
 
 

 

 

 
 (Zsid 13,2) 

 
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,  

Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.  

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,  

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.  

Ételben, italban legyen bőven részünk.  

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen. 
 

 Berkesi Sándor négy szólamban zenésítette meg ezt a csodálatos székely asztali áldást. Az elmúlt héten 

Dr. Kiss Béláné, Valika néni vendégei voltak a szerdai bibliakör tagjai, kiegészülve házastársaikkal. A záró 

alkalomról készült fotók a honlapon megtekinthetők.  
 

 
  

 A jó hangulatú, testvéri együttlét középpontja Isten igéje volt, ami egy pillanat alatt kiteljesült a 

vendéglátás szeretetében. Mindenki kitette az asztalra, amit hozott. Így ettünk római-katolikus ostya-nasit 

(karamellás ízesítéssel), frissen sült pogácsát, ittunk kávét. A főétel tárkonyos egytálétel volt, főtt csülök 

húsával, amit mákos guba követett. A friss eper zamata megkoronázta ezt a kulináris délelőttöt. Senki sem 



számított ilyen fenséges vendégségre, ezért is volt mindenki még hálásabb a szokottnál is. De mi is történt azon 

a bibliaórán?   

 Vendégszeretet. 

 A témakör nincs a bibliai írásmagyarázat homlokterében, mégis átszövi mind az ó-, mind az 

újszövetségi Szentírás egészét.  

 A terminus egyidős a „helybéli kontra idegen” szociológiai tapasztalattal.  

 A görögök a civilizáltságot az istenfélelemben és az idegenszeretetben fogalmazták meg. Az idegenek 

felé megnyilvánuló vendégszeretet nem csupán filantróp cselekedetnek minősült, hanem vallásos tettnek is,
 

ugyanis az idegent az istenek hírnökének tekintették, s mint ilyennek – az istenek iránti tiszteletükben és 

félelmükben – feltétel nélküli vendéglátást kínáltak föl.  

 A zsidókhoz írt levél szerzője zsidó hívőket céloz meg üzeneteivel, jóllehet maga egyértelműen a görög 

műveltséget is magáénak tudhatja.  

 Az Úrral való szent találkozások valamiféle étkezési jelenethez kapcsolódnak.  

 Az ószövetségi prófétai művekben, jellemzően megjelenő idealista kép szerint, Isten vendégül látja a 

népeket, s ekkor valósul meg a tökéletes „shalom”, azaz béke.  

 Az első század második felére az „idegen” kifejezés két csoport egzisztenciáját jellemezte. Egyrészt a 

fel-fellobbanó, majd kiteljesedő keresztényüldözés nyomán bujdosni kényszerülő menekültek, másrészt a 

településről településre járó vándorprédikátorok körét. Az előbbieknek értelemszerűen menedékhelyre volt 

szükségük, ugyanakkor az őket együttérzéssel – vélhetően velük sorsközösséget vállaló – befogadók nem kis 

kockázatot vállaltak azzal, ha házuk ajtaját megnyitották előttük. Ugyanis a keresztényrejtegetők kémkedő 

álkeresztények által egykönnyen lelepleződhettek.  

 A zsidó levél írója figyelmezteti a címzetteket, nehogy az üldöztetéstől való félelem miatt Isten szolgáit, 

küldötteit (tudniillik angyalait) elmulasszák megvendégelni.  

 Mi a jelentősége annak, hogy pont a Zsidókhoz írt levélben található az idézett mottó?  

 A zsidókból lett keresztényeknek volt leginkább kiépült és könnyen járható menekülőútjuk az 

üldöztetésből. Vissza az elismert és biztonságos, kiszámítható judaizmusba. Vissza a biztosba, vagy boldogan 

Jézussal a bizonytalan veszélyes hétköznapokba? A szerző ettől a meghátráló visszalépéstől óvja őket, 

emlékeztetve régmúlt, példaértékű eseményekre. 

 Nekünk is üzen a levél írója. Jézus lebontja a korlátokat, a válaszfalakat, feledteti a mozgás nehézségét, 

az egyedüllétet, a gyógyszerek szükségét, és egymás felé fordítja gyermekeit, hogy üljenek le egy asztal köré, 

és adjanak hálát Uruknak egymásért. 

 Én azon a szerda délelőttön láttam angyalokat!!! 

Jakab Béla 

 

 

 
 

 
 

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, 

 amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” 
(Ef 2,10) 

 

 A hátsó kertemben található fák és bokrok a gyönyörűség és csodálat 

forrásai számomra. A pompázatos színekben ragyogó virágokban és gyümölcseik 

zamatában Isten bámulatos munkáját láthatom. Pár évvel ezelőtt elültettem egy 

bodzabokrot. Kis fehér páros virágai vannak minden egyes ágvégen, melyek 

felfújt csipkéhez hasonlítanak. A virágokból lesznek a sötétbíbor 

színű bodzabogyók, melyekből csodálatos ízű lekvár 

készíthető. 

 A fák és a bokrok olyan isteni ajándékok, 

melyek igen inspirálóak számomra. Éppen úgy, 

ahogyan Isten ezeket a fákat gyümölcstermésre 

teremtette, engem is erre hív. Célja van az életemmel. 

Amint egyre érettebbé válunk a vele való kapcsolatban a 

bibliatanulmányozás, imádság és a közösség által, felfedezhetjük és betölthetjük isteni rendeltetésünket. 



 Mai olvasmányunk arra bátorít, hogy hitünket Isten igéjére alapozzuk. Akkor olyanok leszünk, „mint a 

folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét.” (Zsolt 1,2) Amikor Isten igéjét olvassuk, 

higgyünk benne, engedelmeskedjünk neki, és legyünk gyümölcstermők Isten dicsőségére. 

 Köszönjük Urunk, hogy céllal teremtettél bennünket. Segíts, hogy életünk mélyen a te jóságod 

termőföldjében gyökerezhessen! Ámen. 

Carol Van Der Woude (Illinois, USA) 

Csendes percek – Áhítatok az év minden napjára – Sarah Wilke kiadó 

 
 

 

 

 

   TTaannéévvzzáárróó  iisstteennttiisszztteelleett  ééss  ttrriiaannoonnii  mmeeggeemmlléékkeezzééss – június 10, 10 óra. 

      NNaappkköözziiss  ttáábboorrookk::  

     AAllssóóssookknnaakk – óvodástól 12 éves korig, június 18-22-ig.  

     Adományokat szívesen fogadunk. 

    FFeellssőőssöökknneekk – konfirmandus kortól 18 éves korig, június 25-29-ig.    

      Adományokat szívesen fogadunk. 

 

   SSzzééllrróózzssaa  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóó Bük – konfirmandus korcsoportnak,  július 25-29-ig ;   

     7500 Ft (heti jegy) + útiköltség.  

    A szállást és étkezést a Ne Aggódj Alapítvány adományokból biztosítja. 

JJeelleennttkkeezznnii  aa  0066--2200--88224422998899  sszzáámmoonn  

ééss  aa  bbeellaa..jjaakkaabb@@lluutthheerraann..hhuu  ccíímmeenn  lleehheett..  

 

 

 

 
 

Te adtad életünket, szeretteinket, munkánkat, hazánkat és egész világunkat. 

Te tartod fenn a mindenséget, kezed alkotását.  

Te vettél erőt bűnön és halálon, Te ajándékoztál meg bűnbocsánattal és az örök élet reménységével.  

Te viszed célhoz a történelmet, és Te teremted meg örök új világodat.  

Magasztalunk hatalmadért és szeretetedért.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 
 

 

 


