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kenyeret kérő emberről szólt. A mai példázat 

ugyanannak az „életképnek” a női változatát 

tartalmazza, mint amelynek férfi változatát a 

felzörgetett barát példázata.   A példázat megszokott 

értelmezése: „Az állhatatos imát Isten meghallgatja!”  

Ha most eltekintünk a részletes elemzéstől, a példázat 

mondanivalóját így fogalmazhatjuk meg: „Ha már egy 

ilyen tisztességtelen bíró is végül igazságot szolgáltat 

az özvegyasszonynak, mennyivel inkább megadja Isten 

az embernek azt, amire szüksége van”. Tegyük azonban 

hozzá, hogy nem az ember „állhatatos imádkozásának” 

hatására – hiszen az effajta szekálásra csak igaztalan 

bíróknak és az éjszaka közepén felzörgetett barátoknak 

van szükségük.  

Hanem „eleve”, „önmagától”, egyszerűen azért adja 

meg, mert ő mindenkinek jó Atyja – ahogyan a napfényt 

és az esőt sem „kitartó imádkozás” hatására adja 

igazaknak és bűnösöknek egyaránt. Tehát a példázat 

mondanivalója nem az, hogy „Isten még inkább 

igazságot szolgáltat választottainak, mint az igaztalan 

bíró az özvegynek”, hanem az, hogy Isten megadja az 

embernek a valóban szükségeset.  Azért tegyük gyorsan 

mondanivalónkhoz, hogy a kitartó, a rendszeres 

imádságnak bizony komoly hatása van, de nem olyan 

értelemben, hogy a szerető Atyát befolyásolhatjuk vele, 

hanem saját magunk viselkedését formálhatjuk Istennek 

tetszőbbé.  

Milyen az Isten? Egy válaszkísérlet: Olyan, aki feltétel 

nélkül, erőszakoskodásunk nélkül is szeret bennünket 

és ingyen megbocsát. Ez jellemzi az Ő országát is, 

amelyet a személyválogatást és kiváltságot nem ismerő 

ajándékozó szeretet életterének nevezhetünk. Nekünk is 

ilyen tulajdonságok kimunkálására kell törekednünk és 

ha ebben kérjük a segítségét bízhatunk benne, hogy meg 

is kapjuk… 

 
(2019.okt.20. évk. 29. vasárnap) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULÁLUNK!!! 
A KOPP-SKRABSKI-DÍJ SZAVAZÁS 

VÉGEREDMÉNYE 2019-BEN 

 

A házaspároknak adható közönségdíjat Orbán Péter és 

Lévai Zsuzsa gyógypedagógus, tanár – orvos 

vehették át. 
 

A házaspár öt gyermek felnevelése mellett több 

példaértékű társadalmi innovációval foglalkozik. 35 

éve házasok. Zsuzsa 1983-ban a SOTE harmadéves 

medikájaként megtagadta a honvédelmi ismeretek 

tantárgy lőgyakorlatát: „Gyógyítani szeretnék, nem 

lőni!” 1984 őszén a gyógypedagógus Péter sorkatonai 

behívót kapott, s polgári szolgálatot kért. Két hónapja 

voltak házasok, amikor 1985. februárban 34 hónapra 

bebörtönözték. Tudták, hogy vállalásukat csak életük 

hátralévő évtizedei hitelesíthetik! Péter megszervezte a 

Fecskepalota üdülőt a Vértesben: 26 év, 35.000 

fogyatékos, egészségkárosodott ember közösségi 

rekreációja. Emellett három évtizede hiánypótló 

nonprofit szolgáltatások a rekreáció, lakhatás, 

foglalkoztatáspolitika területein. Egy amerikai (Ashoka 

Found, USA 1995) és egy európai (Világgazdasági 

Fórum, Davos 2007) díj a sikeres társadalmi 

innovációkért. Zsuzsa bátorítása: „Csináld, hisz az 

ÉLET aközben múlik el, míg készülünk rá…”. Ma 

Zsuzsa Magyarország legfiatalosabb rezidense: 

háziorvosi szakvizsgára készül, hogy amíg csak teheti, 

orvosként is szolgálhassa a betegek gyógyulását. 
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