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Mi a lényeg? 
A v legény az esküv  napját idejében 

el készítette az utolsó részletig. Megvette a 
drága jegygy r ket, az öltönyt, a menyasszo-
nyi ruhát a fátyollal együtt. Kinyomtatta a 
meghívókat és szétküldte barátainak és rokona-
inak. Kibérelt egy hajót; ott lett volna a nagy-
szer  menyegz i parti. Választékos menüt 
rendelt, finom borokkal, és a zenekar sem hi-
ányzott, hogy a jó hangulatról gondoskodjon. 
A v legény túláradó örömmel valóban min-
denre gondolt. 
 És akkor történt valami, amire senki 
nem számított. A menyegz b l nem lett sem-
mi. A menyasszony két héttel a szép ünnepnap 
el tt meggondolta magát és lefújta az esküv t.
Hirtelen döntése úgy ért valamennyiünket, 
mint derült égb l a villámcsapás. Különöskép-
pen sajnáltuk a csalódott v legényt, akinek 
most az összes meghívottal közölnie kellett, 
hogy az esküv  kútba esett. 
 Pusztán a fátyol nem tette a leányt még 
menyasszonnyá. Egyel re csak „majdnem 
menyasszony” volt, akinek rá kellett volna 
bíznia magát a v legényre. 
Néhány évvel ezel tt missziói el adást tartot-
tam egy gyülekezetben. Végül maradt még 
id nk néhány kérdésre. Egy fiatalember meg-
kérdezte: „Hogyan lett misszionárius?” Majd-
nem azonnal rávágtam: „Mint ahogy orvos, 
tanár, vagy asztalos lesz valaki. Tanulni kell, 
letenni a vizsgákat…” 

Szerencsére azonban eszembe jutott 
egy jobb válasz: „Nálam ez a hív  életemmel 
volt kapcsolatban, Isteni elhívásommal és en-
gedelmességemmel.” 

A fiatalember tovább érdekl dött: „Hát 
azel tt nem volt hív ?” „Nem, legalábbis nem 
úgy, ahogy a biblia érti” – válaszoltam – ko-
rábban, keresztyén életem csupán tradíciót 
jelentett. Hív  szüleim voltak, megkereszteltek, 
konfirmáltam, és évente párszor elmentem a 
templomba. De mindez nem tett igazi keresz-
tyénné.”

Sok ember nem tudja, mi az igaz ke-
resztyénség. Ezért lényeges a kérdés: 

Ki az igazi keresztyén?

Az egyház dönti el? Egyesek szerint a zsi-
nat határozza meg a mindenki számára érvé-
nyes normát. Mások azt állítják, minden ember 
üdvözül saját elképzelése szerint. Ez végzetes 
tévedés. Isten azt akarja, hogy igéjéhez igazod-
junk, nem pedig téves emberi nézetekhez. Jé-
zus Krisztust küldte a világ megment jének.
Keresztyén az, aki Krisztussal közösségben él. 
A Biblia azt mondja: „Amit hallottunk és lát-
tunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is 
közösségtek legyen velünk, és pedig a mi kö-
zösségünk az Atyával és az  Fiával, a Jézus 
Krisztussal.” (1Ján 1,3) Senki nem lesz keresz-
tyén kegyes cselekedetei által, csak azon az 
úton, amit Jézus a tudós Nikodémusnak mond: 
„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.” (Ján 3,3). Négy lépésben mutatja 
meg az igazi keresztyénséghez vezet  utat. 

1. Valld meg az Úr Jézusnak minden vét-
kedet, ami tudatos el tted! Isten igéje 
azt mondja: „Ha megvalljuk b neinket,
h  és igaz, hogy megbocsássa vétkein-
ket, és megtisztítson minden hamisság-
tól.” (1Ján 1, 9). 

2. Fogadd el hitben teljes bizalommal az 
Úr bocsánatát és megváltását! Ígérete a 
te számodra is érvényes: „Aki énhoz-
zám jön, semmiképpen ki nem vetem.” 
(Ján 6, 37). 

3. Add át Jézus Krisztusnak az uralmat 
életed felett! Aki ezt megteszi, annak 
azt ígéri: „Íme, én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 
(Mt, 28,20). 

4. Keresd a közösséget más hív kkel! Az 
els  keresztyénekr l ezt mondja az 
ige: „És foglalatosok voltak az aposto-
lok tudományában és a közösségben, a 
kenyérnek megtörésében és a könyör-
gésekben.” (ApCsel 2,42). 

Ezeket a pontokat nem merev módszerként 
kell értelmezni. Azonban senki nem lesz 
hív  a figyelembevételük nélkül. Jézus 
mindenkinek értékes új életet ad, aki t

szintén keresi. Neked sem fog csalódást 
okozni.

A MAGYARORSZÁGI  EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG  HAVILAPJA

2015/5
XXVII. évfolyam, 6. szám

12
0 

Ft

S  Z E G É N Y S É G

„Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, 
mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő  

és szegényatyádfiának a te földeden.”
5Mózes 15,11
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Május 1. – A munka ünnepe
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy 
az égen, úgy érdemes.” (József Attila)

Május 1. – 115 esztendeje, e napon hunyt el Mun-
kácsy Mihály festőművész
„Az örök eszmét sejtem itt, e vásznon, / S világrendünk 
hány bús kérdőjelét! / A két kezet, mely áld, kötözve lá-
tom, / Hallom a csőcselék „feszítsd meg”-ét.” (Reviczky 
Gyula: Jézus Pilátus előtt – Munkácsy képe – részlet)

Május 3. – 395 esztendeje, e napon született Zrínyi 
Miklós költő és hadvezér
„Uram, nem miértünk, sem mi érdemünkért, / Hanem 
kegyelmezz meg magad irgalmáért! / Ne legyen heá-
ban, hogy fiad ontott vért, / Körösztfán miértünk, az mi 
váltságunkért.” 

Május 3. - május első vasárnapja - Anyák Napja
„A legáldottabb kéz a földön / A te két kezed, jó Anyám! 
/ Mindenki áldja közeledben: / Hát én hogy is ne álda-
nám?!” (Dsida Jenő)

Május 3. – A nemzetközi sajtószabadság napja
„A társadalom szabadságának valódi fokmérője (...) 
nem az, hogyan kezeli a talpnyalókat, hanem az, mi-
ként bánik az egyet nem értőkkel.” (Glenn Greenwald 
amerikai újságíró)

Május 7. – Lág Báómer, az ómerszámlálás harminc-
harmadik napja
„Számláljatok azután a szombatra következő naptól, 
attól a naptól, a melyen beviszitek a meglóbálni való 
kévét, hét hetet, egészek legyenek azok.” (3Mózes 
23,15)

Május 9. – A II. világháború európai befejezésének 
70. évfordulója
„A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők 
nem harcolnak, és nem is halnak meg. Az egyszerű em-
berek ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld 
meszesgödrébe, s az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az 
eszközök, és ők az áldozatok.” (Fekete István)

KALENdÁRIUM
MÁJUS – PüNKÖSd HAVA –  

TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA

Május 14. – Mennybemenetel ünnepe
„Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok minde-
neket.” (János 12,32)

Május 17. – A madarak és fák napja
„Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem 
aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei 
Atyátok eltartja azokat.” (Máté 6,26)

Május 20. – A magyar jakobinusok kivégzésének 
220. évfordulója
„Bús koldusok Magyarországa, / Ma se hitünk, se ke-
nyerünk. / Holnap már minden a mienk lesz, / Hogyha 
akarunk, ha merünk.” (Ady Endre: Magyar jakobinus 
dala – részlet)

Május 24. – Sovuajsz, a Hetek ünnepe
„Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vas 
kemenczéből, Égyiptomból, hogy legyetek néki örökös 
népe, miképen e mai napon vagytok.” (5Mózes 4,20)

Május 25. – Pünkösd – A Szentlélek eljövetelének 
ünnepe
„És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek” 
(Ezékiel 37,14)

Május 25. – 125 esztendeje, e napon született Várnai 
Zseni (Weisz Eugénia) költő
„Csodálatos, hogy mennyiféle kép van, s ahány ember, 
megannyi képzelet. Mindenki lát, csupán röptén elfogni 
kevesen tudják ám a képeket…”

Május 26. – 420 esztendeje, e napon hunyt el Néri 
Szent Fülöp, a fiatalok védőszentje
„Az az egy fontos: legyetek jók most, / Már nem kell 
túl sok a holnaphoz; / Legyetek jók, ha tudtok, / A többi 
nem számít.” (A szent életét feldolgozó 1984-es nép-
szerű családi film főcímzenéje)

Május 31. - május utolsó vasárnapja, Nemzetközi 
Gyermeknap
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, 
hogy Isten gyermekeinek neveztetünk!” (1 János 3,1)

Összeállította: Kerecsényi Zoltán
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Hangoló

A borítón található igevers 
rengeteget elárul a szegény-
ség témaköréről. Mert ugye, 
honnan rugaszkodjunk neki? 
Nyilatkozhat-e róla érdemben 
az, aki maga nem a legszegé-
nyebbek legszegényebbike? 
És ha már veszi a bátorságot, 
mi legyen az irány? Dicsérje 
a tisztes szegénységben élő-
ket, netán azt választókat, 
akik tudatosan elvetik a meg-
gazdagodás lehetőségét? 
Azonban mit mondjunk azok-
ról, akik nem választották, so-
sem választanák, és akiknek 
mindennapjait megkeseríti? 
Mert szegény és szegény kö-
zött nagy különbség van ám.
Ahol a mindennapi kenyér is 
ritka vendég, ott „mélyszegény-
ségről” szoktunk beszélni (bár 
egyes nagyon-nem-szegények 
korlátoznák a szó használatát), 
vagy még inkább nyomorról.
Aki pedig nem szegény, ho-
gyan viszonyuljon e rohamo-
san gyarapodó csoporthoz, 
mit tegyen?
Nos, a Mózes ötödik könyvé-
ből választott idézetünk megle-
hetősen határozott választ ad. 
1. Tudatja, hogy mindig lesz 
adományainkkal kikre gondol-
nunk; 2. Isten megparancsolja, 
hogy adjunk; 3. felszólít, hogy 
ezt örömmel tegyük.
Írásainkból kiderül, hogy a 
Teremtő legszegényebb te-
remtményeivel azonosítja ma-
gát, tehát amit velük teszünk, 
az a Legnagyobbal kapcsola-
tos viszonyunkról árulkodik. 
Pünkösd tanítson meg ben-
nünket arra a nyelvezetre, 
amely megérti és megszólít-
ja nélkülöző testvéreinket!

Iványi Margit
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Boldog szegénység?

bevezető goNdolAtok

„Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.” (Lukács 6,20/b)

A Máté evangéliumában található „nyolc boldogság” első jézusi kijelentése (Lukács evan-
géliumában is ezzel kezdődik a sor) „a lelki szegények” boldog állapotáról szól. Sok fordí-
tó próbálta már érthetőbbé tenni ezt a megállapítást, de már-már zavaros, és mindenképpen 
félreérthetőbb variációk születtek: boldogok a lélekben szegények, boldogok a lelki, ám 
szegény emberek, stb.
Pedig a lukácsi hagyaték pontosan elénk tárja, hogy kiknek szólt a hegyi Beszéd „beha-
rangozó” előhangja. Az apostoloknak és az ő nyomdokukban mindazoknak, akik Jézus 
tanítványai akarnak lenni. Korunk politikusai és irigyelt véleményformálói, a „celebek” 
méregdrága házaikban, cipőikben, öltözetükben, ékszereikkel, táskáikkal, óráikkal és jár-
műveikkel egészen más mintát tartanak követendőnek. Nem hallják Jézus szellemes intel-
mét: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába 
bejutni.” (Lukács 18,25)
vajon a szegényeket kellően vigasztalja, hogy ha a földi létben, a gazdagok szemében ér-
téktelenek is, de övék az Isten országa? Tovább lépve; elfogadhatjuk-e mi magunk, hogy 
az ügy rendben van így, a Mindenható „odaát” majd igazságot szolgáltat? A szegénység 
kérdéséhez való gyakorlati viszonyunk az egyik legfontosabb dolgunk „ideát”.
valamelyik rövid napi áhítatunk igéje arról a Krisztusról beszél, aki „gazdag lévén szegén-
nyé lett” (2Korinthus 8,9) értünk, hogy meggazdagítson minket. Jézus a „hegyi szeminá-
riumon” világossá tette, hogy a tanítvány ebben sem lehet más, mint a mestere. Aki a mu-
landó földi anyagiakat hajhássza, az alkalmatlan az Isten Országának építésére. Méltatlan 
is lenne rá. 
Ma Magyarországon fiatalkorúak ezrei szenvednek a kielégítő táplálék, a megfelelő fűtés, 
ruházat és az oktatás hiányosságai miatt. Családok sokasága kényszerül hónapról-hónapra 
dönteni: számlákat fizetnek vagy táplálkoznak. Emberek ezreinek nem jut tisztességes és 
értelmes munka. 
A tanítványnak nem kell mindent megoldania, de nem keresheti a harácsolásaik eredmé-
nyeként gyorsgazdaggá vált „sikeresek” társaságát, kegyeit, módszereit. A szegényekkel 
szolidaritást kell vállalnia, szószólójukká kell lennie és akkor sem tördelheti a kezét, ha 
csupán öt kenyere és két hala, vagy legfeljebb két fillére van a zsebében. 
Közben lelki gazdagságával és készségével hirdetheti, hogy megtalálta a boldogság útját, 
ismeri a tanítványi lét isteni meglepetéseit és úton van az Isten országa felé.

Iványi Gábor

Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, 
 mert ő megtéríti jótéteményét.

Példabeszédek könyve 19,17
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Az ószövetség az ókori Kelet szociálisan legérzéke-
nyebb könyve. Már Mózes is igen kemény szavakkal 
ostorozza korának munkaadóit: „Jaj a gazdagoknak, 
ha a munkások bére, amit visszatartottak, felkiált 
az égre!” (3Mózes 19,13). A Tóra ezen kívül is igen 
sok rendelkezést tartalmaz a szegények védelmére és 
javára, ilyen a kalászszedegetés (3Mózes 19,9-10), a 
szombatév (2Mózes 23,11), a kürtzengés éve (3Mózes 
25,30), az uzsora- és a zálogtilalom (2Mózes 25,27), 
valamint a pontos mérleghasználat (5Mózes 25,14). 
A zsoltárokban is szó esik Istennek a szegények irán-
ti szeretetéről, gondviseléséről (zsoltárok 9,19; 12,6), 
hasonlóan gondolkodik a Prédikátor 5,8 is. 
A próféták korában a szegénységgel kapcsolatos hang-
nem egyértelműen radikalizálódik; ekkortájt jelenik meg 
először az a gondolat, hogy a szegénység az isteni kivá-
lasztottság jele lehet, pontosabban Isten kezdettől a világ 
szegényeit választotta ki magának (Ézsaiás 61,1). A pró-
féták a gazdagokkal szemben teljes erkölcsi súlyukkal a 
nincstelenek oldalán álltak (Ézsaiás 10,2; Ámós 2,6,7), 
különös szigorral ostorozták a gazdagokat, és különös 
megértéssel fordultak a szegények felé. Ézsaiás prófétán 
keresztül maga Isten szólal meg: „Népem nyomorultjait, 
a szegényeket a gazdagok megfosztják jogaiktól, özve-
gyeit kizsákmányolják, az árvákat kifosztják”(Ézsaiás 
10,2). Ámós ugyanezt írja: miközben a szegényeket ki-
forgatják vagyonukból (Ámós 4,1), elefántcsont ágya-
kon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik 
a nyájból a bárányokat, a hizlalóból a borjakat, hárfakí-
sérettel danolásznak, és úgy vélik, hogy a hangszereik 
olyanok, mint Dávidé (Ámós 6,4,5). 
Az ószövetség szerint az Istennel megkötött szövetség 
megrontása és a szociális érzéketlenség mindig összetarto-
zik, hiszen „elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét” 
(Ézsaiás 1,4), és „vezérei megátalkodottak, tolvajok bará-
tai, mindegyik szereti a megvesztegetést” (Ézsaiás 23).
A szegénység persze az ószövetség szerint sem feltétlenül 
érdem önmagában, főleg ha a lustaság az oka. „Még egy 
kis álom, még egy kis szunnyadás és így tör rád a szegény-
ség, mint az útonálló” (Példabeszédek 24,33-34).
Jézus Krisztussal elérkezett hozzánk az Isten Országa, 
amelynek látható jelei vannak – és a szegényeknek hir-

AKTUÁLIS

Szegénység a Bibliában
detik az Evangéliumot. Jézus szerint a gazdagok nehe-
zen mennek be az Isten országába (Lukács 12,13-21). 
Szomorúan távozott Jézustól a gazdag ifjú, bár helyze-
te nem reménytelen, mert megindult benne a változás 
folyamata. A szegény Lázár Ábrahám kebelének vá-
rományosa, a gazdagnak már Mózes öt könyve is elég 
lenne, megtalálható ott minden, ami az üdvözüléshez 
szükséges, csak hát nem kellett volna a törvényeken 
átsiklani (Lukács 16,19-31). Ezt az igehelyet úgy is 
szokták magyarázni, hogy a szegénység fogalma itt azt 
jelenti: az a szegény, aki nem kötődik a világ értékei-
hez, és elfogadja, hogy csak Isten teheti őt gazdaggá. A 
szegény nyitott Isten felé, mert tudja, hogy rászorul az 
isteni gazdagságra és kegyelemre, a gazdag pedig eltelt 
önmagával, és görcsösen ragaszkodik a világ értékei-
hez (adott esetben saját emberi elképzeléseihez). Ilyen 
értelemben boldogok talán a lelki szegények.
vagy morálisan és spirituálisan is felette áll a szegény a 
gazdagnak? ha az ószövetséggel kapcsolatban azt írtuk, 
hogy az Istennel megkötött szövetség megrontása és a 
szociális érzéketlenség mindig összetartoznak, akkor eb-
ből nehezen következik az, hogy az Újszövetségben a sze-
génység fogalma nem lehet szociális. A Biblia semmiféle-
képpen sem gyönyörködik a nyomorúságban, a szegény-
ségben. Jézus talán abban az értelemben volt szegény, 
hogy nem állt mögötte olyan vagyon, amire földi bizton-
ságát építhette volna. Kérdés, hogy az igazi keresztény 
szemében a szegénység ideális-e, a szegénység érték-e, 
hiszen számos bibliai textus beszél a gazdagság ellen. 
Az „evangéliumi szegénység” állandó jelzővé válásá-
ban persze az is közrejátszhatott, hogy a szerzetesi fo-
gadalomnak része a szegénységi fogadalom is. Nem az 
fakad-e ebből sokak számára, hogy az igazi keresztény, 
a hiteles keresztény szegény? 
Másképpen gondolkodik erről a szerzetességet elutasító 
protestantizmus, amely erőteljesebben hangsúlyozza, 
hogy ha valaki Istennel jár, hűségesen és engedelme-
sen, azt Isten is megáldja, és ez az áldás nem pusztán 
lelki, hanem materiális is. Akárhogy is van, az aposto-
lok mindenesetre arra kérték Pált és Barnabást, nehogy 
megfeledkezzenek a szegényekről (Galácia 2,10). Ne 
tegyük ezt mi sem. 

Bereczky Géza
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A porosz királyság a 18. század végére Európa nagy 
olvasztótégelyévé vált. 1795-ben Berlin lakosságának 
40 százaléka szláv és katolikus lett, és nagyszámú zsi-
dó népességnek is helyet adott.1 Ebbe a világba szü-
letett és nevelkedett fel az, akit a porosz történelem 
egyik legkiemelkedőbb női alakjának tartanak.2 

Nemesi családban látta meg a napvilágot, egy olyan 
trónörököshöz ment feleségül, akit III. Frigyes vilmos 
porosz királyként ismer a történelem, később pedig any-
ja lett I. vilmosnak, az újonnan alakuló Német Császár-
ság uralkodójának. Egy boldog házasság és egy nehéz 
életút adatott neki. Olyan korban élt, amikor Napóleon 
tartotta rettegésbe Európa népeit és a trónjain ülőket.
Lujza nem volt elkényeztetett és nagyravágyó. Szerette 
a természetet, és jól érzékelte a társadalmi egyenlőtlen-
ségekből fakadó igazságtalanságokat is. Nem volt ha-
ladó szellemű ember, kimondottan konzervatív elveket 
vallott például a nőnevelés kérdésében, de képes volt a 
világot magasabb szempontból is nézni. Korának nagy 
szellemei, Goethe és herder mellett, görög tragédiákat 
és Shakespeare-t olvasott. 
Emelkedett életét azonban felrázta a történelem. 1804-
ben Napóleon császárrá koronáztatta magát, majd foly-
tatta háborúját Európa népei és trónjai ellen. Megtá-
madta az oroszokat és az osztrákokat is. A poroszok 
Jénánál és Auerstädt-nél (1806) szenvedtek vereséget. 
Az ezt követő tilsiti béke után Napóleon lett a konti-
nens irányítója. 
Amikor távoznia kellett berlini palotájából, Lujza emelt 
fővel fogadta a veszteség hírét. Egy levelében erről így 
ad hírt édesapjának: „Ne higgye, hogy kishitűség hajt-
ja meg fejemet. Két nagy ok emel felül mindenen. Az 
első az a gondolat: nem vak sors játékszerei, hanem az 
Isten kezében vagyunk, és a gondviselés vezet bennün-
ket; a második: hogy becsületben veszünk el.” Azt is 

1  Norman Davies: Európa története. Budapest, 2000. Osiris 610.
�  Lujza porosz királyné - A szívek királynéja (Louisa of Prussia 
- The Queen of hearts) címmel film is készült életéről.

„Nem vak sors játékszerei, hanem az Isten kezében vagyunk…”
Lujza, a szívek királynéja (1776-1810)

látja, hogy a korának történései a világ tovább már nem 
élhető rendjének összeomlását szolgálja. „Káromlás 
volna azt mondani – írja –, hogy Isten a francia csá-
szár mellett van; de annyi bizonyos, hogy Isten kezében 
eszköz, hogy vele temesse el a régit, amiben már nincs 
élet. Minden jóra fordul bizonyára… De jóra csak a 
jók által fordulhat minden a világon. Ezért nem hiszem 
azt sem, hogy Napóleon szilárdan és biztosan ülne most 
persze oly ragyogó trónján. Szilárd és biztos csak az 
igazság és igazságosság; ő azonban csak politikailag 
okos, és nem örök törvények szerint igazodik. … A vi-
lágon minden csak átmenet. Át kell mennünk. Mi csak 
arra törekedjünk, hogy minden nappal érettebbek és 
jobbak legyünk.”3

Napóleon békefeltételei nagyon súlyosak voltak. Po-
roszország elveszítette Rajna melléki és lengyel bir-
tokait, a megszálló csapatok be nem vallott, de nyil-
vánvaló célja pedig az volt, hogy az állam minden 
forrását kimerítsék. Az eddigi gazdasági, politikai, 
katonai struktúrák mind szétrombolódtak. Csak a ki-
rályi trón névleges függetlensége és tekintélye maradt 
épen.4 Lujza megértette, hogy példamutatásával tehet 
legtöbbet hazájáért. A megváltozhatatlant alázattal és 
bölcsességgel hordozta. A királyi asztalnál olyan szeré-
nyen étkeztek, amennyire csak tehették. A palota min-
den drága felszerelését pénzzé tették, a kiadásaikat a 
végsőkig visszafogták. 
A királyné a vigasztalan jelentől a múlt felé fordult. So-
kat foglalkozott Németország történelmével. A zsoltá-
rok könyvének olvasása pedig lelki vigaszt tartogatott 
számára. „Szenvedés és nyomorúság Isten áldásai, ha 
már átéltük” – vallotta.
És valóban: a történészek úgy látják, Németország po-
litikai újjászületése, nemzetiségének megerősödése és 
állammá alakulása Napóleon hódításának volt egyenes 

�  Kenessy Béla: Női jellemképek. A Protstáns Irodalmi Társaság 
hazai Kincsestára. Budapest, 1905. 203-216.
4  Nagy Képes világtörténet XI. kötet, http://mek.oszk.
hu/01200/01267/html/11kotet/11r01f02.htm 

Nők Az egyházbAN,  
Nők A világbAN
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következménye. Poroszország pedig ebben az időben 
koplalta meg leendő nagyságát és gazdagságát. A kirá-
lyi udvar bölcs belátással vallotta, hogy értelmi erővel 
kell pótolni az anyagi erők hiányát. 
1810-ben – még Napóleon hatalmának tetőpontján – 
nyitották meg a berlini egyetemet, melynek humboldt 
vilmos volt a szervezője és Fichte az első rektora. 
Az értelmiség előtérbe kerülése, az államnak az a tö-
rekvése, hogy a műveltséghez minél szélesebb rétegek 
hozzáférhessenek, fokozatosan véget vetett a korábbi 

nemesi berendezkedésnek. Poroszország, bár látszólag 
még abszolút királyság volt, sokkal népszerűbbé és ha-
ladóbbá vált, mint szövetségesei, a bécsi és pétervári 
udvarok. 
Lujza királyné azonban ezt már nem érte meg. Az egye-
tem megnyitásának évében, 1810-ben, 37 évesen el-
hunyt. Idő előtti halála a francia császárral való porosz 
szembeszállás jelképévé tette, és népe történelmében 
úgy maradt meg emlékezete, hogy egy válságos törté-
nelmi pillanatban ő volt a „szívek királynéja”. 

Szabó Ildikó

Lehetetlen álmok
New yorkban a La Mancha lovagja c. zenés darab elő-
adása alatt az előttem levő sorban egy asszony suttogó 
hangon, de igen energikusan rászólt a férjére: „hagyd 
ezt abba! Elég! Szégyenbe hozol minket!”
Kissé előre hajoltam, hogy lássam a férfit. Elegáns öl-
tözéke alapján úgy nézett ki, mint aki jól szituált, és 
feltételezhetően tud viselkedni. Mégsem volt képes 
visszatartani gátlástalan zokogását. Azt is tudtam, mi-
ért. „A lehetetlen álom” című énekszám miatt, amit a 
Don Quijotét alakító színész éppen énekelt. A dal ar-
ról szólt, hogy legyőzi a „legyőzhetetlen ellenséget”, 
és mennyire vágyik arra, hogy olyan helyre menjen, 
ahova még a legbátrabbak sem mernek. Arról énekelt 
a színész, hogy a világ gazdagabb lenne, ha lenne va-
laki, aki nem bánná a sebeket és hegeket, és semmi 
nem tántoríthatná el attól, hogy az elérhetetlen csilla-
gok felé törjön. A férfi sírt, mert elvesztette az álmait. 
valahol útközben lemondott róluk.
Nem tudom, mi inspirálta az álmait, de valamikor az 
élete folyamán Isten beszélt önnel. Talán egy keresz-
tyén konferencián, mialatt már vagy huszadszor éne-
kelték az „Amint vagyok”-ot, vagy egy gyülekezeti 
csendeshéten – valamikor, valahol Isten beszélt és ál-
mokat adott önnek.

Tony Campolo történetei
(folytatás)

Ha a tények ellene szólnak
Az előbb említett zenés darabban szerepel Sancho 
Panza, Don Quijote esetlen szolgája és hűséges fegy-
verhordozója. Ott állnak egy lepusztult csárda előtt és 
Don Quijote fellengzős szavakkal dicséri az előttük 
álló csodálatos kastélyt. Nagy rajongással beszél a tor-
nyokról és pompás kapuboltozatról. Részletekbe me-
nően, olyan fennkölten ecseteli a kastélyt, hogy az még 
a híres sevillai Alcazarral való összehasonlításban sem 
maradna alul. Sancho Panza hunyorog és erőlködik, 
hogy azt lássa, amit ura leírt, de végül nyíltan beismeri, 
hogy nem képes mást látni, mint egy régi, félig romos 
csárdát. Mikor megpróbálja ő elmondani, mit lát, Don 
Quijote közbekiált: „Állj! Nem engedem, hogy a te té-
nyeid az én vízióm ellen szóljanak!”
ha a Szentlélek betölt, olyan álmokat kaphatunk, me-
lyek ellene mondanak a valóságnak. ha olyan fiatalok-
kal találkozom, akik szeretnének Istenért valami kivé-
telesen nagy dolgot tenni, szinte biztos vagyok, hogy 
a szüleik megpróbálják ezt megakadályozni. Gyakran 
jó szándékkal, hogy segítsenek a gyermekeiknek a re-
alitás talaján maradni. Az ilyen szülők nem fogják fel, 
hogy Isten olyan álmokat ad gyermekeiknek, melyek 
arra késztetik őket, hogy túllássanak a tényeken, és 
néha olyan dolgokat tegyenek, melyek ellentmondanak 

hitépítő irodAloM
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a szabályoknak és az értelemnek. Ne próbáljuk lebe-
szélni őket az álmokról, hiszen azok adnak életünknek 
értelmet és irányt.

A SZENTLÉLEK MEGELEVENÍT
Carpe diem
Néhány évvel ezelőtt megnéztem a holt költők társasá-
ga c. filmet, melyben Robin Williams egy elit gimnázi-
um tanárát alakítja. A film elején diákjait odavezeti az 
előcsarnokban egy vitrinhez, melyben versenyen nyert 
emléktárgyakat állítottak ki. Felhívja a figyelmüket 
egy focicsapat fényképére, akik a 20. század elején él-
tek. vajon mit mondanának nekik ezek a játékosok, ha 
megtehetnék? Ezt: „Carpe diem! Carpe diem!”
Az egyik fiú kérdésére, hogy mit jelent ez, azt válaszol-
ja: ez latinul azt jelenti: „használd ki az időt!” A tör-
ténet a továbbiakban azt meséli el, hogy a nagy angol 
költők olvasása közben ezek a fiúk az élet egész más 
oldalaival ismerkednek meg. A tudatosság minőségé-
nek olyan elsőrendű fontosságát tapasztalják, amelyet 
azelőtt nem ismertek. A rég meghalt költők megmutat-
ják nekik azt az utat, hogyan élhessék életük minden 
napját új szenvedéllyel.
A filmet nézve mély benyomást tett rám, hogy a kö-
tészettel való foglalkozás által mi minden lehetséges. 
Azonban mennél többet gondolkoztam ezen, annál 
világosabban éreztem, hogy a Szentlélek a szenvedé-
lyes élet még további dimenzióiba vezethet bennünket. 
A Róma 8,11-ben Pál arról beszél, hogy a Szentlélek 
a múltunk halálából felébreszt és megelevenít. Ez az 
új élet egyik lehető legfontosabb dimenziója, mely a 
Szentlélekkel való betöltekezésnek különös vonzerőt 
kölcsönöz.
 
Igazán élni
Fjodor Dosztojevszkij elmeséli, hogy a cár parancsá-
ra hogyan börtönözték be és ítélték halálra. Akkoriban 
a cár azokat az alattvalóit, akik fellázadtak a rendszer 
ellen, a pszichikai kínzás egy különösen kegyetlen for-
májának vetette alá. Bekötött szemmel falhoz állítot-
ták őket. Kivonult a kivégző osztag, és rájuk emelte a 
puskát. hallottak egy csattanást, de nem történt semmi. 
Lassan ráeszméltek, hogy a fegyverek vaktölténnyel 
voltak megtöltve.
Az a pszichikai trauma, hogy szembe kell nézniük a 
halállal anélkül, hogy valóban meghalnának, a foglyok-
ban mélyre ható változásokat idéztek elő. Ez Doszto-
jevszkijre egész biztosan hallatlan következményekkel 
járt. Elmondta, hogy a látszat-kivégzés reggelén abban 
a biztos tudatban ébredt, hogy ez lesz élete utolsó napja. 
Mikor a siralomházban az utolsó étkezését kapta, min-

den egyes falatot élvezettel rágott meg. Minden egyes 
lélegzetvételt abban a tudatban tett, hogy tudta: milyen 
mulandó és drága a hátralevő idő. Minden egyes em-
bert, akivel találkozott egészen tudatosan érzékelt, és 
megpróbált mélyen magába zárni. Amikor kivezették 
az udvarra, érezte a nap melegét, és úgy élvezett min-
den egyes napsugarat, mint soha azelőtt. Minden va-
rázslatos módon megváltozott körülötte, és a dolgokat 
teljesen új szemmel látta. Minden érzéke olyan éber 
volt, mint soha azelőtt. Teljesen és igazán élő volt!

Mikor levették a szeméről a kendőt, rádöbbent, hogy 
él. Mégis minden más lett. hirtelen hálával tudott nézni 
azokra az emberekre, akiket azelőtt gyűlölt. Bármivel 
találkozott, de főleg maga az élet hálával töltötte el. 
Dosztojevszkij azt állítja, hogy ez az élmény indította 
arra, hogy író legyen, és ez olyan észlelési képességet 
adott neki, amivel azelőtt nem rendelkezett.
Az evangélium üzenete abban áll, hogy nem kell ilyen 
traumán átesnünk ahhoz, hogy igazi életörömöt érez-
zünk. Azokat az embereket, akik nem kapták a Szent-
lelket, a Biblia gyakran alvóknak mondja. A Szentlélek 
feladata, hogy megnyissa a szemünket arra, miről is 
szól igazából az élet.
A Róma 12,1-ben Pál arról beszél, hogy nem csukhat-
juk be a szemünket Isten kegyelme előtt. A Szentlélek 
naponta megnyitja a szemünket erre a kegyelemre.

Fordította: Czövek Olivérné

„Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, az összes angya-
lával, akkor leül dicsőséges trónjára. Akkor minden nemzet 
összegyűlik elé, és ő kettéválasztja őket, ahogyan egy pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb oldalára, 
a kecskéket pedig a bal oldalára állítja.
Ezután a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz: Gyer-
tek, Atyám áldottai! Örököljétek azt az királyságot, amit Is-
ten a világ kezdete óta elkészített nektek!
Mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szom-
jas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül lát-
tatok. Amikor nem volt ruhám, adtatok nekem. Amikor beteg 
voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, 
meglátogattatok.
Erre így felelnek majd az igaz emberek: Uram, mikor volt 
az, amikor éhesnek láttunk téged és megetettünk téged? Mi-
kor volt az, hogy szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk 
neked? Mikor láttunk téged idegennek, és adtunk neked 
szállást? Mikor láttunk téged ruha nélkül, és adtunk neked 
ruhát? Mikor láttunk betegnek vagy börtönben, hogy elme-
hettünk volna hozzád?
Akkor a király így válaszol majd erre: Igazán mondom nek-
tek: amikor megtettétek a legkisebb testvéreim egyikével, ve-
lem tettétek meg.”

Máté evangéliuma 25,31-40
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ZSIdÓ ÉLET

„A szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség” – 
énekli a hegedűs a háztetőn című musicalben Tevje, 
akit előző havi cikkemben is említettem. A nagyma-
mám pedig azt mondta, hogy „a szegénység nem szé-
gyen, de kellemetlen.”
ő csak tudta ezt, hiszen erdélyi szegény vidéki lány-
ként került fel Budapestre, ahol egy patikában kapott 
állást. Ez nagy szónak számított. Mesélte, hogy a vál-
lán egy spárgára kötve vitte cipőjét, hogy ne kopjon 
zuglóban a hermina úton, és a patikától egy sarokra 
lemosta a lábát, majd felhúzta a lábbelit, hogy ápoltnak 
látszó külsővel jelenhessen meg munkahelyén.

Móricz zsigmond, Kivilágos kivirradatig: „Itt vannak 
a zsidók. Ha egy faluban csak egy-két zsidócsalád van, 
az jó. Mer azok a mi kereskedőink. Mer azelőtt a gö-
rög volt a boltos, meg az örmény százéveken át, de a 
magyar soha. Tudja Isten, buták vagyunk hozzá? Nem 
tudunk a pénzzel bánni. Itt vagyunk, a vagyon közepén 
és koldusok vagyunk. Éhen halunk a Kánaánban, az 
Eldorádóban. Olyanok vagyunk, mint a nyáj, a zsidók 
a mi zavaróink. Nyugtalanítanak. Persze, ők kétezer 
esztendő óta magukban élnek, szétszórva, kiközösítve, 
gettóban, mégis megélnek. Megtanulták, hogy így is 
meg lehet élni. Túlteszik magukat a csúfneveken, a ku-
tyavacok, Pityi, meg a többi csúfabb gúnyolódásokon, 
és megnyugosznak, mikor bezárják magukra az ajtót, 
és a család a szentestén maga közt van… Nagy csoda 
ez, kérem… Nekik a szombat este olyan, mintha megér-
keztek volna hétköznapi üldöztetés után a csöndes, édes 
otthonba. Nagyon meg lehet azt érteni, hogy ők annyi-
ra ragaszkodnak a vallásukhoz. Minden támadja őket, 
és mindenki, ahogy kilépnek az ajtón. Istenem, ahogy 
a kerítésen kilép, a nadrágjába kap a más ráuszított 
kutyája – s ahogy hazaér és meggyújtja a szombat esti 
gyertyát, úgy otthon érzi magát, mint Jeruzsálemben. 
Nagy csuda az, kérem, minden szombat este minden 
zsidó a világon tudja, hogy egy városban egy érzésben 
élnek… csak éppen nem a szomszédban lakik a másik 
zsidó család, de a szomszéd községben, a szomszéd or-
szágban, a szomszéd földrészen… És a zsidóság két-

Szegény zsidók

ezer esztendő óta nem veszett el a népek tengerében, 
éppen úgy vagy jobban zsidó, és többen vannak, mint 
Júdeában voltak és Izráelben… Mit lehet tenni, le kell 
venni előttük a kalapot, én mondom.”

Móricz zsigmond levele Pákozdy László ny. főállator-
vosnak:
„Kedves Barátom, én a zsidókérdést egy nagy negatí-
vumnak tekintem a magyar sorsproblémák közt.
Ha valamennyi zsidót agyonverünk is, avval még 
egyetlen magyar sem lesz sem okosabb, se szorgal-
masabb, se gazdagabb. Igen gazdagabbak lesznek a 
hazai asszimilált németek. Biztosítalak, hogy minden 
pozíciót ők foglalnak el.
Én rettenetes harcot vívok azért, hogy a magyart ráéb-
resszük önmagára. Tanulj, és taníttasd fiadat.
Tanuld meg, hogy a zsidó két generáción avval tudta 
elfoglalni az összes vezető vonalat, hogy minden
zsidó minden gyerekét, ha maga éhen halt volna is, ta-
níttatta. Sőt a zsidóság taníttatta a gyerekeket.
De evvel szemben mi van Hódmezővásárhelyen. Szeret-
ném, ha megkérdeznéd s kiszámítanád. Fene ette vóna 
mög a zsidait: mért van annyi összetartás bennük? 
Azért, mert együtt kalapálják őket. Majd
jön még ránk olyan idő, hogy összebúvunk, mint a nyáj 
a viharban. Akkor majd mi is nekilátunk a
munkának.
Szeretettel és tisztelettel köszöntelek.
Leányfalu, 1941. május 2.”

Múlt havi cikkemben említettem Komlós Aladár A 
zsidó lélek című feljegyzését: Salom Asnak van egy 
„Meghasonlás” c. novellája. Egy hazulról világgá szö-
kő kis lengyel zsidó fiúról van benne szó, aki az úton 
elbóbiskol egy szekéren, s arról álmodik, hogy egy fé-
nyes kastélyba jut, ahol elnyeri a ház leányának kezét, 
mert mindenkit bámulatra ragad talmudi kérdésekre 
adott feleleteivel. hol van még egy félparaszti sorban 
élő nép (mert a lengyel zsidó az), amelynek gyermekei 
arról ábrándoznak, hogy tudós voltukkal hódítják meg 
a világot?

Folytatás a 25. oldalon.
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IFI SAROK

A visszautasított vacsora
Olvasd el Lukács 14, 16-24-ig! Ha elolvastad, próbáld meg kitölteni a következő rejtvényeket, amikből megtudhatod 
milyen indokokkal utasították vissza a hivatalosok a vacsorát! 

IFI SAROK 

A visszautasított vacsora 

Olvasd el Lukács 14, 16-24-ig! Ha elolvastad, próbáld meg kitölteni a következ  rejtvényeket, 
amikb l megtudhatod milyen indokokkal utasították vissza a hivatalosok a vacsorát!  

Sz nt f ld t  v tt m, s k k ll m nn m, h gy zt m gl ss m.  

-a       _________________________________ 
-á
-e       _________________________________
-é
-i
-o
-ó
-ö

. kezehem men tréza sé, mettev tegéseleF

_________________________________

t g kr t v tt m, és lm gy k, h gy z k t m gpr b lj m.

_________________________________

_________________________________

De kiket hívtak meg akkor helyettük a nagy lakomára? Ha elolvasod a  Lukács.14;21-et, 
megtudhatod, és készíthetsz egy rajzot róluk. Jó munkát! TdkeDe kiket hívtak meg akkor helyettük a nagy lakomára? Ha elolvasod a  Lukács.14;21-et, megtudhatod, és készíthet-

sz egy rajzot róluk. Jó munkát! Tdke
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BACH KANTÁTÁINAK NYOMÁBAN

E kompozíció (Miért szomorítod szívem magad? – Wa-
rum betrübst du dich, mein Herz, BWv 138) 1723. 
szeptember 5-ére íródott. Némiképpen a korálkantáták 
sorába illenék, azonban az eredeti 14 strófás korálnak 
csupán első három versszaka hangzik el, a többi sza-
kasz tartalma – ellentétben a tipikus korálkantátákkal 
– nem jelenik meg. A tételek elrendezése is egyedi: a 
korálokat rendre drámai recitativók szakítják meg, s a 
műben – szokatlan módon – csupán egyetlen ária ka-
pott helyet. Az előadó-apparátus: énekkar, négy éne-
kes-szólista, continuo és vonószenekar, amely két, 
jellegzetesen keserédes hangszínű oboa d’amoréval 
egészül ki.
1. Korál és recitativo (kórus, alt): A nyugodt tempójú 
nyitótétel alaptónusát – a szöveg tartalmának megfe-
lelően – fájdalmas, kromatikus elszíneződések, sóhaj-
motívumok határozzák meg. A koráldallam először 
mindig a magasabbik oboa d’amorén, majd a kórus 
szoprán-szólamában hallható. Ezt a szakaszt váratlanul 
az altszóló panaszos recitativója váltja fel. A szokatlan, 
előre megjósolhatatlan dallami és harmóniai fordula-
tok jól festik az énekes bizonytalanságát és tanácsta-
lanságát. A kromatikusan egyre alább süllyedő basszus 
continuo-szólam szinte hallhatóvá teszi azt az egyre 
mélyülő elkeseredést, amely végül a halálvágyban fe-
neklene meg, azonban ezen a kruciális ponton ismét 
belép az énekkar, felcsillantva a hit megváltó remény-
sugarát: Kórus: Miért szomorítod szívem magad? / Ag-
gódsz és viselnéd fájdalmadat / A csupán múlandó dol-
gok miatt? / Alt: Ah, szegény vagyok, / Nehéz gondok 
nyomasztanak. / Estétől reggelig / Tart szorultságom. / 
Talán Isten megkönyörül rajtam! / De ki fog megváltani 
engem / A testtől, melynek börtöne / E gonosz és ördögi 
világ? / Mily nagy a nyomorúság! / Ó! Bárcsak halott 
lennék! / Kórus: Bízzál Istenedben, / Aki minden dol-
got megteremtett. (A mű a világhálón meghallgatható: 
https://www.youtube.com/watch?v=LtYl3JnZIKI)
2. Recitativo (basszus): E tétel panaszos szövege kita-
pinthatóan a 42. zsoltár 4. versére utal („Könyhullatá-
som volt kenyerem éjjel és nappal”): Ó, én megvetett! 
/ Az Úr szenvedésre teremtett / Egy haragos napján 
engemet; / Amiből gazdálkodom, a készlet, / Kicsi meg-

Ó, szegénység, kemény szó
lehetősen; / Nem az öröm borom, / A könnyek keserű 
kelyhét töltötték nékem. / Hogy’ tudnám nyugodtan vé-
gezni dolgom, / Ha könny az italom és sóhaj az étkem?
3. Korál és recitativo (kórus, szoprán, alt): A 2. tétel-
ben megfogalmazódó aggodalmakat az énekkaron el-
hangzó korál biztató szavai csitítják – ám csak rész-
leges sikerrel, ugyanis a korál 2. versszakába kétszer 
is közbeékelődnek a szólisták bizonytalanságot tükrö-
ző recitativói. A szoprán szövegében a 147. zsoltár 9. 
versére ismerhetünk („Megadja táplálékát a baromnak, 
a holló-fiaknak”): Kórus: Ő nem tud és nem akar el-
hagyni téged, / Sőt azt is tudja jól, mi hiányzik néked, / 
Menny és föld övé! / szoprán: Ah, hogyan? / Istennek a 
jószágra tényleg gondja van, / A madaraknak megadja 
táplálékát, / Jóllakatja a holló-ifjat, / Csak én, én nem 
tudom a módját, / Szegény gyermek létemre / Hogyan 
nyerhetem el kenyérdarabomat; / Hol van valaki, aki 
siet segítségemre? / Kórus: Atyád, Urad és Istened, / 
Minden bajban ott áll melletted. / Alt: Elveszetten, / 
Úgy érzem, / Mintha szegénységemben gyűlölne Isten, 
/ Pedig mindig jót akart nékem. / Ó, gondok, / Hát min-
den reggel megújultok? / És minden nap újra? / Így 
örökké panaszom szól; / Ó, szegénység, kemény szó, / 
Ki áll hát mellém nagy bánatomban? / Kórus: Atyád, 
Urad és Istened / Minden bajban ott áll melletted. 
4. Recitativo (tenor): A nyomasztó gondok a mű e pont-
jától – az Úr hathatós segítsége révén – erejüket vesz-
tik, immár a bizakodás és az örvendezés kerül előtérbe: 
Ó, édes vigasz! Ha Isten nem hagy el, / És tőlem el nem 
fordul, / Így aggodalmam lecsillapul / Nyugalomban és 
türelemmel. / A világ már akár verhet gyűlölettel, / Ám 
rávetem gondjaimat / Az Úrra örvendezéssel, / Ha ma 
nem segítne, segít ő majd holnap. / Most leteszem a 
gondokat boldog szívvel, / Rajtuk immár vánkosom, / 
És semmi más, ez vigaszom.
5. Ária (basszus): Az előző tétel öröme táncos, lendü-
letes áriával fokozódik tovább. A „vezessen” (walten) 
ige első szótagja hosszú (hol 45, hol 37, hol 63 hangból 
álló), repeső dallamfolyondárrá alakul, majd legvégül 
41 hangban állapodik meg. Talán egyfajta numerikus 
aláírása és hitvallása ez Bachnak (a keresztény gemát-
riában a J. S. BACh betűk sorszámainak összege 41), 
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GONdOLKOdJUNK!

A tautológiákat fanatikusan gyűjtő társaim biztosan 
emlékeznek arra a lelkesedésre, amit abban a percben 
éreztek, mikor megpillantották a katolikus egyház 1%-
os felajánlásra buzdító óriásplakátján a „jót tenni jó” 
feliratot. Igaz, hogy gyűjteményeink legszebb darabjai 
közé (csak a példa kedvéért: experimentális kísérlet, 
empirikus tapasztalat, individuális egyediség) nem il-
leszthettük, de talán keletkezéstörténetéről elgondol-
kodtunk. hogyan eshetett, hogy a világ jelenleg egyik 
legnagyobb egyházi szervezeténél, ahol a szakértelem 
és tehetség már csak a számok törvénye alapján is bő-
ségesen rendelkezésre áll, a választás a magyar nyelv 
eme gyöngymondatára esett?
ha retorikai sznobizmusunkat képesek vagyunk meg-
haladni, valami igen különös dologra lehetünk figyel-
mesek. Az önzetlen cselekvés mint színtiszta altruista 
aktus valójában komoly nyereséget is hordoz magában. 
Az értékfelhalmozás mint elsődleges cél mindig felté-
telez egy rejtett valódi vágyat, hiszen a birtoklás nem 
önmagában, hanem okozatában válik működésképes 
lételemmé. De mi ez a rejtett cél? Mi az a gyönyör, ami 
felülmúlja a veszteség okozta károkat? Miért csökkent-
jük a tárgyakra kiterjesztett birtoklás hatáskörét egy 
láthatatlan jóért? 
Ma szép, fiatal és okos aktivisták kockáztatják a sza-
badságukat hajléktalanokért. A városért, hogy élhetőbb 

„Excuse mi(ne)”
legyen mindenki számára. A fizikai sérelmek után fel-
állnak és folytatják. Mert jók, és mert...és ez nem csök-
kenti nagyságukat: valami mást is keresnek. Azt, amit 
minden jótevő kutat. valamit, ami rejtett premisszaként 
igazolja a cselekvést. A kincs, amit ha nem találunk 
meg, szellemi fejlődésünk a tiszta változás koordiná-
táira korlátozódik. A vágy, amit minden jótevő hajszol, 
hogy önmagára teljes emberként tekinthessen. világké-
pünk scopusát – bármennyire szánalmasan hangzik is 
– mi magunk szolgáltatjuk. Az agyonismételt identitás-
képző erő, a morális öntudat drágább a fényes karbun-
kulusnál (szigorúan a bibliai értelemben). Az értelem 
által konstruált tükör, a jól megépített reflexió tartja 
egyben az egész alkotmányt (szigorúan nem politikai 
értelemben). Nélküle összedől minden, mint a gyufá-
ból és kártyákból épített emlékművek (Dylan-love mi-
nus zero/no limit).
Mindennél jobban rászorulunk a jótett lehetőségére és 
itt a környezetünk önzetlenül tárja ki kezeit, és váloga-
tott nyomorúságokkal kényeztet el minket. Mindannyi-
an megtalálhatjuk – és meg is találjuk – a lemondást, 
ami felmagasztal minket, és a veszteség kéz a kézben 
jár a haszonnal: a morális integritás pasztillájával, ami 
lassan oldódva röpíti fényes magasságokba a szívünk 
felett ezüstszelencében hordott képet, önmagunk arc-
képét.

aki e módon belekomponálja magát is az Isten által ve-
zetettek közé: Isten az én bizodalmam, / Hitem hagy-
ja, ő vezessen. / Most gond engem ne emésszen, / Nem 
érezhetem magam szegényen. / Akár a legnagyobb bá-
nat nyom, / Ő Atyám marad s boldogságom, / Csodála-
tos módon megőriz engem.
6. Recitativo (alt): A felhőtlen gondtalanság e nyúlfark-
nyi recitativóban is kifejezésre jut, méghozzá – az egy-
házi kantátákban egészen ritka módon – az irónia által 
téve még vidámabbá. Erre vall már a kezdeti, hetyke 
felkiáltás is, csakúgy, mint a gondok csúfondáros meg-
személyesítése, amelyek – mintha kiállhatatlan, zsém-
bes házastársak lennének – válólevelet kapnak. (A 6 
részre bontott szöveg 6 akkord felett hangzik el. vajon 

Bach tudta, hogy a hagyományos válólevelet, a „get”-
et 12 sorba kell írni?): Ej hát! / Csendes nyugalomban 
megpihen e hát. / Ti, gondok, válólevelet kaptok! / Most 
élni, mint a mennyben tudok.
7. Korál: A mű első felét sötétre színező aggodalmak 
és gondok a kompozíció végén, a mennyei háttérben 
teljesen elhalványulnak. Ezt a felívelést – a földi sze-
génység égi gazdagsággá válását – a zene plasztikusan 
követi: a zárókorál nem a szokásos, egyszerű, négyszó-
lamú letétben, hanem légies vonószenekari foglalatban 
csendül fel: Mivel Te Istenem s Atyám vagy, / Gyerme-
ked téged el nem hagy, / Téged, atyai szív! / Szegény 
földgöröngy vagyok, / A földön vigaszt nem találhatok.

Göncz Zoltán
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ÉLET ÉS IROdALOM

hálásak lehetünk, hogy az univerzum törvényei meg-
engedik számunkra a lemondás haszonná kovácsolásá-
nak alkímiáját. vannak, akik tovább mennek. ők az ön-
zetlenek. ők, akik már megértették a világot, nem elég-
szenek meg azzal, hogy esetenként segítsenek. Sokan 
egyetértenek abban, hogy családjának a nyomorúsága 
vezette el Marxot a munkások nyomorúságának felis-
meréséhez. Lehet, hogy a szenet hörgő gyerekmunká-
sok látványa indította el a proletariátus nemzetközi fel-
szabadításának gondolatát, ami kis túlzással élve 100 
évre eldöntötte az emberiség többségének mindennap-
jait. Mások szerint azért vannak szegények, mert van-
nak gazdagok, s valójában nem is a szegényeken kell 
segíteni, hanem a gazdagokat kell inkább megbüntetni. 
A protestáns hagyomány első fejezete is ilyen lapokra 
íródott. A Sion királyság napjaiban Isten országa egyet 
jelentett az anyagi különbségek eltörlésével. A balol-
daliság nyers és primitív történelemszemlélete szeren-
csére még velünk van, hogy végleg ellehetetlenítse a 

munkánkat a folyamatosan erősülő túlzott jobboldali-
ság figyelemfelkeltésének ellehetetlenülésében, hogy 
az értelmetlenség védelmében mindig fel lehessen mu-
tatni a másik irracionálist.
A szegény eljutott történelmi lényegének csúcspontjára: 
morális és politikai instrumentummá lett. Szolgálhatja 
lelkünk megváltását és politikai terveink kozmikus mé-
retűvé tágulását is. Szociálisan talán nem elég érzékeny, 
másokért talán nem sokat tevő szerzőként hadd tegyem 
fel a kérdést: Létezik-e bizonytalan jótett? Létezik-e ön-
tudatlan cselekvés? van-e a tények ideológiai klasszifi-
kációja nélküli világkép? Lehet-e barátom a szegény? 
Meddig használhatom biológiai fegyverként a „szük-
ségben élő” vagy inkább nyomorgó társamat eszméim 
igazolására? őt vagy önmagamat emelem fel inkább? 
Annyiszor lett a szegény az önmegvalósítás mentsége, 
kifogása. Olyan sokszor lett mások morális integrációjá-
nak építőköve. Reménykedhetünk? Lehet ő több ennél?

Erős Máté

József Attila
Aki szegény, az a legszegényebb

ha az Isten íródiák volna 
S éjjel nappal mozogna a tolla, 

Úgy se győzné, ő se, följegyezni, 
Mennyit kell a szegénynek szenvedni.

Aki szegény, az a legszegényebb, 
Fázósságát odadja a télnek, 

Melegét meg odadja a nyárnak, 
Üres kedvét a puszta határnak.
Köznapokon ott van a dologba, 

várt szombatját száz gond nyomorítja, 
S ha vasárnap kedvét megfordítja, 

Akkor máris hétfő szomorítja.
Pedig benne laknak a galambok, 
Csillagtollú éneklő galambok, 

De így végül griffmadarak lesznek, 
hollónépen igaz törvényt tesznek.

Juhász Gyula
Josephus szobránál

Bécsi emlék

Fönségesen, mégis jóságosan 
Ül érclován cézár a Burg mögött, 

Mint hű Titusz, mint bölcs Mark Aurél. 
A déli nap is mosolyog fölötte, 

Bár birodalma napja már lement. 
Az emberek tolonganak a téren, 

A nagy szobor tövén kis emberek, 
De élők és az élet hatalom, 

Az ország és a dicsőség az élet.
Egy kapu aljában sápadt, sovány, 

Síránkozó koldúsanyóka gunnyaszt, 
Köhögő kislányt tart a karjain 

És várja fáradtan az alamizsnát, 
Mintha a déli nap is elborulna 

Egy pillanatra, hogy rájuk tekintek. 
ó boldogító cézár, Josephus, 

Ki népeket váltottál volna meg, 
Lám, ércben tündöklő formád előtt 

Még mindig ott virraszt a nyomorúság, 
hiába tárja karjait feléd, 

hiába intesz néki érckezeddel 
Fönségesen, mégis jóságosan, 

Már minden tartományod elveszett, 
De a szegénység él s uralkodik még!1
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HÍRMOZAIK

Temetés Örkényben
Március 18-án lőtte agyon egy rendőr – állítólag önvé-
delemből – örkényi háza közelében a 36 éves Lakatos 
Pált. A férfit korábban már többször keresték, falopás 
és tartásdíj elmulasztása miatt kellett volna börtönbe 
mennie. 
Négy rendőr ment ki a házhoz, a ház ajtaját berúgták. 
Lakatos egy baltával a kezében kirohant a házból, de 
azt a családtagok szerint menekülés közben eldobta. A 
baltát a rendőrség szerint a teste alatt találták meg. 400 
méter futás után a rendőrség szerint baltával a kezében 
szembefordult üldözőivel. Ekkor az egyik rendőr cél-
zott lövést adott le a férfi karjára, ami Lakatos mellka-
sát találta el. A férfi meghalt.

Iványi Gábor lelkész búcsúszavai a temetésen.
„…ezt mondja az Úr: hamarsággal tegyetek igaz íté-
letet, a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak 
kezéből, különben az én haragom kitör, mint a tűz és 
felgerjed és nem lesz, aki megolthassa az ő cselekede-
teiknek gonoszsága miatt.” (Jer 21,12)

Kedves Robika, Kedves Ági! Vigasztaljon meg benneteket 
a Mindenható Isten, akiről azt mondja a Biblia, hogy az 
„özvegyek bírája és árvák Édesatyja”. (Zsoltárok 68,6)
Kedves Édesanya és Édesapa, Kedves Testvérek, Hoz-
zátartozók,
Gyászoló Család és Gyászoló Gyülekezet!
Itt állunk összetört szívvel Lakatos Pál testvérünk ko-
porsója mellett. Szívünk tele keserűséggel, és a megvá-
laszolhatatlan „miért” kérdések sokaságával…
Lakatos Pál a nyomorúság szülte kényszerben, rőzse-
gyűjtögetés és talán a gyermektartás időnkénti fizetésé-
nek elmulasztása miatt került összeütközésbe a törvény- 
nyel. Az ezért kiszabott büntetés letöltése érdekében 
jelentek meg nála a felfegyverzett rendőrök. Egyesek 
tudni vélik, hogy nyomorúságos lakásában már bántal-
mazásnak volt kitéve, és ezért menekült önmagát védve 
a lakásból a szabadba. Itt játszódott le azután az a drá-
ma, melynek túlélő szemtanúi csak az intézkedő rend-
őrök. Ezen kívül Lakatos Pál sebei kiáltanak az égre az 
isteni igazságszolgáltatás után, mert az Úr „…számon 
kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik 
el a szegények kiáltásáról.” (zsoltárok 9,13)
1990 és 1994 között az itt álló horváth Aladár barátom-
mal és testvéremmel mindketten képviselői voltunk az 

első szabadon választott magyar parlamentnek. Ebben 
az időszakban többek között egy olyan jogszabályt is 
megalkottunk, mely kimondta, hogy Magyarországon 
semmilyen bíróság nem hozhat halálos ítéletet. Sem 
gallyak gyűjtögetéséért, sem gyermektartás elmulasz-
tásáért, sem rendőrökkel szembeni védekezéséért, de 
még a másik ember életének a kioltásáért sem. Nincs 
Magyarország köztársasági elnökének, vagy miniszter-
elnökének, vagy az Országgyűlés elnökének, akár az 
egész országgyűlésnek, a legfőbb ügyésznek, a Legfel-
sőbb Bíróság elnökének, az országos vagy helyi rend-
őrfőkapitánynak, még kevésbé egy rendőrjárőrnek, de 
együtt az egész magyar népnek sem joga ahhoz, hogy 
ezt a törvényt megszüntesse, kijátssza, felülbírálja és 
bárkinek az életét elvegye vagy elvetesse.
Lakatos Pál életét azonban elvették. És itt kénytelenek 
vagyunk elmondani azt is, hogy nem ő az egyetlen sze-
mély a családban, aki tisztázatlan rendőri intézkedés 
közben halt meg. Pál nővére, Ildikó egy lapinterjúban 
azt mondta, hogy az ő 14 éves fia 2009-ben halt meg, 
amikor zsoltot az örkényi piacon igazoltatták, mert ál-
lítólag egy öngyújtóból szívott gázzal próbálta kábítani 
önmagát. A fiú szaladni kezdett (mint most Pál), mert 
úgy vélte, hogy a rendőr (mint most a közbiztonsági 
ember a kiserdőnél) fut utána. zsolti elesett (mint most 
Pál, mint egy katona a harctéren az ellenség fegyveré-
től szenvedett sebesülés következtében) és úgy bever-
te a fejét a padkába, hogy meghalt. A család tudomása 
szerint a hivatalos vizsgálat eredménye az lett volna, 
hogy „szétrobbant a tüdeje”. A hozzátartozókat viszont 
meglepte, hogy az öngyújtóból nem hiányzott a gáz. 
A boncolás eredményét azóta sem kapta meg a család. 
A mostani boncolás eredményét vajon hitelesíti-e egy 
független igazságügyi szakértő?
Senki nem emlékszik arra, hogy Lakatos Pál elvisel-
hetetlen, agresszív ember lett volna. A bűne az, hogy 
szegénynek született, egy olyan társadalmi rétegben 
tengette az életét, ahol az életben maradásért hozott 
kényszerű döntések szülte gyűjtögetés és a tehetetlen-
ségből fakadó mulasztások is életveszélyes bűncselek-
ményeknek minősülnek.
Lakatos Pál halála kiáltás az ég felé, a hatalmasok felé 
és a társadalom felé egyaránt. A felolvasott bibliai mon-
dat azt követeli tőlünk, hogy igyekezzünk megmenteni 
a nyomorultat a nyomorgató kezéből. De a felolvasott 
mondat a hatalmasokat is megszólítja elhallgattathatat-
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lan isteni szóval, és azt követeli tőlük, hogy tegyenek 
igaz ítéletet.
Lakatos Pálnak nem kellett volna meghalnia.
A felolvasott bibliai mondat azzal fenyeget valamennyi-
ünket, hogy a Mindenható haragja, az igazságtalanság, 
és a szolidaritás, a támogató együttérzés hiánya miatt 
egyszer csak kitör, ki tudja milyen formában. És vajon 
lesz-e, aki ezt a tüzet elolthatja? Lakatos Pál halála arra 
int bennünket, hogy térjünk meg bűneinkből. Gyaláza-
tos dolog, hogy a világon egyedülálló módon Magyar-
országnak olyan alaptörvénye van, amely bünteti a leg-
mélyebb nyomorban élő földönfutókat. Gyalázat, hogy 
olyan szociális törvények és intézkedések születnek, me-
lyek nemcsak a tisztességes munkavégzés lehetőségétől, 
hanem az életben maradáshoz szükséges segélyektől és 
támogatásoktól is megfosztják az önvédelemre legin-
kább képtelen társadalmi csoportokat, embereket.
Szégyen, hogy elvész a szolidaritás is, hogy az emlí-
tett halálesetek és szegény Lakatos Pál testvérünk ha-
lála nem rázza meg igazán Magyarországot. vezetői-
ről, a hatalmasokról már nem is beszélve! Csendben 
végiggondoljuk, milyen eréllyel üldözi a rendőrség, 
az ügyészség, az igazságszolgáltatás, a törvényalko-
tás, a legfelsőbb irányítás vétkeik és kihágásaik esetén 
azokat a haszonélvezőket, akik elképzelni sem tudják, 
milyen nyomorúságba süllyednek azok, akik kezéből 
az ő jólétük érdekében még a gallyakat is kicsavarják, 
akiket halálba kergetnek elenyésző törvényi kihágások 
miatt. Akikre igaz a költő szava, „ha küzd, hát abba, ha 
pedig kibékül, ebbe fog belehalni.”
Megrendült szívvel és bűnbánattal hajtjuk meg a fe-
jünket a Mindenható előtt. Kérjük, a szenvedők, elha-
gyatottak barátját és megváltóját, a mi Urunkat, Jézust, 
hogy ölelje át szeretetével és vigasztalja meg igazsá-
gával az atyai házban elveszített testvérünket. vigye 
vállán haza, mint elveszett századik bárányát.
Kérjük az Urat, vigasztalja meg a Lakatos családot. 
Imádkozzunk azért, hogy a Mindenható Isten tegyen 
bátrakká és elszántakká bennünket azokért, akik nem 
tudják önmaguk jogait és életét megoltalmazni.
Imádkozzunk azért, hogy adjon az Isten bűnbánatot a 
hatalmasok szívébe, és fékezze meg őket, amikor nem 
a jogos igazság képviselőiként intézkednek. Adjon szé-
gyent azok szívébe, kik embertelen törvényeket alkot-
nak, és nem gondolnak a védtelenekre, csupán önma-
guk bűnös jólétére.
Nagycsütörtök van ma. Ezen a napon ült le Jézus a ta-
nítványaival, hogy együtt ünnepeljék Pészahot (a kö-
zelgő húsvétot), hogy megerősítse őket a szabadság és 
az élet fontosságának üzenetében. Meggyőződésünk, 
hogy az Úr ünnepi asztalánál Pálnak is helyet készített 
a maga jobbján, és megvigasztalja örök vigasztalással.

Női csendesnap
Női csendesnapot tartunk május 9-én, szombaton Kis-
várdán. A program délelőtt 11 órakor kezdődik és 16 
óráig tart. Érdeklődni, jelentkezni az info@metegyhaz.
hu e-mail címen lehet vagy Iklódyné Angélánál a (06-
45) 420-083-as telefonszámon.

***

Zakar – Emlékezz!
Május 28-án, csütörtökön 17 órakor a holokauszt kis-
várdai és környékbeli áldozataira emlékezünk. Érdek-
lődni az info@metegyhaz.hu e-mail címen lehet vagy 
Iklódy Lászlónál a (06-45) 420-083-as telefonszámon.

***

Minden programunkról további részletek Facebook ol-
dalunkon és honlapunkon (www.metegyhaz.hu) olvas-
hatók.

***

NYÁRI TÁBOROK – 2015
Idén az alábbi táborainkra lehet jelentkezni:

HEJCE
Évtizedek óta táboroztatunk gyerekeket, serdülőket, 
fiatalokat, felnőtteket, családokat a zemplénben ta-
lálható kis faluban. Gyönyörű környezetben játszunk, 
tanulunk, tanítunk, kirándulunk, énekelünk, kézműves-
kedünk, sok-sok éve változatlan áron.

gyerek és serdülő (8-14 éves korosztálynak): június 
29 (H) – július 6 (H)
Tábor vezetői: Jónás Miklós – Iklódy László
Jelentkezési határidő: június 22.
kisifi és ifi (14 fölötti és huszonéves korosztály): jú-
lius 21 (K) – július 28 (K)
Táborvezető: Iványi Miklós
Jelentkezési határidő: július 14.
Családos és felnőtt (családoknak és 30 fölötti felnőt-
teknek): július 29 (Sz) – augusztus 5 (Sz)
Táborvezetők: ifj. Iványi Gábor – ónodi István
Jelentkezési határidő: július 22.
Zenei tábor (a tábor tagjai a nyíregyházi csendesna-
pokon lépnek fel a megtanult művekkel): augusztus 
13 (Cs) – augusztus 20 (Cs)
Táborvezető: Iványi Tamás
Jelentkezési határidő: augusztus 6.

Részvételi díjak:
Gyerek és tanuló: 20 ezer Ft/tábor
Felnőtt: 25 ezer Ft/tábor 
Családosok díjai: 3 éves korig 300 Ft/nap, 3-16 éves 
korig 1200 Ft/nap, felnőtt: 1800 Ft/nap
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A táborok költsége (az oda- és visszautazás költségén 
kívül) minden, a tábor programjához kapcsolódó költ-
séget tartalmaz.
Jelentkezni, érdeklődni a helyi lelkésznél vagy közpon-
tunk elérhetőségein lehet.

Cím: Magyarországi Evangéliumi testvérközösség, Bu-
dapest, Dankó u. 11. 1086
E-mail: info@metegyhaz.hu Telefon: (06-1) 577-05-14

BUdAPEST
Második alkalommal rendezzük meg a Budapesti Nyá-
ri Gitáregyetemet. 
időpont: július 9 (Cs) – július 16 (Cs)
A gitáregyetemen az itthoni gitárszakma élvonalába 
tartozó mesterektől tanulhatsz egyéni, intenzív kurzu-
sok keretei között. ha elmúltál 14, kiváló művésztaná-
roktól szeretnél tanulni gitározni vagy tudásodat töké-
letesíteni, itt a helyed!
Tanáraink – előadóink: Roth Ede, Pavlovits Dávid, 
Straub Tamás, Arnóth Balázs, Pétery Tibor, Rieger At-
tila. Sztárvendégek: Pusztai Antal, Brisa del Aire, Trio 
Minor.
A kurzus alkalmait nyugodt, rendezett oktatási környe-
zetben, a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanter-
meiben tartjuk. Szabadidős tevékenységeket, szállást, 
éttermi étkezést a helyszínen biztosítunk.
A kurzus díja: 20.000 Ft/hét, ami tartalmazza a sze-
mélyre szabott egyéni kurzusalkalmakat tanárainkkal 
és az ingyenes belépést az esti koncertekre.
Napi háromszori étkezést és szállást a helyszínen tu-
dunk biztosítani: Szállás díja: 1.800 Ft/éj, étkezés díja: 
1.800 Ft/nap.
További részletek: www.gitarmester.hu

NYÍREGYHÁZA
időpont: augusztus 21 (p) – augusztus 23 (v)
Csendesnapjaink a szokott módon, pénteken este 18 
órától kezdődnek és vasárnap ebéddel érnek véget. Az 
eseménynek nincs megszabott díja, adományokat kö-
szönettel fogadunk. 
A jelentkezéseket augusztus 14-ig várjuk. Jelentkezni 
központi elérhetőségeinken lehet vagy Jónás Miklós 
helyi lelkésznél. 

Táboraink ez évi közös vezérfonala a Fény Nemzetközi 
Éve alkalmából: Világosság – „Melyik út visz oda, hol 
a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?” 
(Jób 38,19)

***

Minden programunkról további részletek Facebook 
oldalunkon és honlapunkon (www.metegyhaz.hu) 
olvashatók.

***

Egy százalék felajánlása
Tisztelt Támogatónk!
Eddigi támogatását megköszönve, szeretnénk tájékoz-
tatni, hogy a 2014-es személyi jövedelemadó bevallás-
sal egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére 
juttatható 1%-ot a Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség részére felajánlani.
Sajnos Kormányunk e tekintetben zavart kelt, és az 
adózókat a felajánlásban részesíthető szervezetek-
kel/egyházakkal kapcsolatban bizonytalanságban 
tartják.
Teszi ezt annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság 
ezidáig három alkalommal hozott számunkra kedve-
ző döntést, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig 
jogerős határozatot arról, hogy egyházunknak a „be-
vett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, 
ugyanazon támogatásokra – pl. az Szja 1% – jogosult, 
mint az Egyházi törvény mellékletében szereplő egy-
házak.
Évek óta harcolunk azért, hogy jogos követelésein-
ket a Magyar Állammal és az egyes állami szervek-
kel szemben érvényre juttassuk, e küzdelmünkben a 
fent említett bírósági határozatok további jogi alapot 
nyújtanak.
Szeretnénk önt megnyugtatni, hogy támogatása nem 
hiábavaló, előbb vagy utóbb, de mindenképpen célba 
ér. Kérjük, hogy a felajánlás tényét részünkre vissza-
jelezni szíveskedjék annak érdekében, hogy ezirányú 
igényünket az Állammal szemben érvényesíthessük.
Kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az egyházi 
1%-ról való rendelkezést tartalmazó adóbevallását ne 
elektronikusan, hanem papíron, a 0444 technikai azo-
nosító megadásával tegye meg.
Előre is köszönjük, hogy felajánlásával segíti munkán-
kat, amely hitéleti tevékenységünkön túl a Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott 
mintegy 20 szociális és oktatási intézmény működte-
tésére irányul.
Ha szociális munkánkat szeretné támogatni, akkor má-
sik 1%-kát felajánlhatja az Oltalom Karitatív Egyesü-
letnek: 19010409-1-42. Honlap: oltalom.hu
Felajánlás a MET-nek űrlap: http://metegyhaz.hu/files/
MET-SzJA-1--felajanlas-nyomtatvany.pdf
Felajánlás a MET-nek és az Oltalomnak űrlap: http://
metegyhaz.hu/files/MET-OKE-SzJA-1--felajanlas-
nyomtatvany.pdf
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Felajánlás a MET-nek és a Wesley-nek űrlap: http://
metegyhaz.hu/files/MET-WJLF-SzJA-1--felajanlas-
nyomtatvany.pdf
Kérdéseit, észrevételeit az info@metegyhaz.hu e-mail 
címre várjuk.

***

Adományozás
hálás köszönet folyamatos támogatásukért! ha mun-
kánkat, működésünket segíteni szeretné, megteheti 
sárga csekken (melyet kérésre postázunk) vagy szemé-
lyesen a 8. kerület, Dankó u. 11. sz. alatt. Telefon: (06-
1) 577-05-15 (hétköznap 8 és 16 óra között), e-mail: 
info@metegyhaz.hu. Banki utalás esetén számlaszá-
munk: 11708001-20520-380 (OTP Bank). A közle-
ménybe kérjük, írja be, adományát mire szánja! Ameny- 

nyiben nem szerepel ott semmi, fenntartási kiadásokra 
fordítjuk az összeget. Köszönjük!

***

Képes beszámolók
Rendezvényeinkről rövidfilmeket a www.wesleystu-
dio.hu-n, folyamatosan frissülő honlapunkon láthatnak, 
és megtalálnak bennünket a Facebook-on is – mind az 
egyházat, mind a Wesley Stúdiót.

***

Olvasói vélemény
Kedves Olvasóink újsággal kapcsolatos véleményét, 
történeteit, gondolatait, kérdéseit szeretettel és folya-
matosan várjuk az ev@wjlf.hu e-mail címre.

HAVI ISTENTISZTELETI RENd
2015 – A Fény Nemzetközi Éve

Az év igéje: „Fogadjátok be egymást, 
ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Róma 15,7)

MÁJUS 

Május hónap igéje: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13)

Istentiszteletek Bibliaórák 

Május 3.
húsvét utáni 4. vas.
(Cantate)

Ézsaiás 12,1-6
János 16,5-15
Jakab 1,16-21

Május 10.
húsvét utáni 5. vas.
(Rogate)

2 Mózes 32,7-14
János 16,23/b-27
Jakab 1,22-27

Első hét
Mire van erőm? – Ki az erősebb?
„Volna erőm hozzá, hogy elbánjak veletek, de…” – 1Mózes 
31

Május 17.
húsvét utáni 6. vas.
(Exaudi)

Jeremiás 31,31-34
János 15,26-16,4
1 Péter 4,7-11

Második 
hét

Mire van erőm? – Imádság és erő… „Valahányszor Mózes 
fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb…”  
2Mózes 17,8-16

Május 24.
Pünkösd ünnepe

ApCsel 2,1-13
János 14,23-31
4 Mózes 11,11-17. 
�4-�9

harmadik 
hét

Mire van erőm? – Engedelmesség és erő…  „Tartsátok hát 
meg mindazokat a parancsolatokat, amelyeket én ma paran-
csolok nektek, hogy erősek legyetek.”  – 5Mózes 11,8-18

Május 31.
S z e n t h á r o m s á g 
ünnepe

Róma 11,33-36
János 3,1-11
Ézsaiás 6,1-13

Negyedik 
hét

Mire van erőm? – Erőtlenség és erő… 
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség ál-
tal ér célhoz.” – 2Korinthus 12,1-0
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Egyperces áhítat minden napra

Május 1. péntek, A munka ünnepe
„Ne zsákmányold ki a nyomorult és szegény napszá-
most. (5Mózes 24,14)
Minden korban ismert az a gyalázatos munkaadói ma-
gatartás, hogy a szegény, védtelen munkavállalót ere-
jén felül dolgoztatja, majd ha lehet, megtagadja tőle 
munkája igazi ellenértékét. Isten törvényt alkottatott 
Mózessel, mert nem egyedi, hanem általános hozzáál-
lása ez különösen a hirtelen és gyorsan meggazdago-
dók világában. A legfelső „munkaügyi felügyelet” a 
mennyben van, ahol a földi döntések végső elszámo-
lása is megtörténik majd. 

Május 2. szombat
„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.” (Máté 20,28)
van, aki azért, mert elvárhatja, más azért, mert köny-
nyedén megfizetheti, de módos emberként a többiek-
re úgy tekint, mintha azok csupán az ő kiszolgálására 
volnának. Az Ember Fiának egyenesen az volt isteni 
küldetése, hogy ő szolgáljon nekünk, porból való, mu-
landó embereknek. Ezzel kötelező, követendő példát is 
állított elénk! 

Május 3. vasárnap
„Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, 
és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt 
mondja nekik közületek: »Menjetek el békességgel, me-
legedjetek meg, és lakjatok jól«, de nem adjátok meg 
nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? 
Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott ön-
magában.” (Jakab 2,15-17)
Nem emelkedett biblikus kifejezés, mégis találó, 
hogy ösztönösen igyekszünk lerázni a kellemetlen 
szegényeket. Igénk mintha azt sugallná, hogy az Úr 
elvárja tőlünk a figyelmességet, amely kérés nélkül is 
arra indít, hogy ruházzuk a hiányos öltözetűt, és etes-
sük azt, aki éhes. Ezek a hitünket igazoló, elvárható 
cselekedetek. 

Május 4. hétfő
„Tágas térre állítottad lábamat.” (Zsoltárok 31,9b)
A szegények mindig jól elkülönített helyre koncentrá-
lódnak. Sokan nem képesek elhagyni lakóterük szűk 

határait. Soha nem mozdulnak ki az adott településről 
vagy városrészből. A tágasság szabadsága is arra jel-
lemző, aki anyagilag is független. Az Úr azt akarja, 
hogy mindenkit kisegítsünk a gettóból, hiszen a tágas 
teret mindannyiunk számára biztosította. 

Május 5. kedd
„Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó-
tevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést 
hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örö-
met.” (Apostolok Cselekedetei 14,17)
Nem Isten szűkmarkú és szívtelen. Az apostoli szavak 
„jótevőként” ábrázolják őt, aki megteremti mindenki 
számára az alapellátáshoz szükséges javak feltételeit. 
Még azt is adja adományain felül, hogy az értelmes 
ember megelégedést, „szívbéli örömöt” tapasztalhas-
son. A társadalmi egyenlőtlenségek önző emberi mi-
voltunkból adódnak. 

Május 6. szerda
„Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad 
engem.” (Zsoltárok 27,10)
Árvaság és szegénység kéz a kézben járnak. A támasz 
nélkül maradt embernek szabad tudnia, hogy a Mennyei 
Atya közvetve vagy közvetlenül mögötte áll. Rá mindig 
számíthatunk! 

Május 7. csütörtök
„Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6,23b)
Nincs nagyobb kirekesztettség, mint a bűn miatti „sze-
génység”. Ez az, ami bezárná előttünk a mennyek kapu-
ját, ha nem jelenne meg ott nagyvonalúan az Ajándéko-
zó, Aki önmaga jóságából kiindulva teszi mindannyiunk 
számára lehetővé a belépést az örök életre. 

Május 8. péntek
„Ehettek majd jóllakásig, és dicséritek az Úrnak, Iste-
neteknek a nevét.” (Jóel 2,26a)
A szegény ember mindig éhes. A rabságban, száműze-
tésben vagy kitaszítottságban az egyik legfájdalmasabb 
emlék a táplálkozási nélkülözés. Ilyenkor az ember 
örökké zúgolódó és rosszkedvű is. A prófétai ígéret a 
hazatérők és megtérők vigasztalását szolgálja, az ott-
hon asztali közösségének melegét ígéri. 
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Május 9. szombat
„Ha valaki elszegényedik testvéreid közül, valamelyik 
lakóhelyeden abban az országban, amelyet Istened, az 
Úr ad neked, ne légy keményszívű és szűkmarkú sze-
gény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, 
és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, 
amiben szükséget szenved.” (5Mózes 15,7-8)
Nem egyforma tőkéből gazdálkodunk. van, aki sike-
resebb vagy jobban gazdálkodhat, és nem szorul má-
sokra, de vannak szerencsétlenebbek. Természetesen 
mindig félünk, hogy a kölcsönt nem fogjuk visszakap-
ni. Ugyanakkor Isten Igéje arra bátorít, hogy ha van 
nélkülözhető pénzünk, segítsünk vele annak, aki köl-
csönkéri. Igénk még azt is elvárja, hogy mindezt ne 
vonakodva, és rosszkedvűen, hanem örömmel tegyük. 
hasonló esetben nekünk is így esne jól a segítség.

Május 10. vasárnap
„A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: 
menj ki gyorsan a város útjaira, és utcáira, és hozd be 
ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a va-
kokat.” (Lukács 14,21)
A példázat arról szól, hogy az előkelő meghívottak va-
lamilyen megmagyarázhatatlan vagy elfogadhatatlan 
okból lemondták a lakomára szóló meghívást. A házi-
gazda azonban ünnepelni akar, és olyanokban találja 
meg asztaltársait, akikből hiányzik a nagyravágyás és 
magamutogatás gőgje, akik örömmel fogadják az in-
vitálást. Jézus nem egyszerűen egy földi ünnepi ese-
ményről akart itt beszélni, hanem az örökkévalóság 
nagy fogadásáról. A helyed ma még biztosított. ha 
visszamondod, más telepedik a székedre. Ne haragítsd 
meg a meghívót! 

Május 11. hétfő
„A szegény ember igazságát ne fordítsd el peres ügy-
ében!” (2Mózes 23,6)
A szegény ember nem tud jó ügyvédet megfizetni, és 
sokszor az igazságszolgáltatás nem fél attól, hogy bár-
kinek számot kellene adnia a jogaikat nehezebben kép-
viselők kisemmizéséről. Az igazság azonban se nem 
gazdag, se nem szegény, hanem mindenek felett való: 
az igazságos Istentől ered, Aki megköveteli minden 
ember alapvető igazságát. 

Május 12. kedd
„Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját.” (Pél-
dabeszédek 14,31a)
A nincstelenek nemcsak egyszerűen szegények, hanem 
helyzetükből adódóan képtelenek érdekeiket megvéde-
ni. Aki pozícióban van, úgy érzi, „mindenki annyit ér, 

amennyije van”, sőt, ha lehet, az adóügyi rendelkezé-
sekkel és a szociális törvényekkel még tovább nehezíti a 
rászorulók sorsát. hányan vannak olyanok a legfelsőbb 
körökből, akikben valaha is tudatosult, hogy amit mű-
velnek, az a minden embert alkotó Isten gyalázása?!

Május 13. szerda
„…ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus adományát, hogy 
gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegény-
sége által meggazdagodjatok.” (2Korinthus 8,9)
örök igazságot értünk meg itt. Nem lehet mindenki 
átlagon felül gazdag. A javak elosztásánál valakinek 
engedni kell. A végtelen gazdagságú Úr mindenéről 
lemondott, hogy ez által bennünket gazdagítson meg. 
Természetesen elsősorban nem a mulandó anyagi jó-
lét értelmetlen fokozását ígéri mai igénk, hanem azt a 
megelégedettséget, melyből természetesen fakad az is, 
hogy készek vagyunk saját szükségleteink kielégítésén 
túl másokon is segíteni. 

Május 14. csütörtök
„Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, 
magamhoz vonzok mindeneket.” (János 12,32)
Földi életünkre az jellemző, hogy a gazdagok gazdago-
kat gyűjtenek maguk köré, a szegények pedig kényszer-
ből kénytelenek elviselni egymás társaságát. Egyedül 
a Megváltó gondol arra üdvösségszerző jóakaratában, 
hogy mindenkit felemeljen, és magával vigyen isteni 
magasságába és méltóságába. 

Május 15. péntek
„Így szól az Úr: Bárcsak mindig ilyen lenne a szívük, 
így félnének engem, és megtartanák minden parancso-
mat; akkor örökké jó dolguk lenne nekik és fiaiknak.” 
(5Mózes 5,29)
A választott nép a honfoglalás előtti nyitottságában és 
az Istentől kapott törvények és alapelvek friss isme-
retében még tudta, hogy az Úrhoz és parancsolataihoz 
való őszinte ragaszkodás még az elszegényedéstől is 
meg tud menteni. Nem évült el ez az igazság. Akár 
pénz helyett is (de legalább mellette) hagyhatnánk ezt 
a szemléletet fiainkra, örököseinkre.

Május 16. szombat
„Aki a könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, 
mert ő megtéríti jótéteményét.” (Példabeszédek 19,17)
Az irgalmasság és jólelkűség Isten Országában min-
denképpen megtérül, akkor is, ha a megadományozott 
nem tudja meghálálni. Különös, de mintha Isten adó-
sunknak vagy lekötelezettünknek tekintené magát. ha 
nem így lenne, akkor is jó adni!
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Május 17. vasárnap
„A nyomorultak és szegények vizet keresnek, de nincs, 
nyelvük kiszárad a szomjúságtól, de én, az Úr meghall-
gatom őket.” (Ézsaiás 41,17)
A hatalom a maga embertelen önzésében és gonoszsá-
gában olykor még Isten adományát, a vizet is korlátoz-
ni akarja. van persze összetettebb jelentése is a szom-
júságnak: ide tartozhat az elfogadás vágya, a megbe-
csült munka lehetősége, és a tanulásban, kultúrában 
való részvétel biztosítása. Sokkal jobb lenne, ha nem 
hárulna mindezek megteremtésének a kötelezettsége a 
Mindenhatóra. Mert ha ő kezdi mindezt a gyengébbek 
számára kikövetelni, akkor a gazdagok megalázása és 
büntetése is elkerülhetetlen. 

Május 18. hétfő
„A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Iste-
nem.” (Zsoltárok 51,19b)
A földi módos haszonélvezők gyakran megvetik és ki-
gúnyolják a nincsteleneket. Ez a magatartás nem Isten-
től tanult szokás. ő ugyanis teljes szeretettel és figye-
lemmel fordul minden teremtménye felé.

Május 19. kedd
„Megkívánják a mezőket és elrabolják, a házakat is el-
veszik, kihasználják az embert, és házát, őt magát és 
birtokát.” (Mikeás 2,2)
A féktelen földi hatalom az emberi történelem során 
mindig megpróbálta rátenni a kezét a szegények javai-
ra. Elvette földjeiket és mezeiket, így azok elveszítették 
állataikat is – és ezzel megélhetésüket. Kicsi házaikat 
adókkal vagy visszafizethetetlen kölcsöneik kamata-
ival terhelte meg. Minden tekintetben kihasználták 
őket, és azt hitték, hogy mindehhez joguk is van. Isten 
azonban megveri őket, és kiveszi kezükből a hatalmat 
vagyonukkal együtt. 

Május 20. szerda
„Így szól az Úr: három, sőt négy vétke miatt nem bo-
csátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és 
egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincs-
telenek a föld porát szórják a fejükre, és elutasítják a 
nyomorultak ügyét.” (Ámós 2,6)
ha valami miatt Isten már-már engesztelhetetlenül 
megharagudott választott népére, az az igazság elferdí-
tése, az igazak elhallgattatása és a szegények elnyomá-
sa miatt volt. Ami különösen felháborította az Urat, az 
az, hogy mindeközben a gazdagok állandó bűntudatba 
próbálták a kiszolgáltatottakat süllyeszteni, és elhitetni 
a világgal, hogy elnyomásukkal tulajdonképpen „igaz-
ságot” szolgáltatnak.

Május 21. csütörtök
„Az ország népe szívtelenül zsarol, és lelketlenül rabol, 
a nyomorultat és a szegényt elnyomják, a jövevényt pe-
dig törvénytelenül zsarolják.” (Ezékiel 22,29)
Mindig kedvelt időtöltés volt a korrupt és zsarnok ve-
zetők szidalmazása. ők azonban önmagukban nem 
volnának elegendőek, szükség van „társadalmi egyet-
értésre” is. Sajnos a gonosz rendszerek összeomlása 
után többnyire a bűnbánat elmarad, így soha nem dol-
gozzuk fel tévedéseinket és hibáinkat. Itt az ideje, hogy 
– amint ezt Izrael prófétái népüktől megkövetelték – mi 
is (legalább közösségeinkben) bűnbánatra intsünk a 
szegényekkel szembeni méltatlan magatartás és lelket-
lenség miatt. 

Május 22. péntek
„Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok 
és láttok: vakok látnak és sánták járnak, leprások tisz-
tulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium.” (Máté 
11,5)
A hitében némiképp megrendült Keresztelő János sze-
retne megbizonyosodni róla, hogy csakugyan a Messi-
ás jár-e népe között. Az ezzel kapcsolatos elképzelések 
akkor is eltérőek voltak. Jézus válasza azonban örök-
re alapvetően eligazít bennünket: a hiteles Messiás a 
szegények és segítségre szorulók társa és megmentője. 
Akinek más az elképzelése, az értelemszerűen nem le-
het az ő tanítványa. 

Május 23. szombat
„Jézus így szólt hozzá: ha tökéletes akarsz lenni, menj 
el, add el vagyonodat, hozd el a szegényeknek, és kin-
csed lesz a mennyben; aztán jöjj és kövess engem.” 
(Máté 19,21)
Mintha ez a megoldás eddig messze elkerülte volna ke-
gyes emberünk elképzeléseit... ő a tökéletesség útját 
eddig a szüntelen való gyarapodásban látta. Úgy gon-
dolta, Isten mindenképpen helyesli szorgalmát, külön-
ben nem áldaná meg. Jézus azonban nagyobb áldást és 
szélesebb mozgásteret kínál. hogy aztán miért tűnik 
el az eddigi lendület és öröm, ez már más kérdés. van 
okunk szomorkodni a kudarc miatt. 

Május 24. vasárnap, Pünkösd ünnepe
„ Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, 
mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem 
mindig leszek veletek.” (Máté 26,11)
Jézus szavai rádöbbentenek bennünket arra, hogy a 
szegénység és vele együtt a szegény emberek társasága 
földi életünk állandó kísérőjelensége marad. Egy másik 
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evangélium szerint itt az Úr még azt is felveti, hogy a 
nincstelenek jelenléte örökre lehetőséget biztosít min-
den tanítványnak a jótéteményre. Az asszony túláradó 
szeretete viszont szintén legyen örök példa arra, hogy a 
szegény elesettet milyen odaadással kell támogatnunk.

Május 25. hétfő, pünkösdhétfő
„Ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, 
sántákat, vakokat hívjál, és boldog leszel, mert nincs 
miből viszonozniuk a szívességedet.” (Lukács 14,13)
A vendégvárás akkor is kellemes és izgalmas dolog, 
ha kiadásokkal jár. Az érkező vendégek szellemi kin-
cseikkel vagy apró figyelmességekkel hálálják meg a 
házigazda nagyvonalúságát. Jézus egy ennél nagyobb 
élményre nyitja fel szemünket: a viszonzásra képtele-
nek és a soha meg nem hívottak máshoz nem hason-
lítható örömével és ujjongásával akar megajándékozni 
bennünket. 

Május 26. kedd
„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öl-
tözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt 
egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt 
fekélyekkel tele.” (Lukács 16,19.20)
A világban egyre inkább látható a gazdagok pazarlá-
sa, urizálása és a szegények mérhetetlen nyomorúsága 
is. De ez már az ókori bibliai időkben is így történt. 
Isten akarata ez. A gazdag, amikor szájához emeli a 
villát vagy a poharat, egészen biztosan tisztában van 
a mindennapi morzsákért tülekedő éhes lázárainak re-
ménytelen sorsával. Talán dühöt érez vagy megvetést. 
Mégis milyen felemelő lenne, ha nem a pokolban jutna 
megvilágosodásra…

Május 27. szerda
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyer-
nek.” (Máté 5,7)
Mi mindannyian irgalomra szorulunk. Istentől függ éle-
tünk minden vonatkozása. Üdvösségünkről és örök éle-
tünkről nem is beszélve. Legnagyobb nyomorúságunk 
és kiszolgáltatottságunk az, amit a bűn idézett elő. Eh-
hez képest milyen összehasonlíthatatlanul jelentéktelen 
ügy érző szívvel legalább a feleslegünket megosztani a 
nélkülözőkkel! Arról nem is szólva, hogy Isten ebbe az 
emberi nagyvonalúságunkba rejtette el a boldogságunk 
egyik összetevőjét. 

Május 28. csütörtök
„…aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájun-
kért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk min-
dent?” (Róma 8,32)

Az emberek nagy hányada végzetesen felcseréli a dol-
gokat. Kétségbeesetten könyörög az anyagi terhek ren-
dezéséért, múlandó földi élet nagyobb komfortjáért. 
Pedig nem ezek a dolgok azok, melyekért esengenünk 
vagy harcolnunk kellene. Isten Országáért igen, annak 
mélységes felismerésével, hogy ha üdvösségünk ér-
dekében Mindenható Atyánk a legdrágábbat, az Egy-
szülött Fiát odaadta, miért volna veszélyben földi éle-
tünk anyagi biztonsága?

Május 29. péntek
„Testvéreim,…ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes 
ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy sze-
gény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki 
a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok annak: te ülj 
ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok: te állj 
oda vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e 
ellentmondásba önmagatokkal?” (Jakab 2,1-4) 
Jakab talán nem egyetlen kirívó esetre figyelt fel, ha-
nem arra a jelenségre, hogy a már minden szempontból 
lábra állt, újonnan született közösség kényelmes pol-
gári hangulatát időről-időre megzavarja egy-egy ágról-
szakadt menedékkeresőnek a megjelenése. Elutasítani 
nem merik, de meg se fordul bennük, hogy egyenlő 
elbánásban részesítsék. Talán már elfelejtették, hogy a 
Megváltó a segítségre szorulók inkognitóját ölti magá-
ra…

Május 30. szombat
„Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyí-
tom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi 
béke.” (Jeremiás 33,6)
Mintha azt üzenné az Úr a prófétán keresztül, hogy el-
fogytak a „szakemberek”. Talán „emigráltak” a jobb 
megélhetés érdekében. De a mondat másik fele arra is 
rávilágíthat, hogy fizikai szükségleteink, kiáltó hiánya-
ink odafordíthatják életünket az igazi béke gazdagsá-
gának akarása felé is. 

Május 31. vasárnap
„Az én Uram ad nekem erőt.” (Habakuk 3,19a)
A szegénységgel sokféle erőtlenség jár együtt. Nem bí-
runk a hatalmasokkal, nem tudjuk megvédeni magun-
kat, és fizikailag is legyengít a nélkülözés. Isten nem 
akarja ezt. Nem is nézi tétlenül. Adni akar és pedig 
erőt, de nem egyszerűen a túléléshez, hanem az Isten 
fiai méltóságának a felismeréséhez is. Eközben per-
sze az, Aki az égi madarakról és a mezők liliomairól 
is gondoskodik, nem fog emberi teremtményeiről sem 
megfeledkezni. 

-ig
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ÍGY ÍRUNK MI

Hogy a szegénység már nagyon régen létezik, az onnan 
is sejthető, hogy nem véletlenül kezdődik sok mese így: 
„hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is 
túl, volt egyszer egy szegény ember”, aki a mese végé-
re lehet, hogy meggazdagodott, a gazdag meg sokszor 
pórul járt, maga is „pór”, azaz szegény lett. 

így történt-e a valóságban is, vagy csak a szegény nép 
öngyógyító vigaszaként szolgált, nem tudhatjuk. 
Magyarországon mindenesetre a legrégibb szegényház 
a brassói volt, mely a XvI. század elején kezdte meg 
működését. Nem kis dolog ez, hiszen a mai értelemben 
vett szegénység talán az ipari forradalom kora óta kö-
szöntött az emberiségre, az iparosodás pedig magával 
hozta a városi szegények számának drasztikus növeke-
dését. Aki olvasta a Kőszívű ember fiait, emlékezhet, 
milyen körülmények között tartották Pálvicz Károly-
kát a „meghalató intézetben”, azonban e regényrészlet 
arra is bizonyíték, hogy valamilyen formában létezett 
már gyermekgondozás is. Ekkor csupán az egyházak 
foglalkoztak a szegényproblémával, méghozzá nem is 
eredmény nélkül, hiszen 1856-ban megnyílt Budapest 
első szegényháza, az Erzsébet szeretetotthon. Az ipa-
rosodás és a tömeges városba áramlás, a Monarchia 
aranykorának ipari forradalma azonban nálunk is tö-
meges elszegényedéshez vezetett. 
Erre az 1886. évi XXII. törvénycikk reagált valamely-
est, amikor a szegényügyi gondozást a községek fel-
adataként jelölte meg. Ekkortól alapulhattak állami 
szegényházak, sőt szegénységi bizonyítványt is állítot-
tak már ki azoknak, akik nem bírtak „annyi vagyonnal, 
amennyi a kérdésben forgó üggyel összekapcsolt költ-
ségek fedezésére szükséges”. 
A múlt század 10-es éveiben egy különös öltözetű 
Tolsztoj-inges öregúr tűnt fel Budapesten. Robert Fein-
silber, vagy ahogy hamarosan nevezték, Róbert bácsi 
rövid idő alatt megkerülhetetlen szociális intézménnyé 
vált. 1916-ban már saját otthont hozott létre öngyilkos-
sági kísérletet túlélt nők számára, a világháború után 
pedig magyar hadifoglyok felkutatását és hazautazását 
szervezte Oroszországból. A 20-as évek óriási munka-
nélküliséget és szegénységet hoztak. özönlöttek Buda-

Szegénységi bizonyítvány, Róbert bácsi és SZETA 
– avagy kis magyar szegénységtörténet

pestre a rászorulók, és mindennapossá vált a fővárosi 
ingyenkonyhák előtt kígyózó sorok látványa. 
Amikor 1925-ben a városvezetés bejelentette, hogy kép-
telen finanszírozni az ételosztást, Róbert bácsi jelent-
kezett a polgármesternél, hogy átvenné a népkonyhák 
üzemeltetését. A szegények apostolaként írt róla a saj-
tó mindaddig, amíg 1930-ban tiltott uzsoratevékenység 
gyanúja miatt ki nem utasították az országból. önzetlen 
népbarát volt vagy szélhámos kalandor?  Netán mind-
kettő? Akinek enni adott, annak édes mindegy. Az őt fel-
kereső újságíróknak mindenesetre azt mondta: „Nem is 
kerestem én azon olyan sokat.  De azért elárulom, az or-
ruknál fogva vezettem az urakat, mert nem, hogy vagyo-
nom lett volna, de egy ócska fillérem sem volt, amikor 
Magyarország területére érkeztem… nem a szegényektől 
loptam, mert nekik mindig megadtam, ami kellett, csak 
okosan gazdálkodtam azokkal a morzsákkal, amiket a 
gazdagok juttattak…” Onkel Robert (Bécsben így ne-
vezték) talán török állampolgárságának köszönhette, 
hogy túlélte a második világháborút. Az, hogy hol és 
hogyan, már örök rejtély marad. Sajnos ’45 után gyá-
molításra szorult, talált is egy jószívű szállásadónőt, aki, 
amíg lehetett gondozta, ám Róbert bácsin kitört az elme-
baj és elmegyógyintézetben halt meg 92 éves korában.
Ekkortájt szeretett Budapestjén, ahol fogalommá vált a 
neve, már egy olyan társadalmat építettek, amelyben leg-
alábbis elvben, nem létezett szegénység. A budapesti he-
tedik kerületi gyámhatóságon állandó álláshoz jutott egy 
Konrád György nevű esszéíró és szociológus mint gyer-
mekvédelmi felügyelő. hét évig maradt ebben a munka-
körben, amely A Látogató  című regényének élményanya-
gát táplálta. Magam a nyolcvanas években stencilezett 
példányokban olvastam a regényt, és sokakkal együtt 
szembesültem  azzal, hogy a szegénység nem szűnt meg, 
legfeljebb csökkent. 1979-ben létrejött a Szegényeket Tá-
mogató Alapítvány, a SzETA, rá tíz évre pedig, amikor 
megszűnt a Kádár rendszer mesterséges egyenlősdije, 
újra megjelentek Budapesten azok tömegei, akik ellátásra 
szorulnának. Ám már ennek is több mint 25 éve.
vajon mit tett volna akkor, és tenne most Róbert bácsi, 
ha mintegy száz évvel ideérkezése után újra Budapest-
re csöppenne?              Bereczky Géza
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FILM
Twist Olivér
Színes, magyarul beszélő, angol-cseh-francia-olasz 
filmdráma, 125 perc, 2005
Rendező: Roman Polanski 
író: Charles Dickens
Szereplők: Barney Clark (Twist Olivér), Leanne 
Rowe (Nancy), Edward Hardwicke (Mr. Brownlow), 
Sir Ben Kingsley (Fagin)

A klasszikus Dickens regény feldolgozása, melyben 
Olivér, az árva kisfiú, miután Londonba szökik, zseb-
tolvajokkal találkozik. Amikor befogadják otthonuk-
ban, ő is zsebtolvajjá válik, hiszen Fagin „mester” ta-
nítványa lesz…

KÖNYV
Maxim gorkij: éjjeli menedékhely
„…ismertem egy embert, aki hitt az igazság földjében... 
Kell lenni, mondotta, e világon az igazság földjének... S 
azon a földön, úgymond, különös emberek élnek... de-
rék emberek! Tisztelik egymást. Segítik egymást. Csak 
így egyszerűen... És minden nagyszerű náluk! És ez az 
ember fölkerekedett, hogy megkeresi az igazság földjét! 
Szegény ember volt, rosszul élt, és mikor már olyan ne-
héz lett a sorsa, hogy már nem maradt más hátra, csak 
lefeküdni és meghalni – nem vesztette el a lelkét, hanem 
csak mosolygott, és azt mondta: »No, nem baj! Kibí-
rom! Még egy kicsit várok, s aztán félredobom ezt az 
egész életet, és elmegyek az igazság földjére...« Egyet-
lenegy öröme volt – ez az igazság földje...”

KKS

AJÁNLÓ

1

Ajánljuk az alábbi szólásokat, közmondásokat külö-
nösen azok figyelmébe, akik tiltják a „szegény”, „sze-
génység”, „szegénységben élő” kifejezések használa-
tát! Zárójelben a magyarázat.

A szegény ember ekéjén szánt. (A mások munkája ré-
vén boldogul.)



A szegény is ember!  (A szegény embert ugyanolyan 
tisztességes bánásmód illeti meg, mint másokat.)



A szegénynek meghalni is bajos. (Aki szegény, annak 
mindenben nehezebb a sora.)



Könnyű a szegényt kicsúfolni, de nehéz felruházni. 
(Könnyebb fölényeskednie annak, aki előnyösebb hely-
zetben van, mint segítenie.)



ha a szegényt szidalmazod, istened káromlod. (Aki a 
szegényekkel durván bánik, súlyos bűnt követ el Terem-
tőjük ellen.)



ha a szegény csirkét eszik, vagy a csirke vagy a sze-
gény ember beteg. (Szegény ember asztalára csak kivé-
teles esetben jut csirke.)
 

Iklódy László gyűjtése 
(Forrás: O Nagy Gábor Magyar szólások és 

közmondások, Talentum Kiadó, 1999)

ÉLET ÉS BÖLCSESSÉG

Folytatás a 9. oldalról.
A „cheszed sel emet”, a jó cselekedetek gyakorlása a zsidó 
hit, a zsidó vallás alaptétele: „Három dolgon áll a világ: a 
Tórán, az imán és a jó cselekedeteken.” (Ávot tract. ½). Az 
utóbbi számít a legfőbb értéknek. „Senki sem lesz szegény 
a jótékonyság által. Senkit sem ér baj, sem kár a jótette foly-
tán.” A jótékonyságnak is megvannak a maga szabályai. 
A Tóra parancsa jótékony adományt adni Izrael szegényei-
nek. „Nyitva nyisd ki kezedet neki.” (5Mózes 15,8)

„Ne keményítsd meg szívedet, és ne zárd el a ke-
zedet a szűkölködő testvéredtől.” (5Mózes 15,7). 
A Midrás mondja: „Az az ajtó, mely nem nyílik meg 
a szegény előtt, kinyílik az orvos előtt.” Minden em-
ber köteles adományt adni, még a szegény is. Minden 
zsidónak, gazdagnak és szegénynek (felénk nem tilos 
nevén nevezni a dolgokat) is micva-kötelessége van 
adakozni, kinek-kinek anyagi lehetősége szerint.

Schlesinger Hanna, Tel Aviv 
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ríMelő

Mikor én kisfiú voltam, 
Kis lovon nem lovagoltam, 

Nem volt nékem ponnilovam, 
Ponnilovam, 
Ponnilovam, 

Pedig de szép mikor rohan.

Ponnilovon sose ültem, 
Kis biciklin se repültem, 

Nem volt szép kis kerékpárom, 
Kerékpárom, 
Kerékpárom, 

Pedig de jó rajta nyáron.

Nem volt képes meséskönyvem, 
Nem volt csak iskoláskönyvem, 

Pedig de jó otthon este, 
Otthon este, 
Otthon este 

Lapozni ábrát keresve.

Sohase volt színes kockám, 
Kis kastélyom, kis tornyocskám, 

Kis hajócskám, kis vasútam, 
Kis vasútam, 
Kis vasútam, 

Elutazni sose tudtam.

Én nem kaptam kardot, csákót, 
Szép sárgaréz messzilátót, 
Sose vittek hippodromba, 

hippodromba, 
hippodromba, 

És lyukas se volt a ponyva.

Az a ponyva szétment régen, 
Elmult az én gyermekségem, 
Én már régen felserdűltem, 

Felserdűltem, 
Felserdűltem, 

A nagyok közzé kerűltem.

Én játékot már nem kérek, 
A gondoktól rá se érek, 

De meghalok én is egyszer, 
Én is egyszer, 
Én is egyszer 

S a mennyországba megyek fel.

Kiállok majd a tejútra, 
Arra visz az isten útja, 

Az újjamat majd felnyújtom, 
Majd felnyújtom, 
Majd felnyújtom, 

ha elsétál a tejúton.

Észrevesz az isten engem, 
Megszólalok szépen, csendben: 
„Kérem én még nem játszottam, 

Nem játszottam, 
Nem játszottam, 

Játszani akarok mostan.”

Megfogja majd a kezemet, 
Angyalok közt maga vezet 
Szegény gyerek otthonába, 

Otthonába, 
Otthonába, 

Mennyei gyerekszobába.

Megkapom ott kardom, csákóm, 
Szép sárgaréz messzilátóm, 

Képes könyvem, színes kockám, 
Szines kockám, 
Szines kockám, 

Lesz kastélyom, lesz tornyocskám.

Ami nem volt, lesz ott jócskán, 
Kis vasútam, kis hajócskám. 

Beültetnek hippodromba, 
hippodromba, 
hippodromba, 

Csak én élvezem magamba.

hogyha kedvem abban telik, 
Ponnilovam megnyergelik, 

Kis biciklim előhozzák, 
Előhozzák, 
Előhozzák, 

Úgy járom a mező hosszát.

Égmezőben alkonyatban 
Szép pillangót fogok ottan,  
Ujjamon lesz arany pora, 

Arany pora, 
Arany pora, 

Le nem mosom róla soha.

szép ernő

Gyermekjáték


