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CÍMLAP 

A A A A SZEGEDISZEGEDISZEGEDISZEGEDI    HÍDHÍDHÍDHÍD............  
 
 

Talán nem ismerted fel azonnal...  
A képen a szegedi Tisza-híd. 

Szegeden „HÍD-kérdések”,  várhatók: 
Mit mond Isten? 

Rólam? 
Rólunk? 

Magáról? 
 

Időpont:Időpont:Időpont:Időpont:  
2010. március 12-15. (péntek délutántól-hétfő ebédig) 
Téma:Téma:Téma:Téma:  
Mit mond Isten rólam, magáról, rólunk? 
Részvételi díj:Részvételi díj:Részvételi díj:Részvételi díj:  
2500 Ft/fő. Anyagi okok miatt senki ne maradjon  
otthon, támogatást tudunk adni! 
Jelentkezés:Jelentkezés:Jelentkezés:Jelentkezés:  
A TAVASZIFI@GMAIL.COM  e-mail címen! Kérlek add 
meg neved, korosztályod és, hogy mikortól meddig 
kérsz étkezést és szállást! Ha kérdésed van, erre a cím-
re írj! 
 
Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő:     
2010. március 1. hétfő 
Szállás: Szállás: Szállás: Szállás:     
családoknál illetve kollégiumban,  
ezért polifoamot és hálózsákot hozz magaddal!  
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BESZÁMOLÓK 

KKKKAPCSOLDAPCSOLDAPCSOLDAPCSOLD    BEBEBEBE! ! ! ! ––––    
AAAAVAGYVAGYVAGYVAGY B B B BUDAKESZIUDAKESZIUDAKESZIUDAKESZI        
TTTTÉLIÉLIÉLIÉLI P P P PORTYAORTYAORTYAORTYA    
► GYURKÓ DONÁT (BUDAKESZI) 
 
 
 
„Kapcsold be, különben nem fogod hallani!” – 
mondta Szuhánszky Gábor bácsi cserkészparancs-
nok a 2009-es év téli cserkésztáborában az egyik 
áhítaton. Tulajdonképpen az egész 3 napnak ez volt 
a legfontosabb üzenete számunkra.  
 
Az átvitt értelemben lévı rádiónkat kell bekapcsolni, 
hogy halljuk az Isten szavát. Rá kell hangolódni a 
jelképes hullámhosszra. Amit, úgy lehet megtenni, 
hogy foglalkozunk azzal, hogy halljuk İt (Istent).  
 
A portyán kirándultunk: sötétben, a János-hegyre. 
Ahol sajnos nem tudtuk a kilátóból megtekinteni a 
kivilágított Budapestet, mert éppen akkor zárták be. 
Ettıl függetlenül érdemes volt felsétálni a hegyre 
sötétben. Ugyanis azt megtanulhattuk, hogy „Lábam 
elıtt mécses a Te Igéd, ösvényem világossága.”  
 
Másnap pedig  világosban is kirándultunk a másik 
irányba.  Meglátogattuk a hozzánk legközelebb, Bu-
dapest határában lévı Sztrilich Pál Cserkészparkot. 
Ahol néhányan nosztalgiázhattunk…  
 
Majd visszafelé vettük az irányt.  Többször láttunk 
ızeket. Négy vadlétrán is átmásztunk. Hazaérkezés 
után jót játszottunk az otthonban lakó idısekkel. 
Más nem maradt hátra, csak ,hogy egy jó filmet néz-
zünk meg…  
 
Jól éreztük magunkat. Reméljük legközelebb többen 
leszünk… Szerintem mindenkinek szép emlék ma-
rad ez a portya Budakeszin, és ha a Jóisten is így 
akarja, akkor találkozunk nyáron… 

Képek a 2009 nyári Képek a 2009 nyári Képek a 2009 nyári Képek a 2009 nyári     
barlahidai cserkésztáborbólbarlahidai cserkésztáborbólbarlahidai cserkésztáborbólbarlahidai cserkésztáborból 
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BESZÁMOLÓK 

BBBBRADRADRADRAD P P P PITTITTITTITT    ÉSÉSÉSÉS A A A ANGELINANGELINANGELINANGELINA J J J JOLIEOLIEOLIEOLIE    
EEEELVÁLNAKLVÁLNAKLVÁLNAKLVÁLNAK............    
► SZTUPKAI GERGŐ (BUDAKESZI)  
 
 
 
A hír mindenkit megdöbbentett, és szinte alig hittünk a fülünknek, 
amikor a rádió bemondta, hogy az álompár útjai szétválnak. Termé-
szetesen nem errıl fog szólni a cikk, de valahogy ide kellett vonza-
nom a tekinteted kedves olvasó. És mielıtt azt hinnéd, hogy most jól 
bedıltél, hallgass meg egy rövid történetet egy igazi kapcsolatról. Egy 
olyan kapcsolatról Isten és ember között, amit lehet, hogy olykor mi 
sem látunk tisztán, amirıl mi is még csak tanulunk, tapasztalunk, kér-
dezünk. Ki is tulajdonképpen a másik? Bízom-e benne? Mennyire fon-
tos nekem? Ezekre a kérdésekre, kerestük a választ az év végén Szol-
nokon, az ifjúsági csendesnapokon, ami annyira jól sikerült, hogy 
még januárban is alig akartunk hazamenni. 
  
Khaled A. László, családja és a Szolnoki Gyülekezet valamint a helyi 
ifjúság adott otthont ennek a pár napnak, ahol Szuhánszky Gábor 
tartott elıadást, és istentiszteleteket. Reggelente teológusaink segítet-
tek felébredni, illetve lelkileg ráhangolódni a lelki táplálékokra. A 
szolnoki ifjúság teaházzal, reggelikkel, forralt borral, édességgel, és 
szilveszterkor hajnalig tartó szórakoztatással édesítették meg a napja-
inkat. 
 
Az elıadások fı témája az identitás, az önazonosság keresése volt, 
ami elengedhetetlen feltétel a Krisztussal való kapcsolatunkban. Ke-
restük a megfogható, átadható dolgokat, azokat az elemeket az éle-
tünkben, amik a leginkább meghatározzák az azonosságunkat. Egy 
kialakult személyiségő, önálló identitással bíró emberré kell válnunk, 
akinek megvannak azok az oszlopai, azok a szilárd alapjai az életében, 
amihez stabilan tud ragaszkodni, és kitartani. 
 
Megölni a régi embert nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenestül 
kidobom a régi identitásomat, hanem azt, hogy Isten jelenlétében 
újraértelmezhetem azt. Amit ma megértettem, azt újra odaszentelhe-
tem, és ebben az Istennel való folyamatban látható, hogyan veszti el 
az ember a régi élet rendelkezését, és hogyan alakul ki az egyén új 
önazonossága. 
 
„Isten nem veszi el tılünk az önbecsülésünket, hanem meg akarja 
szentelni azt”. Tehát szükségünk van az igényességünkre, a szépsé-
günkre, az erınkre, mert ez mind Isten ajándéka. El kell fogadnunk, 
örülnünk kell ezeknek, de a legfontosabb, hogy jól használjuk ezeket 
az ajándékokat. Bocsássuk az İ rendelkezésére, hogy megszentelhes-
se ezt. 
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BESZÁMOLÓK 

A közös danolásunkat segítette egy frankó énekcsoport, aki ismert, ke-
vésbé ismert, és egyáltalán nem ismert énekeket is játszott nekünk. Illet-
ve köztünk volt még egy country tánccsoport is, aki az egyik este tánclé-
pésekben mutatta meg mitıl döglik a marha. Már ha érted mire gondo-
lok. Szilveszter este szemet és hasat gyönyörködtetı dolgokban volt ré-
szünk. A sok finomság, és most nem a Tesco-s virslire, és a maradék pu-
dingra gondolok, ami szinte beborította az imatermet, hanem az 5 csilla-
gos palacsintákra, fánkokra, és süteményekre. 
 
Az est vagy inkább hajnal fénypontja a pudingevı verseny volt, amely 
során bekötött szemmel kellett egymást etetnünk. Végeredményben 
nem azt sajnáltam, hogy utolsók lettünk, hanem a pudingot, ami a ver-
seny következtében odalett. Sok mókás játékot játszottunk még, de ezek-
rıl talán majd máskor egy videó formájában. 
 
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített ennek a programnak a lebo-
nyolításában és közremőködésében. Reméljük máskor is Isten üzenetét 
keresve lehetünk együtt.  
 
Az est vagy inkább hajnal fénypontja a pudingevı verseny volt, amely 
során bekötött szemmel kellett egymást etetnünk. Végeredményben 
nem azt sajnáltam, hogy utolsók lettünk, hanem a pudingot, ami a ver-
seny következtében odalett. Sok mókás játékot játszottunk még, de ezek-
rıl talán majd máskor egy videó formájában. 
 
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített ennek a programnak a lebo-
nyolításában és közremőködésében. Reméljük máskor is Isten üzenetét 
keresve lehetünk együtt.  



 

►
 M
IX
 ú
jsá
g 
20
10
. j
an
uá
r-f
eb
ru
ár
 

6666    

BESZÁMOLÓK 

KKKKAPCSOLATBANAPCSOLATBANAPCSOLATBANAPCSOLATBAN… K… K… K… KRISZTUSSALRISZTUSSALRISZTUSSALRISZTUSSAL    
► KHALED-ABDO NADA (BALTINGLASS, ÍRORSZÁG) 
 
 
 
Kapcsolatban… Krisztussal volt a Téli Ifi Konferencia szlogenje. Amit leg-
elıször éreztem, hogy a barátaimmal, testvéreimmel kerültem kapcsolat-
ba, fel kellett venni egy ritmust, a korán keléstıl, a pontos kezdések, és 
igen kései pingpongozásokig, ugyanakkor ebben a hatvan fıs, tömegnek 
mondható baráti halmazban, valahogy magunkra kellett találni, elcsende-
sedni, hogy létrejöjjön a legfontosabb Kapcsolat. A Kapcsolat Krisztussal. 
Különbözı programok szolgáltak segítségül, terelték gondolatainkat, mé-
lyítették hitünket és felrázták alvó lelkünket. A reggeli áhítatok, 
Szuhánszky Gábor elıadása, és több istentisztelet, dicsıítések és azt kell 
mondanom a beszélgetések is, az Istennel való Kapcsolat megélésének 
megosztása, az egymás bátorítása, erısítése szerintem egyaránt fontos 
szerepet játszik ezekben a táborokban. 
 
 Számomra akkor történt nagy változás, amikor lehetıségünk nyílt egy 
közös imádságra, amit egy körben, kézen fogva, Istennel közösen tehet-
tünk meg. Amikor az ember kitárja önmagát, teljesen mezítelen, ott áll 
minden gyengeségével, szégyenével Isten elıtt, de Jézusban megerısödve 
bőntelenül kérhetünk segítséget, kérhetünk erıt hibáink javítására.  
 
Nem egy büntetı Atya áll elıttünk, hanem a Megértı és nagyon szeretı 
Isten, a Teremtınk, aki gondoskodni akar rólunk. Amikor a biztonságos 
körben, remegı hangon megkezdtem imádságomat, hirtelen úgy éreztem 
a kezemet nem fogja senki, egyedül vagyok, meg is botlott a nyelvem és 
ijedt voltam, de akkor éreztem egy meleg kéz megszorítja bátorítóan a 
vállamat és mintha megint folyt volna vér az ereimben. Miután befejez-
tem, könnyek szöktek a szemembe és hálát éreztem, szeretetet és egy 
olyan biztos tudatot, amit nem lehet kitörölni a lelkembıl: Nem vagyok 
egyedül. Könnyek között, belenéztem Gábor szemébe, bizonyosságot kap-
tam, hogy amit éreztem valóban igaz, megerısödve, boldogan, minden 
eddigi félelmet kisírva magamból indulhattam tovább az úton. 
 
És ami talán ennél is fontosabb, Isten Szeret Téged, Engem és Mindenkit! 
Isten szeretetében elmerülve a világot egy szemüvegen át látja az ember, a 
rosszat, gonoszat kiszőri a szemüveg. A lelkünk békét talál és átadja a sze-
retetet, türelmet, törıdést, mosolyokat testvéreinek, így bıvítve a meny-
asszonyi tábort. 
  
A napok keretében megtanultunk gondoskodni egymásról: asztalt teríte-
ni, elpakolni, mosogatni, teaházhoz hangulatot alkotni, úgy éreztem min-
denki a másikról akarja levenni a terhet, olyan klassz, ha az embernek 
ilyen sok testvére van, sok barátot szereztem, régit megerısítve és újakat 
létrehozva, persze ehhez kellett egy bedagadt láb, forralt bor pánik, pala-
csinta- elmélet, sok-sok pingpong, kávéfızés és az erkély mínuszainak 
felfedezése, de igazából végeláthatatlan a sor, hogy egy- egy ilyen tábor 
milyen sok klassz emlékkel és élménnyel gazdagítja az ember lelkét.  
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BESZÁMOLÓK 

Megtanultuk például, hogy az evangéliumi ember a kifejlett homo 
sapiens, sokat beszélgettünk a megtérés elıtti és utáni én állapotá-
ról, magatartásáról, eddigi életének meg- és elhagyásáról, alapvetı-
en az önmagunkhoz vezetı útról és igazából legközelebb el kell 
jönni, mert nehéz egy objektív beszámolót írni egy olyan lelki táplá-
lékról amit megélni kell. 
 
 Én szeretném a szilveszteri partizást is idesorolni, ahol többször 
könnyesre nevettem magam és újból átélhettem a csodát, amikor a 
barátokkal kézen fogva, Istentıl áldást kérve léphetünk bele a kö-
vetkezı évbe, amitıl tiszta lapot, sok jót, reményeket és ki tudja 
mit nem várunk el.  
 
Páran elmentek ugyan, de jó sokan maradtunk, hogy izgalmas csa-
patversenyek keretében üssük el az idıt éjfélig, mint például ho-
gyan pakoljunk össze úgy három embert, hogy a lehetı legkisebb 
helyet foglalja el egy újságpapíron; szívószál-pörgetés fogcsikorgat-
va; kínzó arcvasalás miközben az ellenfél csapatai igyekezték meg-
mutatni ıszinte ábrázatukat; hogyan kenjük össze csapattársunkat 
pudinggal és a lehetı leghamarabb persze; és az éjfél utáni mulat-
ságok. Beugró és rengeteg kacagás. 
 
Azt hiszem sikerült egy igen személyes betekintést adnom a tábor-
ról, de hátha sikerül rajtam keresztül Neked is megélni a tábort. Én 
nagyon köszönöm a szervezıknek, hogy ott lehettem, és legköze-
lebb sem hagyom ki! 
 

 

   Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk     
   e   e   e   e----mailben vár mailben vár mailben vár mailben vár     
   az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen     
   híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!       
    
   E   E   E   E----mail cím: mail cím: mail cím: mail cím:     
    

            KHALEDKHALEDKHALEDKHALED@@@@VIPMAILVIPMAILVIPMAILVIPMAIL....HUHUHUHU    
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INNEN & ONNAN 

Gyülekezeti nap ÓbudánGyülekezeti nap ÓbudánGyülekezeti nap ÓbudánGyülekezeti nap Óbudán    
 
2010. február 20-án szombaton Gyülekezeti Napot tartott az Óbudai Körzet. 
A szombati közösségi napra a gyülekezet életében résztvevıket, és az érdek-
lıdıket várták. Délelıtt 10-tıl délután 4-ig tartott a program, a fı téma a 
gyülekezet csoportjainak élete volt. Délelıtt Dani Eszter, gazdagréti reformá-
tus lelkész volt a vendég, aki a  sejtcsoportokkal kapcsolatos tapasztalatairól 
tartott elıadást. Délután a jelenlevık közösen gondolták át azokat az esemé-
nyeket, amelyek a gyülekezet mindennapi életében az utóbbi idıben fontos-
sá váltak.  
 

Tagfelvétel SzekszárdonTagfelvétel SzekszárdonTagfelvétel SzekszárdonTagfelvétel Szekszárdon    
    
Az idei év a Szekszárdi Metodista Gyülekezet számára „növekedéssel” indult. 
Január 24-i vasárnapon két testvérünket vettük fel gyülekezeti tagnak. 2009. 
év vége felé Gyöngyi és Erzsike jelezte, hogy szívesen csatlakoznának kis kö-
zösségünkhöz. A következı hetekben együtt beszélgettünk a tagság kérdésé-
rıl, felelısségeirıl és ajándékairól. A keresztény ember elsıként Krisztus 
Testének, az Egyháznak a tagja. Szükséges azonban, hogy ezen a földön élve 
ennek a Krisztus Testnek látható részéhez is csatlakozzon. Ennek apropóján 
beszélgettünk metodista identitásunkról is. Egy felekezet azonban túl nagy 
ahhoz, hogy igazán otthon érezzük magunkat, így szükséges egy helyi közös-
ség, gyülekezet, ahol valódi helyünket megtaláljuk. Ahol otthon érezzük ma-
gunkat, ugyanakkor otthont is teremtünk mások számára. Gyöngyi és Erzsike 
a szekszárdi kis metodista családhoz való csatlakozása ezért jelentett ünnepet 
az egész közösségnek. Újdonsült testvéreinket egy-egy gyülekezeti tag kö-
szöntötte egy bibliai igeverssel. Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk. 
 

Készülı nyíregyházi honlap!Készülı nyíregyházi honlap!Készülı nyíregyházi honlap!Készülı nyíregyházi honlap!    
 
A Nyíregyházi Körzetnek ezekben a napokban készül el a honlapja. Ezzel egy 
kivételével valamennyi körzetünk rendelkezik már saját internetes megjele-
néssel, elérhetıséggel. Bátorítjuk a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be gyüle-
kezetük internetes munkájába, fejlesztésébe, illetve a meglevı honlapok fris-
sítésébe! 
 

Új ifi vezetı ÓbudánÚj ifi vezetı ÓbudánÚj ifi vezetı ÓbudánÚj ifi vezetı Óbudán    
 
Lakatos Lilla helyi lelkész december végi Dombóvárra helyezésével az óbudai 
ifinek közösség rövid idın belül ismét új vezetı után kellett néznie. Ezt a 
fontos szolgálatot Lente Boglárka vállalta vállalta el, aki a Kiscelli utca lakója-
ként évek óta jó kapcsolatot ápol a helyi fiatalokkal. Bogi a MEKDSZ munka-
társaként különleges tapasztalatokat győjtött az ifjúsági munkában. Életére és 
szolgálatára Isten megerısítı áldását kívánjuk!    
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„RIPORT” 

IIIINTERJÚNTERJÚNTERJÚNTERJÚ I I I ISTENNELSTENNELSTENNELSTENNEL    
► NET FORRÁS 
 
 
 
Azt álmodtam, interjút készítek Istennel.  
– Tehát interjút szeretnél tılem?– kérdezte Isten. 
Isten mosolygott 
– Az idım végtelen. Milyen kérdéseid vannak számomra? 
– Mi a legmeglepıbb számodra az emberiségben? 
 
Isten válaszolt. 
 
– Az, hogy unalmasnak tartják gyermekkorukat. Sietnek felnıtté 
válni, majd vágyódnak újból gyermekké lenni. Az, hogy elve-
szítik egészségüket, hogy pénzt szerezzenek. Majd elveszítik 
pénzüket, hogy visszakapják egészségüket. Hogy a jövıtıl való 
félelmük miatt, megfeledkeznek a jelenrıl, annyira, hogy sem a 
jelenben sem a jövıben nem élnek. Az, hogy úgy élnek mintha 
sosem halnának meg, és úgy halnak meg, mintha sosem éltek 
volna. 
 
Isten megfogta kezemet és egy ideig halgattunk.  
Majd megkérdeztem: 
– Mint szülı, mit szeretnél ha gyermekeid megtanulnának az 
élet nagy leckéibıl ? 
 
Isten mosolyogva válaszolt 
 
– Hogy megtanulják, senkit sem kényszeríthetnek, hogy szeres-
se ıket. Amit tehetnek, engedjék, hogy szeretve legyenek. Hogy 
megtanulják, nem jó magukat másokkal összehasonlítani. Hogy 
megtanulják, hogy egy gazdag ember nem feltétlenül az, akinek 
a legtöbb van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. 
Tanulják meg, hogy pillanatok alatt mély sebet ejthetnek azon, 
akit szeretnek, de sok évbe telik, hogy meggyógyítsák a sebet. 
Tanuljanak megbocsátani, megbocsátást gyakorolva. Tanulják 
meg, hogy vannak személyek akik nagyon szeretik ıket, csak 
egyszerően nem tudják ezt kifejezni és megmutatni. Hogy ta-
nulják meg, két ember nézhet ugyanarra a dologra és azt külön-
bözınek látja. Hogy megtanulják, nem mindig elég, ha mások 
megbocsátanak nekik. Hanem nekik is meg kell bocsátaniuk 
önmaguknak.  
 
És, hogy megtanulják, Én itt vagyok mindig. 
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ÁHÍTAT 

IIIISTENSTENSTENSTEN    MUNKATÁRSAIMUNKATÁRSAIMUNKATÁRSAIMUNKATÁRSAI    
► ID. SZABÓ ANDOR LELKÉSZ (1924-1999) 
 
 
„MERT ISTENNEK VAGYUNK MUNKATÁRSAI.” (1KOR. 3,9) 
 
 
„Uram, nincs senkim!” - mondta a béna ember Jézusnak. Szinte érthetet-
len számára a kérdés: „Akarsz-e meggyógyulni?" Hiszen azért volt ott a 
Bethezda tavánál már évek óta és várta a gyógyulást.  A közeli Jeruzsálem-
ben igen sok vallásos ember volt, papok, írástudók, de ezek nem tudtak 
segíteni.  
 
Elzüllött életek ezrei, öngyilkosok százai, tönkrement családok gyermekei, 
elhagyott asszonyok könnyei kérdezik tılünk: Hol vannak Isten munkatár-
sai?  Hol vannak azok az emberek, akik sok szeretettel, bölcsességgel meg-
oldást tudnak adni Jézus Krisztus által? 
 
 Kik Isten munkatársai? Olyan emberek, akik meghallották Jézus hívását és 
az İ Lelke által új életet nyertek. Tehát nem angyalok, akik Isten küldöt-
tei, hanem bőnös emberekbıl formált Isten gyermekei. Ezeket az Úr erı-
vel és hatalommal látja el a rájuk bízott feladatok elvégzéséhez. (Jn 1,12., 
Lk 10,19, ApCsel 1,8.)  
 
Isten mindenkit hív erre a szolgálatra, nekünk kell eldönteni, kinek szol-
gálunk, mire akarjuk életünket felhasználni. Jézus ebben nem ismer sem 
arany középutat, sem olyan megoldást, hogy életünk egyik része İt, a má-
sik része pedig a bőnt szolgálja. „Aki nincs velem az ellenem van, aki nem 
győjt velem, tékozol!” - mondja az Úr Jézus.  Tehát vagy Isten munkatársai 
vagyunk vagy ellenségei. 
 
Mi a feladata Isten munkatársának?   
 
Néhány újszövetségi példával szeretném megvilágítani.  
 
Pásztorok, akik megértették, amit az Úr Péternek mondott: „Legeltesd az 
én juhaimat!” (Jn 21,15.)  Ez nemcsak igehirdetést, bizonyságtételt jelent, 
hanem azt az odaadást,  ami által embertársaink megtapasztalják  Jézus  
ígéretét: „Aki hisz én bennem, mint az Írás mondja, élı víznek folyamai 
áradnak ki annak belsejébıl.” (Jn 7,38)  Általános igazság az, hogy mi em-
berek  nagy hatással vagyunk egymásra. Jelenthet életünk a családban, a 
gyárban vagy az utcán mérget, átkot és szomorúságot, de jelenthet örö-
möt, áldást, segítséget és gyógyulást is. Ebben az értelemben adhatunk „jó 
legelıt, élı vizet”.  
 
Ma is emberek milliói keresik éhesen és szomjasan a boldogságot. Az alko-
hol rabjai, a kábítószerek áldozatai, különbözı szenvedélyek lázas betegei, 
valójában becsapott, csalódott emberek, akik nem találták meg a boldog 
élete. 
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 Megdöbbentı, ahogyan errıl Isten szól Ezékiel próféta által: „Imé, megyek a 
pásztorok ellen és elıkérem az én nyájamat az ı kezükbıl.” (Ez 34,10) Ha 
miattunk éheznek a körülöttünk levık,  ha miattunk mennek tönkre lelkileg 
emberek,  kikerülhetetlen ítélet vár reánk! 
 
Isten gyermekei sáfárok itt a földön, akik hőségesen bánnak Uruk vagyoná-
val. .Eliézer, Ábrahám gondviselıje volt. Nem véletlenül esett reá urának vá-
lasztása, amikor elküldte, hogy Izsáknak feleséget hozzon Mezopotámiából. 
Sok érték felett ı rendelkezett, ezért tudta elmondani, milyen gazdag Ábra-
hám. A jó sáfár ismeri urának kincseit, tudja Isten titkait, van mibıl adnia a 
szőkölködıknek. 
 
Pál apostol „Krisztus végére mehetetlen gazdagságáról” tesz bizonyságot (Ef 
3,8) és  ı valójában jó sáfár volt. Bár aranya, ezüstje nem volt, mégis sokakat 
meggazdagított.(2Kor 6,10) 
 
 Isten munkatársai nem élhetnek lelki rongyokban, ha Jézusban valóban 
megtalálták életük megoldását. Ez a sáfárság nagy felelısséggel jár. A kapott 
talentumokról, értékekrıl, áldásokról és a kegyelmi idırıl minden sáfárnak 
el kell számolni. Kimondhatatlan öröm lesz, ha elmondhatjuk: „Uram te öt 
talentumot adtál nekem, íme én másik öt talentumot nyertem. (Mt 25,20) A 
tanítványok Jézus követei voltak, amikor Jézus parancsára elmentek betege-
ket gyógyítani, és az evangéliumot hirdetni. Ez nem könnyő feladat sokszor, 
az egész életünk odaadását követeli. A követ nem magánember, szolgálatá-
ban függı helyzetben van.   
 
Csak azt teheti, amire megbízást kapott. Nem beszélhet a maga nevében, vi-
szont mögötte áll az a hatalom, ország vagy személy, aki küldte ıt. Ugyanígy 
van Isten követeivel is. Nem tehetik azt, amit saját érdekük, elgondolásuk 
diktál, nem magánemberek itt a földön. Különös ismertetıjelük, hogy állan-
dóan maguk elıtt látják a következı kérdéseket: Mit akar az Úr velem? Mit 
tehetek másokért? Elvégeztem-e a rám bízott feladatot? 
 
Isten munkatársai tehát ebben a világban Krisztusért járnak követségben, és 
a megbékéltetés szolgálatát végzik.(2Kor 5,17-20) Kérdezzük meg magunkat,  
vállaltuk-e és elvégeztük-e azt a küldetést, amit Urunk nekünk adott. 
 
Isten követei nem lehetnek gyáva emberek, mert jól ismerik Megváltójuk 
hatalmát és erejét.  Milyen bátran mondta Náthán próféta Dávidnak: „Te vagy 
az az ember! Te vagy, aki bőnt bőnre halmoztál!”  
  
Wesley Károlyról jegyezték fel, hogy amikor a felbıszült tömeg kövekkel do-
bálta azt a helyiséget ahol prédikált, a bátor igehirdetı kilépett a házból, 
hogy mentse a többieket, akik bent voltak. Egy katonatiszt keresztül akarta 
szúrni ıt a kardjával, mire Wesley szétnyitotta a kabátját és azt mondta: 
„Uram nincs mitıl félnem. A királyt tisztelem, az Istent pedig félem:” A kato-
na leeresztette a kardját és szégyenkezve eltávozott. 
 
Isten munkatársai lehetünk, de ne felejtsük el, hogy csak társak, azaz segítık 
vagyunk. Csupán annyi a feladatunk, hogy öt kenyeret és néhány halat, mint 
a galileai kisfiú Jézusnak adjunk. Az Úr Jézus mai is keres munkatársakat, 
akiket akarata szerint Lelke vezetése által használhat. „Ha valaki nekem szol-
gál, megbecsüli ıt az Atya.” (Jn12,56) 
 
 

ÁHÍTAT 
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SZEMÉLYESEN... 

ÉÉÉÉVAVAVAVA (1.  (1.  (1.  (1. RÉSZRÉSZRÉSZRÉSZ))))    
► CORNELIA TRICK METODISTA LELKÉSZ (BAD-SODEN, NÉMETORSZÁG) 
 
 
 
Kedves Éva! 
 
Megint a te életrajzodhoz nyúltam. 
 
Ismerıs körökben történt gyermekhalál kapcsán rád kellett gondolnom. 
Egyik gyermekedet el kellett temetned, a másikat is elveszítetted, amikor 
menekülnie kellett, szörnyő testvérgyilkosság miatt, maga Isten őzte el. 
 
Hogy bírtad ki? Milyen erı tett képessé arra, hogy életben maradj, sıt új 
gyermekeket világra hozz és ıket felneveljed? 
 
Ezután az erı után nyomozok. 
 
Kutatásaim során rájöttem, nagyon közel vagy hozzám, segítesz, hogy éle-
tem szegletkövét sokkal komolyabban vegyem. 
 
Isten téged férjed ellenpólusaként teremtett. 
Ha jól értem, Ádám nélküled nem jól élt. 
A gazdag teremtés közepette magányos volt. Csak veled lett az élete teljes. 
Csak veled tudott beszélgetni, te értetted meg ıt. 
Ilyennek képzelem el a boldog házasságot. Adott két ember, akik szívesen 
beszélgetnek, akik élvezik egymás társaságát. Akik egymás segítségét elfo-
gadják, és minden régi köteléket szívesen felbontanak ezért az új kapcsolatért. 
 
Errıl gyakran egészen mást hallok barátnıimtıl. Gyakran érzik magukat 
berendezési tárgynak vagy inkább vendégfogadó alkalmazottnak, ahogy 
férjeik este hazatérve üdvözli ıket, és tovább nincs is rájuk szükségük. 
Gondolatban férjük még az üzletben van, az igazi beszélgetés: hallgatás. A 
férj véleménye, gondjai nem érdekli a feleséget, a családfı más beszélgetı 
partnerre vágyik. 
Ha férjéhez közeledik, elutasítást kap, azzal a megállapítással, hogy unal-
mas, nem ért hozzá, stb. 
 
Életeden elmélkedve, Éva, ezeket a problémákat te a Paradicsomban bizo-
nyára nem ismerted. 
 
Most beszéljünk arról a bizonyos tiltott gyümölcsrıl. Csodálom, milyen 
sokáig ellenálltál a kígyó kísértésének. Te igazi istenharcos voltál, hitted, 
amit İ mondott. 



 

 13131313    

SZEMÉLYESEN... 

A gyümölcsevési tilalmat elıvigyázatosságból még szigorúbbra fogtad, 
emiatt estél kísértésbe. „A gyümölcsöt még meg se érintsétek” A kígyó 
tudta, hol kezdjen ki téged, a kíváncsiságodnál. 
 
Újra magamra ismerek. Elképzelem, hogy ilyen ajánlat engem is elcsábítana. 
Tudni mi a jó és a rossz, tudni mi a számomra jó, a jövıben melyik úton 
járjak, hát ezt én is szeretném tudni. Magamra ismerek, ahogy az Isteni 
vezetést itt-ott egy kicsit elfordítanám. 
 
Azt mondta Isten? 
Valóban szigorúan csak a törvényei szerint élni? 
Talán a jövım más alapokon nyugszik? 
Mindenesetre, Éva csak annyit szeretnék tıled kérdezni, miért nem vártál 
az almaevéssel estig, amikor Isten meglátogatni szokott benneteket, és 
megkérdezhetted volna, İt a kígyó állításairól? 
Biztos vagyok abban, világos választ adott volna kérdéseidre, és kijelen-
tette volna azt, amivel tudtad volna tudásszomjadat csillapítani. 
 
Ezt szeretném én is megtanulni. 
Megkérdezni Isten véleményét, ha az a benyomásom, hogy valaki más 
üdv-utat ígér, ami Tıle elvezet. Megvárni az isteni választ. 
Sokszor átéltem, hogy Isten válaszol, tisztán, félreérthetetlenül. Utólag 
hálás vagyok, hogy életem során nem kóstoltam meg minden tiltott gyü-
mölcsöt, hanem várni tudtam rájuk. 
 
Ebben a szituációban Ádám nem bizonyult túl nagy segítségnek számodra. 
Azt tette amit  mondtál neki, és a felelısséget rád hagyva, engedett elesni. 
 
Újra csak azt tudom mondani, a példa ismétlıdik, Ádámé és Éváé is. Egy-
mást segíteni azt is jelenti egymást megırizni a tiltott gyümölcsöktıl 
Jövıben szeretnék házasságomra jobban figyelni, nem egyszerően a fele-
lısséget a férjem nyakába varrni, és utána szemrehányást tenni, mert ez 
gonosz dolog. A felelısségbıl részt kell vállalni, jelezésekre figyelni. 
 
Bár Isten kiőzött benneteket az Édenbıl, de hőséges maradt hozzátok. 
Törıdött veletek.  
Saját életemre is a nagy ígéretet látok. 
Isten velem van még a bőnök, a bukások, az árulások, a hőtlenségek, a 
kétségek után is. 
 
Nem csak neked készítette el a folytatást, hanem az én éltemben mindig 
új kezdetet jelent hőséges vezetése. 
Hálás vagyok neked, hogy életeddel bátorságot adtál gyengeségeim válla-
lására, rámutattál arra, hogy megtanuljak sok mindent jobban megtenni, 
és megtapasztalni, hogy Isten Jézus Krisztusban, mint veletek a Kertben 
ott volt, velem is itt van.  
 
 
FORDÍTOTTA: BODGÁLNÉ SZABÓ MÁRTA (SZEGED) 
 
FOLYTATJUK! 
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PERIKÓPA 

A 2010-ES ÉVBEN NÉHÁNY GYÜLEKEZETÜNKBEN A C PERIKÓPAREND SZERINT HANGOZ-

NAK AZ IGEHIRDETÉSEK. ÍGY TÖRTÉNIK EZ A SZEKSZÁRDI KÖRZETBEN IS, AHOL A FEBRU-

ÁR 7-I  VASÁRNAPON A NÉGY MEGADOTT SZAKASZBÓL AZ ÉZSAIÁS KÖNYVE ALAPJÁN 
PRÉDIKÁLT KOVÁCS ZOLTÁN. A KÖVETKEZİKBEN EZT AZ IGEHIRDETÉST KÖZÖLJÜK LE. 
 

BBBBELEKEVEREDNIELEKEVEREDNIELEKEVEREDNIELEKEVEREDNI I I I ISTENSTENSTENSTEN    TERVÉBETERVÉBETERVÉBETERVÉBE    
► KOVÁCS ZOLTÁN LELKÉSZ (SZEKSZÁRD) 
 
TEXTUS: ÉZSAIÁS 6,1-8 
LEKCIÓK: 138. ZSOLTÁR – 1KORINTHUS 15,1-11 – LUKÁCS 5,1-11 
 
BEVEZETÉS BEVEZETÉS BEVEZETÉS BEVEZETÉS  
Kedves Testvérek! Biztos többünkkel megtörtént már, hogy szinte bele-
csöppentünk egy-egy váratlan helyzetbe. Olyan szituációba, amelyre nem 
voltunk felkészülve. Rémálmaimban jött elı többször az, hogy úgy kell 
felállnom a szószékre, hogy nem készültem az igehirdetésre. Egy-egy ilyen 
álom után mindig csuromvizesen ébredek fel. Egyik vasárnap, ahogy lel-
készkollégámat vártam – aki aznap prédikált volna – eszembe jutott: „Hívd 
fel!” Felhívtam, mire megtudtam, hogy ı ugyan nem készült, így el sem 
indult. „De ugye nem baj?” – kérdezte. „Dehogynem” – gondoltam ma-
gamban. Húsz perccel az istentisztelet elıtt. Valahonnan elıbányásztam egy 
régi igehirdetést, azt mondtam el. A váratlan helyzetek nemcsak érzékenyen 
érintenek bennünket, hanem azonnal döntés elé is állítanak. Lépni kell 
valamerre.  
 
BELEKEVEREDNI ISTEN TERVÉBE BELEKEVEREDNI ISTEN TERVÉBE BELEKEVEREDNI ISTEN TERVÉBE BELEKEVEREDNI ISTEN TERVÉBE  
A mai két elhívás történet fıszereplıi is egy váratlan szituációba csöppennek 
bele. Ez a váratlanság, és az, hogy kész tények elé állnak valami csodálatosan 
újat eredményez az életükben. Mind a papi családba született Ézsaiás, mind 
pedig az egyszerő halászember Simon hasonlót élnek át.  
 
Simon csónakjába a szokásos reggeli hálómosás közben belép egy idegen. 
Majd kéri, hogy szállítsa már beljebb a parttól, mert szeretne az odasereglı 
sokasághoz szólni. Szinte belecsöppen Jézus életébe, „magánügyeibe”, és 
ugyanúgy Jézus is belép Simon életébe és „magánügyeibe”. A következı 
lépés már az, hogy ez a halászember – aki amúgy a szakma nagyjai között van 
– belekeveredik egy olyan szituációba, amely kellemetlen számára. Hiszen 
fényes nappal hívják halászni. Könnyebb lenne nemet mondani, ha Jézus 
még a parton állna, de már bent van a hajójában. Ha fenntartásokkal is, de 
végül enged Jézus szavának, a mélyre evez, és kiveti a hálókat fogásra. 
 
Ézsaiás viszont azzal, hogy belecsöppen ebbe helyzetbe, látja ezt a látomást, 
nemcsak belekeveredik valamibe, hanem veszélybe is kerül. Sokszor az 
ember akaratán kívül is rendkívül veszélyes helyzetbe kerülhet. Focimeccs 
után – szokásos módon megkergettük a vendég csapat szurkolóit. Kövekkel 
dobáltuk meg a buszukat, de hirtelen egy csapat felbıszült rendırrel találtuk 
szembe magunkat, akik válogatás nélkül rántottak le mindenkit a földre, akin 
zöld sálat vagy zászlót találtak. Tizenhat évesen bevillant: „Veszélyben 
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PERIKÓPA 

vagyok!” Veszélyes dologba keveredtem. Ézsaiás életveszélyben van, hiszen a 
mennyei istentiszteletbe csöppent bele. A Szentek Szentjébe lépett, ahová 
idegenek a lábukat sem tehették. „A fıpap, amikor bement szolgálni a 
Szentélybe, akkor kis csengettyők voltak ruháján, és a kintiekkel, egy 
kötéllel volt kapcsolatban. Reá volt kötve, hogyha kell, akkor kihúzzák 
onnan. Mert Isten elé menni élet és halál kér-dése! Az akkori fıpapnak 
bizony volt esélye, hogy az élettelen testét a Szentélybıl e kötéllel fogják 
kihúzni” Áron két fia, vagy Kórah, Dátán és Abirám példája bizonyítja ennek 
a súlyosságát, komolyságát. Ézsaiás látja az arcukat eltakaró Szeráfokat, az 
Urat eltakaró palástot – és rájön, hogy veszélyben van az élete.  
 
MEGÁLL AZ IDİ: „BŐNÖS EMBER VAGYOK” MEGÁLL AZ IDİ: „BŐNÖS EMBER VAGYOK” MEGÁLL AZ IDİ: „BŐNÖS EMBER VAGYOK” MEGÁLL AZ IDİ: „BŐNÖS EMBER VAGYOK” –––– „ELVESZTEM”  „ELVESZTEM”  „ELVESZTEM”  „ELVESZTEM”  
Istennel találkozva, Isten tervébe belecsöppenve mind Simon, mind pedig 
Ézsaiás az ı elveszettségével szembesül. Mintha megállna az idı, amikor 
felismerik, hogy a világ Urával, a természet felett uralommal bíró Istennel, a 
Seregek Urával találkoztak. Ott a templomban, a szentélyben. Illetve ott 
abban a kis halászbárkában Jézus jelenlétében. Megáll az idı. Mintha senki 
más nem lenne ott, mint ı és Isten. Simon szakadozó hálói és bıséges 
halfogása a múlté – a jelen annyi, hogy ott térden áll Jézus elıtt, és azt 
mormolja: „Menj el tılem, mert bőnös ember vagyok, Uram!” Elveszett 
ember – bár végül jó napja volt, mert tele vannak a hálók, mégis: elveszett 
embernek érzi magát. Hiszen eddig rossz felé evezett, rossz helyen halá-
szott. Megáll az idı. İ és Jézus van egyedül.  
 
Milyen jó lenne, ha napközben a kötelezı teendıink, dolgaink között nálunk 
is megállna egy pillanatra az idı. És ebben a más dimenzióban láthatnánk 
valódi elveszettségünket. Amit nem látunk, nem hallunk, nem érzünk akkor, 
ha minden egyes percünk be van táblázva. Ott nincs idı ilyenekrıl 
gondolkodni, hallani. Gyermekemet néztem egyik este, amikor kedvenc kis 
rajzfilmének egyik epizódját nézte. Hogyan mentenek ki egy kis sasfiókát az 
árvízbıl, majd hogyan gondoskodnak róla. Megpróbáltam elvonni a 
figyelmét zörgéssel, csörgéssel, de nem sikerült. Számára ott megállt az idı, 
mintha maga is része lenne annak a történetnek. Amikor felnıttek számára 
áll meg az idı, elveszettségünkkel kell, hogy szembe-nézzünk.  
 
Ézsaiás szó szerint ki is mondja, amit érez: „Jaj, nekem! Elvesztem.” Az 
elveszettségre használt héber szó két jelentéssel is bír. Az egyik – amirıl itt 
Ézsaiás is beszél – azt jelenti, hogy amit láttam és tapasztaltam, azok 
elnémítottak engem. Az emberi elveszettség egyik jellemzıje: szólni sem 
tudok. Szóhoz sem jutok. Ezt éli át maga Jób is, aki szenved, aki nem érti 
szenvedése okát, aki számonkéri Istent, majd, amikor Isten megszólal, ezt 
mondja: „Bizony, könnyelmő voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a 
számra teszem. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer: 
többé nem teszem.” Végességünk, elveszettségünk egyik bizonyítéka, amikor 
elfogynak a szavaink, érveink.  
 
Wilhelm Busch mond el egy történetet, ami a náci Németországban 
játszódik. Egyik barátja beáll a nemzeti szocia-lista pártba. Tanfolyamokra jár, 
sokáig nem találkoznak. Egyszer újra látja: „Jó napot Günter!” – 
köszöntöttem. „Heil Hitler” – válaszolta. „Hogy vagy?” Régóta nem 
láttalak.” – Kiegyenesedett és ezt mondta: „Az én jelszavam: „Tégy jót, és ne 
félj senkitıl!” Ha valami az életemben mégsem lenne rendben, és tényleg 
léteznék Isten, akkor becsületesen vállalom a felelısséget Isten elıtt.”  
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Késıbb ennyit ír erre Busch: „Mindannyian tudjuk, hogy nem sokat ér 
a önigaz kijelentésünk: „Tégy jót, és ne félj senkitıl!” Jön Isten ítélete! 
Abban minden saját igazságunk elég, mint a viasz a tőzben!” Az 
emberi elveszettség egyik példája, hogy elfogynak érveink, elfogynak 
szavaink, elnémulunk egyszer. A héber szó másik jelentése: teljesen 
megsemmisültem. Szoktuk mondani katonai vagy sportkifejezésként, 
hogy valakire vagy valamire megsemmisítı csapást mértek. Vagy 
valakire olyan ütést mértek, ami után nem tudott felállni. Így érez most 
Ézsaiás is. Nincsenek további tervei, nincsenek további lépései: 
megsemmisült, azaz elveszett. Ott térdel Simon Péter, ott áll reszketı 
lábakkal Ézsaiás: az Élı Isten elıtt. Megáll az idı: ık pedig meglátják 
elveszettségü-ket: nincsenek szavaik, szinte megsemmisültek.  
 
TALPRA ÁLLÍTÁS TALPRA ÁLLÍTÁS TALPRA ÁLLÍTÁS TALPRA ÁLLÍTÁS –––– KÜLDETÉS  KÜLDETÉS  KÜLDETÉS  KÜLDETÉS  
Döbbenetes, hogy az ember az Istennel való találkozást saját tisztátalan, 
bőnös volta miatt így éli át. Egy Isten felé, aki a Biblia elsı lapjától az 
utolsóig az İ szeretetének számos jelét adja az embernek – az ember 
így érezzen. Fél tıle. Halálra rémül a vele való találkozás során. Úgy 
érzi az ember, hogy nem Isten mellé való. Semmi köze ehhez az Úrhoz. 
Döbbenetes, hogy amikor mi emberek belecsöppenünk Isten 
munkájába, Isten tervébe, amikor újból találkozunk a mi Teremtınkkel, 
akkor ilyen idegennek érezzük magunkat mellette. Ahelyett, hogy 
örülnénk a vele való találkozásnak, bujdosunk elıle, és ha mégis 
találkozunk: félni kezdünk. Volt egy nagyon jó barátom. Sokat 
találkoztunk, beszélgettünk. Szinte mindenrıl tudunk, ami a másikkal 
történik. Egy évre külföldre költözött. Leveleztünk. Amikor hazajött 
nagyon furcsán éreztük magunkat. Kissé idegenné váltunk egymás 
számára. Az Istennel és Jézussal való találkozás ugyanezt jelenti elsıre. 
De ezen túl jelent egy hazatalálást is. Vissza oda, ahonnan eljöttünk. 
Vissza ahhoz, aki számunkra idegenné vált.  
 
Simon és Ézsaiás is átéli, hogy összetalálkozni az Élı Istennel, „beleke-
veredni” Isten tervébe elsıre félelmetes. Félelmetes egészen addig, 
amíg Isten megszólal. „Ne félj!” – mondja Jézus Simonnak. Ézsaiáshoz 
pedig odarepül egy Szeráf, aki az oltárról égı/élı parazsat vett le. És 
megérinti Ézsaiás száját. Ugyanúgy, ahogy a Nagy Engesztelés ünnepén 
a fıpap a tüzes parázzsal tele rakott szenes serpenyıjével és az 
illatáldozattal be-megy be a szentélybe, és az illatáldozat felhıje 
beborítja ıt, és nem hal meg. Ugyanúgy borítja be Ézsaiás életét is Isten 
bőnbocsátó hatalma. „Bőnöd el van véve, vétked meg van bocsátva”. Ez 
a jézusi szó talpra állítja Simon Pétert. Ez isteni érintés felemeli Ézsaiást.  
 
A bőnbocsánat ereje felszabadít bennünket is. Visszaadja emberségün-
ket. Nem vagyunk már elveszettek. Visszataláltunk az atyai házba, sıt 
megtaláltuk helyünket Isten munkájában, tervében is. Már nem úgy va-
gyunk ott, mint emberek, akik belecsöppentünk valamibe. Vagy 
belekeve-redtünk valami nem kívánt, váratlan, kellemetlen szituációba. 
Hanem ré-szévé válunk ennek a tervnek. Ennek a mennyei háznak a 
tagjává, gyer-mekévé válunk újra. „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” 
– hallja Péter. Majd követi Jézust, mint újdonsült tanítvány. „Itt vagyok! 
Engem küldj!” – kiáltja Ézsaiás, és nem kérdés számára, hogy az Élı 
Isten megszentelt eszköze az élete.  
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BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS  
Nem véletlen az, hogy Jézus Simon hajójába szállt be. Nem véletlen az, hogy 
Ézsaiás oda csöppent abba a mennyei látomásba. De nem véletlen az sem, hogy 
ma te és én ezen az istentiszteleten találkoztunk ugyanezzel az Istennel. Nem 
vagy többé elveszett. Nem vagy többé árva. Isten gyermekévé, Isten halászává, 
Isten prófétájává – eszközévé válhatsz. Ámen.  
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JJJJÉZUSÉZUSÉZUSÉZUS    IDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAK    ÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEI    
AAAA    NEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOK    FÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBEN    
► KHALED A. LÁSZLÓ (SZOLNOK) 
 
 
 
1. Bevezetés1. Bevezetés1. Bevezetés1. Bevezetés    
    
Rendszeres elhangzó vélemény, hogy a Szentírás nemzetségtáblázatai kihívást 
jelentenek a hétköznapi bibliaolvasó számára. A névlistákat azonban, úgy tőnik, 
a tudományos exegézist végzık is tisztes távolból figyelik: a rájuk vonatkozó 
megállapításaik igen tömörek, részletekbe jellemzıen nem bocsátkoznak. Dol-
gozatommal ebbıl a háttérbıl indulva igyekszem Jézus nemzetségtáblázatainak 
összefüggéseit felderíteni. A téma mélyebb kifejtésének szükségességét, kiindu-
lópontunkat az a megállapítás jelenti, amely szerint az ókori zsidó ember életé-
ben, szociológiai értelemben döntı fontosságú tényezınek számítottak a csalá-
di, rokoni kapcsolódások.1 Figyelemreméltó, hogy a 20-21. századra éppen 
ezen a területen következtek be gyökeres változások a nyugati, „fejlett” társa-
dalmak életében. Nem tudunk most ennek az átalakulásnak a történeti értelme-
zésére vállalkozni, pusztán megjegyezhetjük: a bibliai nemzetségtáblázatok, 
illetve a belılük kiolvasható családi összefüggések vizsgálata napjaink lelkipász-
tori szolgálatát, tanítását támogathatja, erısítheti a családi pasztoráció területén. 
 
2. Az ószövetségi nemzetségtáblázatok 2. Az ószövetségi nemzetségtáblázatok 2. Az ószövetségi nemzetségtáblázatok 2. Az ószövetségi nemzetségtáblázatok     
    
Jézus nemzetségtáblázatainak vizsgálatakor mindenekelıtt az ószövetségi elız-
ményekre kell utalnunk. A nemzetséglista ugyanis ószövetségi forma (vagy: mő-
faj), amelyre számos példát idézhetünk. E listák a rokoni kapcsolatok, a szárma-
zás, a hovatartozás fontosságát hangsúlyozzák számunkra. Jelentıségük nem 
egyszerően az öröklési rendben nyilvánul meg. Ahogy Hans Bardtke megjegyzi, 
ezek a kapcsolatok egyszerre jelentettek védelmet, kötelezettséget a munkára, 
az erkölcsre, a közösség megvédésére, a vérbosszúra, de a vallási cselekmé-
nyekre is.2 Vladár Gábor a jogvédelmet részletezve (2Kir 4,13) utal az adósrab-
szolgaságból való visszavásárlásra (3Móz 25,48), és az özvegyekrıl, árvákról 
szóló gondoskodásra (5Móz 10,18).3  
 
Az írásos listák elızményének a szóbeli emlékezést, hagyományozást, a családi-
nemzetségi identitás kialakulását tekinthetjük, amely a nép történetének kezde-
tén, a nomadizáló életmódban indulhatott el.4 A szóbeli hagyományt követı 
írásos rögzítés fejlıdésének különleges jellegzetessége lett, hogy a nemzetség-
−táblázatokkal az egész Izrael történetét igyekeztek megragadni, sıt a 
„néptáblázatokkal” a világ valamennyi népét megpróbálták elhelyezni az embe-
riség családfáján.5  
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A világ népeivel a Noé leszármazottait rögzítı listában (1Móz 10. és 11. 
fejezet) találkozhatunk, ahol a három fiú – Sém, Hám, Jáfet – vonala a 
Föld újbóli benépesülését alkotja. A Genezis könyvének megelızı fejeze-
teiben természetesen elolvasható az Ádámtól Noéig tartó leszármazási 
vonal is (1Móz 4. és 5. fejezet). A népekkel kapcsolatban érdemes meg-
említenünk, hogy a 12-es, kultikus tagolást az Ószövetség az Izraelen kí-
vüli népeknél is ismeri. Errıl olvasunk az arámiak (1Móz 22,20-24), az 
izmaeliták (1Móz 25,13-16) és az edomiták (1Móz 36,10-14) között, de a 
jelenség ismert az ókori Mediterráneumban Görögországból és Itáliából is.6 
 
A legterjedelmesebb ószövetségi nemzetségtáblázatot a Krónikák elsı 
könyvének elsı harmada jelenti, ahol az elsı kilenc fejezet több regisz-
tert is tartalmaz. Itt található egy összeírás Ádámtól Jákóbig, itt olvasható 
egymást követıen a tizenkét törzs alapítótól induló leszármazása, de ide 
lett beillesztve Káléb, Dávid és Saul nemzetsége, egy jeruzsálemi és egy 
gibeoni városi névjegyzék, a jeruzsálemi templomırök listája és egy 
edómi királylista is. Ezek hátterében vélhetıen a fogság utáni idıszak 
törekvése áll, ugyanis azok a papok, akik nem tudták bizonyítani leszár-
mazásukat nem gyakorolhatták hivatásukat. Különösen érdekes itt az 
Ezsd 2,61kk és Neh 7,63kk-ban említett „származási jegyzék” megneve-
zés. (Nemzetséglisták: Ezsd 2,1-63; 8,1-20; Neh 7,7-63)  
 
Ez a megállapítás rávilágít arra, hogy a leszármazás fentebb említetteken 
túl további funkciót is betöltött: az öröklés a hivatás, tisztség terén is ér-
telmezést nyert. De a fogság utáni korban úgy tőnik nem csak a léviták 
számára volt lényeges kérdés a „jegyzék-ügy”. Erre utal Zakariás (12,12-
14), aki próféciájában Lévi nemzetségén túl kiemeli Dávid, Nátán és 
Simei házát, illetve a többieket is megemlíti általános formában, de hang-
súlyosan („a többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség”).7 
 
Összegzésképpen elmondható, hogy a nomadizáló korban kialakuló tör-
zsi-nemzetségi öntudat átvészelte a királyok korát, annak társadalmi vál-
tozásait,8 sıt a királyság korának végét is. Izrael népe, a zsidóság továbbra 
is nemzetségben gondolkodott, identitását a nemzetségek fenntartásá-
ban, folytatásában is kifejezte, amelyben kétségtelenül nagy szerepe volt 
egyfelıl annak, hogy a nemzetségek funkcionális módon is a társadalom 
részévé váltak, másfelıl pedig, hogy a babiloni fogság alatti és utáni kihí-
vások éppen ezen a felületen, a nemzetség-nemzetiség kérdése felıl ér-
keztek a zsidóságra.  
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3. Az újszövetségi nemzetségtáblázatok3. Az újszövetségi nemzetségtáblázatok3. Az újszövetségi nemzetségtáblázatok3. Az újszövetségi nemzetségtáblázatok    
 
Az Újszövetség nemzetségtáblázatai tehát nem elızménynélküliek. Amikor az 
Újszövetség teológiájában a nemzetséglistákról beszélünk, tulajdonképpen 
három nagyobb témakört kell érintenünk. Természetesen Jézus két nemzet-
ségtáblája alkotja az elsı témakört, amelyeket a szinoptikus hagyomány ır-
zött meg az utókornak (Mt 1,1-17 és Lk 3,23-38). 
 
A második témakört a páli levelek megjegyzései jelenthetik. Pál Timóteust 
arra kérte, hogy az efézusiaknak tiltsa meg a „vég nélküli nemzetségtábláza-
tok” tanulmányozását, mert azok „inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvö-
zítı tervének megismerésére a hit által”. (1Tim 1,3-5) Hasonló tanácsot ad 
Titusznak is: „kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség−táblázatokkal 
kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedı harcokat, 
mert ezek haszontalanok és hiábavalók”. (Tit 3,9) Dolgozatom keretei nem 
engedik meg ezeknek a roppant tömör megjegyzéseknek a mélyreható értel-
mezését. De ezt a kísérletet az idézett helyek szőkös kifejtettsége is nehezíte-
né. Feltehetıen egyébként a listákból kiinduló „fantasztikus elbeszélések”  és 
„spekulációk” elvetésére utalnak a sorok.9 
 
Ezzel szemben sokkal inkább a téma nagysága képez akadályt a harmadik ide 
kapcsolódó témakör részletesebb körüljárásakor. Az újszövetségi nemzetség-
lista tematikán belül izgalmas, összetett területet alkot annak a nemzetség-
nek a megalapítása, amelynek Jézus a kiindulópontja. Bár kétségtelen tény, 
hogy a teológia jellemzıen nem a nemzetségtáblák kérdéskörébe sorolja a 
tizenkét tanítványban megtestesülı jézusi „leágazásokat”, az azzal való össze-
függések vitathatatlanok.  
 
Az exegéták ugyan kiemelik, hogy a tizenkettı kiválasztásában az egész Izrael 
meghívásának szimbolikája olvasható ki,10 nem jellemzı, hogy elmélyedné-
nek a nemzetségtábla szimbólum mélyebb értelmezésében. Ennek ellenére 
nem feledkezhetünk meg annak hangsúlyozásáról, hogy amiként Jákób-
Izráeltıl nép született, tizenkét ágon szétágazva, hasonlóképpen Jézus Krisz-
tustól új nép származik, melynek tizenkét ágról kiinduló nemzetségtáblázata 
megrajzolhatatlan szétágazásba fejlıdött az elmúlt idık során. Figyelemre 
méltó, hogy ez az értelmezés különösképpen rávilágít Jézus atyai, „családfıi” 
helyzetére. Ugyancsak itt kerülhetne tárgyalásra Jézus „igazi rokonainak” té-
mája is. (Mt 12,46-50;13, 53-58; Mk 3,31-35; 6,1-6; Lk 4, 16-30; 8,19-21; Jn 
4,44; 6,42)  
 
Annak ellenére, hogy ez utóbbi témakör ugyan-
csak Jézus nemzetségtáblázatának kérdéséhez 
tartozik, s masszívan érinti Jézus identitását, ter-
jedelmi okokból a megemlítésnél mélyebben 
ebben a vonatkozásban sem tudunk mélyebbre 
ásni. Dolgozatom témáját a hagyományos teoló-
giai értelemben vett két jézusi nemzetségtáblázat 
alkotja, amelyeken Jézus leszármazását követhet-
jük nyomon. 
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4. Általános megjegyzések Jézus két nemzetségtáblázatához4. Általános megjegyzések Jézus két nemzetségtáblázatához4. Általános megjegyzések Jézus két nemzetségtáblázatához4. Általános megjegyzések Jézus két nemzetségtáblázatához    
 
Bár az egyes táblázatokat önállóan is elemezni fogjuk, meg kell elılegez-
nünk: a két lista jelentıs eltéréseket mutat. Az eltérések ellenére lényeges 
egyezéseket is megfigyelhetünk. A táblázatok jellemzı vonása, hogy az apai 
leszármazást rögzítik, tehát valójában csak József felmenıit tartalmazzák, Má-
riáét nem. Ez a momentum önmagában is tükrözi az ószövetségi kapcsoló-
dást: a fent említett ószövetségi táblázatok kivétel nélkül a patriarchális társa-
dalmi állapotokat tükrözik, csak a férfi ágon rögzítik az ısöket. 
 
Ennél izgalmasabb kérdést vet fel, hogy a két táblázat férfivonala pontosan 
hol is ér véget. Bár a szövegek szerint „Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az 
Ábrahám fiának nemzetségkönyvét” (Mt 1,1) tartjuk kezünkben, aki 
„köztudomás szerint József fia volt” (Lk 3, 23), mindkét irat tisztában van 
azzal, hogy a helyzet korántsem ilyen egyszerő. Jézus csak anyai ágon szár-
mazik test szerint, vagyis helyesebbnek tőnne Mária családfáját ismertetni. 
Apai ágon a Szentlélektıl születik, ahogy olvassuk: „Mária jegyese volt József-
nek, de mielıtt egybekeltek volna, kitőnt, hogy áldott állapotban van a 
Szentlélektıl.” (Mt 1,18)  
 
Ezt a szöveg külön is hangsúlyozni is kívánja, ezért rövidesen még egyszer 
errıl olvasunk: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, 
mert ami benne fogant, az a Szentlélektıl van.” (Mt 1,20) Különös 
„bukkanót” jelent a fordításban, hogy a 18. vers még jegyességrıl 
(mnészteütheiszész) és az egybekelés elıtti állapotról beszél, de a 19., 20., 
24. versek már férjrıl és feleségrıl szólnak (ánér, günájká), pedig a görög 
szavakat férfinek és nınek is lehetne fordítani. Mindenesetre Lukács is úgy 
beszél Máriáról, mint „aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a 
jegyese” (emnészteüménén) (Lk 1,27), s a kapcsolat ilyetén meghatározását 
késıbb is használja: „Felment a József is a galilai Názáretbıl Júdeába, a Dávid 
városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetsé-
gébıl való volt, hogy összeírják jegyesével (emnészteüméné), Máriával 
együtt”. (Lk 2,4-5)  
 
A Lélektıl születést Lukács is kifejti, költıi képpel írva le a csodát a test sze-
rinti szülınek, Máriának: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje ár-
nyékoz be téged, ezért a születendıt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiá-
nak.” (Lk 1,35) Az idézett mondat egyúttal Jézus férfiágú leszármazására is 
konkrét módon mutat rá: Jézus, (test szerint) Máriának és (Lélek szerint) 
Istennek a fia. Annak ellenére, hogy a két szinoptikus evangélium egy Józse-
fig futó családfát helyez elénk Jézus nemzetségtáblázataként, mindkét szöveg 
kiemeli, hogy Jézus valójában az Isten Fia volt. Lukács táblázatát illetıen ok-
vetlenül ki kell emelnünk, hogy közvetlenül a józsefi családfa ismertetése 
elıtt található Jézus megkeresztelkedésének története, illetve a mennybıl 
hallatszó kijelentés leírása, amely megelılegezve hangsúlyozza az olvasó szá-
mára Jézus istenfiúságát. A két evangélium következetesen, párhuzamba hoz-
hatóan vezeti ezt a vonalat a Jézus-út leírásában.  
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A biblikus teológusok jellemzıen az Emberfia címet emelik ki a Máté által 
legszívesebben használt jézusi méltóságként, s az Isten Fia elnevezést a 
hellenisztikus hátterő keresztények kifejezésének vélik,11 illetve gyakorta 
hangsúlyozzák, hogy Máté kerüli Isten nevének kiejtését12. Ezzel szemben 
Máté másutt is, olykor önállóan, a többi evangéliumtól függetlenül is Isten 
Fiának nevezi Jézust. Sajátja így a tengeren járást követı tanítványi vallás-
tétel (Mt 14,33) és a péteri hitvallás (Mt 16,16) istenfiúi formája, ahogy a 
kereszt alatti csúfolódok ilyen alakú megfogalmazása is (Mt 27,40.43). 
Márkkal közös anyaga a százados kijelentése: „Bizony, Isten Fia volt ez!” 
(Mt 27, 54 és Mk 15,39) 
 
 Nem feladatunk a Jézus-címek történetiségének, mélyebb összefüggései-
nek ismertetése, csupán jelezni kívántuk, hogy a nemzetségtáblázatok által 
meghatározott Jézus-identitás nagyobb kontextusban összetett képet mutat: 
bár a listák egy emberi identitásra mutatnak, azok mögött egy isteni személyi-
ség áll. 
 
A Jézus-József kapcsolat komplex voltát két további ponton is jelezhetjük. 
Miközben a családfák igyekeznek harmonikusan beilleszteni Jézust József 
vonalába, mind Máté, mind Lukács kifejezi e szülı-gyermek viszony sajátsá-
gos jellegét. Máténál, az egyiptomi menekülés, majd hazatérés eseményei-
ben Jézus és Mária mellett József szinte „külsı tagnak” tőnik: a négy-négy 
alkalommal elıforduló „gyermek” és „feleség” kifejezések kivétel nélkül 
birtokos jelzı nélkül, egyszerő tárgyesetben állnak. József nem a 
„gyermekével” és „feleségével” van úton, hanem a „gyermeket” és annak 
„anyját” veszi magához. (Mt 2,13-14. 20-21) Hasonló értelemben ugyancsak 
figyelemre méltó Lukács szövegében a Templomban „felejtett” tizenkét éves 
Jézus kijelentése: „Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” 
(Lk 2,49) Walter Grundmann kommentára szerint a nehézség abból adódik, 
hogy Máté egymás mellé helyezi a szőztıl születés tradícióját ismerı és nem 
ismerı anyagokat. Ezt az tette lehetıvé, hogy a zsidó gondolkodás az apasá-
got elsısorban nem biológiailag, hanem jogilag értelmezte. 
 
 Az általános megjegyzések sorában befejezésül arra azokra a kiemelkedı 
egyezésekre kell felhívnunk a figyelmet, amelyek a két listában megmutat-
koznak. Mint az eddigiekbıl kiderült, Máté és Lukács közös célkitőzése, 
hogy Dávid házába illessze be a megszületı Jézust. Ezt a mátéi szöveg rop-
pant hangsúlyos helyen, a könyv elsı mondatában tisztázni kívánja az ol-
vasóval (ld. fentebb: Mt 1,1).  
 
 

  MMMMÁTÉÁTÉÁTÉÁTÉ LLLLUKÁCSUKÁCSUKÁCSUKÁCS 

MENNYEI SZÓ: AZ ÉN SZERETETT FIAM! 3,17 3,22 

KÍSÉRTÉS: HA ISTEN FIA VAGY! 4,3 4,3 

GADARAI MEGSZÁLLOTT 8,29 8,28 

MEGDICSİÜLÉS: EZ AZ ÉN FIAM! 17,5 9,35 

NAGYTANÁCS: TE VAGY AZ ISTEN FIA? 26,63 22,70 
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Ezt hangsúlyozandó a Dávid fia kifejezést József is megkapja. (Mt 1,20) Lukács 
ehelyett a Józsefrıl, mint a Dávid házából származóról beszél két alkalommal is 
(ld. fentebb: Lk 1,27; 2,4) A dávidi hangsúlyt Lukács azonban elhelyezi Betle-
hem mellé is, amely „Dávid városa” (Lk 2,4.11) A Dávid fia kifejezést mégis Má-
té használja szívesebben, ı tekinti igazán Jézus meghatározó identitásjegyének. 
 
A két lista másik kiemelkedı egyezését az Ábrahámtól származás jelenti. Máté egy-
szerre nevezi Dávid és Ábrahám fiának Jézust (ld. fentebb Mt 1,1). Ám jelezve, hogy 
egy sajátos, általánosabb identitásjegyrıl van itt szó a késıbbiekben tulajdonképpen 
egyik szöveg sem használja ezt megkülönböztetett módon Jézusra. Máténál Kereszte-
lı Jánostól halljuk a „mi atyánk Ábrahám” (Mt 3,9) formát, Lukácsnál pedig Jézus 
szól Ábrahám leányáról (Lk 13,16) és fiairól (Lk 16,24; 19,9).  

FOLYTATJUK! 
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VAK GYÓGYÍTÁSOK 9,27; 20,30-31 18,38-39 

VAK ÉS NÉMA GYÓGYÍTÁSA 12,23 – 

KÁNAÁNI ASSZONY 15,22 – 

BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE 21,9.15 – 

KRISZTUS ÉS DÁVID KÉRDÉS 22,42-45 – 
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