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►►► 

HHHHÚSVÉTÚSVÉTÚSVÉTÚSVÉT    KÖZELEGKÖZELEGKÖZELEGKÖZELEG    
► SÉRA LÍVIA (BUDAPEST-PEST) 
 
 
Húsvét közeleg. Érzem a bennem gyülemlı feszültséget, rengeteg kérdés, rengeteg fur-
csa érzés, és mind megválaszolatlan. Ekkor kapom éppen ezt a témát. Már ezt is isteni 
sugallatnak veszem, egyértelmő jel, foglalkoznom kell a dologgal, és nem hagyhatom el, 
mint általában, amit túl nagy falatnak tartok. 
 
Húsvét. Szenvedéstörténet. Feltámadás. Furcsa dolog, hogy mikor a húsvétra gondolok, 
elıször beleborzongok. Valamiért az elsı kép, ami beugrik, Jézus megtört arca, vérzı 
sebei, könnyei. Valószínőleg, ez nem a magyar általános pesszimizmusomból fakad, és 
Mel Gibson pár liter mővérrel öblített Passióját sem láttam. Nagyon meg kell erıltetnem 
magam, hogy ezt a képet kiverjem a fejembıl, és átadjam magam a húsvét örömének, 
hogy Jézus értem halt meg, de feltámadt, és szeret engem. Hol a gond? Kérdem én szeré-
nyen, hogyan tudnám teljes örömmel és „félelem” nélkül várni Jézus feltámadását? Ho-
gyan készüljek a húsvétra? (Folytatás a következı oldalon!) 
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CÍMLAP 

Találtam egy verset: 
 
EGYSZER IGAZÁN MEGLÁTTALAK 
AHOL MEGLÁTHAT MINDEN EMBER. 
MIKOR HALÁLRA ADTAD MAGAD, 
HOGY GYİZZÉL SZENT, NAGY GYİZELEMMEL. 
 
EGYSZER IGAZÁN MEGLÁTTALAK... 
HALÁLVERÍTÉK VERT KI ÉPPEN, 
ARCODON FOLYT SOK BÍBORPATAK... 
S ÉN MEGDÖBBENVE ÁLLTAM, NÉZTEM. 
 
EGYSZER IGAZÁN MEGLÁTTALAK... 
AJKADRÓL A VÉGSİ SZÓ LEBBENT: 
- SZEMEDBİL AZ UTOLSÓ SUGÁR -  
ÉS SZÁLLT: 'ELVÉGEZTEM MINDENT!' 
 
EGYSZER IGAZÁN MEGLÁTTALAK... 
LÁNDZSÁT DÖFTEK ÁT A SZÍVEDEN. 
ÉS AKKOR OTT A KERESZT ALATT 
VÁRATLANUL MEGNYÍLT A SZEMEM. 
 
MEGÉRTETTEM, HOGY SZERETSZ NAGYON, 
MINDEN ÉRTEM VAN ÉS HELYETTEM. 
BŐNTİL, HALÁLTÓL SZABAD VAGYOK, 
S ÉN A SZERELMED RABJA LETTEM. 
 
LÁTTAM GYİZELMED A HALÁLON, 
OTT ELJEGYEZTÉL ENGEM ÖRÖKRE. 
MOST ÉLETEM JÉZUS, FELAJÁNLOM, 
SZOLGÁLJON NÉKED ÖRÖMÖDRE! 

Talán nekem is meg kellene látnom Jézust igazán, kinyitni a szemem, nem hunyorogva, 
beszőkülve csak a szenvedésére koncentrálni. Be kellene látnom, hogy ez a fájdalom 
hozzá tartozik az ı életéhez, az én életemhez, sıt! Félelmetesen jó érzés, ha belegon-
dolok: értem van!(miattam), de leginkább értem.  
 
Ahhoz, hogy ezt érezzük, készülnünk kell, mert felfoghatatlan feladat realizálni, hogy 
Jézus fájdalma voltaképpen jó… Jó nekünk, hihetetlenül jó, és újabb nehéz dolog bele-
gondolni, mekkora hálával is tartozunk! 
 
Túl kell lépnem a fájdalmon, és észrevennem: hiszen feltámadt! Pár sebhely maradt 
csupán, szenvedését a sírban hagyta. Isten Igéje arra tanít, hogy a feltámadást ne a halál 
oldaláról tekintsük, hanem az élet oldaláról. Ezért Krisztus feltámadásában ne az egy-
szer történõ csodát nézzük, hanem, hogy él, köztünk jár, ott van a legkisebb porszem-
ben, és szeretete árad a tavaszi fuvallatból is. 
 
Olyan gondosan kellene elıkészíteni a lelkünket, mint ahogy az ünnepi asztalt terítjük. 
Rakjunk fel fehér abroszt és tárjuk ki szívünket, fogadjuk el, örüljünk, hogy Isten ne-
künk ajándékozta Fiát. Nagyon remélem, hogy miután ezt leírtam, észben fogom tarta-
ni, és nem kalandozom el, a szenvedı Jézus ábrázolások rögös útvesztıjén. 
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TAVASZI IFI KONFERENCIA � SZEGEDEN 

MMMMETHODISTETHODISTETHODISTETHODIST C C C CHURCHHURCHHURCHHURCH????    
► DOBOZY PÉTER (SZOLNOK) 
 
 
Minden egyes alkalommal mikor készülök egy ilyen ifjúsági táborra mindig olyan gondolatok 
rohannak meg hogy: „De jó lesz majd megint Gyurkó Donáttal beszélgetni, meg milyen jó lesz 
majd a dicsıítés. Egy csomó jó, számomra kedves emberekkel teli tábor elé nézek!” És hiába 
voltam már több ifjúsági hétvégén valahogy mindig ezek az elsı gondolataim a táborral kap-
csolatban. Sose jut eszembe az, hogy a legutóbb mekkora áldással és milyen Isteni élmények-
kel tértem haza a táborból. Ez a tábor sem volt kivétel. 
 
Alig vártam hogy találkozhassam rég nem látott barátaimmal és újra együtt lehessek velük ha 
csak ilyen rövid idıre is. De! Szerencsére Isten kegyelme megint a nyakamba szakadt. Annak 
ellenére hogy én jóformán csak a saját világi jólétemet vártam a tábortól Isten megajándéko-
zott önmagával is. A tábor elsı élményét a baptistáknál éltük meg. Mi, szolnokiak kicsit késıbb 
érkeztünk, de valamiért nekem pont így volt jó. Egy hosszú út után beestünk egy teljes szívbıl 
szóló dicsıítı koncertre. Ami képes volt újult erıvel feltölteni szerény személyemet. Majd pár 
órával késıbb elmentünk a Jezsuita tesók kollégiumába és egy jót aludtunk. Legalábbis már 
aki. Másnap elkezdıdtek a kalandok.  
 
Elsıként Szuhánszki Csoszi felkutatása, ugyanis eltőnt… de aztán meglett. Végül is idıben 
odaértünk a reggelire ami, mint mindig, teljes mértékben kielégítette a táborozók igényeit. 
Majd a várva várt dicsıítés és áhítat után meghallgathattuk Cserháti Sándor elsı elıadását. 
Nekem, személy szerint nagyon személyesek és nem legutolsó sorban érthetıek voltak az elı-
adások. A téma is kifejezetten jó volt. Mit mond Isten? Ez egy állandó kérdés számomra és úgy 
gondolom hogy sokak számára. De itt sok mindenre választ kaphattunk. Nagyon tetszett az 
elıadások felépítése. Volt egy központi igeszakasz ami magában foglalta az egész hétvégén 
taglalt témát. „Ne félj! Mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy”. Nekem azóta 
nagyon sokszor eszembe jut ez az ige. Olyan sok mindent tartalmaz. Bíztatást, bátorítást, 
ugyanakkor szeretettel nevel és biztonságérzetet is ad. „Ne félj! Mert megváltottalak.”  
 

 
 
 
 

Szombat délután Szombat délután Szombat délután Szombat délután     
dr. Kereskényi Sándor dr. Kereskényi Sándor dr. Kereskényi Sándor dr. Kereskényi Sándor     

szegedi református lelkész szegedi református lelkész szegedi református lelkész szegedi református lelkész     
tartott interaktív elıadást. tartott interaktív elıadást. tartott interaktív elıadást. tartott interaktív elıadást.     

A képen két aktív résztvevı: A képen két aktív résztvevı: A képen két aktív résztvevı: A képen két aktív résztvevı:     
Dobozy Péter és  Kern Mária Dobozy Péter és  Kern Mária Dobozy Péter és  Kern Mária Dobozy Péter és  Kern Mária  
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TAVASZI IFI KONFERENCIA � SZEGEDEN 

Milyen jó nem? Ne félj! Hát akkor minden rendben van nem? Ha nincs mitıl fél-
nem hát akkor azt csinálok amit akarok, hiszen bármit teszek nem kell félnem. Na 
ezt elkerülendı jön is az intés. „Mert megváltottalak” Vagyis ne azért ne félj mert 
nincs mitıl hanem azért mert Én megváltottalak. Hihhetetlen dolgokat kaptam 
ezen a hétvégén. Mind lelkileg mind fizikailag, hiszen egy jó kis városnézı túrára 
voltunk hivatalosak. Felmehettünk a dóm egy tornyába ahol én még sosem voltam 
és nagyon tetszett a kilátás.  
 
Majd Lakatos Marci vezetésével az 1-es csapat útnak indult hogy felkutassuk Szeged 
különféle látványosságait. Voltunk Radnóti emlékmővénél, a Móra Ferenc Múze-
umnál, egy hajós szoborba ülve lefotózkodtunk, elmentünk az Anna kúthoz és még 
egy, két, há, tíz embert megkérdeztünk hogy a városházán mikor harangoznak. Egy 
szóval megismerkedtünk Szegeddel. Ettıl függetlenül ha letennének Szegeden tu-
ristaként angolul érdeklıdnék hogy „Methodist Church?” De élveztük a sétát! Jól 
összekovácsolódott a csapatunk. És végül elsık is lettünk de ez már csak mellékes 
információ.  
 
Mindenképp meg kell említenem a Khaled Laci által hozott A végtelen hit címő 
filmet. Én még nem láttam ezt a filmet de ez is nagyon sokat adott nekem. Sok 
olyan élményt láttam viszont a filmben ami már velem is megtörtént ezért nagyon 
személyesen megérintett a film cselekménye és a mondanivalója is. Természetesen 
hazaérkezésem után pár órával a film már a letöltések mappámban pihent.  
 
És volt még egy nagyon izgalmas és mókás interaktív elıadásnak is részese lehet-
tem. Ezen az elıadáson született meg Mimi (Kern Marcsi) mint piros rendszámú 
busz és én mint pálmafa. Tudom hogy ez sokak számára kicsit zavaros de legyen ez 
egy ízelítı abból hogy mikbıl is maradt ki az, aki nem jött el Szegedre és egyben 
tekintsetek erre úgy mint meghívás mert ilyen és ennél jobb programokkal teli ifjú-
sági táborok szoktak lenni.  
 
 

 
Bıséges ellátásban volt részünk!Bıséges ellátásban volt részünk!Bıséges ellátásban volt részünk!Bıséges ellátásban volt részünk!    
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Ifj. Cserháti Sándor szegedi Ifj. Cserháti Sándor szegedi Ifj. Cserháti Sándor szegedi Ifj. Cserháti Sándor szegedi     
evangélikus lelkész, evangélikus lelkész, evangélikus lelkész, evangélikus lelkész,     

a konferencia fıelıadójaa konferencia fıelıadójaa konferencia fıelıadójaa konferencia fıelıadója 

TAVASZI IFI KONFERENCIA � SZEGEDEN 

A Taizéi est még kimaradt a beszámolómból. Olyan személyes élménye-
im vannak ezzel az estével kapcsolatban amit nincs kedvem szavakba 
önteni mert nem tudnák visszaadni azt amit én ott, akkor átéltem. Ezért 
azt tudom nektek mondani hogy ha meghalljátok valahol hogy Taizéi est 
akkor menjetek el, éljétek át azt amit én, és majd eszmecserét tartunk. 
 
Egy szó mint száz, ismét oda jutottam el, hogy Isten megint meg tudott 
lepni és ezen már nem is csodálkozom. Mi van? Most akkor meglepett 
vagy sem? Igen meglepett, mert sokkal többet adott, mint vártam, de ezt 
már annyiszor megtette velem, hogy szinte már nem is csodálkozom. Ez 
az az isteni gondviselés ami állandóan égve tartja bennem az életem 
olimpiai lángját. 
 
 
 

SSSSZÖSSZENETZÖSSZENETZÖSSZENETZÖSSZENET    EGYEGYEGYEGY    SZERVEZŐTŐLSZERVEZŐTŐLSZERVEZŐTŐLSZERVEZŐTŐL    
► MOLNÁR KLAUDIA (SZEGED) 
 
 
A legutóbbi ifjúsági vándorcsendesnapon vált majdnem biztossá, hogy 
idén tavasszal az országos ifjúsági csendesnapoknak Szeged fog otthont 
adni. Ehhez mérten az elmúlt hónapokban folyamatosan készültünk az 
alkalomra. 

Hogyan készültünk? 
 
A szegedi gyülekezet egy kicsi, de otthonos imaházzal és egy kisebb épü-
lettel rendelkezik, így a legnagyobb kérdést a fiatalok elszállásolása jelen-
tette. Már csak azért is érdemes ezt a problémát kiemelni, mert a legkre-
atívabb ötletek ennek megoldására születtek. Felmerült, hogy alhatnának 
az emberek az imateremben, ami rendben is lett volna, ha nem egy zu-
hanyzó jutna harminc emberre. Kitaláltuk, hogy átjárhatnának a közeli 
katolikus kollégiumba fürdeni, de ezt meg a város erkölcsének védelme 
érdekében vetettük el – mégse rohangáljunk már fényes nappal köntös-
ben az utcán. 

 
A város összes kollégiumát végigrágtuk fejben, útvo-
nalakat terveztünk, a tömegközlekedési jegyek lefara-
gására pedig az egyetemisták saját bérletük áttestálá-
sát találták ki. Szerencsére mire eljött az idı a gyüle-
kezet felajánlásai révén mindenkinek meglett a helye. 

A testi táplálékot Sztupkai Zsuzsa néni mennyei fızt-
je, a lelkit pedig Misi bácsi (a szegedi metodista lelkész) 
és Cserháti Sándor evangélikus lelkész szolgáltatta.  
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TAVASZI IFI KONFERENCIA � SZEGEDEN 

 

 

 

 

A dicsıítés vezetését Balázsra bíztuk, s ami nagyon tetszett, hogy a dalo-
kat közösen, mi, az ifi válogattuk össze, mindenki kívánhatott dalt és az 
utolsó ifit ezek gyakorlásával töltöttük. Szintén ezen az alkalmon a körze-
teket, ahonnan fiatalokat vártunk felosztottuk magunk között, mindenki 
húzott egyet és a rá bízott emberekért imádkozott. Újítottunk az igés kár-
tyákon is. Hajni ötlete az volt, hogy vegyünk egy hatalmas lapot, aminek 
az egyik oldalára még a csendesnapok elıtt felkerültek az igék titokban, a 
másikra pedig lehetıség van a 4 nap alatt alkotni valamit mindenkinek. Az 
utolsó napon feldaraboltuk remekmővünket igés kártyákká és egész értel-
mes dolgok jöttek ki a lap mindkét oldalán. A kedvencem a következı: 
igés oldal: „Alázzátok meg magatokat az Úr elıtt, és ı felmagasztal tite-
ket.” (Jak 4,10), a lap túloldalán pedig: „Luke, én vagyok a te Atyád” (Star 
Wars). 
 
Milyen volt? 
 
Pénteken egy fergeteges koncerttel kezdtünk, amit a szegedi baptista di-
csıítı csoport tartott nekünk és a dalok között egy-egy bizonyságtételt 
hallhattunk tılük. A dalok javarészt számomra ismeretlenek voltak, és 
mivel a második sorban ültem, jól hallhattam, hogy mikor énekel csak a 
dicsıítı csapat és mikor száll be a közönség is. Szerintem a csúcs a Krisz-
tus enyém c. dal volt, ahol teljes erıbedobással énekelt mind a metodista, 
mind a baptista rész, Együtt énekeltünk. 
 
Szombaton kezdıdött meg az elıadássorozat: Mit mond Isten rólam, ma-
gáról, rólunk címmel. Az elıadó Cserháti Sándor volt, vezérigénk pedig a 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézs 
43,1) volt. Minden reményemet felülmúlták az elıadások, minden nap 
ennek a rövid mondatnak egy-egy tagját bontottuk ki. Az elıadások in-
kább elméletibbek voltak, aminek én nagyon örültem. Megpróbálok né-
hány gondolatot kiemelni, ami különösen megragadott. 
 
„„„„Megváltottalak…” Ez a szó magában hordozza, hogy bőnösök vagyunk, 
baj van velünk, valamibıl meg kell menteni minket. Az elıadó Káin és 
Ábel történetét hozta fel példaként. A vallásos ember (Káin), ha Istenre 
dühös elfojtja azt, máson (Ábel) vezeti le, ez az, amitıl megnyugszik és a 
dolog tragédiáját ez hordozza magában, hiszen így már tényleg lesz rend-
be hozni valója. A mi bőnünk, hogy elkezdtünk imádni egy olyan Istent, 
akinek vér kell, elhittük, hogy Istennek valóban ez kell.  

A népes dicsıítı csapatotA népes dicsıítı csapatotA népes dicsıítı csapatotA népes dicsıítı csapatot    
Vili Balázs vezette (jobb szélen)Vili Balázs vezette (jobb szélen)Vili Balázs vezette (jobb szélen)Vili Balázs vezette (jobb szélen)    
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TAVASZI IFI KONFERENCIA � SZEGEDEN 

Ebbıl levezetve pedig az imádság áldozattá alakulásáról beszéltünk, 
annak a veszélyérıl, hogy egy szent és bensıséges dolog minden-
napos robottá válik, amit már nem azért végzek, hogy kapcsolatban 
legyek Istennel, hanem hogy megnyugtassam magam, hogy megad-
tam az én áldozatra éhes istenemnek, ami jár. Ezt a gondolatot egé-
szen a böjt kérdéséig vittük: „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor 
leoldod a bőnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom kötele-
it, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden 
jármot!” (Ézs 58,6) 
 
Bőnünk gyökere tehát a bizalmatlanság, ami félelemmé alakul és en-
nek legyőrésére születik meg az áldozat, ami hamis biztonságba ringat. 
Így már nem az élı Istennel, hanem az áldozattal lesz dolgunk. 
 
Az elıadások során elıkerült a tékozló fiú példázata is, amit egy 
olyan szemszögbıl néztünk meg, amire ritkán gondolunk, az idı-
sebb fiú nézıpontjából. A kérdés, amit mindenki feltehetett magá-
nak, beleélve az idısebb fiú helyébe magát: vajon azt hiszem, hogy 
Istennél bérelt helyem van? És itt megint eljutunk az áldozat, a szá-
mítás dilemmájáig. 
 
Számomra a legérdekesebb megvilágítása ennek a kérdésnek Ábra-
hám és Izsák története volt. Gondoltunk már valaha arra, hogy Áb-
rahám talán elbukta a próbát, mert elhitte, hogy Istennek kell az ı 
legdrágább fia áldozatként? Lehet, hogy ez most ömlesztve egy kissé 
átláthatatlan és több a kérdés, mint a válasz, de ez bennem is így van, 
meg persze nem is célom hogy összefoglaljak itt és most mindent. 
 
A hétvége lezárása az istentisztelettel egybekötött úrvacsora volt, 
körben állva, egymás kezét fogva imádkoztunk és vettük magunk-
hoz Krisztus testét és vérét. Szeretek ilyenkor végigpásztázni az arco-
kon. Aki még nem vette magához az úrvacsorát körbe-körbe járatja a 
fejét, nézelıdik vagy épp imádkozik. Az úrvacsora magához vétele után 
azonban mindenki kivétel nélkül meghajtott fejjel és lehunyt szemmel 
áll, szeretem ezt a pillanatot és a változást, amit magával hoz. 
 
A programok sorából sok mindent kihagytam, volt itt még taize-i est, 
ping-pong és csocsó, megmásztuk a Dómot és megkerestük az Öreg 
Hölgyet, néztünk filmet, énekeltünk, kameráztunk, ettünk és ittunk, 
elcsendesedtünk és hangoskodtunk. Hála Istennek ezért az alkalomért! 
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SZEMÉLYESEN 

ÉÉÉÉVAVAVAVA (2. RÉSZ) (2. RÉSZ) (2. RÉSZ) (2. RÉSZ)    
► CORNELIA TRICK METODISTA LELKÉSZ  
(BAD-SODEN, NÉMETORSZÁG) 
 
ROKONSÁG ÉVÁVAL? 
 
Nagyon szórakoztatónak tartom, ha valaki megkísérel egy rokoni 
kapcsolatot egy távoli személyrıl vagy egy családról kideríteni, 
és nincs szinte semmi pontos jele a rokonsági foknak. Ezért 
mondják a csúfolódók kritikusan: végül is mindnyájan rokonok 
vagyunk Ádámról-Éváról. 
 
Egészen másról, többrıl van szó számomra, ha komolyabban 
kezdek Évával foglalkozni. Éva nevének jelentése: élet, minden 
élı anyja. İ az emberiség ısanyja. Ez keltette fel érdeklıdése-
met, hogy történetében és saját életemre nézve is Isten kézjelei 
után kutassak. 
 
Az ıstörténet joggal áll a Biblia elsı lapjain. Az üdvtörténet a 
teremtéssel kezdıdik, ahogy Isten a teremtett világgal és az em-
berekkel marad. Éva belefonódott Isten üdvtörténetébe. Nevét 
1Mózes 3,20 szerint, férjétıl kapta. Saját nevet kap, ezután nem 
asszonyember, hanem Éva, minden élı anyja lesz. 
 
Éva-képünket tulajdonképpen nem is annyira ısanyai mivolta 
jellemzi, inkább nevét azzal a bizonyos bőnesettel szeretjük kap-
csolatba hozni. Szívesen hozakodunk elı mások vétkével és  
bőnével.  
 
Valóban ennél több volt ı, Isten munkatársa a teremtésben, 
résztvevıje a teremtési folyamatnak. Amit az 1Mózes 3,16. sze-
rint büntetésként kellett átélnie, ugyanannyira életadási képes-
ség ajándéka is az. Bár ez a tény nem emeli magasra Évát, mert 
az ember porból lett és porrá lesz, az embernek meg kell halnia, 
azonban az élet folytatódik, más formában. A szülési fájdalom 
hozzátartozik az élethez, mert benne van a szeretet, és ez a sze-

retet nem ismeretlen Évának. Nem gondolom, 
hogy a szülési fájdalmat Isten büntetéseként 
kell értenünk. Inkább, hitem szerint, úgy látom, 
hogy Isten a fájdalmainkban és szenvedéseik-
ben közel van hozzánk. Így kap a szenvedés, a 
fájdalom, a munka meghatározó szerepet éle-
tünkben. 
 
Istennek keze nyomát fedeztem fel Éva életé-
ben 1Mózes 3,21-ben leírtak alapján is. Amikor 
a Kertet Ádámmal elhagyták, így áll a Bibliában: 
„És csinált az Úr Isten Ádámnak és az ı felesé-
gének bır ruhákat, és felöltöztette ıket.” 
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SZEMÉLYESEN... 

Ez egy igazi istenélmény! Isten nem hagyja övéit ruha nélkül ebben a hideg 
világba kimenni. Anyai szeretettel gondoskodik róluk. Ezt a megtapasztalást 
kívánom magamnak és mindnyájunknak újra és újra, hogy Isten velünk van, 
oltalmaz és véd, amikor hidegség vesz körül bennünket. Ezekbıl a tapaszta-
latokból keletkezik a reménység, és Isten meghívására bizalom.  
 
Egész más a helyzet Éva fiaival, Káinnal és Ábellel a testvérgyilkossági törté-
netben. Két különbözı habitusú ember közötti problémákról van szó. Mind-
ketten becsületesen igyekeztek, különbözı sikerrel. Az irigység megtette ma-
gáét, a tragédiát sem Éva, sem Ádám nem akadályozhatta meg. Kain megölte 
testvérét, Ábelt. A tettet beszélgetés követi Istennel, Kain félelemmel teli sza-
vaira jelet ad neki, válaszként. 
 
Isten Káinnak a jelet nem szégyenfoltnak, hanem védelemként adta. Nem 
hagyta a maga sorsára, ami Éva számára vigasztalást jelentett. Isten irgalmas 
voltát tapasztalhatta meg ez által. Újabb fia születésekor, akinek Sét /kipótlás/ 
nevet adta, egészen másként fogadta Isten kezébıl elızı gyermekeihez ké-
pest. A sorok között olvasva felismerhetjük Ábel utáni gyásza mellett a hála 
szavait az új gyermekért. Unokájáról, Énosról ez áll a Bibliában 1Mózes 4,26-
ban: „Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét”  
 
Milyen nyilvánvaló áldása és kézjele Istennek! 
  
Az ıstörténet nem egy ısi, régi eset? Vagy mai napig ismétlıdı család és asz-
szony történet, ami újra elıfordul? Az Ótestamentum asszonyai: Sára, Hágár, 
Ráhel, Anna és sok mások története. Tiszteletreméltó, vigasztalást adó és pél-
damutató élető anyák, akik jó reménységgel voltak nem csak gyermekvárá-
sukra nézve. İk számunkra a bizonyságok fellegét jelentik. Életükben, vágya-
ikban láthatóan jelenik meg Isten keze munkájának nyomai, ami életünkig is, 
napjainkig folytatódnak. 

FORDÍTOTTA: BODGÁLNÉ SZABÓ MÁRTA (SZEGED) 
 

Káin és Ábel története (15. századi ábrázolás)Káin és Ábel története (15. századi ábrázolás)Káin és Ábel története (15. századi ábrázolás)Káin és Ábel története (15. századi ábrázolás)  
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JJJJÉZUSÉZUSÉZUSÉZUS    IDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAK    ÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEI    
AAAA    NEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOK    FÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBEN    
► KHALED A. LÁSZLÓ (SZOLNOK) 
 
 
 
5. A mátéi nemzetségtáblázat5. A mátéi nemzetségtáblázat5. A mátéi nemzetségtáblázat5. A mátéi nemzetségtáblázat    
    
A Máté evangéliumában található családfa két centrumot mutat, melyet a szöveg 
többszörösen is kiemel. A már többször idézett „mátéi prológus” Dávidra és 
Ábrahámra fókuszálva határozza meg Jézus identitását a származása felıl. A lista 
Ábrahámtól Dávidig egy jól elkülöníthetı egységet képez az „Isai fia volt Dávid, 
a király” befejezéssel. Dávid az egyetlen a felsorolásban, akinek tisztségét meg-
említi a szöveg. Ábrahám és Dávid neve más módon is kiemelést nyer: a 17. 
versben leírt tagolás „Ábrahámtól Dávidig”, és „Dávidtól a babiloni 
fogságbavitelig” tartó kezdı idıszakokat nevezi meg, melyeket a fogságtól 
„Krisztusig” tartó egység zár le. Az utalás tehát szembeszökı.  
 
Adolf Schlatter az Isten ígéreteire való fókuszálásra hívja fel a figyelmet. Ábra-
hámnak Isten gyermekeket ígért, amelyek áldásban fognak részesülni (1Móz 
12,1-3), Dávidnak pedig olyan utódot, amely Isten Lelke által olyan uralmat 
valósít meg, ahol Isten dicsısége nyilvánvaló lesz népe számára (2Sám 7,12; 
Zsolt 132,11). Máté tehát emlékeztet, az ígéretekre utal, sıt lényegében az 
Ószövetség folytatását írja meg: Jézus szava és munkája Izrael múltján jön lét-
re.14 Ezzel tehát a Jézus-történet, a jézusi identitás ószövetségi beállítást nyer. Az 
éppen kezdıdı elbeszélés elején, a „még meg sem született” Jézus máris ezred-
éves múltra tekinthet vissza, identitása évszázadokat ível át.  
 
Az ısök által egyrészt egy roppant történelmi beágyazottsággal találkozunk, 
amely arról gyızi meg az olvasót, hogy egy történetileg valós személyiség szüle-
tik. Másrészt utalás ez az elıttünk álló személyiség kiemelkedı jelentıségére is. 
Olyan ember van elıttünk, akinek ısei történelmi fordulópontot jelentettek a 
nép életében. A szerzı szerkesztési módja megelılegezi számunkra, hogy egy 
roppant meghatározó alakkal állunk szemben: a nép múltjának tagolását Ábra-
hámon, Dávidon és Jézuson keresztül teszi meg. Harmadrészt Máté ezzel együtt 
természetesen kifejezi azt is, hogy Izrael népe vallási, teológiai csomóponthoz 
érkezett. Ábrahám és Dávid a zsidóság életében egyszerre voltak történelmi je-
lentıségő személyiségek, és egyszerre jelentettek fordulatot az Istennel való 
kapcsolatban. 
 
Adolf Schlatter külön is felhívja a figyelmet, hogy az elsı genealógiai egység 
végén Dávid király jelentett fordulópontot, a második végén a fogság, s így a 
várakozás irányát a harmadik korszak végén a „második Dávid” alkotta.15 Lénye-
gében erre utal Grundmann is, aki a nemzetségtáblázat szerkezetében a közép-
sı tragikus mélypontot keretezı dávidi csúcspontot, és végül a messiási új fel-
emelkedést, beteljesedést hangsúlyozza.16 Ezt az elgondolást alátámasztja Máté 
evangéliumá−nak a fent nevezett „Dávid fia” vonala. A három egység szabályos 
formát alkotva majdnem egyenlı sorokban jelenik meg a hetes szám szorzataként 
(3x2x7 – számszimbolika17): 
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A mátéi nemzetségtáblázathoz számos megjegyzést kell hozzáfőznünk. A 
leglátványosabb talán a fogságtól Krisztusig tartó egység hiátusa, ahol 
csak a tizenhárom személy található, miközben a szöveg itt is tizennégy 
nemzedéket állít (Mt 1,17). Az összehasonlító kutatásból kiderül, hogy 
az elsı egység majdnem szó szerint megegyezik az 1Krón 2,1-15-tel és a 
Ruth 4,18-22-vel. A második egységbıl az 1Krón 3,11-12-vel szemben 
Jórám után kimarad Aházia, Joás és Amásia (ld. 1Krón 3,11-12). Talán 
nem véletlenül, hiszen bálványimádó királyokról van szó – jegyzi meg 
Grundmann.18  
 
A harmadik egység névsora – amint arra Grundmann felhívja a figyelmet 
– a fogságtól Józsefig eltelt kb. 600 évre túlságosan rövidnek tőnik.19 Az 
utolsó, tizennégyes csoport rövidülésének talán az az oka, hogy Jósiás 
után kimaradt Jójákim, Jekonjás apja (feltehetıen az elıbbi királyhár-
mashoz hasonló okból).20 Az eltérések – illetıleg a látszólagos hármas 
egység – hátterében feltehetıen a szerzınek azon célja áll, hogy mint-
egy jelként láthatóvá váljék Isten ünnepi terve Krisztus országának eljö-
vetelére.21 Valószínőleg a mondanivaló fontosabb volt a szerzı számára, 
mint a teljes egyezés.22 (A csillaggal jelölt ısök neve mellett a nemzet-
ségtáblázat – „és testvérei” formulával – tömör utalást tesz  az oldalági 
testvérekre.) Szellemes feloldást kínál az utolsó tizenhármas csoport 
kérdésére Grundmann: amennyiben tudatos redaktori munkáról van 
szó az az jelenti, hogy a „második Dávid” korszaka a feltámadt Jézussal kez-
dıdött el, földi mőködése még a történelem végének idejéhez tartozott.23 

     
I. Ábrahám-I. Ábrahám-I. Ábrahám-I. Ábrahám-
tól Dávidigtól Dávidigtól Dávidigtól Dávidig 

II.II.II.II. 
Dávidtól a Dávidtól a Dávidtól a Dávidtól a 
fogságigfogságigfogságigfogságig 

III.III.III.III. 
A fogságtól A fogságtól A fogságtól A fogságtól 
KrisztusigKrisztusigKrisztusigKrisztusig 

1. Ábrahám Salamon Sealtiél 

2. Izsák Roboám Zerubábel 

3. Jákób Abijja Abihud 

4. 
Júda* / 
Támár 

Ászá Eljákim 

5. 
Fáresz 

(+Zerah) 
Jósafát Azzur 

6. Heszrón Jórám Cádók 

7. Arám Uzziás Jákin 

8. Aminádáb Jótám Elihud 
9. Nahson Áház Eleázár 

10. 
Szalmón / 

Ráháb 
Ezékiás Mattán 

11. 
Boáz / 
Ruth 

Manassé Jákób 

12. Obéd Ámón 
József / Má-

ria 

13. Isai Jósiás Jézus Krisztus 

14. 
Dávid / Bet-

sabé 
Jekonjás*   
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További feltőnı jelenség, hogy a listában asszonyok szerepelnek (Támár, Ráháb, 
Ruth, Betsabé, Mária). Ez két szempontból is meglepı. Egyfelıl a patriarchális 
felfogású nemzetségtáblák gyakorlatával teljesen ellentétesnek számít a feleségek 
megemlítése.24 Másfelıl Mária kivételével, aki végeredményben már a „második 
Dávid” korának részese, az asszonyok mind „kilógnak” a sorból: a tılük szárma-
zó utód bőnös kapcsolatban (a férfiak vétkeztek!) fogant (Támár, Betsabé), illet-
ve idegen származásuk okán tulajdonképpen megbontották Izrael vérségi egysé-
gét (Ráháb jerikói, Ruth moábita).  
 
Az asszonyok egyébként a zsidóság történetének korfordulóit is jelölik: Júda és 
Támár a törzsi korszak alakjai, Ráháb a honfoglalás szereplıje, Ruth és Boáz a 
királyság kora elıtti ısök, Uriás feleségéhez (akinek nevét a lista nem ejti ki) pe-
dig a dávidi dinasztia születése kapcsolódik – írja Vladár.25 Az asszonyok nevének 
megemlítése tehát mintha éppen azt a célt szolgálná, hogy kiemelésre kerülje-
nek azok a pontok, amelyek az ıstörténet foltjait jelentik. Miért? Adolf Schlatter 
véleménye szerint Máté teológiai szándéka az Isten megbocsátó kegyelmére való 
rámutatás, illetve annak hangsúlyozása, hogy Isten az emberi bukás ellenére is 
véghez viszi tervét.26 Grundmann hozzáteszi: célnak tekinthetjük a zsidóságon 
kívüli népek felé szóló üzenet is hangsúlyozását is.27  
 
Talán nem véletlen, hogy ez a momentum Jézus identitásának a továbbiakban 
különösen meghatározó részét képezi. Sıt, tekintve, hogy a mátéi szövegben a 
késıbbiek során Jézus útjának folyamatos kísérıi az asszonyok (Péter anyósa, a 
vérfolyásos asszony, a kánaáni asszony, Jézus megkenetése, asszonyok a kereszt-
nél, majd a sírnál), ezeket a személyeket akár elıképeknek is tekinthetjük. A nıi 
felmenık megemlítése egyébként annak megértését is segíti, hogy a zsidó gon-
dolkodásban miért elegendı Jézus földi családfájának ismertetésekor kizárólag 
József nemzetségét bemutatni. A lista arról tanúskodik, hogy a patriarchális világ-
ban a házasságra lépı nı a férfi házának része lett, s a férfi házanépe együtt alko-
tott egy nemzetségi vonalat. Ugyanakkor Grundmann azt hangsúlyozza, hogy az 
asszonyok talán a zsidó családfák opponálásaként kerültek be a jézusi családfába.28 

 

FOLYTATJUK! A HIVATKOZÁSOK LISTÁJÁT A KÖVETKEZİ SZÁMBAN KÖZÖLJÜK! 
 

  
 
Jézus a keresztfánJézus a keresztfánJézus a keresztfánJézus a keresztfán    
A veleméri római katolikus templom A veleméri római katolikus templom A veleméri római katolikus templom A veleméri római katolikus templom     
falfestménye (1378)falfestménye (1378)falfestménye (1378)falfestménye (1378)    
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