke i vel együtt, és le bo rul tak. Vé gül
oda lé pett Jó zsef és Rá hel is, és ők is le bo rul -
tak. 8Ak kor ezt mond ta Ézsau: Mi re va ló ez
az egész tá bor, amellyel ta lál koz tam? Ő ezt fe -
lel te: Ar ra, hogy el nyer jem uram jó in du la tát.
9Ézsau ezt mond ta: Van ne kem bő ven, öcsém,
le gyen a ti ed, ami a ti ed! 10De Já kób ezt
mond ta: Ne úgy, ha nem ha el nyer tem jó in du -
la to dat, fo gadd el tő lem ezt az aján dé kot! Mert
ami kor meg lát tam ar co dat, mint ha Is ten ar -
cát lát tam vol na, olyan ked ve sen fo gad tál. 11Fo -
gadd el aján dé ko mat, ame lyet ál dá som mal vit -
tek ne ked, hi szen Is ten ke gyel mes volt hoz -
zám, és van min de nem. És ad dig un szol ta őt,
amíg el nem fo gad ta.

12Ak kor Ézsau ezt mond ta: In dul junk el, men -
jünk, majd én előt ted me gyek! 13De Já kób így
fe lelt ne ki: Tud ja az én uram, hogy a gyer me -
kek gyen gék, meg szop ta tós ju hok és te he nek
van nak ve lem. Ha csak egy na pig is haj szol ják
azo kat, el hul lik az egész nyáj. 14Men jen csak az
én uram a szol gá ja előtt, én majd bal la gok las -
san az előt tem já ró jó szág és a gyer me kek já rá -
sa sze rint, amíg el ju tok az én uram hoz Szé ír be.
15Ézsau ezt mond ta: Hadd hagy jak ná lad né há -
nyat a ve lem le vő em be rek kö zül. De ő azt fe -
lel te: Mi nek az, ha el nyer tem uram jó in du la tát?
16Így kelt út ra Ézsau még az nap Szé ír fe lé.

17Já kób azon ban Szuk kót fe lé in dult, és ott
épí tett ma gá nak há zat, jó szá gá nak pe dig lom -
bok ból ár nyék ve tőt ké szí tett. Ezért hív ják azt
a he lyet Szuk kót nak. 18Így ju tott el Já kób,
Pad dan-Arám ból el in dul va, ép ség ben Si kem
vá ro sá ig, amely Ká na án föld jén van. Tá bort
ütött a vá ros sal szem ben, 19és a me ző nek azt
a ré szét, ahol sát rat vert, meg vet te Ha mór nak,
Si kem ap já nak a fi a i tól száz ke szí tá ért. 20Majd
fel ál lí tott ott egy ol tárt, és így ne vez te el: Is ten,
Iz rá el Is te ne!

Si kem és Di na

34Egy szer Di na, Lea le á nya, akit Já kób nak
szült, ki ment, hogy szét néz zen an nak a

vi dék nek a le á nyai kö zött. 2Meg lát ta őt Si kem,
a hiv vi Ha mór nak, az or szág fe je del mé nek a fia.

Ma gá hoz vi tet te, és ve le hált, erő sza kot kö vet -
ve el raj ta. 3De lel ké ből ra gasz ko dott Di ná hoz,
Já kób le á nyá hoz, mert meg sze ret te a le ányt, és
szív hez szó ló an be szélt a le ánnyal. 4Majd ezt
mond ta Si kem az ap já nak, Ha mór nak: Kérd
meg ne kem fe le sé gül ezt a le ányt! 5Já kób meg -
hal lot ta ugyan, hogy meg becs te le ní tet ték a le -
á nyát, Di nát, de mert fi ai a me zőn vol tak a jó -
szág gal, hall ga tott Já kób, amíg meg jöt tek. 6És
ki ment Ha mór, Si kem ap ja Já kób hoz, hogy be -
szél jen ve le.

7Já kób fi ai is ha za jöt tek a me ző ről. Ami kor
meg hal lot ták a dol got, fel há bo rod tak ezek a fér -
fi ak, és nagy ha rag ra lob ban tak, mi vel gya lá za -
tot kö ve tett el Si kem Iz rá elen, ami kor Já kób le -
á nyá val hált, mert nem sza bad ilyet ten ni. 8Ha -
mór azon ban így be szélt ve lük: A fi am, Si kem
lel ké ből ra gasz ko dik a le á nyo tok hoz, ad já tok
hát hoz zá fe le sé gül! 9Há za sod ja tok ve lünk
össze: ad já tok hoz zánk le á nya i to kat, és ve gyé -
tek el a mi le á nya in kat! 10Lak ja tok kö zöt tünk!
Itt az or szág előt te tek: lak ja tok, jár ja tok ben -
ne sza ba don, és te le ped je tek le! 11Si kem pe dig
ezt mond ta a le ány ap já nak és báty ja i nak: Ha
el nye rem jó in du la to to kat, meg adom, amit
csak kí ván tok tő lem. 12Kér je tek tő lem bár mek -
ko ra mát ka pénzt és aján dé kot, meg adom,
amennyit kí ván tok, csak ad já tok hoz zám fe le -
sé gül a le ányt!

13De Já kób fi ai ál nok mó don vá la szol tak Si -
kem nek és ap já nak, Ha mór nak. Azért be szél -
tek így, mert meg becs te le ní tet te Di nát, a
hú gu kat. 14Ezt mond ták ne kik: Nem te het jük
meg azt, hogy hú gun kat kö rül me té let len
em ber hez ad juk, mert az gya lá za tot hoz na
ránk. 15Csak ak kor egye zünk be le, ha olya nok
lesz tek, mint mi, és min den fér fi kö rül me tél -
ke dik ná la tok. 16Ak kor hoz zá tok ad juk le á nya -
in kat, a ti le á nya i to kat pe dig el vesszük, köz -
te tek la kunk, és egy nép pé le szünk. 17De ha
nem hall gat tok ránk, és nem me tél ked tek kö -
rül, ak kor fog juk le á nyun kat, és el me gyünk.
18Tet szett a be szé dük Ha mór nak és Si kem nek,
Ha mór fi á nak. 19Nem is ha lo gat ta az if jú a
dol got, mert ked vel te Já kób le á nyát, és ne ki
volt ap ja egész há za né pe kö zött a leg na gyobb
te kin té lye.

20Vissza ment te hát Ha mór és fia, Si kem vá -
ro suk ka pu já ba, és így szól tak a vá ros ban élő
fér fi a khoz: 21Ezek az em be rek bé ké ben akar -
nak él ni ve lünk. Hadd lak ja nak az or szág ban,
és jár ja nak ben ne sza ba don, hi szen elég tá gas
ez az or szág szá muk ra is min den fe lé. Le á nya -
i kat fe le sé gül vesszük, a mi le á nya in kat pe dig
hoz zá juk ad juk. 22De csak ak kor egyez nek be -
le ezek a fér fi ak, hogy köz tünk lak ja nak, és ve -
lük egy nép pé le gyünk, ha min den fér fi kö -
rül me tél ke dik ná lunk, aho gyan ők is kö rül
van nak me tél ve. 23Jó szá guk, va gyo nuk és
min den ál la tuk a mi enk lesz az után, csak
egyez zünk be le, hogy köz tünk lak ja nak! 24És
hall ga tott Ha mór ra meg a fi á ra, Si kem re
min den ki, aki oda jött a vá ros ka pu já ba, és kö -
rül me tél ke dett min den fér fi, aki oda jött a vá -
ros ka pu já ba.

A si ke mi vér für dő
25A har ma dik na pon azon ban, amíg ezek seb -
láz ban szen ved tek, fegy vert ra ga dott Já kób két
fia, Si me on és Lévi, Di na báty jai, rá tör tek a gya -
nút lan vá ros ra, és le gyil kol tak min den fér fit.
26Ha mórt is meg a fi át, Si ke met is kard él re
hány ták, Di nát pe dig ki hoz ták Si kem há zá ból,
és el men tek. 27Így tör tek rá Já kób fi ai a se be -
sül tek re, a vá rost pe dig ki fosz tot ták, mert
meg becs te le ní tet ték a hú gu kat. 28Ju ha i kat,
mar há i kat, sza ma ra i kat, s ami csak a vá ros ban
és a me zőn volt, el vit ték ma guk kal. 29Min den
va gyo nu kat, va la mint gyer me ke i ket és asszo -
nya i kat is mind fog lyul ej tet ték, a há za kat pe -
dig tel je sen ki fosz tot ták.

30Já kób azon ban ezt mond ta Si me on nak és
Lévi nek: Sze ren csét len ség be dön töt te tek, hisz
gyű lö le tes sé tet te tek en gem en nek az or szág -
nak a la kói, a ká na á ni ak és pe r iz zi ek előtt. Én
csak ke ve sed ma gam mal va gyok, és ha össze -
fog nak el le nem, le vág nak, és el pusz tu lok há -
zam né pé vel együtt. 31De ők azt fe lel ték: Hát
sza bad úgy bán ni a mi hú gunk kal, mint egy pa -
ráz ná val?!
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„Szent, szent, szent a Se re gek Ura, di -
cső sé ge be töl ti az egész föl det!” (Ézs 6,3)

Szent há rom ság ün ne pének he té ben az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi a vi lá got
te rem tő, meg vál tó és meg szen te lő Is -
ten imá dá sá ra hív nak. Ezt te szik a
sze rá fok han gos ki ál tás sal, mert „örök ké va ló Is ten az Úr, aki te rem tet te a föld
ha tá ra it: ki für kész he tet len az ő böl cses sé ge” (Ézs 40,28; LK). Hir des sük: „Hár -
man van nak, kik a menny ben bi zony sá got tesz nek: Atya, Ige és Szent lé lek, s e
há rom egyet len egy lé nyeg.” (GyLK 674) Jé zus nem  csak Ni ko dé must fi gyel mez -
te ti, hogy fe lül ről, te hát „újon nan kell szü let ne tek. (…) Bi zony, bi zony, mon dom
né ked, ha va la ki nem szü le tik víz től és Lé lek től, nem me het be az Is ten or szá gá -
ba.” Az új já szü le tés csak a Krisz tus ba ve tett élő hit ál tal le het sé ges; „hogy aki hisz,
an nak örök éle te le gyen őben ne” (Jn 3,7b.5.15). Az em be rek új já szü le té sén a Szent -
há rom ság mind há rom sze mé lye mun kál ko dik; s Pál is a há rom sá gos egy Is ten
böl cses sé gé nek di csé re tét zen gi: „Bi zony, tő le, ál ta la és ér te van min den: övé a
di cső ség mind örök ké.” (Róm 11,36) A pró fé ták is hir det ték: a bál vá nyok csu pán
ügyes mes ter em be rek csi nál má nyai. „De az Úr az igaz Is ten, élő Is ten, örök ké -
va ló Ki rály!” Vall juk: „Nincs hoz zád ha son ló, Uram!” (Jer 10,10.6) Sőt ta núi le -
he tünk az örök Va gyok egy szü lött Fi á ban el nyert sza ba dí tá sá nak: „Én, én va gyok
az Úr, raj tam kí vül nincs sza ba dí tó. (…) Ti vagy tok a ta nú im – így szól az Úr –
, hogy én Is ten va gyok. Ez után is csak én le szek!” (Ézs 43,11–13) Athén ben, a bál -
vá nyok kal te li vá ros ban Pál az Are o pá go szon is őt, a po gá nyok nak ed dig is me -
ret len Is tent hir det te, „aki te rem tet te a vi lá got és mind azt, ami ben ne van, aki
menny nek és föld nek Ura”. Ő „most azt hir de ti az em be rek nek, hogy min den ki
min de nütt tér jen meg”, mi előtt „igaz sá gos íté le tet mond majd az egész föld ke rek -
ség fö lött” (Ap Csel 17,24.30.31). S Pál a Szent há rom ság egy sé gé ről így ta nít: „…egy
a Lé lek, (…) egy az Úr (Jé zus), (…) egy az Is te ne és Aty ja min de nek nek; ő van min -
de nek fe lett és min de nek ál tal és min de nek ben.” (Ef 4,4–6) „Aki üd vö zül ni akar,
an nak min de nek előtt az egye te mes-ke resz tyén hi tet kell meg tar ta nia; ez pe dig:
az egy Is tent a há rom ság ban, a há rom sá got pe dig az egy ség ben tisz tel jük.” (Atha -
na si us hit val lá sa) Is ten Fia, a Mes si ás ha lá lá nak azon na li kö vet kez mé nye volt
Is ten di cső í té se s ta nús ko dás az Úr ról; mert a szem ta nú szá za dos így szólt: „Ez
az em ber va ló ban igaz volt.” (Lk 23,47) Is ten di cső í té se és is me re te csak Fia ál -
tal le het sé ges szá munk ra, ezért ké ri Jé zus: „Higgye tek ne kem, hogy én az Atyá -
ban va gyok, és az Atya én ben nem van (…). Aki en gem lát, lát ja az Atyát. (…) és
amit csak kér tek majd az én ne vem ben, meg te szem, hogy di cső ít tes sék az Atya
a Fi ú ban…” (Jn 14,11.9.13) Re for má to runk így ta nít: „A tel jes Szent há rom ság mind -
egyik sze mé lye azon van, hogy a sze gény, nyo mo rult em bert bűn ből, ha lál ból,
ör dög ha tal má ból meg iga zu lás ra, örök élet re – Is ten or szá gá ba se gít se. Mi cso -
da vi gasz ta lás ez!”– „Hi szek ben ned, Is te nem ben, (…) / Atya, Fiú és Szent lé lek!
/ Hi szem, ve led cél hoz érek, / Örök kön-örök ké élek!” (EÉ 251,1.9) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Az Evan gé li kus Élet múlt he ti, pün -
kös di szá má nak el ső ol da lán ez zel a
fur csa cím mel volt ol vas ha tó a ve zér -
cikk: A leg fon to sabb ün nep? Azt je -
len te né ez, hogy az összes töb bi ün -
nep el vesz tet te vol na a rang ját? Azok
ke vés bé fon to sak? Ta lán még a Szent -
há rom sá got is ve szé lyez tet jük? Pál
apos tol után sza ba don: sem mi kép -
pen! Ezen a fél re ér té sen sze ret nénk
most se gí te ni. 

Cím ként itt és most azt is meg -
ad hat tuk vol na: A leg fon to sabb ün -
nep, 2. rész. Nem men te ge tő zés re
van szük ség, ha nem a ke resz tény
üdv tör té ne ti ün ne pek spi ri tu á lis
rang já nak meg ér té sét cé loz zuk meg

ez zel a pár sor ral. A ko ráb bi, em lí -
tett írá sunk nak a vég ső mon da ni va -
ló ja egy sze rű en az volt, hogy a
pün kös döt az te szi fon tos sá, hogy
nem csak kül ső, úgy ne ve zett ob jek -
tív ese mé nyek, tör té né sek so ro za -
ta, ha nem a lel künk ben le ját szó dó
ese mény sor, így kell és le het át él ni,
te hát meg ta pasz tal ha tó va ló ság. A
ka rá csony és a hús vét az em ber kö -
rül tör té nő szent ese mény sor, de a
pün kösd ben nünk tör té nik, ezért a
leg fon to sabb a szá munk ra. 

En nek el le né re sze ret nénk mind -
egyik üdv tör té ne ti ün nep nek vissza -
ad ni az őt meg il le tő rang ját, hogy
érez zük a fon tos sá gu kat, nél kü löz he -
tet len sé gü ket, és így iga zít suk ma -
gun kat az ün ne pek ér té ke lé sé hez. Ha
a pün kösd a leg fon to sabb, ak kor
mi ben le het „leg” a ka rá csony és a
hús vét? 

A vá lasz egy sze rű. A ka rá csony a
leg szebb ke resz tény ün ne pünk! A
pas sió és a fel tá ma dás a leg ko mo lyabb
és leg iga zibb drá mai ün ne pünk! A
pün kösd pe dig a leg fon to sabb ün ne -
pünk a ben nünk tör té nő szent va ló -
ság (meg té rés, új já szü le tés) mi att. 

Lé nye gü ket te kint ve mind egyi -
kük meg ha tá roz za a hoz zá juk va ló vi -
szo nyu lá sun kat is.

Az em ber nek mér he tet le nül nagy
vá gya van a szép ség, az esz té ti kum
után, ta lán ezért is a leg szebb és leg -
nép sze rűbb ün nep a ka rá csony. Jé zus
Krisz tus szü le tés tör té ne té nek egye -
te mes ha tá sa már ab ban is meg mu -
tat ko zik, hogy eb ben az eset ben si -
ke rült a leg job ban el sza kad ni az ere -
de ti tar ta lom tól (vagy is Jé zus szü le -
té sé től Má té és Lu kács evan gé li u ma
sze rint), és lett be lő le ál ta lá nos ér tel -
mű ün ne pe a sze re tet nek. Nem csak
hí vők, de Is tent nem is me rők is ka -
rá csony fát ál lí ta nak, aján dé koz nak,
be le élik ma gu kat a szen ti men tá lis ka -
rá cso nyi han gu lat ba. Csil lag szó rók,
gyer tyák, lágy ze ne, ka lács- és fe nyő -
il lat, és ilyen kor min dig il len dő ki mu -
tat ni a sze re te tet is.

Per sze, az éles fény ben az ár nyé -
kok is sö té teb bek. De nem az ár nyék
a lé nye ges, ha nem mind az, ami a leg -
szeb bé te szi az ün ne pek kö zött a ka -
rá csonyt. Szép sé ge át lép te a bib li ai

ha tá ro kat, meg érin ti a szí ve ket, s
min den ki meg ha tód va hall gat ja a
Csen des éjt vagy egyéb ka rá cso nyi
éne ke ket. Ezért is igyek szünk ta pin -
tat tal fi gyel mez tet ni gyü le ke ze te in -
ket: vi gyá zat, be le ne na vi gál juk ma -
gun kat a túl zot tan is ér zel gős han gu -
lat ba, mert ak kor ar ról fe led ke zünk
meg, aki mi att és aki nek kö szön he -
tő en lett és van a ka rá csony, a leg -
szebb ün nep, csu pa esz té ti kum ze né -
ben, bet le he mes ben, de étel ben és
ital ban egy aránt. 

Leg ko mo lyabb drá mai ün ne pünk -
nek ket tős osz tá sa van. A nagy hét
drá má ja, Jé zus pas si ó ja, a szen ve dés -
tör té net és a fel tá ma dás. Fen sé ges
mél tó sá gú a nagy csü tör tök, ami kor
meg szü le tett a má so dik szent ség,
az úr va cso ra, az ol tá ri szent ség. És éj -

fél után el sza ba dult a po kol. Is -
ten Fia azon ban min dent mél -
tó ság gal vi selt, a gúnyt, az üt -
le ge ket, a ke reszt ci pe lé sét,
míg a Kál vá ri án – úton a Gol -
go ta fe lé – össze esett. Csak né -
hány asszony saj nál ta és
könnyez te meg. Ci ré nei Si -
mon sem sza bad aka ra tá ból
vit te to vább a ke resz tet a tán -
tor gó Jé zus előtt. 

Min den nagy pén tek meg -
ren dí ti a hí vő lel ket, és szent
ko moly ság gal bo rul le az Úr
Jé zus előtt, hogy volt ere je
be mu tat ni éret tünk és mi at -
tunk, bű nö sök mi att a meg vál -
tó ál do za tot. A fe ke te ol tár- és

szó szék te rí tő lát vá nya is na gyon ko -
mollyá tesz, de mind ez eszünk be jut -
tat ja az Úr Jé zus ret te ne tes út ját és
hét sza vát a ke resz ten. 

Har mad nap pe dig új ra ta nít vá nya -
i hoz for dul va ló sá go san. Is ten fel tá -
masz tot ta őt, és meg kez dő dik (vagy
ép pen foly ta tó dik) a cső döt mon dott
ta nít vá nyok fel ké szí té se a nagy
misszi ó ra. Vi lág misszi ó ra. Meg ren -
dült ség, ko moly ság, meg ha tó dott ság,
majd las san a fel sza ba dult lé lek
meg lá tá sa: fel tá madt. De még csak
erőt len fel is me rés, mert ma rad min -
den ki a zárt aj tók mö gött. Már
mond ják, hogy fel tá madt, de még
csak egy más kö zött, és még ott is új -
ra és új ra fel üti a fe jét a két ség, a ké -
tel ke dés, a hi tet len ke dés. A misszi -
ói pa rancs is olyan csa pat szá má ra
hang zik el, amely ben a két ség je len
van. A Fel tá ma dott Ga li le á ba ren de li
őket: „Ami kor meg lát ták őt, le bo rul -
tak előt te, pe dig két sé gek fog ták el
őket.” S ne kik hang zik el a misszi ói
pa rancs, hogy az egész vi lá gon hir -
det ni kell az evan gé li u mot. (Mt
28,17 kk.)

In dul nak-e? Szó sincs ró la. Majd
öt ven nap múl va tör tént egy szent
for du lat a szí vük ben, ame lyet a
Szent lé lek vég zett el. Új já szü let tek, és
még be széd ük is meg vál to zott. 

Ne künk is er re a szent bel ső és fel -
ső for du lat ra van szük sé günk. Mint
Ni ko dé mus nak, ne künk is új já kell
(fe lül ről jö vő érin tés re) szü let nünk
(Jn 3,1 kk.). S ez a bel ső tör té nés a
leg eg zisz ten ci á li sabb tör té nés az
éle tünk ben, ezért a szá munk ra a leg -
fon to sabb. Csak alá za to san vá ra -
koz ha tunk. Vá ra ko zunk, de szor gal -
ma san kér ve, ke res ve, zör get ve:
„Mert aki kér, mind kap, aki ke res,
ta lál, és a zör ge tő nek meg nyit ta tik.”
(Mt 7,8) „Ha te hát ti go nosz lé te tek -
re tud tok gyer me ke i tek nek jó aján -
dé ko kat ad ni, mennyi vel in kább ad
mennyei Atyá tok Szent lel ket azok -
nak, akik ké rik tő le?” (Lk 11,13) Ez a
leg fon to sabb!

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

Az ün ne pek rang ja
g Ri bár Já nos

Szent lé lek Is ten! Há lá val ál dunk,
hogy nem hagy tad ár ván a vi lá -
got, el jöt tél, hogy Krisz tus tit ká -
ra el ve zess, hogy égi aján dé ka id -
ban ré szel tess ben nün ket.

Kö szön jük, hogy hit re se gí tesz.
Nél kü led va ló ban nem tud nánk
Krisz tus hoz tér ni, sem ben ne
meg ma rad ni. Há lát adunk a hit
aján dé ká ért.

Kö nyör günk azo kért, akik
előtt még nem tá rult fel hi tünk
lé nye ge, a Krisz tus tit ka. A kö rü -
löt tünk élő kért imád ko zunk, akik
nem tud nak mit kez de ni a sze -
mé lyed del, akik nek a pün kös di
ün nep lé sé ből ép pen te, Szent lé -
lek Is ten ma radsz ki. Kö szön jük
az ige biz ta tá sát, hogy a Lé lek
sze le ar ra fúj, amer re akar. Így te -
kin tünk re mény ség gel sze ret te -
ink re, ba rá ta ink ra, azok ra, akik -
nek kár ho za ta re ánk sza kad, aki -
kért bá nat éget, mert még nem
is mer ték fel ha tal ma dat. Be le ka -
pasz ko dunk ab ba a bi zo nyos -
ság ba, hogy te, Is te nünk, min den
em bert üd vö zí te ni akarsz s az
igaz ság is me re té re el jut tat ni. Így
kér jük a hit aján dé kát azok nak,
akik még nél kü led ün ne pel nek
té ged!

Kö nyör günk ma gun kért is.
Oly sok szor meg fo gyat ko zik a
mi hi tünk is. Jöjj se gít sé günk re,
hogy éle tünk pró bái ne el -
fonnyasszák, ha nem ja vunk ra
vál va, erő sít sék be léd ve tett bi -
zo dal mun kat! Kö szön jük, hogy
en nek az esz ten dő nek éves igé -
jé ben kü lö nö sen is bá to rí tasz er -
re min ket. Ké rünk új ra még is:
állj mel lénk, ha nyug ta lan kod na
szí vünk, és légy tá ma szunk,
hogy szün te len tud junk ben -
ned hin ni!

Kö nyör günk idei kon fir man du -
sa in kért. Azo kért, akik az el múlt
va sár na pok ban lép tek elő ször ol -
tá rod hoz, hogy fo ga dal muk élet -
re szó ló dön tés sé for má lód jon.
Tartsd meg őket a hit ben, hogy el -
nyer hes sék az élet ko ro ná ját.

Kö szön jük, Szent lé lek Is ten,
kö zös ség te rem tő erő det. Há lát
adunk, hogy meg ért het tük, Krisz -
tus vált ság mű vé nek aján dé ka -
ként már sem mi sem vá laszt hat el
ben nün ket mennyei Atyánk sze -
re te té től. De kö szön jük ne ked
azt is, hogy ben ned az em be rek
kö zött hú zó dó vas tag vá lasz fa lak
is könnye dén le om la nak.

Ez zel a bi za lom mal kö nyör -
günk, Urunk, a vi lág né pe i ért.
Meg szé gye ní tő sze re te ted del
kény sze rítsd térd re a bé két le -
ne ket, a vi szályt szí tó kat. Szent -
lé lek Is ten, ne ked van ha tal mad
ar ra, hogy az egyet ér tést mun -
káld kö zöt tük.

Kö nyör günk, Urunk, egy sé -
gért a hí vők kö zött. Imád ko zunk
a kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar to -
zó kért. Add, hogy pél da mu ta tó
hit élet tel tud ja nak bi zony sá got
ten ni ró lad, aki nem is me red a
sze mély vá lo ga tást. Se gíts, hogy
hí ve id ezt a min den ki iránt el- és
be fo ga dó sze re te tet su gá roz zák a
vi lág ba.

Kö nyör günk, Szent lé lek Is -
ten, a be te ge kért, a szen ve dő kért.
Őrizz meg at tól ben nün ket, hogy
ma guk ra hagy juk őket pró bá ik
közt. Te, aki a ta nít vá nyok nak is
se gít sé gé re vol tál, ta níts ben -
nün ket is, hogy mi kor mit szól -
junk. Se gíts, hogy sza va ink és
egész éle tünk a ránk bí zott kö -
zös sé gek épü lé sét szol gál ják, a
bé kes sé get és az egy sé get mun -
kál ják.

Ké rünk, jöjj, és légy mind eh -
hez tá ma szunk, Szent lé lek Is -
ten! Ámen.

Nya ral jon Négy fa lu ban!
Meg is mer ked het a hét fa lu si csán gók
ven dég sze re te té vel. Meg is mer he ti a Bar -
ca ság jel leg ze tes tör té nel mi és kul tu rá lis
lé te sít mé nye it. Együtt le het er dé lyi evan -
gé li kus hit test vé re i vel. Kü lön le ges szép -
ség gel meg ál dott táj ban gyö nyör köd het
és pi hen het. Meg is mer ked het a Szé kely -
föld dé li ré szé nek hely sé ge i vel és kul tú -
rá já val (Zá gon, Cso ma kő rös, Ko vász na,
Szent An na-tó stb.).

Szál lást biz to sí tunk a Ke resz tyén Csán gó Ház 2, 3 és 4 ágyas ven dég -
szo bá i ban. Szál lás díj: 60 lej (15 EUR)/fő + reg ge li. Est ebéd ké rés re: 25 lej
(6 EUR)/fő. 3 éven alu li gyer me kek nek: 30 lej (7 EUR)/fő + reg ge li. Est -
ebéd ké rés re: 15 lej (4 EUR)/fő.

Ér dek lőd ni le het a 0040268276445-ös te le fon szá mon 8 és 13 óra kö -
zött vagy a kaj csa lasz lo@click net.ro e-mail cí men.

Vár juk je lent ke zé sét!

H I R D E T É S

Egy há zunk Női Misszi ói Szol gá la ta ez év ben is meg hir de ti az egye dül -
ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ját jú li us 18. és 25. kö zött Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban Bő vel ked je -
tek a re mény ség ben! cím mel. (Az al ka lom 18-án, va sár nap va cso rá val kez -
dő dik, és 25-én ebéd del fe je ző dik be.) Rész vé te li díj: 25 000 fo rint/fő. Tíz
év alat ti gyer me kek rész vé te li dí ja: 14 000 fo rint/fő.

Je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ció a Női Misszi ói Szol gá lat cí mén
kér he tő: B. Pin tér Már ta lel kész, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; tel.: 1/483-
2261, 20/824-2791; e-mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat nyá ri két na pos
kon fe ren ci át tart jú ni us 4-én és 5-én, pén tek dél előtt 10 órá tól szom -
bat dél után 4 órá ig Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon -
ban (Szé che nyi u. 8–12.). Té ma: A csa lád. Íze lí tő az elő adá sok ból:
A Hell in ger-fé le csa lád ál lí tás; Ti zen éve sek vi lá ga; Kom mu ni ká ció a csa -
lád ban; A csa lád ap ra ja-nagy já val tö rő dő Krisz tus; Csa lád szü le tik;
Csa lád te rá pi ás mód sze rek.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne -
mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu; Kul csár
Zsu zsan na: 20/824-2256, kul zsi@hot mail.com.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és az ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S
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b A tíz év vel ez előtt in dult ren dez -
vény so ro zat a mo dern gos pel
mű fa ján ke resz tül új len dü le tet
és színt ho zott a ma gyar egy há -
zi és ze nei élet be. A fe le ke zet kö -
zi ese mé nyek az el múlt év ti zed -
ben több mint száz ezer főt moz -
gat tak meg az egész Kár pát-me -
den cét érint ve. Az idei ren dez -
vé nyen a szer ve zők a ju bi le um -
hoz mél tó prog ram mal sze ret né -
nek szol gál ni. 

A Mar git szi ge ti At lé ti kai Cent rum te -
rü le tén jú ni us 19-én 15.30 és 22.30 kö -
zött tar tan dó prog ram a bap tis ta
fú vó sok kürt zen gé sé vel ve szi kez de -
tét, őket Pin tér Bé la és „cse me téi” kö -
ve tik, majd egy szín vo na las ma gyar
blokk ban Csisz ér Lász ló, Gyár fás
Ist ván, La ka tos Bé la, Pra zsák Lász -
ló és Pin tér Bé la fog ja „irá nyí ta ni” a
han gu la tot. Né hány dal ere jé ig szín -
pad ra lép Ka rá csony Já nos (LGT),
Sas vá ri Sán dor, Boly ki Ba lázs, Johnny
K. Pal mer és az Eu cha rist együt tes
(Gáv el test vé rek).

Elő ször lá to gat ha zánk ba Ron Ke -
noly, aki ta lán a ma is mert leg na -
gyobb ha tá sú gos pel-elő adó mű vész.
1992 óta, ami kor meg je lent a Lift Him
Up cí mű al bu ma, a mo dern gos pelt
ked ve lők mil li ói nőt tek fel ze né jén.
Ze nei kül de té sé nek cél ja, hogy olyan

lég kört te remt sen, amely ben Is ten
sze re te te meg nyil vá nul hat. A kon cer -
ten köz re mű köd nek Ron Ken oly fi -
ai is, a The Ken oly Bro thers, il let ve
a ma gyar Joy Gos pel Mu sic.

A tar tal mas na pot az auszt rál Pla -
nets ha kers zár ja majd, akik a fi a ta los,
len dü le tes stí lust kép vi se lik a mai
mo dern gosp el ze ne te rü le tén.

Dél után a lel ki fel töl tő dés ré sze le -
het a kö zös imád ság, és hall ha tunk
majd hit ről szó ló sze mé lyes meg ta -
pasz ta lá so kat is. 

Sok-sok szí nes prog ram mal vár ják
a gyer me ke ket is! A Cse me ték kon -
cert je után a gyer mek szín pa don ta -
lál koz hat nak Le ven te Pé ter rel, a to -
váb bi vi dám han gu lat ról pe dig a Si -
sa Show gon dos ko dik. Lesz nek még
kéz mű ves-fog lal ko zá sok, sport ve -
tél ke dők, arc fes tés, ug rá ló vár, élő
cso csó, meg annyi vi dám prog ram a
Pa lán ta Gyer mek misszió ve ze té sé vel. 

A Misszió Ex pó le he tő sé get ad az
ér dek lő dők nek ar ra, hogy meg is -
mer jék a ha zánk ban dol go zó misszi -
ós szer ve ze tek mun ká ját. 

(Az Ez az a nap! jú ni us 19-i ren dez -
vé nyé re ti zen négy éven alu li ak nak az
ál ló he lyek re in gye nes lesz a be lé pés,
fel nőt tek elő vé tel ben 1490, 2490 és –
kor lá to zott szám ban – 3990 fo rint el -
le né ben re giszt rál hat nak ma guk nak
ál ló-, il let ve ülő he lye ket a küz dő tér -
re, va la mint a le lá tó ra.)

d EvÉ let-in fó

A mo dern gos pel nap ja
Tíz éves ju bi le u mi Ez az a nap! a Mar git szi ge ten

b Akár há rom ezer-öt száz fo rin tot
is meg spó rol hat az, aki jú ni us 15-
ig je lent ke zik a 8. or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra. A
Szél ró zsá ig ugyan még bő más -
fél hó nap hát ra van – jú li us 14. és
18. kö zött lesz Szar va son –, de
aki él ni kí ván a ked vez mé nyek -
kel, an nak bi zony igye kez nie
kell. Hogy pon to san mit is kell
tud ni az elő ze tes je lent ke zés ről,
il let ve a hely szí ni re giszt rá ci ó ról,
ar ról Ke lé nyi Zsolt tal, a je lent -
ke zés és re giszt rá ció mun ka ág
ve ze tő jé vel be szél get tünk.

– A Szél ró zsá ra – akár csak a
töb bi or szá gos szer ve zé sű evan gé -
li kus tá bor ra, if jú sá gi kon fe ren ci á -
ra – a Cam per evan gé li kus prog ram -
szer ve zés-tá mo ga tó, re giszt rá ci ós,
nyil ván tar tá si és pénz ügyi el szá -
mo lá si rend sze ren ke resz tül le het je -
lent kez ni; cí me: www.lu ther cam -
per.hu. A rend szer mű kö dé se ta -
vasszal né mi képp meg vál to zott,
ezért elő for dul hat, hogy a ré gi fel -
hasz ná lók nak fris sí te ni ük kell a jel -
sza vu kat. Sen ki nek nem kell azon -
ban tar ta nia a rend szer től, mert
igye kez tünk min den hol a le he tő
leg ap ró lé ko sab ban és leg egy ér tel -
műb ben meg fo gal maz ni, hogy a je -
lent ke zés adott pont ján pon to san
mit is kell ten ni. Ha va la ki kö ve ti
eze ket az uta sí tá so kat, ak kor nagy
baj nem tör tén het.

A fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett
nem árt tisz táz ni, hogy a hely szí ni re -
giszt rá ció – füg get le nül at tól, hogy
elő ze te sen je lent ke zett-e a Cam pe ren
– min den ki szá má ra kö te le ző.

Az elő ze tes je lent ke zés – tör tén -
jen a jú ni us 15-ig tar tó ked vez mé nyes
idő sza kon be lül vagy kí vül – je len tős
könnyebb sé get nyújt a részt ve vők -
nek, ugyan is így a hely szí ni re giszt -
rá ció sok kal gyor sabb lesz szá muk -
ra. Rá adá sul a kü lön fé le szol gál ta tá -
so kat is – ilyen le het az ét ke zés, a fe -
dett szál lás hely, a Szél ró zsa-pó ló,
va la mint a Szél ró zsa-kü lön vo nat ra
szó ló me net jegy – csak azok nak
tud juk ga ran tál tan biz to sí ta ni, akik
leg ké sőbb jú li us 9-ig jel zik a rend sze -
ren ke resz tül, hogy részt kí ván nak
ven ni a ta lál ko zón, és ad dig be is fi -
ze tik a rész vé te li dí jat. A konk rét me -
nü ről és a szál lás he lyek ről csak a
Cam pe ren le het in for má ci ók hoz jut -
ni, az ára kat és a ked vez mé nye ket
azon ban a Szél ró zsa hon lap ján
(www.szel ro zsa tal al ko zo.hu) is meg
le het te kin te ni. Két év vel ez előtt
egyéb ként min den má so dik részt ve -
vő élt az elő ze tes je lent ke zés le he tő -
sé gé vel.

– Mi kor tól szá mít ér vé nyes nek a je -
lent ke zé sem?

– A je lent ke zés csak is a rész vé te li
díj be fi ze té sé vel és a be fi ze té si azo -
no sí tó meg adá sá val vá lik ér vé nyes -
sé! Ez azt je len ti, hogy a ked vez mé -
nyes árak igény be vé te lé hez nem elég
az, ha va la ki jú ni us 15-ig je lent ke zik
a ta lál ko zó ra a Cam pe ren ke resz tül,

ed dig az idő pon tig a rész vé te li dí jat
át is kell utal nia a Fi a ta lok Min den -
ki ért Ala pít vány bank szám lá já ra
(szá ma: 11711034-20803489), il let ve
a be fi ze té si azo no sí tó ját is rög zí te nie
kell a Cam pe ren. Ha ez nem tör té nik
meg, ak kor a tel jes árat ki kell fi zet -
nie, és hi á ba utal ja át, mond juk, jú -
ni us 20-án az ere de ti ked vez mé nyes
össze get, a kü lön bö ze tet meg kell
majd fi zet nie a hely szí nen. Ha son ló -
kép pen, ha va la ki leg ké sőbb jú li us 9-
ig nem fi ze ti be a már nem ked vez -
mé nyes árat, vagy nem rög zí ti a be -
fi ze té sét a Cam pe ren, an nak nem
fog juk a szol gál ta tá so kat meg ren del -
ni. Je lent kez ni et től füg get le nül jú li -
us 9-e után is le het – eb ben az eset -
ben azon ban már sem mi kép pen ne
utal ják át a dí jat, ha nem majd a
hely szí nen ren dez zék –, il let ve akár
elő ze tes je lent ke zés nél kül is el le het
jön ni, hi szen a be lé pő je gyek szá ma
nincs kor lá toz va. Ami na gyon fon tos:
ti zen négy év alat ti sze mély csak
nagy ko rú kí sé rő vel együtt ve het részt
a ta lál ko zón.

– Vál toz tat ha tok a je lent ke zé se -
men, ne tán vissza is von ha tom?

– Amíg a rész vé te li dí jat nem
utal ta át va la ki, ad dig sza ba don vál -
toz tat hat azon, hogy mi lyen szol gál -
ta tá so kat ren del meg. Ha már át utal -
ta a rész vé te li dí jat, de a mó do sí tás -
sal nem vál to zik a vég összeg, ak kor
ezt sza ba don meg te he ti leg ké sőbb jú -
li us 9-ig. Azon ban ha a vál toz ta tás azt
je len ti, hogy utó lag ren del még meg
va la mit, ak kor a kü lön bö ze tet a hely -
szí ni re giszt rá ci ó kor kell ren dez nie.
Amennyi ben a vál toz ta tás ar ra irá -
nyul, hogy le mond va la mi ről – pél -
dá ul va la me lyik ét ke zés ről vagy a fe -
dett szál lás hely ről –, ak kor a kü lön -

bö ze tet nem áll mó dunk ban vissza -
ad ni. A szol gál ta tást azon ban a hely -
szí nen sza ba don át ru ház hat ja va la -
ki más ra, és így vég ső so ron még sem
„ve szí ti el” azt az össze get. Ugyan így
a tel jes je lent ke zést is csak úgy le het
vesz te ség nél kül vissza von ni, ha az il -
le tő ta lál ma ga he lyett va la ki mást, aki
részt vesz a Szél ró zsán, és az ő ne vé -
re „írat ja át” a je lent ke zé sét.

– Ha nem aka rok sá to roz ni, ak kor
akár nyolc csil la gos szál lás he lyen is
álom ra hajt ha tom a fe jem…

– A rend szer ben min den egyes
szál lás hely tí pus – egy csil la gos, két -
csil la gos és így to vább – fel sze relt -
sé gét (pél dá ul für dő szo ba, té vé, tea -
kony ha, me den ce) je löl tük. Mind -
egyik szál lás hely ma xi mum tíz perc -
nyi sé tá ra van a ta lál ko zó köz pon ti
hely szí né től; a szál lá suk pon tos cí -
mét a re giszt rá ci ó nál tud hat ják majd
meg a részt ve vők. A szál lás he lyek
mi nő sí té sei egyéb ként egye di ek,
nem a ha gyo má nyos szál lo dai be so -
ro lá so kat jel zik.

– Mit tu dok ten ni azért, hogy a
hely szí ni re giszt rá ci óm zök ke nő men -
tes le gyen?

– A je lent ke zés ről min den ki kap
egy vissza iga zo ló e-mailt, amely tar -
tal maz za a meg ren delt szol gál ta tá sok
lis tá ját, va la mint a sa ját je lent ke zé si
azo no sí tó ját. (Ha va la ki több em ber
ne vé ben je lent ke zik, ak kor min den
egyes sze mély je lent ke zé sé ről kü -
lön-kü lön kap le ve let.) A rész vé te li díj
be fi ze té se kor ezt a je lent ke zé si azo -
no sí tót kell be ír ni a köz le mény ro vat -
ba. Több em ber rész vé te li dí ja egy -
szer re is be fi zet he tő, azon ban ek kor
a köz le mény ro vat ba min den egyes
je lent ke zé si azo no sí tót be kell ír ni.

Azt kér jük a je lent ke zők től, hogy
a díj ren de zé se után új ból lép je nek
be a Cam per be, és ad ják meg a be -
fi ze té si azo no sí tó ju kat – ez ban ki át -
uta lás kor a tranz ak ci ós szám, köz vet -
len ban ki be fi ze tés kor a fi ók szám
plusz ügy let szám –, az előbb em lí -
tett vissza iga zo ló e-mailt pe dig
nyom tas sák ki, és hoz zák ma guk kal
Szar vas ra. (Ha vál toz tat tak a je lent -
ke zé sü kön, ak kor a leg utol só mó do -
sí tás kor ka pott e-mail az ér vé nyes.)
Ez zel je len tő sen meg könnyít he tik
majd a re giszt rá ci ós csa pat mun ká -
ját, és ke ve seb bet kell majd sor ban
áll ni uk ah hoz, hogy meg kap ják a
prog ram fü ze tet, az ét ke zé si je gye ket
és így to vább.

Ez a bi zo nyos e-mail rá adá sul
egy ben vo nat jegy ként is szol gál majd
azok nak, akik a Szél ró zsa-vo nat tal
men nek Szar vas ra. A ter vek sze -
rint ne kik már az uta zás ide je alatt
le he tő sé gük lesz a hely szí ni re giszt -
rá ci ó ra.

g – vi tá lis –

Je lent kezz ide jé ben a Szél ró zsá ra!
Ked vez mé nyes rész vé te li dí jak jú ni us 15-ig

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let 2010. évi nyá ri kon fe ren ci á ját jú -
li us 8. és 11. kö zött ren de zi a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa -
ba, Szé che nyi u. 8–12.). A kon fe ren cia csü tör tö kön 10 órá tól va sár nap
13 órá ig tart. Té ma: „Légy bé ke kö vet!” – Meg bé ké lés, ki en gesz te lő dés, bé -
kes ség egy más sal, ön ma gunk kal.

A kon fe ren ci án ven dég szol gá la tot vál lal tak: Gáncs Pé ter püs pök, Jean-
Cla ude Ma sam bu ko Leya kon gói kül misszi ói lel kész, Or bán At ti la lel -
kész, Szir mai Zol tán nyu gal ma zott es pe res, Vá ri Krisz ti na lel kész, dr.
Fischl Vil mos lel kész.

Le he tő sé get kí ná lunk gyer me kes csa lá dok rész vé te lé re: a fel nőtt
prog ra mok kal pár hu za mo san gyer mek fog lal ko zá sok lesz nek a kül -
misszi ói if jú sá gi és gyer mek tá bor ke re té ben, ame lyet jú li us 7-én dél után -
tól 13-án dé lig tar tunk.

Je lent kez ni pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben le het a kö vet ke ző
el ér he tő sé ge ken: Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let: 1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.; Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár: 20/620-2789, mar git.szir -
mai@lu the ran.hu; B. Pin tér Már ta lel ké szi el nök: 20/824-2791, mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu. Az if jú sá gi tá bor ra Gaál Já nos if jú sá gi fe le lős nél: 20/824-
5541, gaal.janos@gmail.com.

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 15.
Rész vé te li díj fel nőt tek ré szé re 10 000 fo rint + 500 fo rint ágy ne mű -

hasz ná lat, gyer me kek nek jú li us 7-től 13-ig (a tel jes idő tar tam ra) tíz éves
kor alatt 9 000 fo rint, tíz éves kor fe lett 18 000 fo rint.

A tá mo ga tás ra szo ru ló kat bá to rít juk, hogy je lent ke zés kor je lez zék, ha
hoz zá já ru lást kér nek.

Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Dok to ri és Ha bi li tá ci ós Ta ná csa tisz te let tel meg hív ja az ér dek lő dő -
ket Ege re si Lász ló Sán dor egye te mi do cens (Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem) nyil vá nos ha bi li tá ci -
ós elő adá sá ra az egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 10-es szá mú tan ter mé be. Jú ni us 16-án, szer dán 15.15-
kor Heb rew Epi gra phy at the Be g in ning of the 21. Cent ury cí mű, an gol nyel vű, nyil vá nos ha bi li tá ci ós elő adás; 16.15-
kor Aqé dáh (Gen 22) cí mű, ma gyar nyel vű, nyil vá nos ha bi li tá ci ós elő adás. A ha bi li tá ci ós bi zott ság (HBB) tag jai: dr.
Ha us mann Jut ta pro fesszor (EHE), dr. Kő sze ghy Mik lós do cens (Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem, Bu da pest), dr.
Szent pé tery Pé ter do cens (EHE). A nyil vá nos elő adá sok kal kap cso la tos hall ga tói kér dé sek re, ész re vé te lek re a má -
so dik elő adás után van (rö vid) le he tő ség, majd a HBB dön tés ho za tal ra vissza vo nul, és dön té sét ki hir de ti.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Dok to ri és Ha bi li tá ci ós
Ta ná csa tisz te let tel meg hív ja az ér dek lő dő ket En ghy Sán dor tan szék ve -
ze tő fő is ko lai ta nár (Sá ros pa ta ki Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia) nyil -
vá nos ha bi li tá ci ós elő adá sá ra az egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz
3.) 10-es szá mú tan ter mé be. Jú ni us 17-én, csü tör tö kön 15.15-kor Die In -
nen welt und die Aus sen welt in den Psal men. Auf Spu ren von Leo Mock
cí mű, né met nyel vű, nyil vá nos ha bi li tá ci ós elő adás; 16.15-kor Zo fó ni ás
apo ka lip szi sé nek elem zé se és ér tel me zé se cí mű, ma gyar nyel vű, nyil vá -
nos ha bi li tá ci ós elő adás. A ha bi li tá ci ós bi zott ság (HHB) tag jai: dr. Ha -
us mann Jut ta pro fesszor (EHE), dr. Kő sze ghy Mik lós do cens (Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem, Bu da pest), dr. Ko rá nyi And rás do cens (EHE).
A nyil vá nos elő adá sok kal kap cso la tos hall ga tói kér dé sek re, ész re vé te lek -
re a má so dik elő adás után van (rö vid) le he tő ség, majd a HBB dön tés ho -
za tal ra vissza vo nul, és dön té sét ki hir de ti.

H I R D E T É S

Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re -
tet tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há -
zá ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S
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Az északi egyházkerületi missziói
nap egyik szer ve ző je ként a nap szá -
mom ra ki csit mást je len tett, más
hang sú lyo kat hor do zott, mint más -
nak. Pon to sab ban fo gal maz va: az
én él mé nye im meg ha tá ro zó ja fő -
ként a fel adat volt.

Ne he zen szá mol hat nék be azon él -
mé nye im ről, hogy va jon az ige hir de -

tés ben mi volt szá mom ra meg szó lí -
tó, vagy hogy a pó di um be szél ge tés
há rom meg hí vott elő adó já nak bi -
zony ság té te lei ho gyan csa pód tak le
ben nem. Ugyan is annyi hát tér mun -
ka, „ló tás-fu tás”, in téz ke dés há rul a
szer ve ző re, hogy ar ra nem na gyon
ada tik al ka lom, hogy bár me lyik prog -
ram pont ban mint egy sze rű né -

ző/hall ga tó ve gyen részt. A szer ve zés
orosz lán ré sze az együtt lét előt ti he -
tek ben zaj lik, de bő ven van le ve zé -
nyel ni és si mí ta ni va ló a fi nis ben is.
Mind ezt per sze nem ke se rű ség gel
mon dom, hi szen a szer ve ző fel ada -
ta az, hogy szer vez zen, min dig min -
den ben kép ben le gyen, s ha ne ta lán
be nem ter ve zett, vá rat lan aka dály je -
lent kez ne, azon nal in téz ked jen a
meg ol dás ér de ké ben.

Mint min dig, ter mé sze te sen most
is vol tak vá rat lan ese mé nyek, ame lye -
ket hir te len kel lett meg ol da ni. De mi -
lyen jól eső volt a só haj tás utá na: si -
ke rült! Mi lyen jól eső volt kons ta tál -
ni, hogy bár kö zel nyolc száz em ber
meg moz ga tá sa, egész na pos prog -
ram juk bölcs meg szer ve zé se nem
kis fel adat, de azért nem le he tet len!
Ugyan így jól eső – bár né ha fej csó vál -
va tör té nik – a ta nul sá gok le vo ná sa is:
megint ta nul tunk va la mit, mit kell
leg kö ze lebb más ho gyan vagy ép pen
ha son ló an ter vez ni, szer vez ni. 

Oly kor egé szen vá rat la nul adat nak

öt le tek új szol gá la ti le he tő sé gek re is.
A ke rü le ti misszi ói na pok fő leg kö -
zép ko rú a kat, idő se ket moz gat nak
meg, de ugyan ek ko ra, sőt ta lán ke -
ve sebb szer ve zés sel meg old ha tó len -
ne egy or szá gos, ki fe je zet ten if jú sá -

gi nap sok ze né vel, ha tá ro zot tan
meg té rés re hí vó, evan gé li zá ló jel -
leg gel! Is te nünk tár há za min den bi -
zonnyal ki fogy ha tat lan!

g Blat nicz ky Já nos
Dá ni el kerületi missziói lel kész

Észak felől…

Évek óta egyik szer ve ző je va gyok a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
misszi ói nap já nak. A több hó na pot
igény lő elő ké szí tő mun ka után az
adott na pon ne kem ál ta lá ban a tar -
tal mi és lo gisz ti kai iz ga lom szo kott
osz tály ré szül jut ni. A sok fon tos ap -
ró rész let ben sok szor bi zony nem igen
jut idő a nap lé nye gé nek át élé sé re. 

Most azon ban va la hogy más képp
tör tént. Pe dig bő ven lett vol na okom
a ko ráb bi rit mus nak meg fe le lő en iz -
gul ni az egyéb ként cso dá la tos kör nye -
zet ben fek vő, de inf ra struk tu rá li san
sze rény kis som lyói hely szín mi att
vagy az egyik be te get je len tő elő adónk
mi att vagy a min den le het sé ges in for -
má ci ós csa tor nán be ígért íté let idő mi -
att vagy a hét száz lel kes ven dég se reg
mi att – és ak kor a ma gam rép ce la ki,
száz test vért szám lá ló kül dött sé gé ről
még nem is be szél tem. 

Is ten tud ta, hogy ez túl sok len ne

iz ga lom ból, ezért rög tön az ele jén az
ige hir de tés ben meg szó lí tott. Azon -
nal rá jöt tem, hogy én nem szer ve -
ző je va gyok en nek a nap nak, ha nem
egyik olyan részt ve vő je, aki nek szük -
sé ge van er re a nap ra. Ki is en ged -

tem a ke zem ből az ese mé nye ket,
pon to sab ban át en ged tem Is ten ke -
zé be, és úgy volt jó min den, ahogy
volt. Az Úr össze szö vö get te a tör té -
né sek szá la it, amíg kel lett, be zár ta
az ég csa tor ná it, pa ran csolt a sze lek -

nek, és pa ran csolt ne kem is va la mit,
amit per sze rég óta tu dok: „Ne ag gód -
ja tok éle te te kért (…) a ti mennyei
Atyá tok pe dig tud ja, hogy szük sé ge -
tek van mind er re. De ke res sé tek elő -
ször az ő or szá gát és igaz sá gát, és

ezek is mind rá adá sul meg adat nak
nek tek.” (Mt 6,25.32–33)

Mert vé gül is a misszi ói nap Is ten
or szá gá nak ke re sé sé ről szól!

g Ve rasz tó Já nos
kerületi missziói lel kész

Nyugat felől…

K E R Ü L E T I  V I S S Z AT E K I N T Ő
Ha zai evan gé li kus egy há zunk két ség kí vül leg je len tő sebb éven kén ti ese mé nyei kö zé tar toz nak a misszi ói na pok, me lye ket idén Sal gó tar ján ban, Kis som lyón és Bony há don ren dez tek meg má -
jus 15-én az egy ház ke rü le tek. Az össze sen mint egy há rom ezer főt meg moz ga tó ese mény ről már ter mé sze te sen je len tet tünk meg „pár hu za mos tu dó sí tá so kat”, ám a pün kös di lap szám ter je del -
mi kor lá tai vi szony lag rö vid beszámolókra ad tak csu pán le he tő sé get. Hogy azon ban ez út tal se pusz tán egy-két to váb bi fény kép fel vé tel köz lé sé vel ele ve nít sük fel a nem kis elő ké szí tő mun kát
igény lő egész napos alkalmat, a ren dez vé nyek szer ve zé sé ért el ső sor ban fe le lős ke rü le ti misszi ói lel ké sze ket kér tük meg ar ra, hogy né hány mon dat ban ma guk is össze gez zék be nyo má sa i kat…

A misszió Is te né nek Krisz tus ban re -
ményt éb resz tő há ló já ban akad tunk
fenn csak nem ez ren Bony há don.
Ezen a kü lön le ge sen sok szí nű „szi ge -
ten”, az új at lé ti kai cent rum ban fél éve
még gép tor zók po ro sod tak – most
Is ten él te tő igé je és so kak kö zös
imá ja temp lom má szen tel te a meg -

újult csar no kot. A hang nem, a lég kör
új sze rű en ol dott és köz vet len volt. 

A ter he ket ol dó, koc ká za tos ta nít -
vá nyi élet re hí vó, a sa ját cö löp je ink
he lyett a mennyei erő re tá masz ko dó
ví zen já rás ra kap tunk biz ta tást Gáncs
Pé ter ige hir de té sé ből. Majd a há ló zat -
ku ta tó pro fesszor, dr. Cser mely Pé ter

val lott kon fir má ci ós Bib li á ja nagy -
atyai aján lá sá ról, an gya li kö rök ről, a
de presszív ter mé sze tünk el le ni harc
esé lye i ről és a hosszú tá von ter ve ző,
együtt mű kö dés re kész hí vek sze re pé -
ről a vi lág ban.

Szin te ezt pél dáz ta tar tal má ban és
for má já ban a nap to váb bi kí ná la ta.
Pél da ér té kű össz hang su gár zott a
he lyi evan gé li kus is ko la és gyü le ke zet
kö zös mun ká já ból, az egész nap ola -
jo zot tan zaj ló ven dég lá tás ból. Ta lán
elő ször fris sült fel dél ben ennyi evan -
gé li kus mél tá nyos ke res ke de lem ből
szár ma zó ká vé val ha zánk ban. A
misszi ói szer ve ze tek stand ja i nál pe -
dig tu cat nyi szol gá la ti ág mu tat ko zott
be ci gány misszi ó tól a Vá ló há ló ig.

A dél után kí ná la tá ból há rom öböl
von zot ta a leg több ér dek lő dőt: a zu -
lu föl di éb re dést át élő, itt hon új bel -
misszi ós bá zist épí tő Or bán At ti la
lel kész szol gá la ta, a he lyi gyü le ke zet
fi a tal jai és ének ka ra ál tal nagy si ker -
rel be mu ta tott Ere den dő bűn cí mű

könnyű ze nei ora tó ri um és Man ga si
Si hom bing nak, In do né zia nagy kö ve -
té nek elő adá sa, ame lyet étel és tánc -
be mu ta tó (képünkön) is kí sért. Ki csi
szór vá nyok és pa ti nás ré gi gyü le ke -
ze tek tag ja i nak, őszü lő ha lán té kú
öre gek nek és ér dek lő dő fi a ta lok nak,
va la mint a ha tal mas kék mat ra cok -

ról ma gas ba ru gasz ko dó gye re kek nek
a sze mé ben is ugyan az az öröm csil -
lo gott a nap vé gén. Mint akik fenn -
akad tak a bi za lom és re mény krisz -
tu si há ló ján. „A hit pe dig a re mélt dol -
gok ban va ló bi za lom.” (Zsid 11,1a)

g Ara di György
kerületi misszi ói lel kész

Dél felől…
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Szentháromság ünnepe. Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Róm 11,33–36; Ézs 6,1–13. Alapige: Jn 17,1–10. Énekek: 41., 250.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Szalay Tamás;
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. Iványi Miklós;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Grendorf-
Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv., orgonazenés) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv., konfirmáció) Aradi György; 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. Harmati Béla;
de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza
Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (búcsú-istentisztelet) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; 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. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kósa László;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út
146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (gyülekezeti nap); Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Hulej Enikő; 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. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. Zászkaliczky Pál.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Nóg rád me gyei Szan da vár al ját
Szan da köz ség fe lé el hagy va táb la jel -
zi a vár ba ve ze tő gya log utat. A kék
jel zé sen ha lad va 2,4 ki lo mé te res sé -
ta várt ránk. A táj vál to za tos, az er -
dős és li ge tes ré sze ket tisz tá sok tar -
kít ják, így ro var gyűj tő szen ve dé -
lyünk nek is hó dol hattunk. Az út
egy órá nyi, de csak az erő dí tés lá bá -
hoz ér ve vá lik iga zán me re dek ké. Ek -
kor már egy óri á si ba zalt kú pon já -
runk, mely nek csú csa 528 mé ter re
ma ga so dik. Utunk vé gét a lel kes ki -
rán du lók ál tal emelt fa ka pu és tűz -
ra kó hely után fa fe szü let jel zi. Össze -
aka dunk egy lel kes tú ra ke rék pá ros -
sal, aki a kör nyé ken nya ral va már
meg jár ta gya lo go san a vá rat, de
most a drót sza már há tán – szá -
munk ra lé leg zet el ál lí tó mó don –
új ra meg hó dít ja a csú csot, per sze az
utol só mé te re ken már csak tol va és
emel ve jár mű vét.

A szik la egy kor a vár vé del mét
szol gál ta, fi zi kai adott sá ga i nál fog va
azon ban jó val túl él te „gaz dá ját”. Az
erő dí tés ből nem sok ma radt, de a
cso dá la tos kör nyék be li táj és a né -
hány kö zép ko ri fal ma rad vány, a tör -
té nel mi me men tó kár pó tol min de -
nért. Tor nyá nak egy ég be szö kő fal -
sza ka sza, il let ve több mé ter át mé rő -
jű víz gyűj tő me den cé je még da col az
idő vel. Az előb bi ad ja fő lát vá nyos -
sá gát, már több ki lo mé ter ről jól lát -
ha tó. Az utób bi pe dig azt jel zi, hogy
a ve ze té kes víz kor sza kát meg elő ző -

en csak az ala cso nyab ban fek vő tá ja -
kon volt mód a bő vi zű fo lyók, il let -
ve a fúrt ku tak ál dá sát él vez ni, a
ma ga san fek vő te rü le te ken egye dül
az eső víz gyűj té sé re al kal mas cisz ter -
nák gon dos kod tak a bio ló gi ai lét hez
szám ta lan szem pont ból szük sé ges víz
tá ro lá sá ról.

Nem csak a kör nye ző ma gas la tok,
ha nem a tá vo lab bi hegy sé gek is jól
lát sza nak in nen. A tör té ne lem iránt
ér dek lő dők nek azon ban a kör nye ző
he gyek a leg iz gal ma sab bak. Egyi -
ken a bá nyá szat pusz tí tott el egy
szin tén kö zép ko ri vá rat. A ki ter me -
lés azon ban fo lyik: né hány ki lo mé te -
res tá vol ban ép pen üze mel az egyik
kül szí ni bá nya, te her au tói szor gos
han gyák nak látszva hord ják a föld ad -
ta kin cse ket. A má sik kör nye ző he -

gyen a neo li ti kum ko rá nak sán cai hú -
zód nak.

Mi előtt vissza in du lunk, Szan da vár
múlt ját vesszük szám ba. Az erő dít -
mény 12. szá za di; el ső ok le ve les em -
lí té se a 14. szá zad ele jé ről szár ma zik.
Ki rá lyi bir tok volt, de több ször ke rült
ma gán kéz be, majd ki rály nék ho zo -

má nya lett. A 16. szá zad ban az egy -
re észa kabb ra hú zó dó tö rö kök bír ták,
pusz tu lá sa is ek kor kö vet ke zett be.

De in dul ni kell, hi szen le fe lé is egy
órá ra van szük ség, rá adá sul a Cser -
hát he gyei közt az au tós tem pó is las -
sú. És nem kal ku lál tuk be a kék jel -
zés ről va ló le té rést! De új ra meg lel -
jük az utat, és örü lünk, hogy itt vol -
tunk. De rűs han gu la tun kat még az
es ti kul lancs ki sze dés sem ve he ti el.

g R. N.

ERŐS VÁ R AK

Szan da vár

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma lom so ki Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a Kmety
György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da (Mar cal tő) igaz ga tói ál -
lá sá nak be töl té sé re.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: az in téz mény ben pe da gó gus mun ka -
kör be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai vég zett ség és szak kép zett -
ség; leg alább öt éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat; pe da -
gó gus-szak vizs ga; evan gé li kus val lás, öt éves egy ház köz sé gi tag ság,
evan gé li kus hi té ben el kö te le zett pél da mu ta tó élet; kon fir má ció, lel ké -
szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg -
fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -
osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai ön élet raj zát; az in téz mény ve -
ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re
épü lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get és
a pe da gó gus-szak vizs ga meg lé tét iga zo ló ira tok má so la tát; ér vé nyes er -
köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től; a kon fir -
má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2010. au gusz tus 1. A meg bí zás hat éves
idő tar tam ra szól, amely re a pá lyá zó egy év pró ba időt kér het. A pá lyá -
zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2010. jú ni us 4. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha -
tár ide je: 2010. jú li us 5.

Egyéb: a le en dő igaz ga tó nak a he lyi ön kor mány zat Mar cal tőn szol -
gá la ti la kást biz to sít; a tör vény ben elő írt fel té te le ken túl az is ko la fenn -
tar tó já nak szán dé ka, hogy az in téz mény ve ze tő je le gyen ha za sze re tő, nem -
ze te iránt el kö te le zett, kon zer va tív, ke resz tyén el ve ket ér vé nye sí tő, ha -
té kony pe da gó gi ai ok ta tó-ne ve lői mun ká ra ösz tön ző sze mély; a fenn -
tar tó mind eh hez test vé ri együtt mű kö dé sét ígé ri és ga ran tál ja.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma lom so ki Evan gé -
li kus Egy ház köz ség, 8533 Ma lom sok, Kos suth út 16. Tel.: 89/347-807;
89/347-888; 20/824-6297; 20/770-0484. E-mail: welt ler.san dor@rlan.hu.
A pá lyá zat cím zé se: Ma lom so ki Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8533 Ma lom -
sok, Kos suth út 16. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ban 2010. má jus 18-án át ad ták
azt az ok ira tot, amely sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke dr. Sza bó Lajos
egye te mi ta nárt a 2010. au gusz tus 1-jé től 2014. jú li us 31-ig ter je dő idő -
tar tam ra az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a rek to ri fel ada tok
el lá tá sá val bíz za meg.

H I R D E T É S

b Na gyon vár ták már a Tót kom -
ló si Evan gé li kus Sze re tet szol gá -
lat Sze re tet ott ho ná nak la kói és
dol go zói az idén má jus 22-én
tar tott csa lá di na pot. A har -
mad szor meg szer ve zett ren dez -
vény im már ha gyo má nyos nak
mond ha tó.

A prog ram ar ra hi va tott, hogy a la kók
és hoz zá tar to zó ik, va la mint a dol go -
zók és a fenn tar tó egy ház tag jai le he -
tő sé get kap ja nak a sza bad idő kö zös
el töl té sé re és egy más jobb meg is me -
ré sé re. A fér fi és női mun ka tár sak so -
kat fá rad tak azért, hogy a kör nye zet
tisz ta és ren dezett le gyen er re az al -
ka lom ra; utób bi ak kö zül né há nyan a
vál lal ko zó szel le mű idő sek kel együtt
ké szí tet ték a meg hí vó kat és a de ko -
rá ci ót is. Az ott hon mű he lyé ben – a
fő szer ve ző, Po mucz Mi hály né fog lal -
koz ta tó nő vér ve ze té sé vel – szor gos
ke zek mun ká ja nyo mán szebb nél
szebb tom bo la tár gyak szü let tek.

Pün kösd szom bat ján Lo puch Pál -
né in téz mény ve ze tő kö szön tő sza va it
kö ve tő en Lá zár Zsolt szar vas-ótemp -

lo mi evan gé li kus igaz ga tó lel kész
Jób 12,12 és Péld 17,6 alap ján tar tott
áhí ta tot. Ez után a la kók ál tal elő adott
iro dal mi össze ál lí tás kö vet ke zett.

A csa lá di nap ke re té ben a ven dé -
gek nek le he tő sé gük nyílt vér nyo -
má suk és vér cu kor szint jük meg mé -
re té sé re is. A nap fo lya mán a jó
han gu lat ról Ga rai Kál mán, majd a
ké sőb bi ek ben a Roz ma ring nép dal -

kör és a he lyi „spe ci a li tást”, az úgy ne -
ve zett „kom ló si mar sot” is elő adó
Tót kom ló si nép tánc cso port (képün -
kön) gon dos ko dott.

És mi vel jó volt az idő, szép szám -
ban ér ke z tek ven dé gek. Így nem ve -
szett kár ba a re mek sza kács ál tal ké -
szí tett, íz le tes bog rá csos mar ha pör -
költ és a sok fi nom sü te mény sem…

g Gaz dag Zsu zsan na

Csa lá di nap a sze re tet ott hon ban

Dr. Bod rog Mik lós, 2009-ben nyolc -
van éve sen el hunyt evan gé li kus teo ló -
gi ai ta nár tisz te le té re ál lí tott em lék táb -
lát a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um. 

Az in téz mény Szent Ist ván ut cai
fa lá ra he lye zett táb lát má jus 19-én dr.
Fa bi ny Ta más püs pök és Ben czúr
Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő lep -
lez te le a meg je lent vá ro si kép vi se lők,
gyü le ke ze ti ta gok, gim ná zi u mi ok ta -
tók és Kos suth-di á kok előtt. Em lé ke -
ző sza va kat Fa bi ny Ta más, Ug rin

Aran ka iro dal mi fő szer kesz tő – Bod -
rog Mik lós öz ve gye –, va la mint dr.
Bánsz ki Ist ván, a Bes se nyei Tár sa ság
el nö ke, a gim ná zi um volt igaz ga tó -
ja mon dott. 

A fel szó la ló kon kí vül ko szo rút
he lye zett el Csa bai Lász ló né, a vá ros
pol gár mes te re és Tar Já nos né, a gim -
ná zi um igaz ga tó ja. Az ava tás után a
dísz te rem ben Ug rin Aran ka tar tott
elő adást Ta má si Áron éle te és mű vei
cím mel.
g Horváth-Hegyi Áron fel vé te le

Em lék táb la-ava tás

Fel hí vás
2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg al kot ta sza bály ren de le tét (I/2007.
V. 10.) az Or dass La jos-díj ról és a Pró nay Sán dor-díj ról. A dí jak 2010. évi
oda íté lé sé re a ku ra tó ri um aján lá so kat vár egy há zunk tag ja i tól. 

Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díj olyan fedd he tet len éle tű, ma gyar
vagy kül föl di, fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő,
aki ki emel ke dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay
Sán dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő, aki vagy
amely ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház mel lett.

Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -
zsan ná nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni au gusz tus 15-ig. Cím:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu.

H I R D E T É S
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Az el ső vi lág há bo rú Lé bény ben
Nagy ér dek lő dés mel lett mu tat ták be a Lé bény az el ső vi lág há bo rú ban Né -
meth Ká roly lel kész nap ló ja alap ján és A Lé bé nyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség tör té ne te cí mű köny vet áp ri lis 30-án a Lé bé nyi Ön kor mány zat há zas ság -
kö tő ter mé ben.

A ki ad vány meg je len te té sé vel a gyü le ke zet a múlt idé zés har ma dik ál lo -
má sá hoz ér ke zett. 2008 őszén ugyan is elő adás sal em lé kez tek meg az el ső vi -
lág há bo rú be fe je zé sé nek ki lenc ve ne dik év for du ló já ról, majd ta valy, Né meth
Ká roly ha lá lá nak negy ve ne dik év for du ló ján a gyü le ke zet em lék táb lát ál lí tott,
amely lel ké szei ne vét örö kí ti meg. 

A könyv be mu ta tón dr. Fe ren czi Zol tán nyu gal ma zott egye te mi ta nár, a ki -
ad vány szer kesz tő je és Ha tos Já nos tör té nész, az Or szá gos Mű em lé ki Szak -
szol gá lat mun ka tár sa is részt vett, akik e so rok író já val kö zö sen mu tat ták be
a kö te tet a hall ga tó ság nak.

Ko há ry Fe renc lel kész (Lé bény)

Ked ves Ba rá tom! Ré gen tör tént, még -
is élén ken él ben nem az a nap, amely -
ről most me sé lek ne ked.

Gyö nyö rű, si mo ga tó ta va szi idő ben
in dul tunk a ját szó tér re. Ba ba ko csi,
mo tor, ho mo ko zós fel sze re lés, min den,
ami ah hoz kell, hogy meg ra kott si va -
ta gi te vé nek érez zem ma ga mat. Nagy
min dig elő re sza ladt pár mé tert, él vez -
te a sza bad sá got, Kö zép ső fér fi a san,
lus tán ter pesz ke dett a ko csi já ban,
vé gül el is aludt. Ki csi na gyo kat rú gott
a ha sam ban, pe dig még csak alig fél -
idő nél tar tot tunk. Min den kit fel vi dá -
mí tott az idő já rás tö ké le tes sé ge, az a
„se túl me leg, se túl hi deg” ál la pot. A
nap olyan erő sen su gá roz ta az élet vi -
dám sá got, hogy nem le he tett az nap
más ként érez ni, mint hogy „de jó, de
jó, csu da szép ez a vi lág”. (Vagy va la -
mi ha son ló, er re nem em lék szem már
pon to san.) 

Be lép tünk a ját szó tér ka pu ján.
Töb ben túr ták már a ho mo kot: ké -
szül tek a cso da tor ták cso da gyer tyá -
val, cso da ebé dek cso da ön tet tel. Né -
há nyan mo to roz tak, hin táz tak; fel -
sza ba dul tan tom bolt a ma rok nyi
gye rek se reg. Nagy rög tön a ka ka sos
vár hoz si e tett, de ha mar meg tor -
pant, mert egy mor cos sző ke kis fiú áll -
ta el az út ját.

– Ez az én vá ram – mond ta meg -
má sít ha tat la nul. Olyan ha tá ro zot tan
mond ta, hogy jobb nak lát tam tá vol
tar ta ni tő le Na gyot.

– Nem en ged lek be – foly tat ta –,
mert ez az enyém.

Jól van. Ennyi be mu tat ko zás után
már lát tuk, hogy mi nem so kat fo gunk
ba rát koz ni egy más sal. Nagy is így
gon dol ta, és to vább lép delt az ele -
fán tos hin tá hoz. Majd nem fel má -

szott rá, ami kor há tunk mö gül in di -
án üvöl tés sel meg ér ke zett a mor cos
sző ke, és kis hí ján fel lök te Na gyot.

– Ez az enyém, nem mász hatsz fel
rá! – ki ál tott ba rát ság ta la nul. És
rög tön fel ült a hin tá ra. Jól van. Szép
nagy ez a ját szó tér, ta lá lunk még já -
té ko kat. Szim pa ti kus nak tűnt a csúsz -
da, Nagy fel lép ke dett a lép cső jén, de
a te te jén vissza for dult, mert a mor -
cos sző ke hisz té ri ku san si kol to zott, és
to por zé kol va ki a bált va la mit, amit
már nem is ér tet tünk. Kör be néz tem,
nem hi ány zik-e va la ki nek ez a kis mé -
reg zsák, és hosszas ke re sés után fel -
fe dez tem, hogy egy jól öl tö zött hölgy
in te get fe lé. Nem jött kö ze lebb, mert
fon tos kod va te le fo nált, lát ha tó lag
nem ért rá, csak oda szólt:

– Ro land ka, nem sza bad!
Ez zel az tán meg tud tuk, hogy Ro -

land ká val ál lunk szem ben, és rög tön
el is kö szön tünk, hogy „szia, Ro land -
ka” vagy va la mi ha son ló, nem em lék -
szem pon to san. Vissza men tünk a
ka kas hoz, most úgy sem volt ott sen -
ki, „el fog lal tuk” a vá rat. Nem ural kod -
tunk so ká ig, mert a mi ked ves Ro land -
kánk új ra meg ér ke zett, és el akart
min ket űz ni, de most már nem hagy -
tuk ma gun kat:

– Szia, Ro land ka – kezd tem –, sze -
rin tem el fé rünk itt hár man is.

Vö rös volt már a fe je, lát ha tó lag
nem tet szett ne ki je len lé tünk. Mi kor
már kezd tem vol na el ve szí te ni a tü -
rel mem, a jól öl tö zött hölgy be fe jez -
te a te le fo ná lást, és oda ki ál tott:

– Ro land ka, nem sza bad! Gye re,
me gyünk fa gyiz ni.

Nagy sze rű öt let nek tar tot tam a
fa gyi zást, vissza tér het a nyu ga lom er -
re a szép tér re. Ro land ka el vi har zott,

de előt te még vissza ki a bált, hogy ezt
még meg bán juk, vagy va la mi ha -
son ló. Lát tuk, ahogy in ge rült arc cal
el vo nult, és a fa gyi zó nál nagy bal hét
csa pott, mert a jól öl tö zött hölgy
csak egy gom bó cot akart ne ki ven ni
– vé gül ket tő lett be lő le. Ro land ka
azon nal fal ni kezd te, de pár lé pés
után az egé szet le ej tet te a föld re. Er -
ről pon to san ér te sül tünk, mert az
egész kör nyé ken őt fi gyel te min den ki
mint meg le he tő sen fel tű nő je len sé get.
A hang za var csil la pí tá sá ra a jól öl -
tö zött hölgy vett ne ki két újabb gom -
bó cot, majd nem várt gyor sa ság gal ki -
sé tál tak az éle tünk ből.

Sze gény Ro land ka! Nem tud örül -
ni sem mi nek: sem a ját szó paj tá sok -
nak, sem a ta va szi nap sü tés nek, sem
az egy gom bó cos nak, sem mi nek. Ro -
land ka annyi ra bol dog ta lan, hogy
min den ki ben el len sé get lát, min den -
kit meg tá mad, egy sze rű en olyan,
mint egy un dok kis ma lac. Utá la tos
vi sel ke dé se el le né re na gyon meg saj -
nál tam.

* * *
Nagy már nem is em lék szik er re a tör -
té net re. De ar ra igen, hogy mi lyen
gyö nyö rű a ját szó tér, ami kor ki süt a
nap, ta vasz il la tú ak az ut cák, és az élet -
vi dám ság el ön ti az em be re ket. Min den
kis vi rág bá jos mo so lya ar ra vár, hogy
te, ba rá tom, meg lásd, és ma gad ba
szívd. A nap min den su ga ra egy ap ró
aján dék az nap ra: bontsd ki, és add to -
vább má sok nak is! Hol te rem a bol dog -
ság? Fű ben, fá ban, fagy lalt ban, ba rát -
ban, min den hol. Sze resd a vi lá got, s az
is vi szont sze ret té ged. Re mé lem, egy szer
Ro land ka is rá jön er re.

g – ma ma szek –

Hol te rem a bol dog ság?

Még a ve réb is ta lál há zat, és a fecs -
ke is fész ket, aho vá fi ó ká it he lye zi ol -
tá ra id nál, Se re gek Ura, ki rá lyom és
Is te nem! (Zsolt 84,4)

b Gyer mek ko rom ked ves em lé -
kei kö zé tar to zik a ta vasszal az
eresz alá köl tö ző fecs ke pár éle -
té nek nyo mon kö ve té se. A ko -
ráb bi fé szek ki ja ví tá sa, a fi ó kák
ete té se, nö ve ke dé se, ki re pü lé se
(és macs kák elő li me ne kü lé se) a
sze münk előtt zaj lott. A szep -
tem be ri is ko la kez dés pe dig egy -
be esett a vo nu lás ra ké szü lő fecs -
kék gyü le ke zé sé vel. A fé szek alá
he lye zett kis desz ka lap (úgy ne -
ve zett fecs ke pe len ka) ta lán még
most is meg van az eresz alatt, de
a ked ves kis ma da rak hosszú
évek óta nem tér nek vissza.

Idén – töb bek kö zött – a bio di ver zi -
tás évé ben a Ma gyar Ma dár ta ni és
Ter mészetvédelmi Egye sü let (MME)
az év ma da ra i ul a fecs ké ket vá lasz tot -
ta, fel hív va a fi gyel met a ma dár fa jok
fo gyat ko zá sá nak ve szé lyé re. A fecs -
kék a hosszú tá vú – vagy is a Sza ha -
rá tól dél re – vo nu ló éne kes ma da rak
kö zé tar toz nak, me lyek kö zött az
egyéb fa jok hoz ké pest több a ve szé -
lyez te tett, és me lyek eu ró pai ál lo má -
nyai az el múlt év ti zed ben csök ke nő
ten den ci át mu tat tak.

A csök ke nés hát te ré ben (mely a
töb bi ma dár faj ese té ben is el mond -
ha tó) a klí ma és az élő hely meg vál -
toz(tat)ása egy aránt sze re pet ját szik.
Az ere de ti élő hely át ala kí tá sa, az
őszi gyü le ke ző he lyek fel szá mo lá sa, a
te le pü lé si szú nyog ir tás, az in ten zív
me ző gaz dál ko dás ból szár ma zó kör -

nye zet szennye zés, a va dá szat, a köz -
vet len em be ri za va rás, a fész kek el -
pusz tí tá sa, a klí ma vál to zás ha tá sá ra
az ext rém szá raz vagy ép pen el len ke -
ző leg, a csa pa dé kos idő sza kok gya ko -
ri sá gá nak és idő tar ta má nak nö ve -
ke dé se mind az okok kö zött sze re pel.
Ezek nek a ha tá sok nak a ki kü szö bö -
lé sé hez össze han golt kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi ak ci ók ra, a gaz dál -
ko dá si struk tú ra át ala kí tá sá ra, majd
a kör nye ze ti rend sze rek több év ti ze -
des re ge ne rá ló dá sá ra van szük ség.

Ha zánk ban há rom va ló di fecs ke faj
for dul elő: a füs ti fecs ke, a mol nár fecs -
ke és a par ti fecs ke. Ezek kö zül leg ve -
szé lyez te tet tebb a par ti fecs ke, mely nek
ál lo mány csök ke né se éves szin ten akár
húsz szá za lék is le het, de a má sik két
fa jé is öt-hét szá za lék kö zött mo zog. Az
el múlt he tek, na pok szo ká sos nál hű -
vö sebb, sze le sebb, csa pa dé ko sabb idő -
já rá sa is ked ve zőt len a ma da rak szá má -
ra: ve szé lyez tet he ti a fi ó kák ki ke lé sét,
és meg ne he zí ti mind a szü lők táp lál -
ko zá sát, mind a ki csi nyek el lá tá sát. A
ma dár ta ni egye sü let hon lap ja
(www.mme.hu) út mu ta tást ad, ho -
gyan se gít he tünk eb ben a hely zet ben.

Mi vel a több na pig tar tó hű vös,
csa pa dé kos idő ese tén a táp lá lé kot je -
len tő ro va rok „el tűn nek”, a ma da rak
éhez ni kez de nek. Az ener gia fel hasz -
ná lás csök ken té se vé gett az idős ma -
da rak nem re pül nek, vé dett, bel ső
hely re hú zód nak, vagy be ül nek a
fé szek be. Ilyen ese tek ben át me ne ti -

leg a szü lő ket is táp lál hat juk a kö ze -
lük ben la pos tál ká ban ki he lye zett
liszt ku kac cal.

Az út mu ta tás sze rint a fi ó kák ese -
té ben is jó eséllyel se gít he tünk. A táp -
lá lék fa la to kat csi pesszel kí nál hat juk
a fi ó kák nak. (Sőt bát rab bak tar tós

ked ve zőt len idő ese tén a fé szek ből ki -
vé ve kis do boz ban tart va őket kéz ből
is etet he tik, míg szü le ik új ra el tud -
ják lát ni fel ada tu kat! Jó idő ese tén az
ete tést ab ba kell hagy ni.)

Fon tos meg em lí te ni, hogy már ci -
us kö ze pé től el ér he tő vé vált az MME
– ne gye dik – ma dár mo ni to ro zó web -
lap ja, a fecs ke fi gye lő ol dal (www.fecs -
ke fi gye lo.mme.hu). Ez tu laj don kép pen
egy la kos sá gi adat bá zis, aho vá bár ki
fel tölt he ti az adott faj ra vo nat ko zó
meg fi gye lé se it, ame lyek kel hoz zá já rul -
hat a ha zai fecs ke ál lo mány fel tér ké pe -
zé sé hez, ku ta tá sá hoz és vé del mé hez.

Ér de kes ség ként em lít he tő, hogy
Eu ró pa-szer te – töb bek kö zött Ma -
gyar or szá gon is – szá mos ma dár fé -
szek mel lé web ka me rát he lyez tek
el, me lye ken ke resz tül szin te a nap
hu szon négy órá já ban meg fi gyel het -
jük egyes ma da rak éle tét (ezek re
szin tén rá ke res he tünk az in ter ne ten).

g Össze ál lí tot ta: JCsCs

Az év madarai a fecskék
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Gól passz tól a gos pe lig
– avagy egy né met–ma gyar test vér kap cso lat

b A Csák vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség Har mo nia Flo ria na kó ru sa má -
jus 13-tól 16-ig a né met or szá gi Pyr ba um St. Ge orgs-Kirche kó ru sá -
nak ven dég sze re te tét él vez het te. A két kó rus ta valy ün ne pel te együtt -
mű kö dé sük ti ze dik év for du ló ját.

A kap cso lat a két te le pü lés kö zött jó val ré geb bi, ugyan is a part ner ség ápo lá sá -
nak a nyolc va nas évek ben a két fut ball csa pat kö zött éven te meg ren de zett rang -
adó adott for mát, az az a közeledés nem ép pen egy há zi ke re tek kö zött in dult. 

Né hány év szü net után a pyr ba u mi evan gé li kus gyü le ke zet kó ru sa ke res -
te fel a csák vá ri gyü le ke zet fris sen ala pí tott kó ru sát, hogy új ra él hes sen az
együtt mű kö dés a két fél kö zött. Ezért min den esz ten dő ben ta lál ko zik a két
ének kar, éven te vál to gat va a hely szí ne ket, így két éven te mind két fél ven dé -
gül lát ja a má si kat. A kö zös te vé keny ség az óta gyü le ke ze ti szint re emel ke -
dett: az elöl já rók min den al ka lom mal kö zös pres bi te ri ülé sen oszt ják meg
egy más sal ta pasz ta la ta i kat, él mé nye i ket, ter ve i ket. Eb ben az esz ten dő ben a
csák vá ri kó rus uta zott Pyr ba um ba.

Menny be me ne tel ün ne pén utaz tunk, a hosszú út után íz le tes va cso rá val
vár tak ben nün ket, ame lyet kö zös pres bi te ri ülés zárt. Más nap ko ra reg gel
in dul tunk Mün chen be, ahol az öku me ni kus egy há zi na pok ren dez vé nye in
vet tünk részt. Fan tasz ti kus él mény volt az or to dox rí tu sú ve cser nyét kö ve -
tő úr va cso ra – ke re ken húsz ezer részt ve vő vel. (Mel lé ke sen ki vá ló al ka lom
a ré gen lá tott ma gyar ba rá ta ink kal va ló ta lál ko zás ra is…)

Kon cer tünk nap ján Pyr ba um vá ro sát is mer het tük meg ala po sab ban: a ka -
to li kus temp lom, a hely tör té ne ti mú ze um és a be lül ről tel je sen fel újí tott evan -
gé li kus óvo da gon dos ke zek mun ká ját hir de ti. A dél után a pi he nés, a kon -
cert re ké szü lés je gyé ben telt, az es te hét órai kez dés re szé pen meg telt temp -
lom fo gad ta a fel lé pő ket. Mű so runk ban ma gyar és né met szer zők mű vei mel -
lett egy hús vé ti gre go ri án té tel, ma gyar nép da lok, il let ve gos pel éne kek hang -
zot tak el, ezek kö zül ket tőt a ven dég lá tó kó rus sal kö zö sen ad tunk elő. Né -
hány da rab ka ma ra-ze ne ka ri kí sé ret tel szó lal ha tott meg. Fu vo la kvar tett, fu -
ru lya consort, he ge dű, zon go ra, or go na, il let ve ütő hang sze rek emel ték a hang -

zás fé nyét. A
kó rust Sze bik Il -
di kó ve zé nyel -
te, az áhí ta tot
Klaus Ey se le in
he lyi lel kész tar -
tot ta az öku me -
ni kus egy há zi
na pok alap igé je,
mot tó ja alap ján:
„…hogy re -
mény sé ge tek le -
gyen” (1Pt 1,21)

Exa u di va sár -
nap já nak ün ne -

pi is ten tisz te le tén Sze bik Ká roly lel kész hir det te Is ten igé jét né met nyel ven,
az egye sí tett kó rus Men dels sohn két mű vét éne kel te. Az is ten tisz te let után
tör té nel mi nek mond ha tó ese mény re ke rült sor: Pyr ba um fő te rén, egy kis fo -
lyó med rét át íve lő kő hí don gyűl tek össze lel ké sze ik kel a ka to li kus és az evan -
gé li kus hí vek kö zös ének lés re, imád ko zás ra, hogy ké sőbb az evan gé li ku sok
li la, a ka to li ku sok sár ga szí nű szö vet da ra bo kat kös se nek össze egy hosszú
lánc cá, ez zel jel ké pez ve a ke resz tény egy há zak és hí ve ik kö zöt ti össze tar to -
zást és szö vet sé get. 

Ko ra dél után rö vid be szél ge tést, ká vé zást-sü te mé nye zést kö ve tő en in dul -
tunk ha za fe lé, hogy más nap reg gel mind annyi unk a meg szo kott hét köz na -
pi rend sze rint kezd hes se az új mun ka he tet.

Egy ki csit kí vül ál ló ként, még is ak tív részt ve vő ként az ra gad meg leg in kább
eb ben a „Part ner schaft ban”, hogy a két gyü le ke zet tag jai – a sze mé lyes ba -
rát sá go kat na gyon is be le ért ve – nyílt, őszin te szív vel, sze re tet tel ápol ják a
kap cso la tot. Fel me rül het a kér dés, hogy a part ner sé get le het-e fej lesz te ni,
s ha igen, mi lyen irány ban. A je lek sze rint a fej lő dés irá nya a „Bru derschaft”
(„test vé ri ség”), en nek jel leg ze tes sé ge it már is érez ni le het a két gyü le ke zet egy -
más irán ti vi szo nyán. Jé zus Krisz tus ban már test vé rek va gyunk – de hogy
Is ten mit ki tud hoz ni egy fo ci meccs ből…

g Sze bik At ti la

A május 12. és 16. között Münchenben zajlott 2. ökumenikus egyházi napokról
ígért összeállításunkat – hely hiányában – lapunk következő számában közöljük.
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VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
(Bu da pest)
Evan gé li kus óra
10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Hét fa lu ból
18.15 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
Egy ki csor bult szé lű öt pen -
gős pénz da rab: ez fog ta fel a
pisz toly go lyót Bajcsy-Zsi -
linsz ky End re mel lény zse bé -
ben, ami kor 1944. már ci us
19-én szem be szállt a né met
meg szál lók kal… Szó lesz a
ma gyar ho lo kauszt ról és a
két, tisz tá zat lan kö rül mé nyek
kö zött meg ölt szov jet par la -
men ter ről, va la mint a Ste in -
metz ka pi tány ha lá lá ról utó -
lag, já ték film sze rű en le for ga -
tott ál hír adó film ről…

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.08 / Bar tók rá dió
A húsz éves An ge li ca le ány kar
hang ver se nye
18.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk az MR Már vány -
ter mét
Ba zsin ka Jó zsef tu bá zik
19.55 / Kos suth rá dió
A mo soly gó al ma
Be ne dek Elek me sé je
21.30 / m1
Eli za beth
(ame ri kai–an gol tör té nel mi
drá ma, 2005) (104') 1. rész
23.25 / Du na Tv
Fi úk a rács mö gött
(fe ke te-fe hér olasz film drá -
ma, 1946) (90')

KEDD

11.10 / TV2
Az élet is ko lá ja
(ka na dai–ame ri kai csa lá di
film, 2005) (110')
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről – fel nőt tek nek
12.33 / Bar tók rá dió
A Ba jor Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
16.35 / Film mú ze um
Bet le he mi gyer mek
(olasz film drá ma, 2002)
(100')
18.00 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi fel vé tel) (38')
Az Evan gé li um Szín ház
előadá sa
20.00 / Du na Tv
Vö rös föld
(ma gyar film drá ma, 1982)
(100')

SZERDA

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: Sin get dem
Herrn ein ne ues Li ed – mo -
tet ta
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.15 / PAX
Já nos bá csi (ma gyar port ré -
film) (47') A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
21.30 / m1
Rek vi em egy álo mért (ame ri -
kai film drá ma, 2000) (100')
22.05 / Du na Tv
A ka masz kor kü szö bén
(ku bai–spa nyol–ve ne zu e lai
film drá ma, 2006) (88')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
La ka tos Ta más or to péd -
professzor és hit ok ta tó
14.50 / Du na Tv
Vér ta nú ink, hit val ló ink
Apor Vil mos
(1895–1945)
18.00 / Du na II. Au to nó mia
Ko los tor la kók
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (43')
18.30 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
19.35 / Bar tók rá dió
A BBC Szim fo ni kus
Ze ne kará nak hang ver se nye
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
81. ün ne pi könyv hét és
9. gye rek könyv na pok

PÉNTEK

9.45 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Az egy há zak és Tri a non
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: Szer gej
Rah ma nyi nov
Egy há zi ze ne
18.40 / Bar tók rá dió
A nép ha gyo mány ze nész mes -
te rei. Gyi me si prí má sok
19.00 / Du na Tv
Csem pé szek
(fe ke te-fe hér ma gyar film drá -
ma, 1958) (81')
21.20 / Du na Tv
Sü tő And rás: Bal ká ni ger le
(ma gyar szín há zi fel vé tel,
2000) (145') A Nem ze ti Szín -
ház elő adá sa fel vé tel ről
22.00 / m2
Te, aki élsz
(svéd víg já ték, 2006) (89')

SZOMBAT

9.55 / m2
Mi ért?
Tri a non – Okok, előz mé nyek
10.00 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat) (30')
A plé bá ni ák tól a kegy temp lo -
mo kig
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egy ház ül dö zés a Ká dár-kor -
szak ban I.
13.00 / Lánc híd Rá dió (Bu -
da pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
18.00 / PAX
Őr ház az ezer éves ha tá ron
(51')
19.00 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
A ma gyar ba rokk

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.00 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló
(öku me ni kus mű sor)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Ócsá ról. Igét hir det:
Han tos Pé ter lel kész
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.45 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
A kis kő rö si és a solt vad ker ti
evan gé li kus temp lom
13.50 / m1
Mai hit val lá sok
Lá to ga tó ban Schu lek Má -
tyás nál
16.10 / m1
Ke resz te lő (fe ke te-fe hér
magyar já ték film, 1967) (83')
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 30-ától június 6-áig

Va sár nap
Jó zsué arc cal a föld re bo rult előt te, és ezt mond ta ne ki: Mit akar mon da ni
szol gá já nak az én Uram? Józs 5,14 (Jn 12,26; Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–
36; Zsolt 145) Szent há rom ság ün ne pé nek he té ben Is ten sze mé lyé nek tit ka -
i ra fi gyel he tünk nap ról nap ra. Ő meg is mer te ti ma gát ve lünk Jé zus ban. Jó -
zsué Je ri kó ost ro ma előtt ke res te Is ten aka ra tát, nem akart egye dül dön te -
ni. Ek kor je lent meg előt te Is ten kül döt te az Úr pa ran csá val. Mó zes hez ha -
son ló an Jó zsu é nak is le kel lett ol da nia sa ru ját lá bá ról, mert szent az a hely,
ahol Is ten ve le be szél. Is ten tit ka it csak alá zat tal le het be fo gad ni, meg ér te -
ni éle tünk ben. Így nyis suk ki mi is a Bib li át min den nap, és vár juk, hogy a Lé -
lek ál tal meg ele ve ned jen az ol va sott szö veg. Va jon tu dunk-e alá zat tal le bo -
rul ni előt te, hogy meg kér dez zük tő le: mit akar mon da ni szol gá já nak az Úr?

Hét fő
Krisz tus mond ja:„Az én ju ha im hall gat nak a han gom ra, és én is me rem őket,
ők pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet adok ne kik, és nem vesz nek el so ha,
mert sen ki sem ra gad hat ja ki őket az én ke zem ből.” Jn 10,27–28 (Zsolt 37,23–
24; Jer 10,6–12; Zsid 11,8–22) A Szent há rom ság má so dik sze mé lye, Jé zus a
pász tor és ju hai me ta fo rá ban úgy mu tat ko zik be, mint aki szün te le nül tö -
rő dik az övé i vel. Is mer név sze rint, és örök éle tet aján dé koz ne künk. Ke zé -
ben biz ton ság ban va gyunk jó és rossz na pok ban egy aránt. Mind ez öröm -
mel és jó re mény ség gel tölt het el min ket. Egy ré gi ének so rá val mond hat -
juk: „Hű Jé zu som ke zé be te szem ke zem le én.” Ha fi gye lünk hang já ra, ak kor
sen ki és sem mi sem sza kít hat el min ket tő le. Ilyen Meg vál tónk van, aki ennyi -
re sze ret min ket. 

Kedd
Légy óva tos, ma radj nyug ton! Ne félj, ne lá gyul jon meg a szí ved. Ézs 7,4 (1Kor
16,13; Ézs 43,8–13; Zsid 11,23–31) Ézsa i ás pró fé ta ne héz fel ada tot ka pott. Az
el len ség től meg ret tent ki rály hoz, Áház hoz kel lett men nie az Úr üze ne té vel.
A fe nye ge tő ve sze de lem mel szem ben hir det te: nem a fé le lem, a pá nik ba esés
a meg ol dás. Stressz ol dó tré ning és nyug ta tók he lyett ko mo lyan ve het jük az
Úr ígé re tét. A ne héz sé gek kel, gon dok kal, ba jok kal szem közt is meg őriz het -
jük nyu gal mun kat, bel ső bé kén ket, ha be le ka pasz ko dunk a biz ta tó szó ba: Ne
félj! Is ten már tud ja a ki utat, ne en gedd, hogy a két ség be esés, a ré mü let irá -
nyít sa cse le ke de te i det. Jó vár ni és csend ben len ni az Úr sza ba dí tá sá ig.

Szer da
Va jon az Is ten nem szol gál tat-e igaz sá got vá lasz tot ta i nak, akik éj jel-nap pal
ki ál ta nak hoz zá? És vá ra koz tat ja-e őket? Lk 18,7 (5Móz 32,36; Ap Csel
17,/16/22–34; Zsid 11,32–40) A ha mis bí ró pél dá za tá ban Jé zus ar ra ta nít min -
ket, hogy le gyünk ki tar tó ak az imád ság ban, ne csüg ged jünk el. Ha az is ten -
te len hi va tal nok, meg elé gel ve az asszony kö nyör gé sét, vég re el in téz te
ügyét, mennyi vel in kább tö rő dik ve lünk a mi mennyei Atyánk! Is ten nem kö -
zöm bös szen ve dé se ink iránt. Egy sze rű en az ő órá ja más képp jár, mint a mi -
énk. Ő tud ja, mi kor jön el a se gít ség ide je. Bíz zunk ben ne, hogy böl csen dönt.

Csü tör tök
Ne légy tő lem tá vol, mert kö zel van a baj, és nincs, aki se gít sen! Zsolt 22,12
(Jn 16,33; Ef 4,1–7; Zsid 12,1–11) Sok szor meg kí sér ti ez a gon do lat a hí vő em -
bert: Hol van Is ten? Mi ért en ged te meg ezt az éle tünk ben? Ha ránk sza kad
az ég, úgy érez zük, egye dül ma rad tunk meg ol dat lan prob lé má ink kal, ba ja -
ink kal. Ba rá ta ink, ro ko na ink is el hagy nak, és úgy gon dol juk, Is ten is né ma
ma rad ki ál tá sunk ra. Va ló ban tá vol len ne Is ten? A 22. zsol tár a szen ve dő em -
ber imád sá ga. Jé zus is ezt mond ta a ke resz ten kín jai kö ze pet te. Mind ez ar -
ra ta nít min ket, hogy sza bad két sé ge in ket, bi zony ta lan sá gun kat Is ten elé vin -
ni. Ő nem bot rán ko zik meg sza va in kon. Mel let tünk van ak kor is, ha fel hők
ta kar ják a na pot. „Bár ké sik a se gít ség, / és nem ta lálsz vi gaszt: / El osz lik bú
és két ség, / Előbb, mint vé led azt.” (EÉ 342,6) 

Pén tek
Tud já tok, hogy nem ve szen dő dol go kon, ezüs tön vagy ara nyon vál tat ta tok meg
atyá i tok tól örö költ hi á ba va ló élet mó do tok ból, ha nem Krisz tus drá ga vé rén.
1Pt 1,18–19 (Zsolt 44,27; Lk 23,44–49; Zsid 12,12–17) Tud juk, hogy Krisz tus
a mi Meg vál tónk. De hon nan tud juk ezt? A Szent lé lek Is ten, a Szent há rom -
ság har ma dik sze mé lye tesz bi zony sá got ben nünk ar ról, hogy az éle tünk nem
hi á ba va ló. Nem üres tér ben le be günk, fél úton a sem mi fe lé. Va la ki nek fon -
to sak va gyunk, hi szen éle tét ad ta ér tünk. A Szent lé lek győz meg ar ról, hogy
Krisz tus ha lá la az örök éle tet hoz ta. A Lé lek em lé kez tet ar ra, hogy Is ten gyer -
me ke i ként sza bad ság ban él he tünk. Ezért ad junk há lát az Úr nak!.

Szom bat
Tu dom, hogy min dent meg te hetsz, és nincs olyan szán dé kod, ame lyet meg ne
va ló sít hat nál. Jób 42,2 (Lk 18,27; Jn 14,7–14; Zsid 12,18–24) A szen ve dő Jób
lá za dá sa vé get ért. Míg ba rá ta i val szem ben bát ran meg véd te iga zát, most,
ami kor Is ten meg szó lal, és ki je len ti ma gát ne ki, el hall gat. Rá döb ben ar ra, hogy
Is ten előtt min den igaz sá gunk por és ha mu. Val lo má sa a Min den ha tó ról azt
a döb be ne tes fel is me rést is hor doz za, hogy Is ten szó ba áll az em ber rel. Az
Ige test té lett éret tünk, a Lé lek ben nünk mun kál ko dik, mert a sze re tet irá -
nyít ja min den dön té sét. A Szent há rom ság tit ka va la hol itt rej lik, éret tünk
tör té nik min den, ezért ma gasz tal hat juk őt.

g Ger fi né dr. Bre bovsz ky Éva

Új nap – új kegyelem

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

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Bu da pest III., Ko losy té ren 39 négy -
zet mé te res gar zon la kás lel kész csa lád -
tól bér be adó. Ér dek lőd ni a 20/824-
6401-es szá mon le het.

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

Meg hí vó
A Lu ther Ki adó sze re tet tel és ked -
vez mé nyek kel vár min den ked ves
ér dek lő dőt és vá sár lót a 81. ün ne -
pi könyv hét re és 9. gyer mek könyv -
na pok ra. Idő pont: jú ni us 3–7.
Hely szín: Bu da pest, Vö rös mar ty
tér, 81-es stand.

A ta va lyi ju bi le u mon si ke re sen
de bü tált köny vek éj sza ká ját idén is
meg ren de zik jú ni us 5-én, szom ba ton. A prog ram ut ca bál lal kez dő dik,
a stan dok pe dig leg alább éj fé lig nyit va tar ta nak. Az ün ne pi könyv hét hon -
lap ján, a www.un nep ikonyv het.hu ol da lon meg ta lál hat ják a mű faj lis tát
és a de di ká lá so kat is.

A könyv hé ten lesz elő ször meg vá sá rol ha tó ki adónk leg újabb ki ad vá -
nya, az Ig nác, mit látsz? cí mű könyv – CD – fog lal koz ta tó.

To váb bi in for má ció: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Te le -
fon: 1/317-5478, 20/824-5518. Fax: 1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu.
Web: www.lu ther ki ado.hu.
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