
1

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA           2011 / 7 

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.
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„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,  
sem angyalok, sem fejedelemségek, 

sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény  

nem szakaszthat el minket 
az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet, 38-39. vers
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Július 1. – Semmelweis-nap, a magyar egészségügy 
napja
E napon az egészségügyben dolgozók kitartását, munka-
bírását, elhivatottságát méltatjuk, de nyíltan kell beszél-
ni a kórházak alulfinanszírozottságáról, az átgondolatlan 
politikai intézkedésekről is. (Idén augusztus 13-án lesz 
Semmelweis elhunytának 150. évfordulója.)

Július 4. – 170 esztendeje, e napon született Szinyei 
Merse Pál festőművész
A magyar művészet meghatározó személyiségének 
egyetlen bibliai témájú festménye A betlehemi gyermek
gyilkosság című (1866), melyen az anyai féltést és fáj-
dalmat hangsúlyozta. „Rákhel siratta az ő fiait és nem 
akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.” (Máté 2,18)

Július 6. – 600 esztendeje, e napon égették meg a 
máglyán Husz János vallásreformert 
John Wycliffe angol hittudós tanainak cseh hirdetője, 
a róla elnevezett huszita egyház szellemi atyja többek 
között a pápai főhatalom megkérdőjelezésével, a Bibli-
ához való visszatéréssel, és a két szín alatti áldozással 
a reformáció legfontosabb előfutára lett, aki tanaiért 
életét is feláldozta.

Július 11. – Népesedési Világnap
„És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és 
sokasodjatok...” (1Mózes 1,22)
A világnépesség 2011-ben átlépte a hétmilliárdos kü-
szöböt – alig 12 évvel azután, hogy 1999-ben elértük a 
hatmilliárdot. 

Július 15. – 85 esztendeje, e napon hunyt el Auer 
Lipót világhírű magyar hegedűművész
A veszprémi születésű Auer egyaránt volt művész és 
tanár, keresztény és zsidó, orosz és amerikai. És persze 
magyar, hiszen vallotta: „minden művész hovatartozá
sát a hazai rög dönti el”. Országok, királyok és szultá-
nok versengtek, hogy hallhassák játékát.

Július 17. – 90 esztendeje, e napon született Nagy 
László költő
„Létem ha végleg lemerűlt / ki imád tücsök-hegedűt? /  
Lángot ki lehel deres ágra? / Ki feszül föl a szivárványra?”

KALENdÁRIUM
JúLIUS – SZENT JAKAb HAVA – 

NYÁRHÓ – ÁLdÁS HAVA

Július 18. – Cigány Szolidaritási Nap 
A nap célja erősíteni a cigányság identitástudatát, kö-
zösségi érzését, azt, hogy mindannyian vállalják közös 
sorsukat, kulturális értékeiket, hagyományaikat. A ci-
gányság helyzetének javítása Magyarországon össztár-
sadalmi ügynek kellene lennie!

Július 19. – 87 esztendeje, e napon született Iványi 
Tibor lelkész, a MET alapítója és első elnöke
Elnökségi szolgálatának idejéhez köthető az egyház 
kiterjedt oktatási és szociális intézményhálózatának 
kialakítása, valamint többek között az Oltalom Karita-
tív Egyesület, a fővárosi Hajléktalan Szálló, Népkony-
ha, Kórház, és a Wesley János Lelkészképző Főiskola 
megalapítása.

Július 20. – 260 esztendeje, e napon született Marti-
novics Ignác mártír teológiai doktor
„Vajon lehet-e jobbra várni? / Szemünk és lelkünk fáj 
bele, / Vajon fölébred valahára / A szolga-népek Bábe
le?” (Ady)
Ő volt az első magyar gondolkodó, aki átvette az egyen-
lősítő eszméket, ezért a későbbi korok forradalmárjai is 
példaképüknek tekintették őt. 

Július 25. – Jakab napja
„És Jakabot a Zebedeus fiát és Jánost a Jakab test
vérét; és Boanerges nevet ada nékik, a mely azt teszi: 
mennydörgés fiai” (Márk 3,17).
Jakab apostol és öccse, János egy Zebedeus nevű em-
ber fiai voltak; halászok, akik az elsők között szegőd-
tek Jézushoz. Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez 
tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az 
Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János 
társaságában.

Július 25. – Tisó böÁv
Ekkor rombolta le i. e. 586-ban a babiloni sereg az 
első Szentélyt. Jó hat és fél évszázad múlva (i. sz. 
70-ben) a rómaiak áv hó 9-én semmisítették meg a 
második Szentélyt. A nácik ezen a napon kezdték 
meg a varsói gettó lakóinak deportálását a treblinkai 
haláltáborba.

Július 27. – 240 esztendeje, e napon született brunsz-
vik Teréz, az első magyarországi óvódák alapítója
„A szeretet az élet, az élet gyökere. Aki nem szeret, nem is 
él. Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálá
sabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, de 
saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”(Brunszvik 
Terézről szóló írásunkat a 6. oldalon olvashatják.)
(Folytatás a 17. oldalon)
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Hangoló

Nem kis feladatot vettünk 
a nyakunkba ezzel a témá
val: vajon mi irányítjuk a 
sorsunkat, vagy előre meg 
vagyon írva a történetünk, 
és mi csak követjük kény
szerűen?
Már a szerkesztőségi ülésen 
jó kis beszélgetés kereke
dett, ahogy ezen gondolkod
tunk. A vélemények éppoly 
színesek és sokfélék, ahá
nyan vagyunk. Egyesek sze
rint születésünkkor megvan 
életutunk világos iránya, és 
semmit nem tehetünk, hogy 
másfelé kanyarodjon. Ezen 
elmélet híveit gyakran az
zal vádolják, hogy arra biz
tatnak, ne tegyünk semmit, 
úgyis felesleges.
Mások úgy vélik, abszolút 
rajtunk múlik, mivé leszünk, 
mit érünk el. Attól függnek 
eredményeink, mennyire ke
ményen és ügyesen küzdünk 
a célunkért (persze, kell egy 
cél is). Nos, ezen elmélet 
hátulütője (az ellentábor 
szerint), hogy verítékezve 
gürcölünk, ahelyett, hogy 
alázattal elfogadnánk a 
sorsunkat – ami ellen úgy
sem tehetünk semmit.
Hívőként sem vagyunk egy
ségesek abban, hogy mikor 
kell „megadással lenni”, 
és mikor cselekedni. Talán 
sosem találjuk meg a töké
letes választ, ám hálával 
gondolunk Jézusra, aki ha
gyott ránk némi gyakorlati 
útmutatást. És a tudást, 
hogy Istentől semmi nem 
választhat el.

Iványi Margit
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Saul fia

bEvEZETő GOndOLaTOk

„Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól, jajgatásomnak 
szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam….Erőm 
kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.” (Zsoltárok 
22, 2. 3. 16)

Az egyik legrettenetesebb felismerése az embernek, hogy a tökéletesen megválaszolhatatlan kér-
désekre sem tudunk másként, mint a „miért”-tel rákérdezni. A holokauszt, a soá feldolgozhatatlan, 
a történelem során annyi megélt rettenet és szenvedés tengerében is egyedülálló zátony. Talán az 
áldozatok utolsó kérdése is ez lehet ördögi tetteseik felé: miért? 
Mégis, oly sok szívből szakad fel a kérdés: miért engedte Isten, miért történhetett meg, miért alja-
sult el így ember embertársával szemben? Felelet pedig – legalább is komolyan vehetően, tisztel-
hetően – nincsen. 

Különös, hogy éppen a halálbüntetés visszaállíthatóságának tisztátalan, kormányfői felvetése, és a 
rettenetes új vasfüggöny felállításának a terve idején került vetítésre Nemes Jeles László, Cannes-
ban nagydíjjal kitüntetett, egyedülálló nemzetközi visszhangot keltett filmje, a Saul fia. A történet a 
pokoli lágerek életének egyik félve ismert epizódját ragadja ki, a Sonderkommando működését is-
merjük meg az egyik (még élő) tagja, Saul Auslander magyar-zsidó két „munkanapján” keresztül. 
Az itt „dolgozó” rabok napjai is meg voltak számlálva. Talán csak egy-két hónappal élhették túl 
azokat a gyanútlan ártatlanokat, akiket előzőleg gázkamrába kísértek, majd még meleg holttestüket 
a kemencébe rakták, végül a hamut ellapátolták. Tudták, hogy ők is itt és hasonlóan végzik majd. 
A történet egy ponton kétfelé ágazik: a Sonderkommando tagjai lázadást kísérelnek meg, hogy 
felrobbantsák a gyehennát, megakadályozandó a további szörnyű halálosztást, miközben Saul az 
egyik kis áldozatban mintha a fiára ismerne. Megszállottan küzd azért, hogy ezt a testet, ha már 
életben nem tarthatta és segíthette, legalább „tisztességesen”, egy rabbi közreműködésével temet-
hesse a földbe. Mindkét próbálkozás kudarcba fullad. 
A filmben nincsenek válaszok a miértekre, nem értjük meg jobban mi sem a szörnyűséget, nincs 
katarzis, ami ha időlegesen is, de megtisztíthatna. 

Felvethetetlen a kérdés, ami pedig e mostani lapunk alapkérdése: vajon kijelöli-e valaki földi (vagy 
végső) sorsunkat? Hogy mindez hogyan alakul, abban szerepet játszik-e személyes döntésünk, 
vagy mások emberi szándéka, netán mindannyian egy zseniális rendező rettenetes filmjének fő- és 
mellékszereplői vagy statisztái volnánk? Ki tartozik számadással a tetteinkért, melyeket végrehaj-
tunk, vagy végrehajtani kényszerülünk? van-e értelme a szónak, a jajkiáltásnak, a tiltakozásnak, 
vagy mélyen hallgatnunk kellene, ahogy az elvárható lett volna Jób barátaitól is, és csupán együtt 
kellene rettegnünk, szoronganunk, sírnunk azokkal, akik átélik megmagyarázhatatlan végzetüket? 

A kérdésekre nincs értékelhető magyarázat. A „miért” nem vonzza magával az „azért” kezdetű 
mondatokat. Milyen különös, hogy azon a bizonyos koponya formájú hegyen, a római kivégző 
eszközön tusakodó harminchárom éves zsidó férfi is ezeket a zsoltárszavakat idézte: „Elói, elói! 
Lamma Sabaktáni” azaz „...Hol vagy most?...Miért hagytál el…?”

Iványi Gábor
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amikor az első emberpár az Édenkertben must-
rálgatta a rengeteg, gyümölcsöktől roskadozó fát, 
az úr világosan tudtukra adta, hogy van ott egy fa, 
amelynek gyümölcse fogyasztásra nem alkalmas, 
sőt, az esetleges fogyasztás kellemetlen következmé-
nyei elkerülhetetlenek. 
ősatyánk és ősanyánk – mint tudjuk – mégiscsak 
a tiltott gyümölcs fogyasztása mellett döntöttek, 
mondhatni szabad akaratukból. 

Az Úr Káin esetében is annak szabad akaratára apellált, 
amikor óvta őt a gyilkosságtól. Azt mondta neki, ha jót 
cselekszik, emelt fővel járhat, függetlenül attól, hogy 
Isten letekint-e az áldozatára, vagy sem. 
Fel sem merült, hogy eleve el lenne rendelve itt bármi 
is, a kísértés viszont nem kicsi, a lélekben forró indulat 
még nagyobb. Az ember feladata mégiscsak az, hogy 
uralkodjon indulatán; választania kell: megöljem, ne 
öljem. Káin döntött, sajnos rosszul. 
Az ószövetségi Szentírásban az eleve elrendelés ki-
fejezés egyáltalán nem fordul elő, annál inkább meg-
jelenik a kiválasztás, a kiválasztottság fogalma. A ki-
választás azonban sosem az egyénre, hanem mindig 
a közösségre vonatkozik: Isten kiválasztotta Izraelt, 
Izrael az Úr „választott népe”, az Úr tanúja, az a nép 
melynek világító fáklyaként kell példát mutatnia a 
többi nép számára.
Az Újszövetség szinoptikus evangéliumai is folytat-
ják ezt az ószövetségi hagyományt, szóhasználatuk-
ban például mindig többes szám szerepel: kiválasz-
tottakról, tehát közösségről, gyülekezetről van szó. A 
szinoptikus evangéliumok kizárólag Jézust nevezik 
kiválasztottnak. 

Az előre kiválasztottság fogalmával a Róma 8,29-ben 
találkozhatunk először. Mert akiket előre/eleve kivá-
lasztott (ismert – Károli fordítás), azokról… el is ren-
delte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez (Róma 
8,29-30). Természetesen az előre katolikus, az eleve 
pedig protestáns fordítás. 
Azt fejezné ki vajon ez az ige, hogy Isten mindent tud 
előre, így annak megfelelően választ ki; ami azt jelenti, 

AKTUÁLIS

Szabad akarat vagy eleve elrendelés?
hogy nem önkényesen, hanem az ember döntése alap-
ján, amit Ő már előre tud? Mi lesz azokkal, akiket az 
Isten nem választott? van-e, lehet-e olyan ember, aki-
nek Isten nem ad esélyt? 
Mások szerint Isten azt tette a maga akaratává a vi-
lág megalapítása előtt, hogy megmentsen bennünket 
(Krisztusban), s ez értelemszerűen azt jelenti, hogy 
megmentésünk még azelőtt valósult meg, hogy mi 
magunk létrejöttünk volna. Majd a létrejöttünk után 
Isten adta meg a „szent elhívást”, hogy az eleve el-
tervezett akaratát megvalósítsa bennünk. Tetteink-
nek mindebben semmi szerepe nem volt, az igazság 
az, hogy az üdvösségünk valóban munkával valósul 
meg, csakhogy nem a mi munkánkkal, hanem Isten 
és Krisztus munkájával! Ez lenne a híres páli „nem 
cselekedetekkel, hanem Isten kegyelme által” történő 
üdvözülés?
Ha azonban Isten „csak” azokat választja ki, akiket az 
örök életre elrendelt, akkor a többiek automatikusan a 
pokolba kerülnek. így Isten maga lenne a felelős azok-
nak a kárhozatáért, akiket esetlegesen nem üdvözít. Az, 
hogy Isten kiválaszt az életre, a megtérésre, szeretetét 
mutatja, mert ha nem választ ki, akkor menthetetlenül 
elveszünk mindnyájan, mert mindnyájan vétkeztünk 
(Róma 3,23). 
És az, hogy Ő egyeseket a pokolra küld, az nem az 
Ő választása, hanem sajnos a mienk, embereké. Az a 
tan, hogy Isten egyeseket az életre, másokat a halálra 
választott volna ki, nem bibliai, idegen az evangéli-
umtól. 
Kálvin jogász ember lévén pontos és hiánytalan meg-
fogalmazásokra törekedett, így került be aztán – egyéb-
ként könyvtárnyi latin nyelven írt – életművébe ez a 
másfél sor. 
Embernek lenni talán azt jelenti, hogy képes vagyok 
szabad akarattal és értelemmel meghatározott célokat 
követni, eközben jobban megérteni az élet értelmét, és 
viselni annak a választott életútnak a következménye-
it, amelyet magam választottam. Szabad akaratomból, 
Isten eleve elrendelt szeretetének és állandó támogatá-
sának hála.

Bereczky Géza
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Mit kezdett ez életével a 18. és 19. század fordulóján 
egy olyan nemesi családból származó lány, akinek 
keresztanyja maga Mária Terézia császárnő volt? 
Egész életét betölthette volna a szórakozás vagy a fe-
lületes jótékonykodás, de őt nemcsak lelkesítették ko-
rának emberbarát eszményei, hanem tettekre is sar-
kallták. Brunszvik Teréz személyét már a kortársak 
is Széchenyi Istvánéhoz hasonlították. Jókai Mór a 
„reneszánsz egyéniségű” nagyasszony jelzővel illette 
– megérdemelten. Teréz tudta, hogy „minél magasabb 
rangban állunk, annál jelentősebbek cselekedeteink”. 

Szüleitől nem csak bőséges vagyont, de a javak beosz-
tása iránti felelősségérzetet, a széleskörű műveltség 
igényét és megszerzésének lehetőségét is örökölte. 
Teréz otthonosan mozgott az ókori filozófiában, a ke-
resztény vallásos irodalomban, az amerikai szabadság-
eszme képviselőinek műveiben és a költészetben is. De 
olvasott neveléstörténeti munkákat is.
A kort, amelyben élt, áthatotta az emberbarát eszmék 
és a kiemelkedő egyéniségekért való romantikus lelke-
sedés. Platón írásainak hatására tizenéves korában test-
véreivel egy „platóni respublikát” alapított, hogy majd 
felnőve nagy ideálok harcosai lehessenek. A könnyen 
tanuló, kiváló intellektussal megáldott lány viszonylag 
fiatalon megsejti életfeladatát: a hazának és az emberi-
ségnek áldozza majd magát.
A fiatal Teréz élvezi a társasági életet, szépen fest, ki-
tűnő zenésznek számít, maga Beethoven ad neki ma-
gánórákat1, ám legjobban akkor érzi magát, ha testvére 
gyerekeit taníthatja.
Húga szeretne gyerekei számára minél jobb nevelést 
biztosítani, ezért 1808-ban útra kelnek, hogy megfele-

1  Beethoven több művét a Brunszvik család valamelyik tagjának 
ajánlotta és vélhetőleg többször megfordult a martonvásári családi 
birtokon. A Beethoven kutatók többsége szerint azonban nem 
Teréz volt a zeneóriás számára a „halhatatlan kedves”. http://www.
ujakropolisz.hu/cikk/egy-nagy-magyar-honleany-brunszvik-terez-
1775-1861-portreja

Brunszvik Teréz (1775-1861)
az első magyarországi óvodák megalapítója

lő módszereket és tanítókat találjanak. így jutnak el a 
svájci yverdonba Pestalozzihoz, a kor nagy pedagógiai 
mesteréhez, aki elhagyott gyermekek számára menhe-
lyet, szegényiskolát alapított. Teréz számára ő lesz a 
nevelés apostola.
Pestalozzi nem kis felnőtteknek tekintette a gyerme-
keket. Az adott életkori sajátosságoknak megfelelően 
akart oktatni, nagy súlyt helyezve az erkölcsi neve-
lésre. Számára a nevelés legfőbb célja az ember fel-
emelése az igazi humanitás fokára. Pestalozzi a nevelő 
tevékenységét a kertészéhez hasonlította, aki nem te-
remtheti meg a gyermek képességeit, de azok meglévő 
csíráit kifejlesztheti. 
Teréz 34 éves ekkor. Nemcsak a Pestalozzival való 
találkozás miatt tekinti ezt az évet sorsfordítónak, 
hanem mivel ez év nagyhetének szerdáján egy kü-
lönös „újjászületési élményt” élt át. Innen datálja 
gondolkodásmódjának és személyiségének teljes 
reformját. Tíz év múlva így emlékezik vissza erre 
a tapasztalatra: „Ember lettem. Vége az alvajáró lé
tezésnek, az ostoba gyermekkornak, a keserves, egy
szerű ösztönéletnek.” 
1810-től bekapcsolódik a Pestalozzi-módszer hazai 
terjesztésébe, jótékonysági egyleteket szervez. Lassan 
ébred benne az elhatározás, hogy többet kell tennie. 
Tud a korai nevelés egész életre szóló hatásáról, de 
csak az angol óvodák megismerése után alapítja meg 
saját vagyonából a Habsburg Birodalom és egyúttal 
Közép-Európa első „kisdedóvodáját” Budán. Brunsz-
vik Teréz idejében csak 6-7 éves kortól fordítottak a 
gyermekekre figyelmet. Ő ráirányította a figyelmet a 
kisebb gyermekekre és azok sajátságos igényeire is. 
Az általa alapított intézmények nem voltak a mai ér-
telemben vett óvodák, inkább kisgyermek-iskolákra 
hasonlítottak. A szemléltetés széles körű felhaszná-
lásával elemi oktatást is folytattak, emellett pedig az 
éneknek, a muzsikálásnak is megvolt a maga kiemelt 
szerepe.
Teréz időt, fáradtságot nem kímélve próbált minél több 
arisztokrata hölgyet rávenni újabb kisdedóvók létreho-

nők aZ EGyháZban,  
nők a viLáGban
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zására. Tevékenysége nyomán már 1829-ben négy új, 
majd a következő három évtized alatt száznál több óvo-
da nyitotta meg kapuit Magyarországon. 
Korát messze megelőzve tudta, hogy a nevelőt is ne-
velni kell. Az óvodában tanítókkal rendszeres megbe-
széléseket tartottak, kielemezték a tanítói munkájukat. 
Tudta, hogy a gyermekeket szülő nők nevelésére is 
gondot kellene fordítani. Brunszvik Teréz nem a va-
gyonos polgárok gyermekeit várta óvodáiba, hanem 

elsősorban azokéit, akik „tehetetlenek gyermekeik jó 
neveléssire”, akiknek gyermekei „erköltstelenül, épte
lenül, zabolátlanul elvadulnak”.
Bár egy lány- és nőnevelő intézet létrehozásának tervét 
is forgatta magában, de erre már nem volt elég ereje. 
Tervét, patronálása mellett, unokahúga, Teleki Blanka 
valósította meg, aki 1846-ban életre hívta az első ma-
gyar leánynevelő intézetet.

Szabó Ildikó

Valóban úszni
Kirkegaard-tól származik az alábbi történet. 
Egy fiú megpróbálja az uszodában ámulatba ejteni az 
apját, és úgy csinál, mintha úszna. Tempózik a karjával, 
rugdos a lábával és ezt kiáltja: „Nézz ide! Nézz ide! 
Úszom!” Bár tempózik és csapdos is az egyik lábával, 
nem úszik, mert közben a másik lábával lábujjhegyen 
támaszkodik a medence alján.
Hányan vannak, akik el akarják kápráztatni a többieket, 
és hangosan kiáltják, hogy keresztények, bár valójában 
nem készek arra, hogy elengedjék a világot. Gyakran 
kapaszkodunk a vélt biztonságba. A fiú nem úszott, 
mert valójában nem engedte, hogy a víz vigye, mi pe-
dig nem vagyunk keresztények, amíg teljesen át nem 
adjuk magunkat Istennek.

döntenünk kell, hogy úgy teszünk, ahogy Jézus tenne
A kereszténység azt jelenti, hogy elkötelezzük ma-
gunkat saját magunk megváltoztatására. Elhatározzuk, 
hogy úgy élünk, ahogy a Biblia a keresztényektől el-
várja. Senki nem lehet keresztény ember, aki nem haj-
landó a radikális változásra.

WWJd
Gyakran látom az embereken azt a kitűzőt, amelyen 
a WWJD betűk szerepelnek. Ez egy rövidítés: „What 
would Jesus do?”, azaz: „Mit tenne Jézus?”

Tony Campolo történetei
(folytatás)

A betűk Charles Sheldon híres könyvéből (Az Ő nyo
mában) vett mondatra utalnak. Sheldon egy lelkész 
történetét beszéli el, aki felszólítja a gyülekezetét: kö-
telezzék el magukat arra, hogy naponta többször felte-
szik a kérdést, mit tenne Jézus a pillanatnyi helyzetben. 
Igyekezzenek a gyülekezet tagjai, hogy a Szentlélek 
segítségével ugyanazt tegyék. A könyv elbeszéli azokat 
a csodálatos dolgokat, melyek ezek után a kisvárosban 
történnek, miután az emberek a keresztény életnek ezt 
az egyszerű alapelvét teljesítik. 
Jól emlékszem, hogy fiatalkoromban olvastam ezt a 
könyvet. Hihetetlenül megindított és provokált. Más-
nap szilárdan elhatároztam, hogy az iskolában azt fo-
gom tenni, amit Jézus tenne.

Rossz döntés
Egy barátom elmesélte egyszer, hogy együtt vacsorá-
zott egy második világháborús veteránnal. Az a híres 
ardenneki csata egy epizódját mesélte el neki. Egy kö-
dös téli reggelen egységük parancsnoka utasította őket, 
hogy fejlődjenek rajvonalba és minden ellenséges se-
besült katonát, akit csak fellelnek, lőjenek le. Ez ter-
mészetesen ellentmondott a Genfi Egyezménynek, de 
a minden képzeletet felülmúló csata zűrzavarában ez a 
helyes döntés, vélte a tiszt. Ebben a csatában nem vol-
tak szabályok és nem ejtettek foglyokat sem. A veterán 
katona elmesélte, hogy rátalált egy német katonára, aki 

hiTÉPíTő iROdaLOM
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a földön ülve egy fához támaszkodott. Nem sebesült 
meg, csak teljesen kimerült és apatikus volt. Semmi 
harci készséget nem mutatott és ellenállást sem tanúsí-
tott. így mesélte aztán: „Amikor megcéloztam, hirtelen 
angolul szólított meg, és azt kérte, várjak egy percet, 
hogy mielőtt meghal, imádkozhasson. Mellé ültem, 
mert kiderült, hogy egy hittestvérről van szó. A család-
jainkról meséltünk egymásnak. Megmutattam neki a 
gyermekeim fotóját. Ő is képeket mutatott a gyerme-
keiről, majd együtt olvastuk a Bibliát. Csodálatos ta-
lálkozás volt.” „És aztán? – kérdezte a barátom. – Mit 
csináltál vele?” A férfi először nem felelt, de a barátom 
tovább makacskodott: „Hogy volt tovább? Mit tettél 
vele?” A férfi pedig így válaszolt: „Na igen, felálltam, 
ráfogtam a fegyvert, és ezt mondtam: »Te keresztény 
vagy, és én is. A mennyben viszontlátjuk egymást.« És 
meghúztam a ravaszt.”
önmaga igazolására mondhatta volna, hogy elöljárója 
parancsára tette. Ez bizonyos szempontból felmentet-
te volna, de végül is nem állíthatja magáról, hogy úgy 
cselekedett, ahogy Jézus tette volna ebben a helyzet-
ben. Keresztyénnek lenni többet jelent, mint Jézusban 
hinni. Azt jelenti, hogy a megfelelő döntést hozzuk, ha 
ez előtt a kérdés előtt állunk: Mit tenne Jézus?

Ha nagy leszel
Egy világméretű tanulmányban anyákat kérdeztek 
meg, mit kívánnak a gyermeküknek felnőtt korukra. A 
japán anyák szinte mind ezt kívánták: „Szeretnénk, ha 
a gyermekünk sikeres lenne.” Ennek következménye, 
hogy Japánban a fiatal generáció annyira teljesítmény-
központú, mint semelyik más nép az emberiség törté-
netében. A japán fiatalok kitartóbbak és keményebben 
dolgoznak, mint bárki más, és mindenben, amit tesz-
nek, kiváló teljesítményt érnek el. Japán sikere a máso-
dik világháború befejezése óta annak az extrém teljesít-
ményközpontúságnak a gyümölcse, amelyre a szülők a 
gyermekeiket nevelték.
Nem kell sokáig törni a fejüket, ha az amerikai anyák 
válaszát szeretnék kitalálni. Ez így hangzik: „Szeret-
nénk, ha a gyermekeink egyszer boldogok lennének.” 
Boldogok?!?!?!
Értetlenségemet talán jobban megértik, ha elmondom, 
hogy én egy nagyon hagyományos olasz családban nőt-
tem fel. Nem hiszem, hogy apámat izgatta volna, bol-
dog vagyok-e. Természetesen ez nem volt közömbös 
számára, és biztosan azt is akarta, hogy sikeres legyek. 
De ha apámat, s főleg anyámat megkérdezték volna, 
mit kívánnak a fiuk számára, ha nagy lesz, mindket-
ten így válaszoltak volna: „Azt akarjuk mindenekelőtt, 
hogy tisztességes ember legyen!”

Míg a halál el nem választ
Egy barátom, aki karrierje csúcsán egy keresztyén egye-
tem vezetésében dolgozott, minden hivatalát felmondta, 
és otthagyta az állását, hogy a feleségét gondozza, aki 
Alzheimer-kórtól szenvedett. Az asszony ötvenes évei-
nek elején járt, és bizonyára tudják, hogy ha ez a beteg-
ség ilyen korán elkezdődik, viszonylag gyors szellemi 
leépüléshez vezet. Nem tartott soká, és az asszony az ér-
telmi képességeit teljesen elvesztette. Nemcsak a férjét 
nem ismerte fel, de még saját magát sem a tükörben. A 
férje etette. Beszélni is elfelejtett, nyáladzott és gurgulá-
zó hangokat hallatott. A férje mégis éjjel-nappal gondos-
kodott róla.
A barátai megpróbálták meggyőzni, hogy adja egy ott-
honba, ahol ellátnák. Azt tanácsolták, vigye el valahova, 
ahol szakképzett ápolók megfelelően gondoskodnának 
róla. Sürgették, hogy ne áldozza fel a karrierjét, és ne pa-
zarolja ilyesmire az idejét. Nyomatékosan kérték, hogy 
ne adja fel fontos hivatalát és gyülekezeti feladatait. „Hi-
szen meg sem ismer! – emlékeztették. – Azt sem tudja, 
ki vagy. Fogalma sincs, hogy te vagy a férje!” végül va-
laki azzal próbálkozott, hogy bűntudatot ébresszen ben-
ne: „Elhanyagolod az Istentől kapott elhívásodat!”
Az érvekre adott válasza nagy hatással volt rám. „Iga-
zatok van – válaszolta. – Tényleg nem tudja, ki vagyok. 
De én tudom, ki ő. És van még valami, ami többet nyom 
a latba, mint Isten elhívása, méghozzá az, ha egy em-
bernek a szavunkat adtuk. És én szavamat adtam, hogy 
mellette állok, míg a halál el nem választ.”
Nem hiszem, hogy a barátom boldog, de meg vagyok 
győződve, hogy tisztességes ember. Tisztességesnek 
lenni fontosabb, mint boldognak, és vannak idők, mi-
kor személyes boldogságunkat háttérbe kell szorítani, 
hogy a helyes utat válasszuk. Legalábbis Jézus így ten-
ne, ha a mi helyünkben volna.

Meg kellett halnia
van egy történet egy fiatal hadnagyról, akinek egysége 
a második világháborúban a németek csapdájába került. 
Majdnem mind megúszták a golyózáport, és bemene-
kültek egy régi parasztházba. A sötétben azonban hal-
lották egy sebesült kiáltásait és nyögését. A fiatal had-
nagy hősi tettre szánta rá magát. óvatosan kimászott 
az éjszakába és a sebesültet bevonszolta a biztonságos 
házba. Megmentette, ám abban a pillanatban mikor be 
akart lépni az ajtón, fejlövés érte és azonnal meghalt. 
Egy évvel később a megmentett férfi visszatért Ame-
rikába. A hadnagy szülei szerették volna megismerni, 
és meghívták magukhoz. Teljesen ittasan jelent meg 
náluk. Leültek vacsorázni és beszélgetni próbáltak vele, 
de a férfi hangoskodott és vulgáris szavakat használt. S 
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mindennek tetejébe, még a vacsora végén el is hányta 
magát. A hősi halált halt hadnagy szülei mindent meg-
tettek, hogy kibírják ezt a szörnyű estét.
Mikor a fiatalember elment és becsukódott mögötte 
az ajtó, az anya a falnak támaszkodott és felsóhajtott: 
„Ha meggondolom, hogy a mi kedves fiunk egy ilyen 
emberért áldozta fel az életét...” Biztos vagyok benne, 
hogy ha az angyalok az égben ilyen embert látnak, mint 
én, ezt mondják egymásnak: „Ha meggondolom, hogy 
Isten kedves Fia egy ilyenért adta oda az életét...” Én 
inkább vagyok adósa az én Uramnak.
Odaadta az életét, és nekem pedig késznek kell lennem 
arra, hogy úgy cselekedjem, mint ahogy Ő tenné, ha az 
én helyemben lenne.
 
Minden nap?
A híres pszichiáter és író M. Scott Peck elmesélt egy-
szer egy anekdotát arról a beteg nőről, aki rendkívüli 
depressziótól szenvedett. Egy nap, mikor az asszony-
nak terápiára kellett volna mennie, felhívta az orvost 
és röviden közölte vele, hogy nem tud menni, mivel 
elromlott az autója. Dr. Peck felajánlotta, hogy érte 
megy és elhozza, de előtte még egy rövid vizitre be 
kell mennie a klinikára. Ha az asszony megvárja az 
autóban, akkor nem kellene kihagynia a kezelést. Az 
asszony beleegyezett. Mikor megérkeztek a kórház-
hoz, dr. Pecknek más ötlete támadt. Megadta az asz-
szonynak a két kórházban fekvő beteg nevét, és azt 
mondta neki, mindketten örülnének, ha meglátogat-
ná őket. Mikor másfél óra múlva újból találkoztak, 
az asszony magán kívül volt az örömtől. Elmesélte a 
doktornak a látogatásokat, s hogy a két beteget való-
ban fel tudta vidítani, s ezáltal ő is csodálatosan érzi 
magát.
„Na, akkor találtunk egy módot, hogy jöjjön ki a depresz- 
sziójából – vélte dr. Peck. – Ez a megoldás az ön bajára.” 
„Ez azt jelenti, hogy azt várja tőlem, mostantól minden 
nap betegeket látogassak?” – kérdezte az asszony.
Éppen ebben van életünk tragédiája. Ha eldöntenénk, 
hogy úgy cselekszünk, ahogy Jézus tenné, akkor már 
régen nem kellene a bánatba süppednünk, és egész új 
életminőségünk lehetne. Mégsem tesszük, mert azt 
gondoljuk, Jézus követése terhet jelent. De éppen el-
lenkezőleg! Ha azt tennénk, amire Jézus indít, akkor 
az minden tekintetben gazdagítana minket. Átélnénk, 
hogyan munkálkodik a Szentlélek a szolgálatunkban.

Szeretetből
Egy baptista lelkész kisfia egy szombat este elhatá-
rozta, hogy kipucolja édesapja cipőjét. Másnap este az 
apa egydolláros bankjegyet helyezett az íróasztalára, és 

mellékelt egy kis kártyát, melyen megköszönte a szol-
gálatot. Azt is jelezte, hogy a pénzt fizetségül adja.
viszont legközelebb, mikor fel akarta az apa húzni a 
cipőjét, valami keményet érzett benne. Levette a cipőt 
és megtalálta a pénzt, amit a fiának adott. Egy kis cetli 
volt mellette ezzel a mondattal: „Szeretetből tettem!”
Ha keresztyén vagy, ez azt jelenti, hogy Jézus iránti 
szeretetből olyan akarsz lenni, mint Ő. Az teszed, amit 
Ő tett volna, és nem jutalomért, hanem hálából mind-
azért, amit Jézus tett értünk. 

Határozd el, hogy kapitulálsz
Ha keresztyén vagy, az többet jelent, mint hogy teszel 
valamit Jézusért. valójában fel kell ismerned, hogy sem-
mit sem kell tennünk, hogy rászolgáljunk a szeretetére. 
A Biblia félreérthetetlenül elénk tárja: „Mert kegyelem
ből tartatunk meg hit által. Nem cselekedetekből, hogy 
senki ne dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9) Az a Jézus, akiről 
beszélek, itt van. Azt szeretné, hogy egyszerűen add meg 
magad és benne nyugalmat találj. Csendesedjetek el és 
ismerjétek el, hogy Ő az Isten. Ahogy az Ézsaiás 30,15-
ben olvassuk: „A megtérés és higgadtság segítene rajta
tok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!”
 
A kertben
Tini koromban gyűlöltem a vasárnap esti istentisztelete-
ket. A délelőttiek nem voltak olyan rosszak. A prédikáci-
ónak mindig meg volt a formája és felépítése. Általában 
tudni lehetett, hogy három pontból áll, és egy költemény 
is előfordul benne. Este viszont a lelkész általában nem 
készült fel jól. Ezt el sem lehetett titkolni, mert elég szét-
eső és kusza volt a beszéde. Ráadásul azt a fáradságot 
sem vette, hogy kikeresse az énekeket, hanem mindig 
megkérdezte: „van valakinek választott éneke?” S ekkor 
Mrs. Kirkpatrick jobbra az ötödik sorból minden alka-
lommal bekiáltotta: „A 130. a zöld énekeskönyvből!”
Fiatalként gyűlöltem ezt az éneket. Ne felejtsék el, 
hogy Nyugat-Philadelphia utcáin nőttem fel, ahol csak 
a látszatra is belevaló fickóknak volt túlélési lehetősége. 
Csak így lehetett elriasztani az támadókat. Ezért mindig 
nagymenőnek igyekeztem látszani, és úgy mozogni, 
mintha egy pofozógép lennék. Ezzel a háttérrel bizonyá-
ra megértik, hogy a zöld énekeskönyv 130. énekét nem 
sokra tartottam. A címe ez volt: „A kertben”. Az ének so-
rai egyszerűen keresztülhúzták a mások előtt mutogatott 
macsó önértékelésemet. Még ma is hallom, ahogy a gyü-
lekezet énekli: „Kimegyek egyedül a kertbe, a harmat 
még ott csillog a rózsákon...” Ez számomra túl nőies! A 
második versszakban még rosszabb következett: „Egész 
közel van a hangja – olyan, mint egy becézgetés...” Ilyes-
mit ki sem ejtettem volna a számon. Egyszerűen képtelen 
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voltam rá. Ez természetesen a korommal függött össze. 
Be kell őszintén vallanom, hogy később, felnőttebb ko-
romban megszerettem ezt a dicséretet. Mennél idősebb 
leszek, annál inkább változik az ízlésem, s azóta már tel-
jes szívből fújom a 130. éneket. Főleg a refrént, mely így 
hangzik: „És Ő velem jár és beszél velem, és azt mondja, 
hogy az övé vagyok, És azt az örömöt, amit ott megoszt 
velem, nem találni semmi más helyen.”
Keresztyénnek lenni számomra azt jelenti, hogy elvo-
nulok egy csendes helyre, a világot magam mögött ha-
gyom és türelmesen várom, hogy Jézus hozzám lépjen 
és kifejezésre juttassa irántam a szeretetét. válaszul én 
is elé tárom a szeretetemet.
A régi kelta keresztyének arról beszéltek, hogy egy „vé-
kony helyre” mennek. Ezzel arra utaltak, hogy olyan 
helyre, ahol az Isten és köztünk levő fal olyan lehelet 
vékony, hogy Isten átáramlik rajta és beburkol bennün-
ket. Mikor töltöttél el utoljára 10 percet az Isten előt-
ti csendben? Mikor hallgattál utoljára 15 percig Isten 
előtt? Mikor volt az, hogy egyszerűen kitartottál az Isten 
előtti csendben, s csupán átadtad magadat az Ő szerete-
tének? Ha Isten nem létező valóság a számodra, akkor 
valószínűleg még nem adtál neki lehetőséget arra, hogy 
a csendben odalépjen, és átöleljen szerető jelenlétével. 
Ha megajándékozod a csenddel, rájössz, hogy csak arra 
vár, hogy ebben a csendben találkozzon veled.

a kERESZTyÉn ÉLETRőL
Kétségtelen, hogy a hívő élethez bizonyos gyakorlati 
lépéseket kell tennünk. Ebben a fejezetben erről lesz 
szó. Beszélni fogunk néhány egészen gyakorlati út-
mutatásról, melyeket Jézustól kaptunk. Mindenki, aki 
keresztyén akar lenni, komolyan veszi ezeket az utasí-
tásokat és életét ezek szerint igyekszik élni.
 
Csatlakozz egy csoporthoz – Lék van a hajónkon
valahol, Kentucky félreeső részén volt egyszer egy 
öregember, aki mindig bement a városba, ha ott ven-
dég-evangélista szolgált.
Az istentisztelet végén rendszeresen előre ment, felemel-
te a karját és ezt kiáltotta: „Jézus, tölts be engem! Jézus, 
tölts be engem!” A következő egy-két hétben azonban 
újból visszaesett a régi szokásaiba. De a legközelebbi 
evangélizáción ismét megjelent, előre ment és ismét 
ugyanúgy imádkozott, mint vagy tucatszor előtte.
Egy napon ismét letérdelt és hangosan könyörgött: 
„Jézus, tölts be engem! Jézus, tölts be engem!”, mikor 
hirtelen a hátsó sorokból egy idős hölgy ezt kiáltotta: 
„Ne tedd, Uram! Lék van a hajóján!” Ha alaposan meg-
nézzük, mindenkinek van ilyen léke. A Szentlélekkel 
való megtöltekezés nem egyszeri dolog. A Lélek ereje 

mulandó és ezért rendszeresen kérnünk kell, hogy be-
töltsön és éljen bennünk. 

Légy radikális!
Csak kevés lelkész beszél szívesen a tanítványság árá-
ról. Igehirdetői pályafutásának egy bizonyos idejében 
Jézust több mint 5000 ember követte, azonban amikor 
egy olyan prédikációt tartott, a sokaság mindössze 12 
személyre zsugorodott. Ebben a prédikációban a követés 
áráról beszélt. Mikor az emberek hallották, mik a köve-
telmények és mibe kerül ez nekik, a legtöbben hátat for-
dítottak neki. Csak a 12 apostol maradt Jézussal. Akkor 
rájuk nézett és megkérdezte: „És ti? Titeket mi tart vis-
sza?” Erre felelte Péter: „Nem tudjuk, hova menjünk!” 
Bár kegyelemből tartatunk meg, mégis, ha valóban Jézus 
tanítványai akarunk lenni, Ő követelményeket támaszt.

Na és?
Egyszer fiammal, Barttal Haitin jártam. Ő akkor éppen 
17 éves volt. Port-au-Prince egyik nagy utcáján mentünk, 
mikor hirtelen körbefogott bennünket egy nagy csapat 
rongyos gyermek. Pénzt koldultak, de én ezt mondtam 
Bartnak: „Ne adj nekik semmit, különben nem tágíta-
nak, míg az utolsó centünket is el nem könyörögték.” A 
fiam kérdőn nézett rám és csak ennyit mondott: „Na és?” 
Milyen találó és meggyőző válasz! A fiam ezzel azt nyil-
vánította ki, hogy keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy 
minden tulajdonunkat Isten rendelkezésére bocsájtjuk, 
hogy Ő azt mások javára fordítsa.

Jézus nigger volt
Az Eastern College-on egy színesbőrű teológus drámai 
prédikációban sokkolta hallgatóságát. Ezzel kezdte: 
„Jézus nigger volt!” Majd a folytatásban elmagyarázta, 
hogy nem azt állítja ezzel, hogy Jézusnak sötét bőrszí-
ne lett volna. Ha valaki nigger – fejtegette –, az inkább 
azt jelenti, ahogy a világ tekint rá. vannak színesek is, 
akik a többi színest „nigger”-nek titulálják. A „nigger” 
szó alapjában véve a kitaszított, megalázott, megtaposott 
és megvetett szinonimája. Ennek alapján, állította a teo-
lógus, teljesen legitim Jézust niggerként látni. Továbbá 
ha az Ézsaiás 53-at olvassuk, aligha kerülhetjük meg ezt 
a végkövetkeztetést. Ebben a fejezetben a próféta arról 
beszél, hogy a Messiás megvetett, kigúnyolt és átkozott 
lesz, és hogy elrejtjük előle arcunkat. Majd a beszélő 
még egy kijelentést tett, mely majdnem olyan sokkoló 
volt, mint az első: „Ha olyan akarsz lenni, mint Jézus, 
vállalnod kell, hogy niggernek lássanak! Késznek kell 
lenned arra, hogy eddigi helyzetedet és befolyásodat ma-
gad mögött hagyd. Ha többre tartod az elhivatottságot, 
akkor azt is tudd: csak a niggerek üdvözülhetnek!”
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íGY TÖRTÉNT

Husz János
Kevesen tudják, hogy az első, csaknem teljes magyar 
nyelvű bibliafordítást két huszitává lett ferences szer-
zetesnek köszönhetjük a 15. század első feléből. Újlaki 
Bálint és Pécsi Tamás délvidéki papok 1399 és 1441 
között tanultak a prágai egyetemen, mely a huszitizmus 
erős bázisa volt, s ahol tanulmányaik mellett Husz Já-
nos tanaival is megismerkedtek. 
A két lázadó természetű pap nem véletlenül „protes-
tálhatott” a fennálló egyházi hatalommal szemben. A 
középkori egyház sok baja, tévelygése, tévedése, főpa-
pi-hatalmi pompája többeket gondolkodásra késztetett. 
Olyanokat, akik csakis a Biblia szerint akarták a közép-
kori katolikus egyház életét és működését megújítani. 
Ezek közé tartozott a szegényparaszti sorból felemel-
kedett prágai egyetemi tanár-prédikátor, Husz János 
is. Fiatal tanárként több érdekes irathoz hozzájutott, 
melyek külföldről, Angliából érkeztek ott tanuló cseh 
diákoktól. Ezen iratok között akadt kezébe az angolok 
reformátorának, John Wycliffe-nek változásokat, külö-
nösen az úrvacsora két szín alatt való kiszolgáltatásá-
nak követelésével kapcsolatos állásfoglalásai. 
Tetszett ez Husznak, s rövidesen már ő is hallatni kezd-
te hangját; erős, ostorozó beszédekbe fogott, melyre 

Két mártír – két évforduló
600 esztendeje végezték ki Husz Jánost – 260 éve született Martinovics Ignác

tódult a nép, hiszen nemcsak hittani, de erkölcsi és 
nemzeti kérdéseket is feszegetett. „Óvakodj attól, hogy 
házadat jobban ékítsd, mint a lelkedet! Mindenekelőtt 
lelked építésére legyen gondod! Légy jóindulatú és ön
zetlen a szegényekhez, és anyagi javaidat ne pazarold 
lakomákra!” – hirdette. Híre hamar eljutott Rómáig, 
„jutalma” természetesen pápai kiátkozás és a prédi-
kálástól való eltiltás lett. Azonban Huszt mindez nem 
igen zavarta. Mozgalma egyre csak nőtt. Ugyanakkor 
a hatalmát féltő egyház a veszély elhárítására zsinatot 
hívott össze Konstanzba, melyre Huszt is megidézték, 
mondván, nézeteit majd szabadon védelmezheti. 
Ám ahogy Husz megérkezett, azon nyomban lefogták, 
és börtönbe vetették. Több mint hetven napon át síny-
lődött, mire végül a zsinat elé engedték, viszont szóhoz 
egyáltalán nem juthatott. 1415. július 6-án mondták 
ki rá a halálos ítéletet; egyenként fosztották meg papi 
öltözékétől, gúnyból pedig „főeretnek” felirattal papír-
föveget nyomtak fejére. Ő bátran, erős hittel, zsoltáro-
kat énekelve, Krisztust dicsőítve indult a máglyatűzre. 
Hamvait a Rajnába szórták. 
A hatalom viszont ezzel sem tudott pontot tenni a Husz-
féle reformmozgalom végére. Husz János megölése után 
követői felújították az ősi keresztény szokást az úrvacso-

Kik vagyunk?
A Zavaros vizeken c. filmben John Travolta egy ügy-
védet játszik, aki egy nagy cég ellen képviseli a vádlók 
csoportját. A cég elhanyagolja a környezet védelmét 
és ezzel károsítja azt. Massachusetts egyik városában 
fertőzött vizet engednek a folyóba, melynek hatására a 
lakosság között egyre jobban terjed a rák.
Sajnos ez az ügyvéd kicsi irodájával nem tud szem-
beszállni a nagy cég jogi apparátusával. Egyre inkább 
fogy az anyagi bázisa és az irodát anyagi csőd fenyege-
ti. Egy drámai jelenetben az ügyvéd az ellenfél bírója 
előtt elmondja, hogy 14 dollár és egy hordozható rádió 
maradt összes vagyona. A bíró elképed és megkérdezi: 

„Hol vannak hát azok a dolgok, melyeket az életben 
összegyűjtünk, s melyek az öntudatunkat adják?”
Köteteket lehetne megtölteni ezzel a kérdéssel. A világ 
ezen méri le az értékünket. A pénz és anyagi javak ha-
tározzák meg egy ember életét.
A keresztyén ember számára nem a pénzzel megvásá-
rolható tulajdon adja az identitást. A mi önazonossá-
gunk Krisztusban nyugszik. Ha odaadjuk az életünket, 
mindenünket Jézusnak és az Ő országa javára, azzal 
tesszük félreérthetetlenül világossá, hogy kik vagyunk, 
és megtaláljuk életünk értelmét.

(Folytatjuk)
Fordította: Czövek Olivérné
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rában, vagyis a szentostya mellett a szentségek kehely 
által történő kiszolgáltatását. S készek voltak – mintegy 
tizenkét éven át – vérükkel és életükkel védelmezni 
ügyüket a császári és pápai seregek ellen; mindaddig, 
mígnem a mozgalmon belül a két irányzat – a táboriták 
és kelyhesek – között sajnos el nem mérgesedett a vi-
szony. Egyik részük megalkudott, másik részüket meg-
ölték, harmadrészük pedig szétszóratott Európában. 
Martinovics Ignác
„A nyakukat szegték. A vérmezőn Budán                      
Mind az öt elvérzett egy nap egymásután.                     
A szegény magyarok leverve zokogtak,                         
A németek pedig gőgösen kacagtak.                             
Ők, az elitéltek, bátran léptek oda
A hóhér elébe, a szörnyű vérpadra...
Május hónapja volt, hajnal volt az egen,
Rózsa a kertekben, vér a vesztőhelyen.”

– ekképp emlékezett Petőfi Sándor költő 1848 augusz-
tusában a több mint ötven esztendővel korábban, a vér-
mezőn kivégzett magyar jakobinus mártírokra. Nem 
véletlenül, hiszen 1848 forradalmi ifjúsága szinte szel-
lemi elődként, példaképként tartotta számon az 1794-ig 
szervezkedő jakobinusokat, az eltiport első magyaror-
szági köztársasági mozgalmat. 
Ennek a mozgalomnak az elindítója, irányítója, s Ma-
gyarországon az első olyan gondolkodó, aki átvette az 
egyenlősítő eszméket, Martinovics Ignác, egy ferences 
szerzetes volt. Még ha sokak által igen nehéz esetnek, 
sokakkal igencsak élesen konfrontálódónak tartott em-
ber hírében is állt, kivételes képességekkel megáldott 
egyházfi volt, kitűnő tanára a bölcselet- és mennyiség-
tannak, kiválóan beszélte az idegen nyelveket, s mindig 
is vágyódott az új, a több, így Nyugat-Európa tudomá-
nyos életének megismerésére is. 
Tehetsége a lembergi akadémia bölcseleti karának 
dékáni székéig, majd a haarlemi, a hessen-homburgi, 
müncheni, stockholmi és szentpétervári akadémiák 
tagságáig juttatták. Mindezek után, amikor már úgy 
érezte, hogy hazatérne, s itthon próbálna meg haszon-
nal lenni, pályázni kezdett előbb a bécsi, majd a pesti 
egyetem fizikai tanszékére. Ennek lehetetlensége után 
aztán teljesen másfelé kellett néznie, hogy valahogy 
megéljen. 
Azonban emellett karriert is remélve állt a bécsi tit-
kosrendőrség kötelékébe besúgónak. Illuminátus, sza-
badkőműves, jezsuita körökbe férkőzve írta jelentéseit 
mindaddig, amíg új uralkodó nem következett, illetve 
a bizalom meg nem rendült iránta. Miután már nem 
tartottak igényt szolgálataira, titokban az izgatás teré-
re lépett. Álnéven bíráló cikkeket fogalmazott a bécsi 

udvar politikájáról, a birodalmi cenzúráról, a király-
ság bukás-várásáról, melyek főként francia lapokban 
olvashatóak is lettek. így keresték meg és bízták meg 
a párizsi jakobinusok, hogy előbb Bécsben, majd Ma-
gyarországon toborozzon titkos közösségeket a füg-
getlenség kivívása, s a teljes polgári átalakítás előké-
szítése jegyében. így rövidesen megalakult a neme-
seket és a vagyonos polgárokat alkotó Reformátorok 
Társasága, illetve a radikális, plebejus értelmiséget 
alkotó Szabadság és Egyenlőség Társasága. Mintegy 
két-háromszáz fő tömörült ezekbe, olyan jelesek, mint 
Kazinczy Ferenc, verseghy Ferenc, Batsányi János. 
Fekete Sándor írja Haza és haladás című kötetében: 
„Mindkét társaság céljait Martinovics rögzítette úgy
nevezett kátékban, amelyek kérdés-felelet formában 
világították meg a titkos szövetkezők nézeteit és szán
dékait. Így például: »Kérdés: De azt mondják, hogy 
a király hatalmát istentől veszi? Felelet: Ez egy oly 
hazugság, amelyet a királyok a setétségnek századi
ban hasznokra fordítottak volt… Kérdés: Mit kell tehát 
cselekedni a népnek?… Felelet: Azt, amit Franciaor
szág cselekedett, tudniillik eltörleni a királyságot, egy 
demokráciás respublikát felállítani…« Ez bizony ke
mény beszéd volt. Először a magyar történelemben a 
nemzet legjobb koponyái a demokratikus köztársaság 
eszméje mellett szálltak síkra!”
Martinovics terve a tagság 250 000 főig lévő felsza-
porítása volt, amivel megkezdhették volna a fennálló 
társadalmi rend felforgatását. Azonban alighogy meg-
száradtak az eszméket magukba foglaló káték lapjain a 
festékek, drámai gyorsasággal, az alakulástól számítva 
alig három hónappal egy beavatott magántanító, vala-
mint egy beavatott színész árulása-feljelentése révén a 
hatalom teljesen felgöngyölítette a bécsi és pesti cso-
portokat. 1795. április 20-án Martinovics főigazgatót 
és a társaságok igazgatóit fő- és jószágvesztésre, továb-
bi 42 személy közül pedig 13-at halálra, 18 főt börtön-
büntetésre ítéltek. Példát statuálva a per főszereplőit – 
Martinovics Ignácot, Laczkovicsot, Sigrayt, Hajnóczyt 
és Szentmarjayt – 1795. május 20-án végezték ki nyíl-
vánosan, melynek többek közt szemtanúja volt Cso-
konai vitéz Mihály is. Ugyancsak Fekete Sándor írja: 
„A kivégzés megtörtént. Németh János államügyész 
elégedetten nézte végig. A megbízást végrehajtotta, fel
veheti a csengő aranyakat. »Bei mir ist keine Gnade.« 
»Nálam nincs kegyelem« – mondotta embereinek, akik 
mind tudták, hogy a vádlottak beismerő vallomásait a 
kegyelem megígérésével csalta ki. Nálam nincs kegye
lem – mondta vigyorogva, s intézkedett, hogy a katoli
kus és protestáns kivégzettek holttesteit külön temessék, 
nehogy csontjaik egy helyütt pihenjenek…”

-kerecsényi-
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IFI SAROK

Sorsvetés
Jónás történetéből származik az az idézet, amit sorba kéne tenned. Vajon miért vetettek sorsot ebben a 
történetben? Olvasd el a Bibliában Jónás könyvét, és megtudod! 

Jó munkát! Tdke

IFI SAROK 

Sorsvetés

Jónás történetéb l származik az az idézet, amit sorba kéne tenned. Vajon miért vetettek sorsot 
ebben a történetben? Olvasd el a Bibliában Jónás könyvét, és megtudod!

_______ ______ ______ _____ ________ _______ _____ ________ _________

mi

miatt        e 

veszedelem megtudhassuk,      vessünk Jertek, hogy                  sorsot,       

                                                                                                                             van              

                                                                                               

                                                                                             rajtunk.   
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bACH KANTÁTÁINAK NYOMÁbAN

A mű (Mindenben, mit teszek – In allen meinem Ta
ten, BWv 97) 1734-ben íródott, szövege Paul Fleming 
(1609–1640) eredetileg 15 versszakos himnuszának 9 
strófája. A fiatalon elhunyt író-orvos a német barokk 
költészet egyik legjelentősebb alakja; a lipcsei Tamás-
iskola elvégzése után a Lipcsei Egyetemen lett a filo-
zófia doktora, majd a Hamburgi Egyetemen szerzett or-
vosi diplomát. E költeménye 1633-ban, egy hosszú és 
veszélyes – először Oroszországba, majd Perzsiába irá-
nyuló – utazássorozata előtt keletkezett. E körülmény 
különösen érthetővé teszi a versben megfogalmazódó 
– sorssal, végzettel, isteni tervvel és oltalommal kap-
csolatos – mély gondolatokat.
1. Kórus: A kompozíció ünnepélyes, feszes ritmusban 
lépkedő francia nyitánnyal (ouverture) indul, amelynek 
gyors részében hangzik el a költemény 1. strófája. A 
szopránban halljuk azt a méltóságteljes koráldallamot 
(O Welt, ich muss dich lassen – ó világ, el kell hagy-
jalak), amely ez idő tájt a Fleming-vershez tartozott, 
míg az alsóbb énekkari szólamokban (és a zenekar-
ban) mozgalmas fugato hordozza a szöveget. Mivel 
ismerjük a költemény keletkezésének hátterét, érde-
mes felfigyelnünk arra, hogy a korálmelódia eredeti-
je is egy „utazó-dallam”, Heinrich Isaac (1450–1514) 
Innsbruck, ich muss dich lassen (Innsbruck, el kell 
hagyjalak) kezdetű műve. Mindenben, mit teszek, / A 
Magasságos követője leszek, / Ki a mindenséget hat
ja, s birtokolja; / Ő minden dologhoz, / Mi csak sikert 
hordoz, / A tanácsot és segédkezet maga adja. (A mű a 
világhálón meghallgatható: https://www.youtube.com/
watch?v=8BYRjP0lvws)
2. Ária (basszus): A pompás nyitótételt egyszerűnek tűnő 
ária követi. Az „egyszerűség” mögött azonban rafinált 
(egyben játékos) szövegértelmezés bújik meg. A vissza-
térő – hármashangzatokat körülíró – fődallam ugyanis 
tele van késleltetésekkel és előlegezésekkel, vagyis „ké-
sei” és „korai” hangokkal, amelyek azonban tökéletesen 
belesimulnak a zenei folyamatba – azaz: e tételben tény-
leg semmi sem „kései” vagy „korai”: Semmi sem kései, 
vagy korai, / Nem hiábavalók fáradozásaim, / Aggodal
mam alaptalan. / Dolgaim jóra fordulnak mindig / Aka
rata szerint, / Bizalmam kegyességében van. 

Állhatatosan akarok végzetem elé menni!
3. Recitativo (tenor): Az első pillantásra szinte érdek-
telennek ható énekbeszéd tüzetesebben szemügyre 
véve szintén bővelkedik érdekességekben. A szólista 
állításával ellentétben („velem semmi sem történhet”) 
éppen a „történhet” (geschehen) szónál váratlan disz-
szonancia jelenik meg (egy domináns szekundakkord). 
A jól hallható, „diabolikus” tritónusz hangköz (asz–d’) 
nem hagy kétséget a felől, ki is mesterkedik a háttér-
ben. A következő mondatrészben az „előrelátott” (hat 
ersehen) igénél újabb tritónuszt hallunk (g–desz’), 
vagyis a zene mintegy megerősíti, hogy a Mindenha-
tó már bekövetkeztük előtt pontosan látta az eljövendő 
eseményeket. (A szöveg folytatásából ugyanakkor az is 
kiderül, Isten segítségével a veszélyes, ártó történés is 
kedvező irányba fordulhat, sőt leküzdése megerősíthet, 
újabb képességekkel ruházhat fel.) Hiszen a „próbák” 
éppen erről szólnak! Emiatt nem meglepő (s emiatt 
„zenei teológiánk” sem omlik össze), hogy az „ádja” 
(giebet) szót is tritónusz (B–e’) emeli ki: Velem semmi 
sem történhet, / Csak amit Ő látott előre, / És mi lészen 
boldogságom. / Úgy veszem, ahogy Ő ádja; / Mi tőlem 
kedves számára, / Én is azt választom.
4. Ária (tenor): virtuóz szólóhegedű kíséri az énekest 
e megejtő szépségű tételben. Pontosabban: a „kíséri” 
ige nem írja le megfelelően azt, ami valójában történik, 
ugyanis a hegedű – az isteni kegyelem kiáradását érzékel-
tetve – körbeveszi, gyengéden körbeöleli, támogatja, pa-
zar dallamaival elhalmozza az énekes-szólistát: Kegyében 
bízom, / Mely minden kártól, / Minden gonosztól oltalmaz. 
/ Ha törvényei szerint élek, / Engem semmi rossz nem ér
het, / Nem szűkölködöm abban, mi javamra van.
5. Recitativo (alt): A kantáta második énekbeszédét vo-
nósok kísérik. A statikus – lassan változó, „türelmes” 
– akkordok csupán a vétkek eltörlésekor válnak hatá-
rozottakká: Úgy akarja, hogy bűneim alól / Kegyelme 
szerint feloldozzon, / S eltörölje minden vétkem! / Rám 
bűnösségem végett / Nem vár szigorú ítélet, / Hisz van 
még elég türelem.
6. Ária (alt): Ahogyan a 2. tétel dallamainak megformá-
lását meghatározta a szöveg, ez itt is megfigyelhető – sőt 
jóval konkrétabban, mint az előző esetben. A lefekvést 
és a felkelést nem csak a dallam iránya jelzi, de még az 
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a meglehetősen életszerű tapasztalat is zenei körvonalat 
kap, miszerint a hajnali ébredés bizony nehezebb feladat 
az esti lepihenésnél, az ágy „gravitációja” egy rövid-
ke ideig visszatartja, lelassítja a „felkelő” melódiát. A 
„gyengeség”, a „kötöttség” szinte kézzelfoghatóan meg-
valósul: Akár későn fekszem, / Akár korán kelek, / Mind
egy, nyugszom, vagy továbbmegyek-e, / Mindezt gyenge
ségben és kötelékben teszem, / Ám bármi nehézség jöjjön 
szembe velem, / Megvigasztal az Ő Igéje.
7. Duett (szoprán, basszus): A zene általi szöveginter-
pretáció ebben a kettősben is fontos szerepet kap. A tétel 
szinte még el sem kezdődött, váratlanul be is fejeződik: 
„elhatároztatott” – punktum, pont. A folytatás kereszt
alakzatot formázó dallammotívumai szintén a végzetsze-
rűségre utalnak, illetve arra, hogy az egykori keresztál-
dozat viszonylagossá, elviselhetővé tesz minden későbbi 
szenvedést. A végzetszerű determinációt, az elrendelt 
sors állhatatos követését az egymást egyre szorosabb ká-
nonban követő énekes szólamok is jelzik, amelyek végül 

éppen a „végzet” (Verhängniss) szó kimondásakor érik 
el egymást: Mivel elhatároztatott, / Állhatatosan akarok 
/ Végzetem elé menni! / Semmiféle szerencsétlenség / 
Nem lehet túl kemény, / Ki fogom állni.
8. Ária (szoprán): Jóllehet életről és halálról szól, felsza-
badultság és felhőtlen öröm árad a két oboa által kísért, 
utolsó áriából: Őrá bíztam magamat, / Életemet s halálo
mat, / Mihelyt parancsolja. / Ma lesz-e vagy holnap, / Ez 
legyen az Ő dolga; / A megfelelő időt Ő tudja.
9. Korál: A „nagy utazás” végén ismét felcsendül a 
nyitótételben megismert utazó-dallam. Ám nem a szo-
kásos, négyszólamú letétben, hanem lágyan tükröződő 
fényben megdicsőülve, a vonósok ezüstös aurájában – 
talán éppen a teremtésre utalva – hétszólamúvá sokszo-
rozódva: Így hát, lélek, légy hű magadhoz, / És egyedül 
abban bizakodj, / Ki téged alkotott; / Halad, amerre 
halad a világ, / A mennyekben Atyád / Adja mindenhez 
a legjobb tanácsot.

Göncz Zoltán

Nem lehetünk vakok
 
Ha naponta el kellene mennünk a házunk előtt álló ketrec mellett, melyben három embert zártak – hozzászoknánk? Ta-
lán követelnénk a városgazdálkodástól, hogy telepítsenek oda egy sövényt, hogy ne kelljen látni őket. Legjobb lenne egy 
rózsasövény, az elnyomná a bezárt emberek rossz szagát. Eljönne az idő, mikor már oda sem nézünk? Ostobaság! – mon-
dod. Ha emberek így szenvednek, azt nem viselem el! Soha nem néznék félre!
valóban? vinnél-e a bezártaknak legalább vajas kenyeret, vagy valami innivalót? Tiltakoznál az igazságtalanság ellen?
Az általunk benépesített bolygó a világűrben rohan, mialatt jóízűen elfogyasztunk egy darab cseresznyés lepényt. És azt 
is észleljük, milyen a környezetünk: szomszédjaink gazdagságát, kedvenc zenéinket, az utcán az új autómodelleket. De a 
földön  igazságtalanság van.
A világgazdaság összes beruházásának 80%-a mindössze 10 országra szorítkozik. Németország az egyik. A 2006-ban 
meghalt Johannes Rau szövetségi elnök utolsó nagy beszédében kijelentette: „Az államok és a politika – látszólag – alig 
tudnak önmagukban cselekedni. Úgy tűnik, egyre inkább engedelmeskedniük kell annak a törvénynek, amely szerint a 
gazdaságnak egyedül a piac diktál. A politika és a gazdaság az emberekért van. Ezt újra fel kellene fedezni."
A We Feed the World c. dokumentumfilmben elhangzik: „Minden 5 percben éhen hal egy 10 éven aluli gyermek. Az éhha-
lál halt gyermek gyilkosság áldozata.”
Nem tehetünk róla, hogy a kormányok Afrikában és Latin-Amerikában a gazdag felső rétegnek kedveznek, és nem hall-
ják meg a szegények kiáltását. Ez így van. És valóban igaz: az éhség ritkán van amiatt, mert túl kevés az élelem. Egysze-
rűen nem jut el azokhoz, akiknek szüksége van rá, mert előlük mások kaparintják el. 
New yorkban közzétettek egy tanulmányt, mely megállapította, hogy az 1990 és 2005 közötti véres konfliktusok Afrikában 
pont annyiba kerültek, mint amennyi fejlesztési segélyt kapott a földrész, tehát kereken 284 milliárd USA dollárba. A hábo-
rúk rengeteg értéket semmisítettek meg. Erről nem tehetünk! Szerencsénk van, mi itt születtünk. De nem lehetünk vakok. A 
hírek a  tévében már nem arról tudósítanak, hogy a szegénységi probléma meg van oldva. Ellenkezőleg: az éhezők száma vi-
lágviszonylatban növekszik. Szörnyű adatok: 1990-ben 822 millióan éheztek, 2006-ban 854 millióan. Ez nagyjából a földön 
minden hetedik embert jelenti. Évről évre 8 millió ember hal éhen, több mint 20.000 naponta.
A szegénység és gazdagság közti szakadék növekszik.  1993-ban vizsgálták utoljára a bevételeket az egész világon. Akkor 
1988 és 1993 között a bevétel-piramis alsó 10%-ának részesedése több mint 25%-kal esett, míg ugyanabban az időben 
a világ bevételének felső 10%-a 8%-kal nőtt. Gondolunk-e erre akárcsak egyszer is évente? Emberek halnak éhen, mi 
pedig még a saját diónkat  sem törjük fel. Megtisztítva  vesszük a mogyorót, mandulát is. valóságos Eldorádóban élünk. 
Ebben nincs semmi új. Sajnos. Csakhogy még sohasem segített a probléma megoldásában, ha nem vettünk róla tudomást.  Jim 
Wallis új könyvében („Ki, ha nem mi?”) van egy jó mondat: Mi vagyunk azok, akikre mindig vártunk. Felelősségünk van 
ezért a világért. TEGyÜNK vALAMIT!

                                Titus Müller
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HíRMOZAIK

Szünet az adomány-beszállításban
Tisztelettel értesítjük a kedves adományozókat, hogy 
a nyári szabadságolások miatt 2015. június 29. és jú-
lius 24. között adomány-beszállítást nem tudunk vál-
lalni. 
Természetesen adományokat ezen időszak alatt is szí-
vesen fogadunk Dankó utcai központunkban!  Köszön-
jük szépen megértésüket és segítségüket! 
Információ az Oltalom Karitatív Egyesület honlapján 
(www.oltalom.hu) az „így segíthet” menüpont alatt is 
elérhető.

***

Állásajánlat
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség pályá-
zatot hirdet a hetefejércsei „Oltalom” Idősek Központ-
ja intézményvezetői munkaköre betöltésére. 
Pályázati feltételek: 

• 1/2000. (I. 7.) SZCSM r. 3. számú melléklete 8.2. 
pontjában meghatározott szakirányú szakképesítés 
• legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felső-
fokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvéde-
lem, a szociális, az egészségügyi ellátás területén 
szerzett szakmai gyakorlat 
• büntetlen előélet 
Feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tar-
tozó feladatok vezetői irányítása (idősek otthona, 
nappali ellátás, falugondnoki szolgáltatás, házi se-
gítségnyújtás, étkeztetés)
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• szakmai önéletrajzot 
• a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai vég-
zettséget, szakképzettséget igazoló oklevél máso-
latát 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A bér és egyéb juttatások megállapítása a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján történik. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.07.31. A 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
Érdeklődni és pályázni a következő e-mail címen lehet: 
borsanyikatalin@metidosekotthona.hu

***

nyilatkozat az egyetemi szintű holokausztról szóló 
tárgy „első” bevezetésével kapcsolatban 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektoraként, 
és a fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség egyetértésével, örömmel üdvözlöm, 
hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen „az Izraeli 
Nagykövetség közreműködésével a világon elsőként” 
bevezetésre kerül az egyetemi alapozó képzésben a ho-
lokauszt története. 
Ugyanakkor kötelességem a történeti hűség kedvéért ki-
jelenteni, hogy (bár nem az Izraeli Nagykövetség közre-
működésével, de nem is azzal szemben) a Wesley János 
Lelkészképző Főiskolán körülbelül tizenöt éve a tanul-
mányi törzsanyag hitvallási szempontok alapján beik-
tatott részét alkotja a holokauszttal és üzenetével való 
szembesülés. A hallgatók a képzés teljes vertikumán át-
ívelően, több mint tízszemeszternyi összterjedelemben 
vesznek részt a zsidóság történetével foglalkozó, a zsidó 
vallás TANAK- és talmudi korszakait bemutató, a zsidó-
keresztény kapcsolattörténetet, a Soá és a kereszténység 
valamint a Soá és a (keresztény) theológia c. foglalkozá-
sokon. Hangsúlyozzuk, hogy keresztény felelősségünk 
nem csupán a XX. századi szörnyűséges eseményeket 
érinti, hanem látnunk kell a világi hatalmakkal össze-
fonódó és triumfáló kereszténységnek az egész elmúlt 
húsz évszázadban játszott szerepét abban, hogy a tragé-
dia bekövetkezhetett. Felsőoktatási intézményünkben 
nem csak az osztatlan képzésű teológus vagy vallástanár 
szak résztvevői, hanem legalább egy féléven át a világi 
stúdiumok hallgatói is kötelezően hallanak a holokauszt-
ról is, és arról, a tanulmányok ellenőrzésének rendje sze-
rint, számot is kötelesek adni. 
Mindezt nem külön rektori rendelkezés alapján, hanem 
az általános oktatási tematikába ágyazva gyakoroljuk. 
A főiskola egyébként az elmúlt évtizedekben számta-
lan e témával kapcsolatos konferenciának adott helyet. 
(A főiskola udvarán zöldell egy Kamenyec-Podolszkij-
ból, az 1941-ben ott elpusztított mártírok temető he-
lyéről hozott cserje, a mártírok falán pedig nem csupán 
a halottainkra emlékező feliratok, de Szenes Hanna és 
Raoul Wallenberg emléktáblája is megtalálható.) 
örömmel üdvözöljük, hogy más felsőoktatási intéz-
ményben (így a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen) is 
szükségesnek látták – a nemzeti lelkiismeret felébreszté-
se érdekében is – elkezdeni ezt az oktatói munkát. Szív-
ből örülnénk, ha e példáknak más követői is lennének. 
Budapest, 2015. június 2. 

Iványi Gábor rektor
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NYÁRI TÁbORAINK – 2015

Idén az alábbi táborainkra lehet még 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.

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
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, 
Budapest, Dankó u. 11. 1086
E-mail: info@metegyhaz.hu Telefon: (06-1) 577-05-14

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 
köszönettel elfogadunk.)
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.

***

Adományozás
Hálás köszönet folyamatos támogatásukért! Ha mun-
kánkat, működésünket segíteni szeretné, megteheti 
sárga csekken (melyet kérésre postázunk), vagy sze-
mélyesen 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 számla-
számunk: 11708001-20520-380 (OTP Bank). A közle-
ménybe kérjük, írja be, adományát mire szánja! Amen-
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.

(Folytatás a 2. oldalról)
Július 29. – 920 esztendeje, e napon halt meg Szent 
László király
Évszázadokon át népi mondák, énekek, himnuszok, 
templomi falfestmények és imádságos könyvek té-
mája volt László párviadala a kun vitézzel a Kerlés-
hegyi csatában. A párviadalnak szimbolikus értelmet 
is adtak: László győzelme a kun harcos felett a ke-
reszténység diadalát jelképezte a barbár pogánysággal 
szemben.

 Összeállította: Kerecsényi Zoltán
 

KALENdÁRIUM
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HAVI ISTENTISZTELETI RENd
2015 – A Fény Nemzetközi Éve

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

JúLIUS 
Július hónap igéje: „Ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a 

gonosztól van.” (Máté 5,37)

Istentiszteletek bibliaórák 
Július 5.
Szentháromság ünnepe után 
5. vasárnap

1Mózes 12,1-4/a
Lukács 5,1-11
1Péter 3,8-17

Első hét
Mire mondunk igent, és tudunk-e nemet 
mondani?– Nem a bűnre; igen Isten 
hívására – 2Timóteus 1,9 

Július 12.
Szentháromság ünnepe után 
6. vasárnap

Ézsaiás 43,1-7
Máté 5,20-26
Róma 6,3-11

Második hét
Mire mondunk igent, és tudunk-e nemet mondani? 
– Nem a kritikára; igen mások elismerésére – 
Máté 7,1-5

Július 19.
Szentháromság ünnepe után 
7. vasárnap

2 Mózes 16,2-3. 11-18
Márk 8,1-9
Róma 6,19-23

Harmadik 
hét

Mire mondunk igent, és tudunk-e nemet mondani? 
– Nem az önsajnálatra; igen önmagunkra – 1János 
3,20

Július 26.
Szentháromság ünnepe után 
8. vasárnap

Ézsaiás 2,1-5
Máté 7,15-23
Róma 8,12-17

Negyedik hét
Mire mondunk igent, és tudunk-e nemet monda-
ni? – Nem a lustaságra; igen a pihenésre – 5Mó-
zes 5,13-14

ÉLET ÉS IROdALOM

babits Mihály
Zsoltár férfihangra

Tudod, hogy érted történnek mindenek — mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog

és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.

ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Madárka tolla se hull ki — ég se zeng — föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,

aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; — s korok történetét

szerezte meséskönyvedül — s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? 
Mind teneked!

És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott

annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász 
egysúlyu legyen,

eleve elosztott számodra szépen derüt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút,

mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: — úgy van! eónok zúgtak, tengerek 
száradtak, hogy a lelked: legyen

császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt

a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol 
magadnak,

mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy 
nagyobb

részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd

ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.

(1918. április)
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Július 1. szerda
„…mondta Isten: legyen… és lett…” (1Mózes 1,3)
Minden, ami van, Isten akarata, terve, „modellje”, esz-
tétikai elképzelése, „ízlése” szerint született. Nem vet-
hető fel értelmesen a kérdés: miért így döntött? Hatá-
rozhatott volna másképpen is, de alkotása mégis a vég-
leges elképzelés megjelenítése. Teremtményeit (köztük 
magamat is) gondozhatom, őrizhetem, „másolhatom”. 
„Teremteni” azonban ilyen egyértelmű akarattal sem-
miből valamit csakis Ő képes. Azért van minden így, 
mert Ő „mondta”.

Július 2. csütörtök
„Teremtette…az Isten az embert, az Ő képére…” (1Mó
zes 1,27)
Nincs csúnya, alacsonyabb rendű, értéktelenebb, fö-
lösleges ember. Csakis Isten képére teremtett ember 
van. Fontos ezt alacsony önbecsülésűeknek önma-
gukkal kapcsolatban, és öntelteknek, hatalmasko-
dóknak a többiek vonatkozásában naponként tuda-
tosítaniuk!

Július 3. péntek
„Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe 
ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyen formál
tatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.” 
(Zsoltárok 139,16)
Nagy bátorítás a zsoltáríró bizonyságtétele: a fo-
gantatásunk pillanatában való kiválasztásunk nem a 
véletlen műve. Isten tudta, hogy a két-három millió 
variációból miért pontosan a bennünket létrehozó 
sejtek találkozzanak. Az Úrnak terve volt és terve 
van veled! 

Július 4. szombat
„…a mi megtartó Istenünk…azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.” 
(1Timóteus 2,3. 4)
Ha Isten valamit valaha elhatározott, és mindenképpen 
meg akart valósítani, az az, hogy minden embernek 
egyértelmű lehetősége legyen az igazság megszerzé-
sére és az üdvösség megtalálására. vajon hajlandók 
leszünk-e élni a lehetőséggel, és így eljutunk-e a sza-
baddá tevő igazság ismeretére?

Július 5. vasárnap
„Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő 
rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzetségig
len.” (Zsoltárok 105,8)
Nagy időtartamok bukkannak fel ebben a mondatban: 
„mindörökké…ezer nemzetségiglen”. Isten emlékezete nem 
esetleges és nem rövidtávú. De nem csupán a rendeleteihez 
ragaszkodik következetesen. Szövetsége is megingathatat-
lan. Arról „állapodott meg” velünk, hogy kegyelmes men-
nyei Atyánk lesz és nem csupán egy generáció számára, 
hanem azok hosszú, végtelen során át mindannyiunknak. 

Július 6. hétfő
„…látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága 
a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotá
sa szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy 
teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szí
vében.” (1Mózes 6,5-6)
Mintha azt sugallná ez a különös kijelentés, hogy Is-
ten kezéből kicsúszott az ember irányíthatósága. vé-
ges elménkkel azt képzeljük, hogy az Úr mindent előre 
programoz, és az események szolgai módon követik 
az eredeti tervet. Alig-alig vagyunk képesek felfogni 
azonban az emberi lehetőség és hatalom nagyságát. 
Egy zsoltárgondolat szerint (Zsoltárok 8,6) a Minden-
ható kevéssel tette kisebbé az embert önmagánál. Alá-
zattal be kell látnunk, hogy a felelősségünket gyengítő 
eleve elrendelés koncepciónk kérdése.  

Július 7. kedd
„Nem átkozom meg többé a földet az emberért… és töb
bé nem vesztem el mind az élő állatot…” (1Mózes 8,21)
Istennek ez a „nyilvánosságra hozott” önkritikájáról 
szóló kijelentése nyilvánvalóan példa embergyermekei 
számára is: Akinek abszolút hatalom van a kezében, 
annak mindenképpen mérlegelnie kell, alkalmazhat-e 
egy szigorú döntést, büntetést rendszeresen, vagy időn-
ként felül kell bírálnia. 

Július 8. szerda
„Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én 
felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és 
nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget 
adjak néktek.” (Jeremiás 29,11)

Egyperces áhítat minden napra
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vannak, akik azt képzelik, hogy tudnak Isten fejével 
gondolkodni, és kijelentéseivel szemben is az Úr kér-
lelhetetlen szigorát prédikálják. Hogyan is állhatna há-
borúban vagy csak haragban a Teremtő teremtményei-
vel? A békesség harmóniája volt az eredeti cél. Ezen a 
maga részéről a Mindenható azóta sem változtatott. 

Július 9. csütörtök
„Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy 
amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem 
feltámasszam azt az utolsó napon.” (János 6,39)
Jézus Krisztus a pogányság messzeségéből jövő em-
ber, sőt, népek számára kulcsfontosságú személy. Neki 
„adott” bennünket az Atya, Ő pedig élete odaáldozásával 
nemcsak bűnbocsánatot, hanem örök életet is szerzett 
számunkra. Ha a kárhozat halálát benne éltük meg, a fel-
támadás örömét és dicsőségét is általa nyerhetjük el. 

Július 10. péntek
„…nagy nemzetté teszlek és megáldlak téged,…és ál
dás leszel… és megáldatnak tebenned a föld minden 
nemzetségei.” (1Mózes 12,3)
Isten elhívott egy egyszerű, gyermektelen embert, hogy 
egy majdani nagy és szent nép ősatyja legyen, sőt, „ben-
ne” áldást nyerjenek minden más népek is. vajon kü-
lönb személy volt kortársainál? vagy egyszerűen csak 
őrá esett a kiválasztó Isten felülbírálhatatlan választása? 
Bizonyára az utóbbi a felelet. A példa pedig nemcsak 
abban erősít meg, hogy Ábrahám révén az isteni áldás 
részesei lehessünk, hanem abban is, hogy minket is ha-
sonlóképpen kiválaszthat és áldássá tehet az Úr.

Július 11. szombat
„…téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe 
légy néki…” (5Mózes 7,6)
A fenti ünnepélyes kijelentés akkor hangzott el, ami-
kor Izrael népe túl volt a pusztai vándorlás nehézsége-
in, rémségein, veszteségein. Ne hallgassuk el azonban, 
hogy nagyon komoly hittapasztalatokat is sikerült sze-
rezniük. Tudták tehát, mit jelent Isten „saját” népének 
lenni. Nemcsak előnyökről szólt ez, de a kiválasztó 
Isten igényességéről és szigoráról is. Mégis, micsoda 
megtiszteltetés! A Lélek által az Ábrahámnak adott 
ígéret és Jézus Krisztus váltsága folytán te is ehhez a 
néphez számíttathatsz!

Július 12. vasárnap
„…meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben 
nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő an
gyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő vá
lasztottait a négy szelek felől…” (Máté 24,31)

Sokakat foglalkoztat a világvége kérdése. Szinte ki-
vétel nélkül rémisztő képeket vázolnak fel a beteg 
emberi fantáziából táplálkozó amatőr jóslatok. Jézus 
ígérete ünnepélyesebb és tisztább. Meg is vigasztal 
minket, akik oly sokszor találkozunk a hívő embert 
érintő kirekesztéssel: a méltatlan környezetből Isten 
angyalai visznek az Emberfia parancsára a választot-
tak között bárhonnan „a négy szelek felől” a diadal-
mas Úr színe elé. 

Július 13. hétfő
„Könyörülök azon, akin könyörülök és kegyelmezek 
annak, akinek kegyelmezek.” (Róma 9,15)
Istennek kétségtelenül hatalma van a hibátlan sátáni 
vádakkal szemben is kegyelmet gyakorolni azok felé, 
akiket csak részesíteni akar ebben az áldásban. Ki az, 
aki az Ő döntését felülbírálhatja? Kapaszkodj bele ebbe 
a hatalmas üzenetbe!

Július 14. kedd
„Akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít.” 
(Róma 9,18)
Nehezen emészthető a mai apostoli üzenet. Felidéző-
dik előttünk egy-egy zsarnok (köztük a Fáraó) alakja. 
Olyanok, akik Istentől való konkrét megszólíttatásuk 
előtt is tudhatták, hogy döntéseik embertelenek, iga-
zságtalanok és méltatlanok. De élvezték „mindenható-
ságukat”. Azután a figyelmeztetés csak még nagyobb 
dacot és gőgöt váltott ki belőlük. Többé nem tudtak 
megváltozni (Isten megkeményítette őket), nem hajol-
tak és nem hajoltak meg. Csak leváltani, félreállítani, 
eltörölni lehetett őket hatalmukkal együtt. 

Július 15. szerda
„…megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. 
Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal 
dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, 
örök élettel; azoknak pedig, akik versengők és akik 
nem engednek az igazságnak, hanem engednek a ha
misságnak, búsulással és haraggal.” (Róma 2,6-8)
Előttünk vannak a jó és rossz döntések lehetőségei. 
Engedhetünk az igazságnak, vagy ellenállhatunk, és 
választhatjuk a hamisság útját. De miért is járna az 
igazság ellenségeinek az örökkévalóságban is üdvözítő 
előny? Ki-ki cselekedetei jutalmát nyeri.

Július 16. csütörtök
„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesz
tettem reád az én irgalmasságomat.” (Jeremiás 31,3)
Ma a szeretetnek a semmitől sem függő kivételessége 
ragad meg bennünket. Csak Isten képes erre. Nem tet-
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teink, bűneink szerint fizet nekünk, hanem irgalmassá-
got gyakorol. 

Július 17. péntek
„Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, 
amely számotokra készítetett az világ megalapítása 
óta.” (Máté 25,34)
Miért ne tartozhatnánk azok közé, akiket Jézus „Atyám-
nak áldottai”-ként hívogat a végső dicsőségbe? Azt is 
elárulja, hogy Isten erről a számunkra megnyíló lehető-
ségről a világ konkrét „megalapítása” előtt döntött. 

Július 18. szombat
„…Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből ada
tott halálra.” (Apostolok cselekedetei 2,23) 
Ma is egy olyan gondolattal szembesülünk, ami egy-
idős minden teremtő, örök, isteni gondolattal. Nem 
emberi hitványság, árulás, igazságtalanság végzett a 
kedves és szelíd Megváltóval, hanem Isten döntött így, 
hogy igazságát irántunk való szeretetével és irgalmával 
kiegyensúlyozhassa. Magasztaljuk az Urat az áldoza-
táért!

Július 19. vasárnap
„…nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené.” (Róma 9,16)
Ma benne van a közgondolkodásban, hogy amit akar 
az ember, azt megfelelő kitartással és rámenőséggel el-
érheti. Már-már azt képzelnénk, hogy az üdvösség is 
ilyen. Aki ügyesen könyököl, abból az Isten Országá-
ban is lehet valaki. De újra és újra elölről kell kezde-
nünk: üdvösségünk záloga a könyörülő Isten akaratá-
ban rejlik. 

Július 20. hétfő
„…kiválasztott minket Őbenne a világ teremtése előtt, 
hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte sze
retet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fia
ivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jókedve 
szerint…” (Efézus 1,4-5)
Pál apostol gondolatai nem könnyen emészthetőek. De 
ha jól értjük az efézusiaknak írt szavait, akkor arról 
igyekszik meggyőzni minket, hogy Isten a világ terem-
tése előtt akár személyekre lebontva is különféle hatá-
rozatokat hozott. Akkor döntötte el például azt is, hogy 
a maga fiaivá fogad (örökbe fogad) Jézus Krisztus által 
úgy, ahogy ez neki tetszik. A hétköznapi életben is ez a 
rend. Nem az örökbefogadásra váró gyerekek döntenek 
hovatartozásukról, ez az elhatározás a fejük fölött, az 
örökbefogadó vállalása („akaratjának jó kedve”) sze-
rint alakul. 

Július 21. kedd
„Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az 
emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.” (Lukács 9,56)
Ha valamit nagyon elhatározott valaha az Úr, és ha va-
lamivel valaha tökéletesen azonosította önmagát a Fiú, 
akkor az az, hogy az ember veszendő lelkét meg akarja 
és meg fogja tartani. Ezért jött ebbe a világba. Fordul-
jon felé hittel békességkereső vágyakozásunk!

Július 22. szerda
„….az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, 
hogy mindeneken könyörüljön.” (Róma 11,32)
Az emberi „engedetlenség”, amit bűnnek is nevezhe-
tünk, elválaszt az engedelmességet joggal elváró Isten-
től. A „megfelelő” szintet nem mi, hanem a tökéletes 
Mennyei Úr állapítja meg. valamennyien szint alattiak 
vagyunk. De így módunk van Isten nagyobb mélysé-
geit megismerni, találkozni nemcsak a Teremtővel és 
gondviselővel, hanem a Megváltó könyörületével is. 

Július 23. csütörtök
„Nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy 
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a vi
lág általa.” (János 3,17)
A világ tele van kárhoztatással. Ennek nyomán erős 
kétségeink támadnak afelől, hogy üdvözülhet-e közü-
lünk(-e) egyáltalán bárki is. Jézus világossá teszi, hogy 
nem ítélni (vagy még inkább elítélni) érkezett földünk-
re, hanem megtartatásunk céljából. 

Július 24. péntek
„Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a 
bűnösöket.” (1Timóteus 1,15)
Szükséges, hogy az apostoli bizonyságtétel által is 
megerősítessék a tegnapi igazság. így ilyen nyersen: 
egyenesen azért jött a világra Krisztus Jézus, hogy 
megtartsa a veszendő, kárhozatra méltó bűnösöket. Ők 
biztos megtartatnak. Ha nem szeretnéd sorsodat az el-
veszettek közé számítani, ám a magad igazságára tá-
maszkodsz, nem bizonyos, hogy megmaradhatsz. Tarts 
hát bűnbánatot és számíts a megtartó irgalomra!

Július 25. szombat
„…az Úr…hosszan tűr érettünk nem akarván, hogy né
melyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre 
jusson.” (2Péter 3,9)
Ha esetleges lenne Isten megtartó kegyelme, vajon 
miért várná türelmesen, hogy hátha meghalljuk hívó 
szavát? Igen, a vég késleltetése mindenképpen ezt az 
üzenetet hordozza: nem akarja „hogy némelyek elvesz-
szenek”. Hátha mindenki eljutna a megtérésre… 
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Július 26. vasárnap
„Nem ti küldöttetek….engem ide, hanem az Isten…” 
(1Mózes 45,8)
Egy viszonylag hosszú, mégis rövid élet alatt érhet-
nek bennünket rettenetes traumák. József is megjárta 
a poklot, mire újra kiderült felette az ég, rehabilitálták 
és kárpótolták. De még ennél is nagyobb magasság, ha 
megértjük, Isten mindent javunkra fordít, és áldást rejt 
el még az igazságtalan meghurcoltatás és szenvedés 
mélységeiben is. 

Július 27. hétfő
„Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te or
szágodba.” (Lukács 23,42)
Csakugyan létezne ilyen, hogy valakinek már megpe-
csételtetett a sorsa, már benne van a halálos ítélet végre-
hajtásának visszafordíthatatlan folyamatában, és mégis 
váratlan, mindent felülmúló fordulat következhet be? 
Felismerjük, hogy az Úr rólunk való megemlékezése 
maga az üdvösség!

Július 28. kedd
„…hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mi
képpen a  tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti 
nem akartátok.” (Lukács 13,34)
Hogyan? valamit az Úr elhatároz, és azt az emberi aka-
rat felülírhatja? Jézus képe megszégyenít. A („buta”) 
tyúk a nyilvánvaló veszedelem elől hatékonyan gyűjti 
szárnyai alá a menedék elfogadásában egyértelműen 
bölcs csibéket. vajon miért csekélyebb az értelmünk 
egy egyszerű, tojásból kibújt csirkénél? Miért nem kell 
az önfeláldozó védelem!?

Július 29. szerda
„Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismerte
lek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltek; 
prófétának rendeltelek a népek közé.” (Jeremiás 1,5)
Egyértelműen létezik ez a fajta isteni sorsszerűség. 
valakit, mielőtt a szaporítósejtek találkozhattak volna, 
már elhívott és felkent az Úr. Túlnőtt önbizalmunkkal 
persze sietünk megkérdezni, miért nem érdekelte a Te-
remtőt az adott személy (Jeremiás) véleménye? De mi-
ért ne közelíthetnénk más oldalról: létezik-e nagyobb 
megtiszteltetés, mint ez a fajta elhívás!?

Július 30. csütörtök
„Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert.” 
(Róma 11,2)
„Az Ő népe” nem vitathatóan Izrael népe. Az új meg- 
és betérők az elmúlt húsz évszázad alatt képzeleghettek 
arról, hogy az eredeti elhívottakat megelőzve új nép-

ként a helyükbe léphettek, de ez nem igeszerű. Isten 
nem bánta meg elhívását, és az alapos ismeretei elle-
nére sem gondolta meg magát. Legyen áldott Isten vá-
lasztott népe, Izrael!

Július 31. péntek
„Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta…” (János 3,16)
Soha nem volt más viszonya Istennek a világhoz, sem 
akkor, amikor a Föld helyén sötétség és zűrzavar volt, 
sem akkor, amikor a Föld porából az ember lassan életre 
kelt, sem akkor, amikor az özönvíz ítéletében a bűnössé 
lett emberiség elbukott, sem azóta soha, hogy tudniillik 
minden korlátozás és előfeltétel nélkül szerette a vilá-
got. Nem egyeseket, nem a kilencvenkilenc igazakat, 
nem azokat, akiknek nincs szükségük megtérésre, ha-
nem a „világot”. Annak minden teremtett valóságát és 
porszemét. Hogy is képzelnéd, hogy nem vagy ennek a 
mindent átölelő szeretetnek a részese!?

ig

Marcus Aurelius
Rossz érzések ellenszere
„Ne ijeszd el magad az élettől azzal, hogy csupán a gon
dokról s a bajokról képzelegsz. Ne vetítsd előre még nem 
létező, se ne éleszd újra letűnt bajaidat. Amikor gondok 
kínozzák sorsod, tedd fel a kérdést: mi az, ami most el
viselhetetlen? A választ magad előtt is szégyellni fogod 
– sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, mindig 
csak a jelen. Az előbbi talán be sem következik, az utób
bi pedig már régen elmúlt. A jelen súlya a kisebbik, ha 
körülhatárolod. Milyen ember az, aki még a jelent sem 
képes önmagában elviselni? – Ha félreteszed, ami bánt, 
máris a legnagyobb biztonságban érezheted magad. 
Vajon ér-e annyit bármilyen dolog, hogy lelked rosszul 
érezze magát miatta? Találsz-e valamit, ami miatt érde
mes a bánkódáshoz lealacsonyodnod; sóvárgó, magába 
süppedő arccal csüggedned valami mulandó felett?
Emberrel nem történhet meg, ami nem emberi; ahogyan 
ökörrel, szőlővel, kővel nem eshet meg olyasmi, ami ökör
höz, szőlőhöz, kőhöz nem illik. Isten nem sújt olyannal, ami 
elviselhetetlen. Ha egy külső jelenség bánt, tulajdonképpen 
nem maga a jelenség nyugtalanít, hanem a róla alkotott 
elképzelésed. Márpedig csak tőled függ, hogy ezt megszün
tesd. Ha a rossz érzés oka a lelkedben rejlik – tulajdonoddá, 
elválaszthatatlan részeddé lett –, ugyan ki akadályozhatná 
meg, hogy hibás felfogásodat magad orvosold? Amikor 
nem teheted meg, amit helyesnek tartasz, nem okosabb-e 
megújult erővel tevékenykedni, mint felette bánkódni?
Ha megtetted, amit tenned kell, az eredménytelenség oka 
nem benned rejlik. A dolgokat elfogadni tudni annyi, mint 
helyesen értelmezni. Ha ezt megértetted, semmi felett nem 
kell bánkódnod: az út a te utad, a természet mérte rád 
– neked csak járnod kell rajta.”
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FILM
Hét élet 
(Seven Pounds) 
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 123 
perc, 2008
Rendező: Gabriele Muccino
Író: Grant Nieporte
Szereplők: Rosario Dawson (Emily Posa), Will Smith 
(Ben Thomas), Barry Pepper (Dan), Woody Harrelson 
(Ezra Turner)

Ben Thomasnak fájdalmas titok nyomja a lelkét. Mivel 
úgy dönt, saját életén már nem változtathat (nem teheti 
jóvá, amit elkövetett), kiválaszt hét embert, akiknek 
gyökeresen megváltoztatja az életét.

KÖNYV
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja 
(The Bridge of San Luis Rey)
„Péntek délben, 1714. július 20-án Peru legszebbik 
hídja leszakadt, s öten, akik éppen átmenőben voltak, a 
mélységbe zuhantak” – ez a katasztrófa a regény kerete, 
és Wilder az öt szerencsétlenül járt személy életét 
teszi vizsgálata tárgyául: azt feszegeti, vajon véletlen 
volt-e, hogy épp őket és épp akkor érte a végzetes 
szerencsétlenség – vagy isteni rendelés.

„Miért történt ez éppen ezzel az öttel? Ha egyáltalán 
van tervszerűség a világmindenségben, ha van 
céltudatosság az ember életében, akkor ezt a lappangó 
titkot okvetlenül föl lehet deríteni e hirtelen derékba 
tört emberi életek mélyén. Vagy véletlenül élünk, és 
véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, 
és terv szerint halunk meg. (...) Egyesek azt mondják, 
hogy ezt sohasem ösmerhetjük meg, s hogy mi is az 
isteneknek olyanok vagyunk, akár a legyek, melyeket 
kisgyermekek egy nyári napon agyoncsapnak, mások 
pedig velük ellentétben azt állítják, hogy a verébfinak 
se hullhat ki egyetlen tolla anélkül, hogy Isten ujja ne 
érintené.”(Fordította: Kosztolányi Dezső)

KKS

AJÁNLÓ

E havi számunkba egymás tiszteletéről jutottak eszem
be a következő megható, megvidámító történetek:

Holokauszt-megemlékezésen láttam, hogy a zsidó hit-
község tagjaként koszorúzó idős bácsi a koszorút leté-
ve tiszteletből levette kalapját, amit addig szintén tisz-
teletből viselt.

☼ ☼ ☼

Idős ember mesélte nekem elhunyt feleségéről meg-
emlékezve a következőket: módosabb fiúhoz szerették 
volna feleségül adni választottját, de amikor ő bátorsá-
got vett és elment megkérni, akkor a menyasszonyjelölt 
a mögé a szék mögé állt ahová őt leültették – a fiatal 
lány így nyilvánította ki az érzelmeit és az akaratát. Az 
anya, aki ellenezte a házasságukat, csak mostoha volt. 
Az édesanyja biztos másképp érzett volna iránta – fűzte 
hozzá mesélőm kissé szomorúan.

☼ ☼ ☼

Gyerekek szüleikkel voltak az istentiszteleten. Egyi-
kük azzal csúfolta társát, hogy cumisüvegből issza a 
szörpöt, de amikor valaki nevetve tette közhírré, hogy 
ő pedig még mindig szopik, akkor fejét lehajtva piron-
kodott.

Iklódyék, Kisvárda

ÉLET ÉS bÖLCSESSÉG

Honlapjaink:

békásmegyeri gyülekezet:  
www.megbekelestemplom.hu
Kispesti gyülekezet: www.meltosagnapja.hu
Kisvárdai körzet: www.galilea.hu
Központi gyülekezet: www.lelkeszi.hu
Nyíregyházi körzet: www.metkapolna.hu
Szegedi körzet: www.metszeged.hu
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 
www.metegyhaz.hu
Oltalom Karitatív Egyesület: www.oltalom.hu
Wesley János Lelkészképző Főiskola:  
www.wesley.hu
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RíMELő

Tűz
te gyönyörű,

dobogó, csillag-erejű
te fűtsd be a mozdonyt halálra,
hajszold, hogy fekete magánya

ne legyen néki teher,
tűz

te gyönyörű,
ihlet, mindenség-gyökerű,

virágozz a vérző madárban,
égesd hogy a sorsot kimondja,

nem a hamuvá izzó csontja,
virrasztó igéje kell,

tűz
te gyönyörű,

jegeken győztes-örömű,
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra

lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,

ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,

jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,

tűz!

Ki viszi át a Szerelmet

Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?

Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-

csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt

hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,

ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

nagy lászló

Tűz


