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–Azösszes eddigi Szélrózsán részt
vettél?Melyiknekahangulatátidé-
zedfelalegszívesebben?

–Egy kivételével mindegyikkel
volttalálkozásom.Nagylelkesedés-
sel kezdtem én is „mezei teológus
résztvevőként”’96-ban,aztánkétszer
mozgássérült-segítőkéntvoltamje-
len,majdmeghívott„Tízek-tagként”
közelebbről is láthattama2002-es
készülődést,derésztvenni–indiai
misszióiszolgálatunkmiatt–ezen
márnemtudtam.Az„atyai”szerep-
re2010őszénkaptamfelkérést.

Legszívesebbena2008-askősze-
giSzélrózsahangulatátidézemfelar-
culata,helyszíneiésprogramkínála-
tamiatt.Középiskolássátor-vezető-
kénténisott„szárnyaltam”alegin-
kább.Továbbáakétévvelezelőttifo-
nyódligeti is nagyon emlékezetes
számomra a befektetett munka
mennyiségeésazerőstéma-ésáhí-
tatsorozatmiatt.
–HányemberreszámítotokSolt-

vadkerten?
–Az előregisztráció lezárásával

ezernyolcszázembertlátunk,közü-
lük ezerháromszázötvenen hetije-
gyesek,illetvejönnekmégnapijegye-
sek is, főleg a hétvégére. Mivel a
Vadkerti-tóstrandjánegésznyáron
vannakzenésrendezvények,ezértta-
lánahelyinyaralókközülistöbben
érdeklődnekmajdatalálkozónkiránt.
Mindenképpenmisszióslehetőségez.
–Hány ember és mennyi ideig

dolgozottazon,hogyegyházunknak
ez a legnagyobb szabású és legna-
gyobbérdeklődésreszámottartóren-
dezvényemegvalósulhasson?

–Elnök-püspökünk szokta félig
tréfásan „tízeknek” és „százaknak”
nevezniazokataszolgálókat,akikaz
egész találkozó szervezése mögött
meghúzódnak.Adöntéshozó,kon-

cepcióformáló,főprogramvonalatki-
találócsapatvalóbana„Tízek”,aző
elképzeléseiketvalósítjákmegazál-
talukfelkértmunkaágifelelősök,ők
ötvenenvannak.Azötleteket,kon-
cepciókatazegyesterületekendol-
gozóönkéntesek„váltjákaprópénz-
re”,közelháromszázan.

A témánkmár tavaly áprilisban
megvolt,aktívan2013szeptembere
ótadolgozunkazon,hogyezatize-
dik, jubileumi találkozó megvaló-
sulhasson.Kétmunkatársképzéstis
tartottunkahelyszínen.Sokunkszá-
máraazelőkészületekbenvalórész-
vétellegalábbakkoraélmény,mint
magaatalálkozólebonyolítása.Na-
gyonnehézlennekiemelnibárkitis
a csapatból, négy emberrel mégis
megteszem. Úgy gondolom, hogy
CsizmadiaNóra,BedecsRéka,Réz-
NagyZoltánésHomokiPál nélkül
nemúgynéznekiezazideitalálko-
zó,ahogyfog.
–Nemrégibencsúnyánösszehúz-

tadaszemöldöködet,amikormegkér-
deztem,hogynegyvenfeléközeledve
lehet-emégegyilyen–nagyszabású,
fiataloknakszóló–programsoroza-
totkitalálniéskoordinálni.Győzzél
megarról,hogylehet!

–Valamennyirebiztosanszámítaz
életkor,hiszenegyalkalomszervezé-
sénélnembaj,haközelrőlismerjük
acélcsoportszokásait,szabadidő-el-
töltésikultúrájátésigényeit.Deazt
is gondolom, hogy közöttük élve,
örömeiket, bánataikat, kérdéseiket
látvaéshallvajórálátásunklehetar-
ra,hogymivelislehetformálniőket.
Mertezazértnemtitkoltcél.Hiszem
ugyanis,hogyegyprogramotszer-
vezvesosemabefogadókszintjét–
értsükjól!–kellmegcélozni,hanem
mindig egy kicsit feljebb… Azért,
hogy amit kapnak, az inspiráló és

motiváló legyen. Húzzuk fel őket
valamihez,teremtsükmegazigényt
valamire! Így azt gondolom, hogy
amíg nem kerülünk nagyon távol
semaránkbízottaktól,semazálta-
lunkképviseltállandóüzenettől,és
áldástiskapunkhozzá,addigezbi-
zonymégsokáigvégezhető…
–Alegnagyobbközösségiportálon

márszinteelfogytakacentik,amelye-
ket–sok-sokolvasóörömére–virtu-
álisan„lenyisszantottál”mindenreg-
gelegykistörténettelvagymagyará-
zattal.Hányanláttákezeketaposz-
tokat?Sokvisszajelzéstkaptál?

–Nagyonérdekesfelületezakö-
zösségiháló.Átlagbannyolcszázan
látták a posztokat. Az eurovíziós
dalfesztiválrólszólótnemszámítva
alegmagasabblátogatószámhárom-
ezervolt.Avisszajelzésekfolytatás-
rabiztatnak.
–Rengetegjobbnáljobbprogram

leszazidénis.Melyiketvárodaleg-
inkább?

–Őszintén?Mindegyiknekameg-
valósulásátszeretnémlátni,hiszenoly
sokatfoglalkoztunkakitalálásukkal.
Ezazonbantermészetesennemfogsi-
kerülni.Olyanezegykicsit,mintami-
korvalamelyikgyerekedóvodaivagy
iskolaiünnepélyérenemtudszelmen-
ni, mert a másiké is éppen akkor
van…Hamégismindegyiknaprólki-
emelnék egy programot, akkor a
megnyitójubileumitortázását,aSze-
melyácz János addiktológussalvaló
beszélgetést,aMagashegyiUnderg-
round koncertjét és aKövek című
színdarabot vároma leginkább. És
természetesenatalálkozásokat.

Remélem,hogyaSzélrózsánrészt
vevőkisjódöntésekethoznakmajd,
éselmondhatják:„Találkoztamvele,
velemegveleésVeleis.”

g HeinrichsEszter

Szélrózsa,Szélrózsa,Szélrózsa…

BeszélgetésMesterházyBalázs„Szélrózsa-atyával”

b JúniusilelkészgyűlésünkönMesterházyBalázs –ahogyanillendő–azistentiszteletidejéreelnémította
atelefonját.Aröpkenegyvenötpercesalkalomutántizenkétnemfogadotthívásavolt.Balázsmegrökö-
nyödöttpillantásátegy–nálamnálisjóvalkíváncsibb–kolléganőmkövette,egészenakijelzőig.Akol-
leginaelsődöbbenetenevetésbefulladt:„Balázs,hogyanlehetilyenrövididőalatttizenkéthívásod?”Ba-
lázspedig,hogyakíváncsiságnefurdaljontovábbminket,felfedteatucatnyinemfogadotthívásnak–ha
nemisahívóit,de–atárgyát:Szélrózsa,Szélrózsa,Szélrózsa…MerthogyMesterházyBalázsajúlius16–
20.közöttSoltvadkertenmegrendezendőtizedikSzélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozófőössze-
fogójaésfelelőse.Ahogyanafentipéldaismutatja,nálafutnakösszeaszálak.Ezekrőlaláthatatlanszá-
lakról(is)kérdezgettemazegyháziberkekben„Szélrózsa-atya”névvelilletettlelkészt.

Nemzedékrőlnemzedékre f 4.oldal
Yekeyekeazországosirodaszékházában f 5.oldal
Aharmadikmegoldás f 6.oldal
Elsővilágháború–versekbenésképekben f 7.oldal
Wrocłavizarándoklat f 8–9.oldal
InterjúLynleySmithszelaJaneHainingmisszionáriuséletéről f 10.oldal

g SzemereiJános

Éppen csomagolok. Holnapután,
amikor egyházunk hetilapja – és
benneezacikkis–kijönanyom-
dából, talán éppen regisztrálok
Soltvadkerten. Vasárnap, amikor
lelkészeinkadélelőttiistentisztele-
tekenahívekfigyelmébeajánljákaz
EvÉlet legfrissebbszámát,aVadker-
ti-tópartjánmimárazáróistentisz-
teletettartjuk.

Szárnyalj!–errehívjaaszélrózsa
mindenirányábólegybesereglőfia-
talokategyházunklegnagyobbevan-
gélikusifjúságitalálkozója,ajubile-
umi,tizedikSzélrózsafesztivál.

Szárnyalj!Hogyanisértsükezt?
Mikénttudnaszárnyrakelniazem-
ber,mikénttudnagondjaiközülaz
égfeléemelkedni?Mirevanszükség
ahhoz,hogyalehúzóerőkhatalmá-
bólkiszabaduljunk?

Ifjúságomútkeresőidőszakában,
anyolcvanasévekelejénkerültake-
zembeazakkorivallásiszamizdat
egyikkiadványa,aRepülj,kicsim,re-
pülj! című könyvecske. Külföldön
nyomtatták, illegálisan került az
országba.

Atörténet,amelyetelmesél,szin-
tehihetetlen.ANewYork-ialvilág
egyik fiatalkorú bandavezérének,
NickyCruznak kalandoséletéről,Is-
tennelvalótalálkozásárólésameg-
térésérőlszól.

Ezafiúegytizenhétgyermekes
PuertoRicó-icsaládbaszületett.A
szegénységbőlNewYorkbarepült,
hogyszerencsétpróbáljon.Támasz
nélkülazonbannemaszerencsétta-
láltameg,hanemaszerencsétlensé-
get. Belekeveredett a drog és az
erőszak hálójába. Haragban állt
mindennelésmindenkivel.Bandá-
jukkal rettegésben tartották kör-
nyezetüket:fosztogattak,raboltak,
ésgyilkoltakis.

A lélegzetelállító történet arról
szól,hogyIstenneksemmisemle-
hetetlen.Ő fel tudta emelni,meg
tudtaszabadítanieztareménytelen
állapotbasüllyedtfiatalembert.Új
életettudottajándékoznineki.

Teológuskéntottvoltamén isa
zsúfolásigmegteltKerepesiútirómai
katolikustemplomban,amikorNic-
kyCruzBudapestenjárt,ésazélet-
útjáról és a Krisztusban talált új
életérőlbeszélt.Sohanemfelejtem
elaztazestét.Aházigazdaplébános
bevezető köszöntésében őszintén
elmondta, hogy ő bizony gyana-
kodvaolvastaNickytörténetét,ésazt
gondolta,hogyeza„megtértgengsz-
ter”sztoritúlszépéstúlkerekahhoz,
hogyigazlegyen…Istennekazonban
semmisemlehetetlen!

Afelemelkedésnek,felemeltetés-
nek,arepülésneksokfélesíkja,sok-
féle formája lehet. Nyugtalan lé-
lekkelellehetrepülniaföldi„ígéret-
földekre”,közelivagytávoliorszá-

gokba.Ellehetlebegniamámoros
felelőtlenségvilágábais.Erőszakkal
fölébelehettelepednimásoknak.Az
említettkönyvcímeafőszereplőre
utal,akitapjamadárkánaknevezett.
Azapaimesébenvissza-visszatérő
madárkának(amelyhezazapaafi-
át hasonlította) folyamatosan re-
pülniekellett,hogyélnitudjon.Re-
pülvekellettmegszereznieazélel-
mét,egészenmagasrakellettszáll-
nia,hogyellenségeimegnelássák.
Mivel állandóan veszélyben volt,
ezértmégálmábansemszállhatott
lemegpihenni…

Soltvadkerten szárnyalásra ké-
szülünk. Nem folyamatos, szűnni
nemakaró,kényszeresrepülésre,ha-
nemfelszabadulásra,erőgyűjtésre,
biztonságbakerülésre.

Istent az Írás úgy mutatja be,
mintolyansast,amelyszárnyalófi-
ókáit nem hagyjamagára, hanem
szárnyánhordozza,éshakell,eve-
zőtolláravesziőket.

Annakközelébeszeretnénkjutni,
akirőlúgyképzeljük,hogyfentlako-
zik, bár nem csak fent található
meg.Őmindenholközellehet.

ASzélrózsatalálkozótalálkozáso-
katígér.

Találkozhatunkrégiésújbarátok-
kal,régiésújdallamokkal,régiésúj
tapasztalatokkal,régiésújfelisme-
résekkel.

Találkozhatunkabennünketrég-
ótaszeretőéskeresőIstennel,aki-
nekma ishatalmavanarra,hogy
megkeresseésmegmentseazelve-
szettet, hogy életeketmegújítson,
hogyerőtadjonamegfáradtaknak,
hogyfelemeljeazelesetteket.

Imádságos szeretettel köszön-
töm a tizedik Szélrózsa találkozó
résztvevőitaszélrózsamindenirá-
nyából.Kívánom,hogyhozzáérkez-
zünk,veletalálkozzunk,általaszár-
nyaljunk!

A szerző a Nyugati (Dunántúli)
EvangélikusEgyházkerületpüspöke

Szárnyalj,testvér,
szárnyalj…

„Szárnyalj!
–errehívja
aszélrózsa
minden
irányából
egybesereglő
fiatalokat
egyházunk
legnagyobb
evangélikus
ifjúsági
találkozója,
ajubileumi,
tizedik
Szélrózsa
fesztivál.
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Hogyan lehet valaki Jézus tanítvá-
nyává?Lehet-e,kell-eszabálytfelállí-
tanierrevonatkozóan?AzelhívóIsten
akaratánvagyazelhívott személyes
döntésénáll-e,hogy tanítvány lesz?

Akijelölttörténetelőzménye,hogy
KeresztelőJánoskéttanítványa–az
egyikAndrás,amásiktalánmagaaz
evangélista–,miutánhallottaJánosta-
núságtételét:„Íme,azIstenBáránya”,
követnikezdteJézust.Miért?Mertígy
döntöttek?Semmiképpensemdönt-
hettekvolnaígy,haelőbbaKereszte-
lőnemmutatJézusra,majdaJézusnál
töltöttdélutánmegnemgyőziőket,
hogyvalóbanőaMessiás.

Andrásezutánszólatestvérének,
Simonnak:„MegtaláltukaMessiást.”
MajdodavezetiJézushoz.Simon–ta-
lán csak kíváncsiságból, talán mert
nemakarellenkezniatestvérével–en-
ged az unszolásnak, és vele megy.
Majdmielőttbármitelhatározhatna,
bármilyen döntést hozhatna, Jézus
rátekint,éseztmondjaneki:„TeSimon
vagy,Jónafia:tégedKéfásnakfognak
hívni.”Ezelhívás.Olyanelhívás,amely
azelhívott–jelenesetbenPéter,aké-
sőbbifőapostol–mindenmegfonto-
lásátésdöntésétmegelőzi.MertJézus
rátekint,ésmeglátjabenneakésőbbi
Pétert,akimiutánháromszormegta-
gadta,megtér,éssziklaszilárdtámasza
lesztársainak.

SimonutánFülöpkövetkezik,akit
Jézus–amikortalálkoznak–megszó-
lít:„Kövessengem!” Fülöp–anélkül,
hogysejtené,mirevállalkozik–azon-
nalköveti.Döntött?Nem.Mérlegelt?
Fontolgatott?Nem.Egyszerűencsak

megérintette Jézus személyisége, és
úgyérezte,hogyhívásánaknemtudel-
lenállni.BekerültJézusvonzáskörébe,
amibőltöbbénemtudott,ésnemis
akart kiszakadni. Inkább azon volt,
hogymásokatisbevonjonJézustanít-
ványikörébe.Ezértamikortalálkozott
Nátánaéllel,ígyszólthozzá:„Megta-
láltukazt,akirőlMózesírtatörvény-
ben,akirőlaprófétákisírtak:anázá-
retiJézust,Józseffiát.” Amikorpedig
NátánaélkétségénekadotthangotJé-
zusnázáretiszármazásamiatt,akkor
invitálta,hogymenjenveleJézushoz,
ésmagagyőződjönmeg,hogyigaz,
amitrólamondott.

TaláncsakFülöprámenősségének
köszönhető,hogyNátánaélmégishaj-
landóvoltJézussalszemélyesenmeg-
ismerkedni.Jézuspedigcsakennyit
mondottneki:„MielőttFülöpidehívott
téged,láttam,hogyafügefaalattvol-
tál.”Látszólagenneknincskülönösebb
jelentősége,Nátánaélviszont–min-
denki megdöbbenésére – habozás
nélkülígyválaszolt:„Mester,tevagyaz
IstenFia,tevagyIzráelkirálya!”

Akörülállókközülsenkisemértet-
te,hogyennekazegyszerűmondat-
nakNátánaélszámáramibenrejlika
meggyőző ereje. Kár találgatásokba
bocsátkoznunk, mi sem érthetjük
meg. Nekünk akár varázsigének is

tűnhet.Mégsemvarázsige.Azkétség-
telen,hogyezamondatkulcsvoltNá-
tánaélszívéhez,ésJézusismerteezta
kulcsot.Mertmindenbezártszívhez
–alegmakacsabbultagadókéhozis–
vankulcs,amellyelmeglehetnyitni.
Jézusnakpedighatalmavanminden
kulcsfölött.Miugyansenkinekaszí-
vétsemnyithatjukmegahitelőtt,de
Jézusnakhatalmábanállbárkinekaszí-
vétmegnyitni.

Mielőtt túlzásnak ítélnénk ezt a
megállapítást,gondoljukmeg,hogya
JézusbanmintMessiásbanésIstenFi-
ábanvalóhitelőttsenkinekaszívesem
lehetjobbanbezárva,mintamennyi-
reaDamaszkuszfelétartóSaulszíve
zárvavolt.Saulszívén–éppúgy,mint
aJézussírjátlezárókövön–anagyta-
nácspecsétjeisrajtavolt.Úgytűnt,
hogyeztapecsétetsemmilyenhata-
lomfölnemtörheti.DeJézusnakha-
talmavoltSaullezárt,lepecsételtszí-
vefölöttis.Ezértcsakennyitkellett
mondania:„Nehéznekedazösztökeel-
lenrugódoznod.” (ApCsel26,14b)És
Saulban minden ellenállás azonnal
megtört.Olyannyira,hogyaRómaile-
vélbenPálképesvoltleírnieztaGamá-
liélrabbiegykoritanítványánaktollá-
bólmeghökkentőmondatot:„Mertazt
kívánom,hogyinkábbénmagamle-
gyekátokalatt,Krisztustólelszakítva,
testvéreim,azéntestszerintirokona-
imhelyett;akikizráeliták…,ésakikkö-
zülszármazikaKrisztustestszerint,aki
Isten mindenekfelett: áldott legyen
mindörökké.Ámen.” (Róm9,3–5)

PálszívéhezafeltámadtKrisztusva-
lóságánakmegtapasztalásavoltakulcs.

Felismerteésnemszégyelltekimon-
dani,sőtleírni,amitegyrabbitanítvány
átokterhenélkülsohanemmondhat
ki:Krisztus„Istenmindenekfelett:ál-
dott legyenmindörökké. Ámen”. Pál
azonbannemtörődikazzalazátokkal,
amelyethitvallásávaltulajdonnépekö-
rébőlmagáravon.Pálakkorérezné
magátIstentől–ésnemcsakemberek-
től–átkozottnak,haeztahitvallást
megtagadná,ésKrisztustólelszakítva
kelleneélnie.Ámazőtátkozónépé-
értmégeztavalódiátkotisszívesen
vállalná,haezzelmegmenthetnéőket.

MertPáltmostmárazaszeretetfű-
ti,amelyetKrisztustanúsítottiránta,
amikorIstennelvalóegységétnemte-
kintettezsákmánynak,hanemmagát
kiüresítve,szolgaformájátöltötte,és
emberrélett,hogyazőmegmentésé-
értakeresztenazIstentőlvalóelhagya-
tottságlegborzalmasabbátkáthordoz-
za,ésígynézzenszembeahalállal.A
korábbankeresztényeketgyilkolniké-
szülőSault–mostmármintPált–ez
akrisztusiszeretetszorongatja.

Denemazértírjaeztle,hogymin-
denkiacsodájárajárjon:honnanin-
dult,éshovájutottezazember,hanem
hogymegértsük:haKrisztusnakmég
azőbezártéslepecsételtszívétisha-
talmavoltmegnyitni,akkorminden,
ahitszámáramostmégbezártszívű
embertársunkraúgykelltekintenünk,
hogyKrisztusnakazőszívefölöttisha-
talmavan,ésnálavanakulcs,amellyel
megnyithatjaaszívétahitésazüdvös-
ségbefogadására.

MerthogyanlehetvalakiKrisztus
tanítványa? Csak úgy, ha Krisztus
megkönyörülrajta,ésmegnyitjaaszí-
vét a hit befogadására. Így senki
semdicsekedhet.EgyedülKrisztusé
adicsőségmindenhitrejutó,megté-
rőbűnösért.

g VéghelyiAntal

SZentHÁromSÁgÜnnepeutÁn5. VaSÁrnap–jn1,41–51

Elhívásvagydöntés?
aVaSÁrnapigéje

„Eljönmindenkinekapillanat,/Mikor
egészenegyedülmarad,/Mikormel-
lettesenki,semmimás/Ésnemsegít
seátok,semsirás.//Azélettávol,aha-
lálközel,/Bűnt,balgaságotsemmisem
födel,/MikorazemberazÍrásszerint
/Megméretikésmegitéltetik”–írjaJu-
hászGyulaVenitsummadies… című
versében.

Smivelmindannyiunknakeljönaz
utolsópillanat,nemmindegy,hogyan
készülünkrá.Nemvéletlen,hogyaz
ősi imádságok egész sorában el-
hangzikamondat:„Ahirtelen,go-
noszhaláltólmentsmeg,Uram,en-
gem.”Hirtelenaz,amelykészületle-
nülér.

Tudom,teljesföldivándorlásunkis
kevés,hogyfelkészüljünkanagyútra,
de Jézus példázatai sokféle módon
emlékeztetnekminketarra,hogyszá-
moljunkaránkvárójövővel,annakfáj-
dalmasvoltával,hiszennincsmitszé-
píteni:azelmúlásbeárnyékoljaegész
életünket.DeJézusemlékeztetősza-
vavigasztalis,hiszennemcsupánar-
róltudhatunk,hogyazidőésajövőa
mennyeiAtyakezébenvan,hanemar-
ról is, hogy Jézus előrement, hogy
helyetkészítsennekünk.

Az Evangélikus énekeskönyv Re-
ménységahalálórájában címetvise-
lőfejezetemégatöbbinélisgazdagabb
ésmélyebbanyagotkínál.Nemvélet-
len – mindannyian érintettek va-
gyunk.Fontosazonban,hogyazegész
fejezetet átjárja az egyik imádság
összefoglalókérése:„Emlékeztessha-
lálomragyakran,éskérlek,emlékez-
tessörökéletemreméggyakrabban.”

A90.zsoltárveretesmondataive-
zetikbeazörökéletreménységéről
szólószakaszt.Többige–zsoltárés
evangéliumirészis–előkerülbenne.
BárnemidéziPálnakathesszalonika-
iakhozírtmondatát,deaháttérbenez
abiztatáshúzódikmeg:neúgyszo-

morkodjatok,mintakikneknincsre-
ménységük!Aszomorúság,fájdalom
őszintehangja,ajogoskönnyéssírás
hangulatajelenvanazimádságokban,
demindigazörökélettávlatában,a
húsvétireménységjegyében.

Ezekköztazimádságokköztiski-
emelkedikreformátorunktömör,lé-
nyegretörőimádsága:„Édesmennyei
Atyám!Habármelyórábanvagypil-
lanatban – nappal vagy éjszaka –
jösszis,éskopogtatszlelkemért,hogy
elvigyedazt,amitteleheltélbelém,ar-
rakérlek:lelkemetéséletemethadd
ajánljam a te szeretett Fiad, Jézus
Krisztusvéréért,szenvedéséértésha-
láláértatekezedbe.”

Afejezetkétrészreosztható:aha-
lálravalófelkészülésegyéniésközös-
ségi alkalmainak imádságai – most
ezekbőlidézünk–,majdahalálköze-
lében,ahaldoklómellettésahalott-
nál mondható imádságok sora jön;
ezekrőljövőhetiszámunkbanírunk.

SzintemeditációszerűaMindigút-
rakészen címetviselőimádság.Igazi
bizalmasbeszélgetésazzal,akiazélet
éshalálura,deazénUram,szerető
mennyeiAtyámis:

„Élet-halálUra,jóIstenem!
Ne engedd felednem, hogy utas

vagyokevilágon,vándorlónépedegy
tagja.

Neengeddfelednem,hogynekem
isátkellmennemahalálszoroskapu-
jánegyedül.

Tégykésszéazelmenetelre,Uram!
Tégyszabaddáföldikincsekimáda-

tától,hogykönnyűszívveltávozhas-
sam.

Tégyfüggetlenné,hogyneragasz-
kodjamsenkihezjobban,minttehoz-
zád.

Segítselrendeznemdolgaimat,amíg
időmvanitt.

Adjerőtabocsánatkéréshezésabo-
csánatadáshoz.Szabadítsmegaféle-

lemtől,hogynerettegjekazismeret-
lentől,ésadöntőpillanatbanisrád,is-
merősömregondolhassak.

Adjtürelmet,hogyelviseljemmind-
azt, ami halálomat megelőzi itthon
vagyakórházban.

Adjbátorhitet,tágölelésűszerete-
tet, jó reménységet, ha halálomra
gondolok.

Köszönöm,hogyittlehettem,jár-
hattamszépvilágodban.

Köszönöm,hogyvelemjártál,ésúti-
társakatisadtál.

Köszönöm,hogyhozzádkészülhe-
tek, s majd örökké veled lehetek a
mennyeigyülekezetben.

Köszönöm,hogymunkatársadle-
hettemitt,ésörökkédicsérhetlekaz
örökkévalóságban.

Emlékeztesshalálomragyakran,és
kérlek, emlékeztess örök életemre
méggyakrabban.

Jézusért,akimeghalt,deújraél,aki
a halálnál is nagyobb Úr: kezedbe
ajánloménislelkemet,Atyám!”

Ahaldoklókértmondhatóimaisse-
gítségéspéldaegyszerre.Segítség,ami-
korelakadaszavunk,éspélda,haaz
Istenre hagyatkozás pillanataiban
megszólalbennünkazolvasottimád-
ság folytatása, a még személyesebb
mondatoksora:

„ÉletéshalálUra,mennyeiAtyánk!
Segítsnekünkmost,amikornagy

útrakészülaz,akitnagyonszeretünk,
akitőlmostbúcsúznunkkell.

Teismeredőtigazán,nefeledkezz
megrólahaláltusájábansem.

Teismeredazőerőtlenségétésami
tehetetlenségünket.Szánjmegminket!

Maradj közelünkben irgalmasan,
hogyneérezzükmagunkatelhagyot-
tan,egyedül.

Tartsdkézbenatávozótazismeret-
lenmélységekfelett,éstartskézben
minket is,hogykételkedésbenees-
sünk,kétségbeesésbenezuhanjunk.

Őrizdmeghitünket.Űzzkibelő-
lünkmindenfélelmet,teddélővére-
ménységünketenehézóránis.

Tartserősen,Urunk!Légyirgalmas
nekünk,bűnösöknek!”

Samikorelkellengednünkannak
kezét,akitidáigkísértünk,aszerettün-
két,akkorszintebibliaihelyzetette-
remtvejátszódikleimádságunkbana
Lázársírjánálismertszituáció,sátél-
hetjük,hogyJézusegyüttsírvelünk.

„JézusKrisztus!Haláltgyőző,életet
ajándékozóÚr!Meghalt,akitszeret-
tünk,ésmostsírunk.Temegértesz,hi-
szenteissírtálbarátodsírjánál.Em-
berrélettél,megértedfájdalmunkat,
gyászunkat.Előttednemszégyelljük
könnyeinket.

Köszönjük,amitazelköltözöttben
nekünkajándékoztál.Köszönjük,hogy
ittjártközöttünk,seddigamiénkle-
hetett.

Bocsásd meg vétkeit, és bocsásd
megamivétkeinketis.

Enyhítsd fájdalmunkat,gyógyítsd
lelkünksebét,adjvigasztalást.Őrizz
megattól,hogyúgygyászoljunk,mint
akikneknincsenreménységük.

Amikormajdmegérkezünkhozzád,
amiszemünkrőlistöröljleminden
könnyet,némítselmindenpanasztés
jajszót!

Urunk,könyörüljrajtunk,halandó
embereken,ésvigasztaljmegminket!”

Azelmúlásárnyékábanezazegyet-
len–azsoltárosáltalisajánlott–jópo-
zíció:„Kezedrebízomlelkemet,tevál-
tasz meg, Uram, igaz Isten.” (Zsolt
31,6)Ezalegtöbb,amittehetünk–ar-
ranézveis,akitelkellengednünk,és
magunkranézveis.

g HafenscherKároly

MennyeiAtyánk!Tebizonyságtevő
életrehívtálelminket.Teadjnekünk
bátorságot, erőt és hűséget, hogy
evangéliumodhiteleshírvivőisígya
teeszközeidlehessünkazemberek
között!Add,hogybetölthessükszol-
gálatunkat, s ne akarjuk véka alá
rejteniazt,amittemindenembernek
szóló világosságnak rendeltél! Se-
gíts,hogyéletünkkeltanúidnakbizo-
nyuljunkebbenavilágban!

Köszönjükszentigédet,amelyet
maishirdettettélszolgáidáltal.Kö-
szönjük,hogyegyszülöttFiadat,Jé-
zus Krisztust küldted hozzánk, s
hogyazőszenvedéséveléshalálával
elhárítottadrólunkbűneinkbünte-
tését,feltámadásávalpediglegyőzted
ahalálhatalmát.Add,hogyatőleta-
nultönfeláldozószeretetteltudjunk
miisszolgálniavilágban.

Tekints irgalmasan a családokra,
családunkra.Fűzderősreaszeretetkö-
telékétaházastársakközött,hogyaz
évekmúltávalselankadjanakegymás-
salvalóközösségükben.Segítsott,ahol
szakadoznakakapcsolatok,hogyide-
jében megtérjenek hozzád, és újra
szeretetközösségtartsaösszeahitves-
társakat.Segíts,hogyszülőkésgyer-
mekektiszteljékegymást,békességben
éljenek, tedd a családi otthonokat
boldog,örömteli közösségekké.Fo-
gaddirgalmadbaazokatis,akikcson-
kacsaládokban,özvegyenvagyárván
élik életüket. Hadd érezzék, hogy
senkisincsegyedül,akibennedbízik.

Könyörgünk egyházadért, hogy
mindenidőbenateevangéliumodvi-
lágosságábanjárjon,ésazthirdesse
mindenteremtménynekavilágban.
Köszönjük,hogyegyházadbanadtál
lelkiotthontnekünk,aholmegismer-
hettünk téged és akaratodat.Add,
hogykövetniistudjuk.

Irgalmadbaajánljukhazánkat,né-
pünket.Adjbölcsességetavezetők-
nekajókormányzásra.Nekünkpe-
digarra,hogyelőmenetelünkrefog-
junkössze,ésmindentmegtegyünk
a teremtett világért, a becsületes
munkáért,atisztességeséletért,egy-
másmegbecsüléséért.Tekintskegyel-
mesenegészvilágunkra.

Könyörgünk minden szenvedő-
ért,akártesti,akárlelkibajaikbanke-
resnektéged,vagynemisgondolnak
arra, hogy nálad a segítség. Jézus
Krisztusértkérünk.Ámen.

Oratio
œcumenica

régi-újliturgikuS
Sarok

„Igazánnemlenneszükséges,hogy
prédikációimatésszavaimatminden-
feléterjesszékazországban.Bizonyá-
ravannakmáskönyvekis,amelyek
jobbvagyhasznosabbprédikációk-
kéntszolgálhatnakazemberekszá-
mára. Fogalmamsincs,hogy Isten
miértkívánja,hogybelebonyolódjam
ebbea játékba, amelynek soránaz
emberekfelkapjákésterjesztiksza-
vaimat,néhányanbarátokként,má-
sok ellenségként. Ez bírt rá arra,
hogyeztaMiatyánkrólszólóérteke-
zést,amelyetmárbarátaimegyszer
kiadtak,újrajobbanmegmagyaráz-
zamannakreményében,hogytalán
ellenségeimnekisjaváraválik,mert
azaszándékom,hogymindenkiszá-
márahasznoslegyek,éssenkitseká-
rosítsakmeg.”

d� LutherMárton:
AMiatyánknémetmagyarázata

(BellákErzsébetfordítása)

Semperreformanda

Reménységahalálórájában
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Acímbenjelzettjátékesősnapokon,
hosszúutazásonvagyakársátorrej-
tekében űzheti unalmunkat. Már
kettenisjátszhatják,négyen-ötena
legélvezetesebb, de még tizenket-
tenisélesíthetikveleazelméjüket.

A játékszabálya,hogyvalakiki-
mondegyhárombetűsszót–mond-
juk:ház–,akövetkezőmegváltoztat-
jaegyikbetűjétúgy,hogyértelmesle-
gyenazújszóis.Akönnyebbválto-
zatbanazújszótadjaközre–láz –,
a nehezebb változatban az új szót
nemszabadkiejteni,hanemcsaka
meghatározásátadjamegajátékos–
példánkban:betegségeseténjelentke-
zik.Ajátékígyfolytatódiktovább:a
következősemmondjakiazújszót,
hanemváltoztategybetűtbenne,s
azújszónakameghatározásátadja
tovább. A sorban így hangozhat:
szemévelészlel. Sígymegytovább,
mígvalakielnemveszítiafonalat,
vagymegnemunjákajátékot.

EztajátékotjátszottukNagyvele-
gen,aGrünfeldPálEvangélikusVen-
dégházban,amelyet felújításaután
Szemerei János püspök adott át a
konferenciákra,táborokrakészülő-
dőknek.„MikorjórafordítottaSion
sorsátazÚr,olyanokvoltunk,mintaz
álmodók” –idézteapüspöka126.
zsoltárt(1.v.).Sakikakastélysorsát
szívükönviselik,azokvalóbanálom-
kéntéltékmegacsodát,hogyezaz

épület megmenekült az enyészet-
től.Hiszenmár-mártönkrementte-
tőzete,többhelyenbeázott,avako-
latomladozott.Mostpedigfelújított,
amozgássérültekszámáraismegkö-
zelíthetőéshasználhatóvendégház-
kéntműködhetakétésfélévtizede
birtokbavettépület.

Magamishálásvagyokezértakas-
télyért.Sorrajutnakeszembeembe-
rek,akiknekköszönhetőezakastély,
afenntartásésafelújítás.Sorrajut-
nakeszembeazok,akikkelegyház-
megyeiifjúságitáborbanvagygyüle-
kezetekközösszervezésűhittantábo-
rában voltunk együtt. Ezekben az
emberekben, fiatalokban – a játék
harmadikszavaszerint–Istenmun-
katársaitésajándékaitlátom.Akik
nemláttákelőre,mitörténikkezük
nyomán,nemterveztékmegajövőt,
hanem azt tették, amit a maguk
helyzetébentennitudtak.
(Testrész,amelyencsakatanárok-

nakvanszemük–bizodalom.)Mert
ugyankimertevolnavégiggondolni,
honnan kerül pénz arra, hogy az
azelőtttanácsházként,ifjúságiklub-
kéntműködőépületbőltáborközpont
legyen,éskimertvolnaelőretekin-
teniafelújításra.Nema„majdlesz
valahogy”felületességevezetteőket,

hanem a hit, hogy a Mindenható
nemcsakakezdetlehetőségétadta
kezükbe,hanemmindenkormegad-
ja,amireszükségvan.Nemláttak,ám
hittek.Shitükszerintcselekedtek.

Ennekahitnekgyümölcseazis,
hogy a csákvári és székesfehérvári
gyülekezetmártizennégyéveközö-
sen szervez hittanosainak tábort.
Éventeötven-hatvangyerekérkezik
atáborba,ésmárnegyedikesztende-
jeamásodik,sőtharmadikgenerá-
cióisbekapcsolódikahétszervezé-
sébeésvezetésébe.Istennagycsodá-
ja,hogyvisszatekinthetünkazelőt-
tünkhittelcselekvőkre,ésláthatjuk
azokatis,akikutánunkugyanazzala
hittel, elkötelezettséggel végzik a
megkezdettmunkát.
(Féltucat–víziállat–mohóneszik

–retteg.)Azértemlítemahitnekezt
azörömét,mertátéltemannakellen-
kezőjétis,amikorafélelemhatároz
meg.Talánészresemvesszük,hogy
amikor kicsinyesen ragaszkodunk
elképzeléseinkhez,tradíciónkhoz,te-
kintélyünkhöz,elveinkhez,akkorafé-
lelemirányít.Agonoszelhitetive-
lünk,hogyezekkelegyüttönmagun-
katésjövőnketiselveszítjük.Jézusar-
ratanít,hogyakihajlandóelveszíte-
niértékeit,aznyerimegéletét.Jézus

arrahívminket,hogyegyedülbenne
bízzunk,mertőtartmeg.Nemcsak
egyéneket,hanemgyülekezeteket–
őtartjamegegyházát.Areformáció
kezdeténekötszázadikévfordulójá-
rakészülvefontosvolnaújratanul-
nunk, mit jelent az a mondat,
amellyelLuther azelsőparancsola-
totmagyarázza:„Mindennéljobban
kell Istent félnünk, szeretnünk és
bennebíznunk.”Mindenmásfélelem
elvesziörömünket,megtörikapcso-
latainkat. Amikor azonban Istent
féljükésszeretjük,akkorazőtőleka-
pottszeretetkiűziafélelmet.
(Hidegévszak–konyhaiedény–

fekszik,alszik–épület.)Márkevan-
géliumának jellegzetes fordulata,
hogy Jézusbemegy aházba.Márk
evangéliumában aházazahely,ahol
Jézustanítványaihozfordul.Aházaz
ahely,aholnemnyilvánosantanít,
aholakereszttitkairatanítjaövéit.Ar-
ra az evangéliumra, amelyet nem
értmegazemberielme,amelymeg-
haladjaazértelmet.Aházazahely,
aholJézustanítványai–mindenko-
ritanítványai–szembesülnekJézus
dicsőségéveléshatalmával:szenvedé-
sének és halálának erejével. Még
nemértikmeg,hanemcsaktanulják.
Majd Jézus keresztje alatt, csak a
Szentlélekbölcsességévelértikmeg.

Aház,aholazelrejtettkincset,
Jézus evangéliumát tanulhatjuk.

Acsákváriésszékesfehérvárigyere-
keknek ez a nagyvelegi kastély, a
GrünfeldPálEvangélikusVendég-
ház,másoknakaKapernaumvagya
Mandák-villaFóton.Shálalegyen
Istennek, bőven folytathatnánk a
sortapusztaszabolcsikiskerttelbe-
zárólag,aholhavontaegyszeröten-
hatangyűlnekösszeBibliátolvasni.
A ház – végtére is az egyház, a
gyülekezet–azahely, ahol Jézus
egészen személyesen fordul hoz-
zánk,hogyneféljünk,hanemhittel
ésszeretettelcselekedjünklegjobb
tudásunkszerint.

Hárombetűs

BenczeAndráspüspökhelyettes
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

égtÁjoló

Mivelkonfirmációiigéjemeg-
határozó volt számára, ez a
zsoltárverskerültameghívó-
ra:„Kezedlegyensegítségemre,
mertutasításaidatválasztot-
tam.” (Zsolt119,173)
GáncsPéter püspökerreaz

igére alapozva hangsúlyozta

prédikációjában:ezamondat
kéréséstanúságtételegyszer-
re. A bibliaolvasóÚtmutató
napi igéjéreutalva–„Késza
szívem, Istenem, arra, hogy
énekeljekészengedezzeklelke-
sen!” (Zsolt108,2)–aláhúzta,
hogynemelégatudás,adip-

loma,aLuther-kabát:azelsőd-
leges az, készen áll-e a szív,
hogy lelkesen hirdesse Isten
igéjét.Dehosszabbtávoncsu-
pánazemberilelkesedésnem
elegendő.Többkell:aLélektü-
ze, ajándéka. Ezért piros az
oltárterítőazordinációünne-
pén,amelyaszolgálatbaindu-
lószemélyespünkösdjelehet.

Azigehirdetőkiemelte:kü-
lön ajándék, hogy Bea nem
egyedül indul a szolgálatba,
vőlegénye,Laci okleveleskán-
torkéntmintszolgatársismel-
letteleszmajd.

Az Evangélikus Hittudo-
mányiEgyetemképviseletében
KorányiAndrás egyetemita-
nár,ahelyigyülekezetrészéről
pedigNagynéSzekerÉva igaz-
gatólelkészvettrésztazordi-
nációiliturgiában.Azúrvacso-
rátafelavatottlelkészmento-
rával–akinekirányításaalatt
ahatodévétvégezte–,ifj.Cser-
hátiSándor szegedilelkésszel
együttosztotta.

Atemplomiszertatásvégén
afrissenordináltszolgatársat
NagynéSzekerÉva,Korányi
András,ifj.CserhátiSándor,
valamintaDéliEgyházkerület
elnöksége,GáncsPéterpüs-
pökésRadosnéLengyelAnna
felügyelőköszöntötte.

Brunner Beatrix augusz-
tustólapécsigyülekezetben
kezdimegbeosztott lelkészi
szolgálatát.

g KovácsÁron

OrsolyaameghívóraaZsidók-
hozírtlevél 6,19.versétválasz-
tottaegynemszokványosfor-
dításban: „Ez a reménység
olyanalelkünkszámára,mint
acsónakszámáraazerősés
biztonságoshorgony.”Azige
alapjánGáncs Péter püspök
prédikációjábana fogódzók,
kapaszkodókésareménység
horgonyának fontosságáról
beszélt.

Alegfontosabb,amibe,il-
letve akibe reménységünk
horgonyabelekapaszkodhat:
aszolgálatbanelőttünkjáró,
feltámadott Jézus Krisztus.
Ugyanakkorfontosfelismer-
ni a horgony felhúzásának
idejét.Eloldani aköteleket,
felvonni a vitorlát és imád-
kozniaszélmozdulásáért–
idézte az igehirdető Püski

LajosÉrdeklődéstőlelkötele-
ződésig című könyvének
egyikalapgondolatát,amelyet

útravalókéntadottlegifjabb
szolgatársának.Apüspöka
Szentlélekmegmozdítóere-
jéreutalvaadtaátazordiná-
cióiliturgiavégénapünkös-
dipirosszínűstólát,annakaz
újpesti gyülekezetnek az
ajándékát,aholOrsolyaaha-
todévéttöltötte.

AzünnepiliturgiábanSza-
bóné Mátrai Marianna, az
Evangélikus Hittudományi
EgyetemGyakorlatiIntézeté-
nek vezetője, Solymár Péter
újpestilelkész–ővoltOrsolya
mentoraahatodévealatt–,il-
letveVetőIstván helyilelkész
szolgált.

Szlaukó Orsolya augusz-
tustólaszegedigyülekezetben
kezdimegszolgálatát.

Azúrvacsoraiistentisztele-
tetkövetőenköszöntőtmon-
dottKrizsánZoltán egyház-
megyeiésgyülekezetifelügye-
lő,SzabónéMátraiMarianna,
Solymár Péter, Gáncs Péter,
Radosné Lengyel Anna egy-
házkerületi felügyelő, Vető
István,valaminténekkelszol-
gáltazújpestiénekkarésacin-
kotaiifjúság.

g KissTamás

Lelkészavatásötvenévután
BrunnerBeatrixordinációjaRákoskeresztúron

Újralelkésztadottazezeréves
templom

SzlaukóOrsolyaordinációjaCinkotánb Arákoskeresztúrievangélikusgyülekezetbenötvenév
utántartottakismétlelkészavatóistentiszteletet.Brun-
nerBeatrix abbólatemplombólindultalelkésziszolgá-
latbajúlius12-én,aholkeresztelték,ésaholkonfirmáci-
ójaisvolt.

b Acinkotaievangélikustemplombanavattáklelkésszéjú-
lius13-ánSzlaukóOrsolyát.Keresztelőjénekéskonfirmá-
ciójánakisazősitemplomvoltahelyszíne,amelyetezal-
kalommalzsúfolásigmegtöltöttgyülekezete,családja,ba-
rátaiéstanárai,sahonnanameghatottságkönnyeivel
küszködveindultalelkésziszolgálatba.

SzlaukóOrsolya 1989-benszületettBudapesten.Gyermek-
korátacinkotaievangélikusgyülekezetbentöltötte,ittke-
reszteltékéskonfirmálták.Középiskolaitanulmányaitanagy
múltúBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumfalaikö-
zöttvégezte,ittdöntöttateológiamellett.Agimnáziumi
évekutánrögtönazEvangélikusHittudományiEgyetem
teológus-lelkészszakánakhallgatójalett.Afasoriévekalatt
megszerettealatinnyelvetésarómaikultúrát,ígyateo-
lógiamásodikévébenmegkezdtetanulmányaitazEötvös
Loránd Tudományegyetem klasszika-filológia szakán.
UgyancsakazELTE-nvégzett–minorszakon–néprajzot
is.AteológiabefejezőévébenkétszemeszterenátNémet-
országban,Heidelbergbentanult.GyakorlatiévétazÚjpesti
EvangélikusEgyházközségbentöltötte,SolymárPéterlel-
készvoltamentora.

„Mindenlépcső,mindenakadályéseseménymeghatáro-
zóvoltazéletemben,hogymaittállhassakIstenelőtt,éskész
legyekazőszolgálatára!”–mondta.

BrunnerBeatrixBudapestenszületett1989.de-
cember 31-én. Gyerekkorát Rákoskereszt-
úrontöltötteKósaLászló lelkészlelkivezeté-
sealatt,konfirmációja(2003)ótaaktívtagja
voltagyülekezetnek.APálApostolKatolikus
ÁltalánosIskolaésGimnáziumbantettérett-
ségiutántanulmányait2008-banazEvangé-
likusHittudományiEgyetemenfolytatta.

Nagyonszeretfiatalokkalfoglalkozni,kis-
gimnazistakéntmártáborvezetővoltagyü-
lekezetitáborokban,illetvegyermekbibliakört
vezetettvasárnaponként.Közelállhozzáaze-
neis,gitároznitanult,aktívtagjavoltgyüle-

kezeteénekkarának.Különösenishálátad
azért, hogy hatodévét Szegeden tölthette.
Amintfogalmazott,egynagyonvidám,tanul-
ságosévvanmögötteésegyszerető,kedves
közösség.

„Szívügyemnek tartom az ökumenét.
Igyekszemmajdtörekedniarra,hogyafele-
kezetek tudjanak együtt ünnepelni, hogy
párbeszédalakulhassonki,ésközelebbkerül-
jenekegymáshozazegyházak,különösenis
a katolikus és az evangélikus. Remélem,
hogyehhezatörekvésemhezidővelmásokis
csatlakoznakmajd”–mondta.
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Azidei,július6–9.közöttmegren-
dezettprogrammottójaajólismert
jézusi mondat volt: „Az Emberfia
azértjött,hogymegkeresseésmegtart-
saazelveszetteket.” (Lk19,10)

Igehirdetések, előadások, tanú-
ságtételek,zenei,versesösszeállítá-
sokkerestékésfejtettékkiazevan-
géliumiüzenetkorunkraisvonatko-
zó,szerteágazó,tartalmát.

Szolgáltközöttünkpüspök(aNyu-
gati[Dunántúli]Egyházkerületlelké-

szivezetője,SzemereiJános),újság-
írók,médiamunkások (KőhátiDo-
rottya, egyházunkmédiareferense,
rádiószerkesztő,hírszerkesztő;abap-
tistaSalyámosyÉva, aMagyarEvan-

géliumi Rádió szerkesztő-riporte-
re),többmisszionárius(BálintZol-
tánmérnök,anyíregyházigyüleke-
zetfelügyelője;egyindiaiférfi,Phi-
lip, cinkotaifeleségével;OrbánAtti-
la, aszárazdimisszióvezetője),mű-
vészek (Nyakó Júlia színművész,
CzipottGéza előadóművész,Banka
Gabriella délvidékiszínművész,Ba-
loghTibor cigányszármazásúképző-
művész és énekes, Simon András
grafikusésíró,egyjapánzenész,aki

hazánkbanlettkeresztyénné).Soka-
katmegmozgatottCzöndörIstván fi-
atalbalatonboglárilelkész„távolia-
kat” is elérő gyülekezetépítéséről
szólóbeszámolója.AMagyarKeresz-

tényMotorosoknégytagjaa„világ-
ból”érkezettmegIstenországába–
ésközénkis.

Ennekazalignégynaposkonferen-
ciánakmegkoronázásavoltazáróúr-
vacsoraDeákBálint erdélyievangé-
likuslelkészszolgálatávalésaKenyá-
ból néhány órával azelőtt érkezett
NairobiGirls kamaraegyüttesénekes
tanúságtételével.

Egyházunkévekótakeresiútját-
módjátahatékony,láthatógyümöl-
csöketishozómissziónak.Úgytűnik,
minthaolyasmitszeretnénkgyüleke-
zeteinknekmegtanítani,amiteddig
nemgyakoroltak.Ésebbenvanné-
miigazság.Atörténelminépegyhá-
zakranemvoltjellemzőagyülekezeti
tagokatismegmozgató,aszolgálat-
ba bevonó elkötelezettség.Mindig
voltakhittel,tűzzelszolgálólelkésze-
ink,nemlelkészimunkatársaink,de
őkkivételeknekszámítottak,hiszen
„mentaszekér”különösebberőlkö-
désnélkülis.

Azidőkmegváltoztak.Atársada-
lomtöbbségeeltávolodottakeresz-
tyénségtől. Komoly kihívás ez az
egészegyházszámára.Misszióimun-
kátcsakmisszionáriusoktudnakta-
nítaniésvégezni.Ennekkétdöntő
előfeltételevan:aSzentlélektőlégő,
hívő,másokatazüdvösségresegítő
tanítványságésatemplomfalaitisát-
lépő,avilágba(családba,munkahely-
re,barátok,ismerősök,munkatársak
közé)kilépőkreatív,áldozatotisho-
zószolgálat:azIstenésazemberek
szeretete.Kellennéltöbb?Nyilván-
valóannem.Deennélkevesebbmit
semér.EzttanultukmegidénisPi-
liscsabán.

A legfiatalabb résztvevő kétéves
volt,alegidősebbkilencven.Utóbbi
testvérünk a távoli, Békés megyei
Kardosróljöttel,hogyéletébenelő-
ször részt vegyen egy piliscsabai
konferencián.

g SzeverényiJános
országosmisszióilelkész

Azelvégzetttemplomfelújításimun-
kákértadtakhálátazevangélikushí-
vekjúlius13-án,vasárnapdélelőttNe-
meskocson,délutánpedigAdorján-
házán.AVas,illetveVeszprémme-
gyeikisgyülekezetekbenaszolgála-
totjelenlegabobaiegyházközséglel-
készei,RostánéPiriMagda esperes
ésKendeh-KirchknopfLászló látjákel.

MindkétünnepségenSzemereiJá-
nos, aNyugati(Dunántúli)Egyházke-
rületpüspökehirdetteIstenigéjét.Ne-
meskocson(felsőképünkön)Mt28,20b

alapjánarrólbeszélt,hogyezazépü-
letisarróltanúskodik:közelvan,ve-
lünkvanazIsten.„Azértörülünk,mert
Istenalkalmatadnekünkarra,hogy
összejöjjünkanevében,hogyigéjére
figyeljünk,hogymegtapasztaljukaző
közelségét”–fogalmazottazegyház-
kerületlelkészivezetője.

Aközgyűlésenköszöntőtmondott
–többekközött–MészárosTamás
egyházkerületi felügyelő,Mórotz
Zsolt, aVasiEgyházmegyefelügye-
lője, Jankovits Béla nyugalmazott

lelkész,valamintMórotznéKissGyör-
gyi, aLakosÁdámEvangélikusSze-
retetszolgálatintézményvezetője.

Adorjánházán(jobboldaliképün-
kön) ameghívónszereplőige,Mk
9,5b alapján Szemerei János arra
hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy egy templom renoválásakor
többrőlvanszó,mintakülsőkörül-
ményekről.„Azegyházélete,fenn-
maradásaazonmúlt,hogyemberek
megtapasztalták:jónekikJézuskö-
zelében. Nem halott hagyomány,

hanemélőtapasztalatadódottát”–
mondtaelSzemereiJános,majdaz
egybegyűltekszívérehelyezte:„Le-
gyen Isten jelenléte számunkra is
belső,megélhetővalóság!”

Azúrvacsoraialkalmatközgyűlés
követte, amelyen Kendeh-Kirchk-
nopfLászlóbeszámoltafelújításfo-
lyamatáról. Jókívánságait fejezte ki
PolgárdiSándor, aVeszprémiEgyház-

megyeespereseésMészárosTamás
egyházkerületifelügyelőis.Dr.Reuss
András, azEvangélikusHittudomá-
nyiEgyetemprofessoremeritusakö-
szöntőjében arra emlékezett, hogy
ezenakörnyékenkezdhettemegöt-
venévetartólelkésziszolgálatát.Ko-
vácsEtelka nyugalmazottlelkészis
örömmel idézte fel itt töltöttéveit.

g AdámiMária

b EgyházunkegyiklegszínesebbkonferenciájaazEvangélikusMisszi-
óiKözpontmunkatársaiáltalszervezettévenkéntinyáritalálkozóPi-
liscsabán,aBéthelEvangélikusMisszióiOtthonban.Nemegyszerű
meghatározniennekazegyüttlétnekaműfaját,deeznemisbaj.Töb-
bekközöttakövetkezőfogalmakkalszoktákleírniakonferenciát:
evangélizáció; bel- és külmisszió; hitmélyítés; működő missziói
modellekbemutatása,tanulása;Kárpát-medenceievangélikusoknyi-
tott,evangéliumiszellemiségűminifesztiváljalelkészek,művészek,
médiamunkások,különbözőnemzetiségűésfelekezetűközreműkö-
dőkszolgálatával.

KereszténymotorosokPiliscsabán

Megújulttemplomok

Tanulniamissziót
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ALutheránusVilágszövetség(LVSZ)
indonéziai tanácsülésére jelentette
megakülönbözőnemzedékekegyhá-
ziszervezetenbelüliegyüttműködé-
sérőlszólókiadványát,párhuzamosan
a fiatalok egyházi döntéshozatalba
valóbevonásávalkapcsolatosfelmé-
rés eredményeivel. A dokumentu-
mokangolnyelvenelérhetőkavilág-
szövetséghonlapján(http://www.lu-
theranworld.org/).

Avilágszervezet1947-esalapítása
óta prioritásnak tekinti az ifjúsági
programokat:afiatalokbekapcsolá-
sánakfőindokaazegyháziszervezet
fenntarthatóságának biztosítása, a
szervezetikultúratovábbörökítése.Az
1984-esbudapestinagygyűlésenha-
tároztakarról,hogyafiatalság–az
LVSZ értelmezésében a 18–30 év
közöttikorosztály–mindenbizott-
ságbanképviseltessemagát,anagy-
gyűlésiküldöttekköztpedigérjeel
arányukahúszszázalékot.Azelőre-
mutató elvi döntésmegvalósulását
akadályozta,hogyatagegyházakve-
zetőtestületeiben közel sem (volt)
ekkoraafiatalokaránya,ígyazokvo-
nakodtak teljesíteni a világszövet-
ségajánlását.

Azegytesttagjaibólépülőegyház
képenyománagenerációkatátfogóvi-
lágszövetséggondolataVajtaVilmos
professzornak az LVSZ fennállása
harmincötödikévfordulójaalkalmából
mondottbeszédébenjelentmegelső-
ként.EnnekalapjánindítottaelCaro-
lineRichter, azLVSZifjúságititkáraa
szóbanforgókiadványhozvezetőkö-
zösgondolkodást.Aszerzőkszületési
évalapjánháromnemzedékreosztot-

tákavilágszövetségmunkájábanak-
tívanrésztvevőket,ésmeghatározták
azegyescsoportokjellemzőit.

Az1945–1963közöttszületettek–
az úgynevezett idealista generáció
tagjai–azLVSZtanácstagjainak54%-
át képezik: püspökök, egyházveze-
tők,többségébenordináltférfiak.Ál-
talánosságban spiritualitás és erős
énképjellemziőket.

Az 1964–1981 közt születettek –
vagyis az X generáció tagjai – az
LVSZ-tanácstagok18%-átadják:nagy
részükpénzügyiéshumanitáriusfel-
adatkörökbendolgozónő.Rendkívül
individualisták,atanulás,atapaszta-
lásvágyahajtjaőket.

Az1982–2003köztszületettek–az
Ygenerációtagjai–27%-banvannak
jelenatanácsban:laikusokéslelkészek,
férfiakésnőkvegyesen.Jólképzettek,
kedvelikacsapatmunkát.Egyszerrelel-
kesednekavilágszövetségcéljaiért,és
aggódnakajövőbiztonságáért.

Afiatalokbevonásátvizsgálóglo-
bálisfelmérésbőlkiderül,hogyakkor
vanvalódiértékeafiatalokbekapcsolá-
sának,haafiatalnempusztadekorá-
ció.Tekintsünkmagunkistükörbe:
presbitériumainkban hány – nem-
hogyharminc,de–negyvenévalatti
tagotszámlálunk?Bevonjuk-eafiata-
lokatavalósdöntésekbe,vagycsakab-
ban számítunk rájuk, amitmagunk
nemtudunkvagynemszeretnénkel-
végezni?Afelelősségfiatalabbtestvé-
rekrevalóátruházásaolykorkockáza-
tosnaktűnhet,dehosszabbtávona
gyülekezetitagságranevelés,agyüle-
kezetépítésfontoseszközelehet.

g PapKingaMarjatta

Nemzedékrőlnemzedékre
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Mitagadás,föltűnőjelenségidehaza
atarkaruhás,különlegesékszerekkel
ékesített,valószínűtlenhajkoronátvi-
selőafrikaihölgykoszorú.Nemcsakeg-
zotikuskülsejükkel,deközvetlensé-
gükkel,lankadatlanmosolygásukkalis
felhívjákmagukraafigyelmet.Tánc-
calésyekeyekével–kenyairitmus-
hangszerrel–kísértenergikuséneke-
ikmindIstendicsőségéthirdetik.
Krámer György országos iroda-

igazgató – keresve az adekvát kö-
szöntőszavakat–szívbőljövő,tisz-
taésőszinteelőadásnakneveztealá-
nyokénekét.Hangsúlyozta:megkell
találniaegyházunknakamisszióúj

útjait,újrakellfogalmazni,mitisje-
lentez.Amisszióvoltaképpenmin-
digazapillanat,amikorazegyházaz
evangéliummal kilép a társadalom
elé,ésreagálannakvalósproblémá-
ira– fogalmazott.ANairobiGirls
missziója lényegében ugyanerről
szól.Énekekenkeresztülmegvalósu-
lóbizonyságtételazövék.
Hét év hét hónap Kelet-Afriká-

ban címmeltartottamegbeszámo-
lójátBálintnéKisBeáta.Férjével,a
vízmérnökBálintZoltánnal koráb-
ban hat évig Zimbabwében, majd
négyévigPápuaÚj-Guineábanéltek,
Nairobiban,Kenyafővárosábanpe-

dig– innenazelőadáscíme–hét
évetéshéthónapottöltöttek.Beaa
helyi Uhuru sugárúti evangélikus
gyülekezetönkéntesekéntdolgozott.

Atérségbennagyonsokárvagyer-
mekésözvegyasszonyélínségeskö-
rülményekközött.Kenyábanazokta-
tásnemingyenesésnemkötelező.Sok
gyerekcsakcsellengazutcákon,ahol

számtalanveszélyleselkedikrá–fed-
tefelazelőadó.

AHearttoHeartAlapítványnem-
csakafizikaiproblémákon–betegsé-
gek,szegénység,azoktatáshiánya–
igyeksziksegíteni,hanemkeresztény
embereklévénazigeiüzenetetisköz-
vetítiazottaniemberekszámára.Isten
szeretetérőlbizonyságottenninemcsak
szavakkal,hanemsegítségnyújtássalis
lehet–hangsúlyoztaBeáta.

Azárvákköztfolyómunkakétfőte-
rületeazebédprogramésapártfogói
támogatás–tájékoztattaahallgatósá-
gotBálintnéKisBeáta.Kezdetbena
templombankaptak,maegyiskolaud-
varánkapnakmindennap–napiszáz
forintértékben–ebédetagyermekek.
Aprogramjóvoltábólmegerősödtek,
vidámak lettek,olyanok,mintmás,
jobbhelyzetbenélőtársaik.

Apártfogóiprogrambanminden-
kiszemélyesen,névszerintsegíthetegy
gyermeket, és időnkéntbeszámolót
kaphatelőmeneteléről,fejlődéséről.Ez
atámogatáshaviháromezerforintnak
megfelelőösszegetjelent.Ki-kiinnen,
Magyarországról ennyivel járulhat
hozzá,hogyegynairobigyermeknek
jobbrafordulhassonasorsa.

A nélkülöző milliókra tekintve
sokanmondják:ezaszolgálatcsupán

„cseppatengerben”–vallottameg
Beáta.ErőtadazonbanJézusigéje:
„…amikor megtettétek ezeket akár
csakeggyelisalegkisebbatyámfiai
közül,velemtettétekmeg.” (Mt25,40)
„Nekünkezelég.Nemazegészvilág,
ésnemisegészKenyagondjátbízta
ránkazÚr,hanemennekanéhány
gyereknekagondját.EmeljükfelIs-
tenáldásafelé,asajátgondjainkróla
másokgondjafelészívünket”–biz-
tatottBálintnéKisBeátanemcsaktá-
volimisszióra.

ANairobiGirls 2011-benalakult,
mondtaelStephanie, akórusegyik
tagja.Alánycsapattagjaijobbhely-
zetbenvannak,mintanairobiakál-
talában.Mindannyianfőiskolaihall-
gatók,ésremekülbeszélnekangolul,
hiszazoktatásnyelveisangol.Búcsú-
szavaiban Stephanie Isten áldását
kérteMagyarországraésajelenlevők
életére.B.PintérMártakéréséreki-
szuahélinyelvenis.

Alányokazénekszolgálatonkívül
kézműveskedéssel, ékszerkészítés-
selisfoglalkoznak.AzÜllőiútisaj-
tótájékoztatónrésztvevőhölgyeknek
islehetőségüknyílt,hogyfésülködő-
asztalukraafrikaigyöngysorokatvi-
gyenekhaza.

g KinyikAnita

Yekeyekeazországosirodaszékházában
KenyailutheránuskamaraegyüttesazEKMEvendége

b Nemmindennapilátvány-éshangzásélménybenlehetettrészüka
MagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájaérdeklődődol-
gozóinak,amikoraNairobiGirls nevetviselőkenyaikamara-ének-
együttesjúlius10-énazÜllőiút24.-benbemutatkozott.Asajtótá-
jékoztatótazegzotikuscsapatottámogató–egyúttalhazánkbain-
vitáló–EvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)szervezte.Ahu-
szonötevangélikustagbólállókórusbólhatanérkeztekMagyaror-
szágra.B.PintérMárta, azEKMElelkészielnökeakamaraegyüt-
teshátterérőlszámoltbe,BálintnéKisBeáta, azegyesületAfrika-
referensepedigaNairobinyomornegyedeibenfolyóevangélikuskül-
misszióimunkátismertette.ANairobiGirls háromhétigtartózkodik
hazánkban,fellépasoltvadkertiSzélrózsatalálkozón,Budapesten
aColumbusJazzklubban,valamintSárszentlőrincen,Albertirsán,
ÓzdonésNyíregyházán.

Kétdicsőítésközöttalányokelmesél-
ték,milyenegyátlagoskenyaicsalád
napirendje.Ahallgatóságnagydöb-
benetéreelmondták:ahelyiekmin-
denreggelötórakorkelnek.Regge-
lire köleskását készítenek. Ezután
mennekkiaföldjeikre,hogykezdet-
leges eszközeikkel megműveljék.
Ebédjükáltalábanazugali nevű,ku-
koricalisztbőlkészültpuliszkaésaz
omena nevűhalféle.Ezutánafolyó-
ramennek,hogyelmossákazedénye-
ket,kimossákruhájukat.Aztántűzi-
fáthoznak,végülvacsorakészítéshez
fognak.EsteazegészcsaládIstentdi-
csőítiénekkel,imádsággal.

A nyomornegyedben viszont a
legtöbbgyermekéhgyomorramegy
iskolába,éscsakottkapegytálételt,
amelyetazállamfinanszíroz.Ezeka
gyerekekszinténötórakorkelnek,és

tanításutánestetizenegyóráigárul-
nakzöldségeketapiacon–tudhat-
tamegaközönségalesújtóvalósá-
gotazegyiksokfonatoslánytól.

Könnyedebbiránybaterelveabe-
szélgetést,PintérMártaarrakértea
közönséget,tippeljenek,vajonhány
fonatból áll a lányok hajkoronája.
„Százból”–kiabáltabevalakimeré-
szen,deezzelcsütörtökötismondott,
mertmintfényderültrá,akomolyabb
hajkoronákáltalábantöbbmintkét-
százfonatottartalmaznak.

B. Pintér Márta – mint vérbeli
nőimisszióilelkész–anőkhelyze-
térőlkérdeztealányokat.Egyikükér-
zékletesen lefestette a kenyai nők
„öntudatraébredésének”folyamatát.
Elsősorbanazasszonyokaházassá-
gok és családok tartópillérei. Fő-
képp,haKrisztuskövetői,ezakötő-

désugyaniserőtadnekikahétköz-
napokterheinekelhordozásához.

Anemkeresztényférfiakkörében
sajnosigennépszerűazalkohol,ésso-
kaknaktöbbfeleségükisvan,akiknek
egyikévelsemtörődnek.Deazárvák
számaisfolyamatosannő.Azasszo-
nyokszámáraalányokneveléseazel-

sősorbanfontos,éppenazért,mert
úgytapasztalják,őkazok,akikaszó
szorosértelmébenfenntudjáktarta-
niacsaládot.Sokasszonyaválásután
inkábbegyedülmarad,mintsemhogy
belépjenegyújabbkapcsolatba.

Azengőkenyaidallamokésutánoz-
hatatlansikongatásokbizonyárabele-

másztak a józsefvárosi evangélikus
templomhétfőestilátogatóinakfülé-
be.Arésztvevőkneklehetőségüknyílt
azEKMEkenyaimissziójánaktámo-
gatásárais–amegindítóelbeszélések
ésaszínvonalaselőadásutánalegtöb-
benjókedvűadakozókkálettek.

g K.A.

Ugaliésomena
b „Sendme,Jesus!”(„Küldjengem,Jézus!”)–töltöttebeaNairobiGirls
Magyarországonturnézóhattagjánakénekejúlius14-énajózsefvá-
rosievangélikustemplomoltárterét,devoltaképpenországosirodánk
egészÜllőiútiépületegyüttesétis.AzEvangélikusKülmisszióiEgye-
sület(EKME)jóvoltábóltartózkodnakittalányokháromhétig,hogy
arcaiéspropagálóilegyenekazevangélikuskülmissziókenyaiszol-
gálatának,ahogyerrőlaszervezetlelkészielnöke,azestháziasszo-
nya,B.PintérMárta beszámolt.
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–AzIstenismegvertmagával!Hogylehetvalakiekkoratulok?
–fordultelBorbírószázadosasülthalkénthallgatóGaálka-
déttól,sazablakhozsétált.Kedvetlenülbámultleakihaltka-
szárnyaudvarra.Alaktanyaépületfőkapujaelőtt,azázottfeke-
te-sárgazászlóalattkétőrálltcsukaszürkében,mintlélegzőkő-
szobrok.Ugyanfentrőlnemlátta,ahogyazesőcseppekcsurog-
nakazubbonyukról,deattólsemderültvolnajobbkedvre.

Aszázadosnéhanagyonmagányosnakéreztemagát.Nem
csoda.Atávolságmiattnagyritkántudottcsakhazautazniafe-
leségéhez–merthogyElzánakeszébesemjutottahatármenti
kisvárosracserélniBécset.

BorbíróBálintidőnkéntkedélybeteglett.Néhasajátmagát
iszavarta,hogycsakleadtaatananyagot.Demimásttehetett?
Bekellettlátnia,hogyegy-kétkadétjávalképtelenmegértetni
atereptanalapjait.

„IttvanpéldáulezamarhaGaál”–gondolta.ValahonnanKas-
sakörnyékérőljöttide,scsakisazértakartisztlenni,mertamá-
sodikgyerekkorátélőgenerálisgrószpapaakkoríratjaráabir-
tokát,haazunokalegalábbhadnagylesz,ahogyazmárMária
Teréziaótaszokásacsaládban.DeBorbíróbiztosbenne:ahogy
rácsukjákakriptaajtótazalighűlthadastyánra,azunokamég
azonmelegébenkérianyugállománybahelyezését.

Perszehogyelkeserítőilyenalakokatoktatni.
Helyreküldteakevéssészépreményűkadétot,sevvelaznap-

ra,szombatlévén,befejeződöttatanítás.
Cigarettátvettelő,smégaskatulyáértsemnyúlt,mikorvon

Stadlermárugrottisadobozzal,tüzetadott.Aszázadosszip-
pantottegy-kétslukkot,csakaztánbiccentettanövendéknek.

„Ebbenisgyors,mintazapja”–nyugtáztaelégedetten.Nem-
hiábaévfolyamelső.Decsakisazeszéért,snemazért,mertaz
idősebbStadlerbárómagasrangútisztavezérkarban.Hanem,
amiritkaság,társaisemtartottákazifjúEgontstrébernek.Sőt!
Felnéztekrá.Verekedés,iszákosságésfüggelemsértésmiattő
isgyakranültzárkábanatársaival.Azértmegkülöncsodál-
ták–stánkicsitirigyeltékis–,hogyhozzávetőlegannyiszor
zártákbebordélyházaklátogatásamiatt,mintévfolyamtársait
együttvéve.

Borbíróazablaknálmaradt,nézte,ahogyacigarettafüstjé-
bekapaszél,sasemmibeszórja.Aztánminthaelőszörlátná,
elmélyültenfigyelteazőrségváltástlennazászlónál.„Igen,ala-
kihibanélkültörtént”–állapítottamegmagában.

Ezeszébejuttattaasajátkadétkorát.Elmosolyodott,mikor
visszaidézte,milyenifjontilelkesedésselvetteátapécsik.u.k.
laktanyábanatereptanoktatását.MáraLudovikánfelfigyeltek
atanáraiamatematikaitehetségére.

Aszázadosszeretteahadsereget.I.FerencJózsefcsászárban
szinteaföldreköltözöttAtyaúristentlátta,kijóságosan,atyai
bölcsességgelirányítjasoknyelvűbirodalmát.Talánazértis,mert
agyőriatyákkivettékőtazárvaházból,éshadapródiskolábaírat-
ták.Ottszüleihelyettegyigazinagycsaládralelt.Stánemiatt
isaggódottazosztrák–magyarbirodalomjövőjéért.

Az utóbbi időben viharfelhők gyülekeztek a Monarchia
egén.Borbírómegérezteaközeliégzengést.Ahadseregbenmár
vagyegyévegyakoribbáváltakahadgyakorlatokésacsapat-
összevonások.Akeletihatárvidékenelszaporodtakahelyipro-
vokációk.Délen,aközelmúltbanannektáltterületekenfanati-
kusnacionalistákizgattákanépet.KözbenEurópábanakor-
mányfőkhónapokótatartósbékéről,anemzetekközöttimeg-
egyezésekrőltárgyaltak,ésarról,hogylassanaháborútmint
ultimaratiótkiradírozzákadiplomáciaiszótárakból.Csakaz
voltgyanús,hogytántúlságosanisgyakranhangoztatták.

***

Borbíróhirteleneldobtaacigarettáját,mertmárazujjáraégett.
Errőleszébejutott,hogyidejevisszamenniahotelba,aholfe-
leségekétnapjamegszállt.MostsemvolthajlandóözvegyDra-
govičnéházábajönni,aholBálintszerénylakástbérelt.Pedig
BitóPista,aKeszthelyrőlberukkolttisztiszolgájapéldásrend-
bentartotta,smégazElzánakvettvirágvizétiskicserélte.De
aparasztlegénytudta,feleslegesazigyekezet.Abárónőmost
semfogidejönni.

MikorBorbírókilépettalaktanyából–aposztnémántisz-
telgett–,sietősrefogta,deBallaGábornak,azügyeletestiszt-
nekahangjamegállította.

–Tudom,pajtás,hogymegjöttazasszony,deazértottleszel
azöregnél?

–Mégkérded?Teistudod,aLevente-naprólatávollétetcsak
hiteleshalottibizonyítvánnyalfogadnáel–mondta,snevet-
veintettbúcsútbarátjának.

AKoronaSzállófelévetteútját,éscsakekkorgondoltareg-
gelikínosjelenetre.Fájtneki,hogyfeleségecsakazértutazott
ideBécsből,hogyválasztásrakényszerítse.

Elzaeleinteméghalkanérvelt,debeszédközbenmindjob-
banfelizgattamagát,saszobalánynakhallgatózniasemkellett,
porolgatásközbenishallhattaahisztériábavékonyodóhangot.

Borbírónemszólt,csakelszomorítottákfeleségénekkeserű
szavai.Ő,Elzaegyasszony,aki–haBálintmégnemtudná–
végrecsaládravágyik,ésnemtudtovábbígyélni.Megnemis
akar–mondtaanőhatározottan.Egyébkéntaholnapestigyors-
salutazikvissza.Bálintaddigdöntsön!Vagykvietálahadsereg-

ből,vagyelválnak.Harmadikmegoldásnincs!–szögeztele,hol-
otttudta,férjehívőkatolikuskéntmondottigentazoltárelőtt.

MikorBorbíróbelépettaszállodába,aportástisztelettelhaj-
longott,csakaztnemértette,miértnézatakarítónőolyanrész-
véttelaszázadosra.

Elzaközbenlejöttalépcsőn,majdkaronfogvaátsétáltakaz
étterembe.Ebédközbennemtértekvisszaareggelibeszélge-
tésre.AlevesutánBálintközölteElzával,hogyestePongráczőr-
nagyhozhivatalosazegésztisztikarralegyüttnévnapiünnep-
ségre,ésnemtehetimeg,hogynelegyenjelen.Sajnoskésőlesz,
mirevisszaér,mertaLevente-napéjféltől,vagyisholnaptólér-
vényes,spontosannullaórakorkellPongráczotfelköszönteni.
Deazértsietvissza.Megvasárnapamúgysemleszszolgálatban.

***

MikoraszázadoskoraesteelszabadultElzától,alakásábangyor-
sanátöltözött.Hamarment,mertBitóPistamárfeltűzteaki-
tüntetéseitazubbonyára,miutánDragovičnégondosanátgő-
zölteadíszegyenruháját.

Akaszinóbannemkellettszabadkozniaakésésért,mikortíz
felémegérkezett.Márnagyhévvelfolytamulatás.Apirospozs-
gásPongráczőrnagy,mintegykövéranyakirálynő,mosolyog-
vaemelgettevisszaaráemeltpoharakat.Magasanálltajókedv,
mentanótázás,néhányasztalnálviszontpárfiatalhadnagy,mint
mindentudóstratéga,azeurópaikonstellációttaglalta.

Aztán elérkezett a várva várt éjfél. Mindenki egyszerre
emelteapoharát,ésfenékigürítettékazőrnagyegészségére.Ak-
korjöttazestcsúcspontja.Azenekartusthúzott,Pongráczőr-
nagyelkiáltottamagát:

–Vitézek,lóra!
Erreatisztekkörtformáltak,éslovaglóülésben,atámlával

szembenvisszaültekaszékükre.Aztánelhangzottavezényszó:
–Szomjasaló!
Errekórusbanénekelték:„Reggelótamegyaló,megyaló,

mindjártösszeroskad.”
Mindenszótagnálelőrerukkoltakaszékkel.Smikorelhang-

zottazutolsószótag,akörszélénelhelyezettasztalról,akiép-
penodazökkent,kiittaaletakarttetejűkupát.Egylegényrög-
tönújratöltötte,ámspanyolfalmögött,ezértsenkisemtudta,

mijutneki,harákerülasor.Ígynemcsoda,hogynéhánylo-
vaspárpercalattkidőlt,hakétszerkellettlehúzniaakupapá-
linkát.Deolyanisvolt,akimégnemjutottelazitatóig.

Egyóramúlvafeloszlottamaradékménes.Azutolsónakma-
radtháromcsatalómegegyezett,hogymárnemszomjasak.Bor-
bíróbüszkevolt,mertegyikevoltaháromhősnek.

***

Márlangyosansütöttafelkelőnap,mireBorbírónagynehe-
zenmegérkezettaszállodába.

–Abárónőazállomásramentakoraivonathoz–közöltea
portás.

Egyleveletnyújtottátaszázadosnak,közbenfelpillantottaz
órára.

–Mostmárnemtetszikelérni–mondta,ssajnálkozvatár-
taszétakezét.

A konflison Borbíró átolvasta felesége sietős írását. Az
asszonyközölte,hogyegészéjjelvártrá,derájött,hogyfeles-
leges.Ezértutazikelkorábban.Kétnaponbelültáviratozzameg,
hogymifontosabbneki,atisztibojtjavagyő.„Harmadikmeg-
oldásnincs!Hűésszeretőfeleséged,Elza”–zárultalevél.

Borbírónagyotásított,sazsebébegyűrteapapírt.Odaha-
za,mielőttazágybazuhant,mégutasítottaPistát,hogynekelt-
sefelsenkinek,különbenisvasárnapvan.

Arraébredt,hogyalegényrángatjaavállát.Éppenszitkozód-
niakart,azthitte,éppcsakbecsuktaaszemét,sezabetyármár-
iskelti,deahogymegláttaPistarémültarcát,rögtönkiröppent
azálomaszeméből.

–Mostérkezettaküldöncaparanccsal.Azonnalakaszár-
nyába!–dadogtaPista,sápadtanazizgalomtól.–MegöltékFe-
rencFerdinándőfelségét!ÉsZsófiahercegnőt–tettehozzá.

Borbíró,minthavillámütésértevolna,megdermedtahírre,
deakövetkezőpillanatbankipattantazágyból.Hárompercre
rámárakaszárnyábatartott.

Akövetkezőnapokatminthalázálombanéltevolnaát.
Hajnaltólkésőestignemvoltegyszabadpercesem.Soká-

ig,mígatragédiadöbbeneteenyhültaszívében,csakamun-
kájáraösszpontosított.Naprólnapraújabbutasítások,paran-
csokérkeztek,sezeketújabb,majdmégújabbcsoportosítások,
átrendezésekkövették.

Mikorjúliusvégénkirobbantaháború,azösszesharmad-
évesnövendéketelőléptettékhadnaggyá,smármintfiataltisz-
tekvonulhattakbeújállomáshelyükre.

***

Borbírószázadosahadüzenetutánháromhéttela44.kapos-
várigyalogezredbekerült,skadétjaihelyettaSzávapartjánpa-
rancsoltaszázadának.Apokoliharcokbanmártöbbkatoná-
jaelesettaSzabácsalattépítetthadihídvédelmében.

Egyikhajdanikadétja,Gaálhadnagyishozzákerült.Gaálmár
azelsőnapokbansajátmagától,tereptaniismereteknélkülis
megtanulta,hogyhasziklamögévetimagát,azjólvédiafelé-
jezáporozólövedékektől.Bálintkicsitsajnáltaafiatalembert,
merthiábaletthadnagy,anagypapájaél,sőtnagyonnagyaz
esélye,hogyazöreghamarosanmeggyászolhatjahősihalottuno-
káját.

HanagynéhaeszébejutottElza,aszázadoselmosolyodott.
Atűzkeresztségnapjátólőrzöttamundérjazsebébenegyne-
kicímzettkuvertát.Hogymegváljonatisztimundértól,azeszé-
besejutott.Hafeleségekedvéértmégiskértevolnaanyugdí-
jazását,azaháborúbanfélig-meddigmárhazaárulásnakszá-
mítottvolna.Meggyávaságnak.Mértpontahadüzenetnap-
jánjutotteszébeazelbocsátásátkérni?

MásnaphajnalbanújrahevestámadásindultSzabácsellen,
háromhelyenvégzetestalálatérteahadihidatis,azaveszély
fenyegetett,hogyutánpótlásnélkülmaradnak.Deegypon-
ton,dacáraahevestűznek,átjutottakafolyónazutánpótlás-
szállítók.Gaálhadnagyazembereiveléppenazérkezettlő-
szertrakattaátazüresenvárakozószekerekre,mikorBorbí-
rószázadosishozottpárkatonátsegítségül,hogymielőbbel-
hagyjákatűzalatttartottterepet.Aztánmárvillámgyorsan
mentminden,párpercmúlvavihettékisarakománytatü-
zérekhez.

Mikorazutolsószekériselrobogott,Gaálelővettegypakli
Darlingot,ésmosolyogvakínáltaaszázadosnak.Borbíróép-
penacigarettáértnyúlt,mikorahaláloslövésérte.

–Szanitéc!–ordítottaahadnagy,segyföldhalommögéhúz-
taparancsnokát.

Mikorkigomboltaavéreszubbonyt,Borbírómégmagánál
volt,deködösülőtekintetemárjelezte,hogylelkeröppennikí-
ván.Szájátféligkinyitotta,mintakimégmondaniakarvalamit.
Gaállehajolt,scsakannyitértettahalkulószavakból,hogya
zubbonyábólaleveletahadnagyküldjeelafeleségének.Ahad-
nagynaktorkánakadtaszó,ezértcsakhevesenbólogatott.Hir-
telennemértette,miértlágyulutolsómosolyraBorbíróarca.

Perszeőnemtudta,mivanalevélben.Pedigcsakegyrövid
mondatvolt:„Ezaharmadikmegoldás.”

KISSLAKI LÁSZLó

Aharmadikmegoldás
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Egyfájdalmasfestményésegyvérzőarcúképvil-
lanbelémmost,hogyazelsővilágháborúraem-
lékezem. Ady Endre utolsó fényképét idete-
szemmagamelé,eléglenneennyiis.Minden-
nélbeszédesebbezanémakiáltás!Aköltősze-
mekétvirrasztómécses,kalapjánhervadóvirág.
Ahalottakélén címűverseskötetpoétájaő,em-
berazembertelenségben.

„Egészvilágszőttjekibomlott,/Sénegynyo-
morékfonálhurkán/Mégmindigcsakbénán
zsibongok?/Mittörődjünkelmultakvoltján?/
TerítveaFöld,laknitessék:/Éljünkdögigenagy
tivornyán”–írtatehetetlendühében.Deugyanő
volt,akikétévvelkorábbankérlelőszavakatve-
tettpapírra:„Sakikmégvagytok,őrzőn,árván,
/Őrzők:vigyázzatokastrázsán.”

Leteszemaképet,ésegykopottfestménytné-
zek.MednyánszkyLászló Szerbiábankészítette
1914-ben.Nemelőzménynélküliezamunkája,
hiszenaszázadfordulónérdeklődéseakülváro-
sokelesettjei,anyomorúságreménytelenszegé-
nyeifeléfordult.Nagyszámúháborúsképéna
megrázótragikumfestője.Minthaditudósítókét
hóban fagyoskodó, fáradt katonát örökített
meg.Tépettköpenyazegyiken,szürkekabáta
másikon.Homlokabekötve,vékonycipőalábán,
beszélninincsmárereje,csakaszemeiparázs-
lanak,csorogsoványarcánareménytelenség.A
mellettefekvő,lehet,márnemisél.Megfagyott!
Mögöttükszélverte,nagyhómező.

Apasztellekmellettmégnaplóírásraisfutot-
taidejéből.1914.július26-ánírta:„Tegnapótahá-
borúsvilágvan,kitudja,meddigfogtartani.Min-
denüttzavar,erőszak,sötétség.”1916.február10.:
„Mostjönatél.Eleintemindenszürkevolt,most

minden jégfehér.” 1917. október: „Nagyon is
éreztem,hogyegészségemmegromlott.Több
gránátazajtómközelébenrobbant,apokolizaj-
tólnemtudtamaludni…”

***

1914.június28-ánFerencFerdinánd trónörököst
ésfeleségétmeggyilkoltaGavriloPrincip, akinek
éppenmostkészülnekszobrotállítani.Ahírmeg-
osztottaEurópát,megosztottaazembereketMa-
gyarországon.Sokanmondták:ameggyilkoltak

árvánmaradtgyerekeitsajnáljuk;másokmeg-
könnyebbüléstéreztek,hogyatrónörökösnincs,
hiszenfelakartarúgniazalkotmányt…AdyEnd-
reBonczaBertának írtlevelébenbevallja:aVá-
radonhallottszörnyűhírmegríkatta.Éselmond-
hatjuk,azelkövetkező lángoló, tombolóévek
szétszaggattákaköltőt.Válláhoznőttszörnyűke-
resztkénthordoztaapusztítóvilágégést!

Egyhónappalkésőbb,július28-ánaMonar-
chiahadatüzentSzerbiának.Rövididőutánaz
Osztrák–MagyarMonarchiamelletthadviselő

féllettNémetország,Oroszország,Franciaország,
Belgium,Anglia.OlaszországésRomániabeje-
lentettesemlegességét.

Mindkétoldalongyorsésbiztosgyőzelmetre-
méltek.SzintepestiskéntvonultvégigEurópán
alelkesedés.Aháborúüdvözlése.Alegbékésebb
emberekismegrészegültekavértől,aházakat,
falvakatfelégetőtüzektől.

Aháborúbanamagyarírók,művészekkö-
zül,mintönkéntesek,sokanmegfordultak.Ba-
lázsBéla,GyóniGéza,KarinthyFrigyes,Mol-
nár Ferenc, Móricz Zsigmond, Sík Sándor,
SzépErnő,TersánszkyJózsiJenő,VésziMargit…
NagyIstván,MednyánszkyLászló,VaszaryJá-
nos…LajthaLászló…

1916.augusztusvégérevilágossávált,nem
leszgyorsbefejezéseazértelmetlenháborúnak.
Afrontrólnagykerülőkkelérkezőlevelek,aha-
lottak,asokatszenvedettsebesültekszámaegy-
renőtt.Afrissenfeltaláltpergőtűzszéleshul-
lamezővéváltoztattaDoberdótésaz Isonzó
partját.Minthavalamititkoskönyvbenleírták
volna:addignemleszvége,amígtizenkétmil-
lióranemnőahalottakszáma!

Ittmegállokazemlékezésben.Mennyimin-
denkimaradt,aligérintettemvalamit!

Akiteljesedőtechnikaésaszemélyitúlerő1918
augusztusáraeldöntötteaháborút.Azosztrák–
magyarhadseregszintemindenfrontonsúlyos
vesztésreállt.

Elvégeztetett.Anagytivornya–kisidőre–vé-
getért.Fellélegezhettünk,hogyújabbborzalmak-
naksvégülTrianonszétszaggatófájdalmánakad-
junkhelyetaszívünkben.

g FenyvesiFélixLajos

„Zavar,erőszak,sötétség”

FerencFerdinándjár
ahadakélén

SzentLászlóótaaludtalegenda,
Éscsodásfénnyelimeújratámadt:
Szentdördülésselajtajakipattant
Azartstetteniszomorukriptának.

Szentdördülésselajtajakipattant
Slovárapattantalegendásherceg.
FerencFerdinándjárahadakélén,
Sorgyilkos-országrettegésselreszket.

Amisiralmatránkküldenikészült
Orgyilkos-országirtócselszövénye:
Véresnyomornak,könnyesszenvedésnek
Mostantólfogvamindörökrevége.

Mostantólfogvamindörökrevége.
Ijesztőrémnek,csüggedthalálvágynak.
Virágos,ékesszenteltfegyverekmost
Utataboldog,szebbjövőbevágnak.

Anyanesirjon,szeretővigadjon
Éscsókkaláldjahűvitézekardját.
Amimostkészül:anyakeblencsüngő
Gyermekekismintférfiakakarják.

Amimostkészül,szentleszámoláslesz
Snyugalom,áldás,békeaJövőnek.
Virágosékesfegyverünknyomában
NagyBékeországvasfalainőnek.

SzentLászlóótaaludtalegenda
Smostegészvilágujraámulfényén.
Szentdördülésselmikordörgazágyu,
FerencFerdinándjárahadakélén…
(Szabadka,július30.)

b GyóniGéza (1884–1917)kevesetidézett,atantervekbensokszormellőzöttnagyevangélikusköltő,
akimegjártaazelsővilágháborúvérgőzöscsatatereit,sírta–mígtehette–lázaskölteményeit.Két
versétközöljük,köztükidőbenakülönbségcsupánháromhónap.Mégisúgytűnik,minthanemugyan-
azaköltőírtavolnaakétverset–világokválasztjákelegymástólasorokmögöttiéletérzést,han-
gulatot.Azegyikmégjúliusvégén,aSzerbiánakküldötthadüzenetidejéníródott:felháborodás,
harcikedv,bosszúvágyjellemzi–nyáronmégmindenkivillámháborúsleszámolásbanhitt.Ami
aztánkevéssémagyarázható,azamagyarbarátnakalighanevezhetőFerencFerdinánd beemelé-
seamagyarlegendáriumba.Aztánlehullottakalevelek…,hullottakacsatatérenarokonok,ba-
rátok,skésőbbmagaaköltőishadifogságban,Krasznojarszkbanvégezte–krisztusikorban,éppen
harmincharmadikszületésnapján,1917.június25-én

Elsővilágháború–versekbenésképekben
Itéletnapjai

Szivárvány-hidjánlassanlépkedett,–
Sárbanésvérbendideregtemén;
Alőporfüstfojtottamellemet
Ésláttamőt,aSeregekUrát,
MintegykorMózesaHórebhegyén.

Sárbólésvérből,ahovávetett,
Hogymegláthassamborzasztószinét,
Hozzáemeltemcsüggedtlelkemet
Ésláttamőt:sugárzókezeit
Avérnekföldjénhogyterjesztiszét.

Sszólottamhozzá:„Tefélelmetes,
Kinekperceihosszúszázadok,
Tekintsenépre,atenépedez,
Melynemakart:csakélni,élni,élni
Ésboldogandicsérniszentnapod.”

Hullottazólom,mintajégeső;
Ágyúkbömböltek,mintveszettbikák,
Haláltsikoltotttengerpuskacső
Sszivárvány-hidjánamerrehaladt,
Gránátokfujtákafüst-glóriát.

Sszólottamhozzá:„Tetudod,Uram,
Ezatenéped,ésbékétakart.
Degyilkosfajtasmindenfajtalan
Sötétharaggalfenterávasát,
Míghüvelyébőlkirepültakard.”

Azágyúdörgött,ésavérömölt.
Komoroktóberküldtemárködét.
Sacélcsillagokcsóváielőtt
Mintlángotfogottgyászdrapéria
Hasadozottavégtelensötét.

Sharmadszorszóltam:„Tetudod,Uram,
HogyÉszakésDélránkfenekedett.
Mostösszecsapottalávafolyam–
Seregekura,igazságosUr,
Avégeknapjántégyitéletet!”

…Sjöttazitélet:szörnyüésigaz,
Aföldepéjétittokádtael.
Vonitvatörtránkazoroszcsikasz
Éssebétnyalvamesszireinalt.
Százároktellettbüzhödtvérivel.

Smireanapkeltahegyekmögül,
Azőszisármindhültvérrelkevert.
Vércsékésvarjakrutseregegyült
Skétnapijáróntemetetlenül
Avilágrablókholttestehevert.
(Zuravica,október)
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A sza bad mun ka vál la lás 
vad haj tá sai
Arendezvénykiemelttémájavolt,hogymiként
lehetáthidalniaszabadmunkavállalásbólere-
dőproblémákat.Immárazunióbármelyorszá-
gában kereshetnek és találhatnakmunkát a
munkanélküliekvagyajobbkeresetetremélő
fiatalok,demegkellküzdeniükamagánnyal,
kirekesztettséggel.AtémánakMunkavállalá-
siszabadságEurópában–ennekkövetkezmé-
nyeimintdiakóniaifeladat címmelkülönvi-
tapaneltszenteltekarendezők.
BudaAnnamária, egyházunkországosiro-

dájadiakóniaiosztályánakvezetőjearrólbeszélt,
hogyMagyarországebbőlaszempontbólalap-
jábantranzitország.Hozzáfűzte,hogyakülföl-
dönmunkátvállalóknaknincskellőmunkajo-
givédelmük,sokszoramunkaközvetítőügy-
nökségektőlsemkapnaksegítséget.Azotthon
maradtcsaládtagoksokatszenvednek,maguk-
ravagyanagyszülőkremaradnakagyermekek,
ami komoly diakóniai feladat elé állítja az
egyházakat.Amegoldásalelkigondozásban,a
befogadógyülekezetekmunkájábanrejlik.

Akülföldimunkavállalásperszeinkábbál-
dás,hiszennincsrosszabbamunkavilágából
valóteljeskirekesztettségnél,amelyegyenesút
ahajléktalansághoz.Wrocławsemmentesa
hajléktalanokproblémáitól,ennektanúilehet-
tünk,amikorafőtéren,aRynekenvasárnapreg-
gelegypadonalvóhajléktalantláttunk.Nem
bántottasenkisem,megszokottjelenségLen-
gyelországbanis.

Nyel vi kor lá tok nél kül
Wrocław ban és a świd ni cai
fa temp lom ban
Anemzetközikonferenciákvisszatérőprob-
lémájaatolmácsolás,anyelvikorlátokáthi-
dalása.Amagyarrésztvevőkneksoksegítsé-
getjelentettekazönkénteséshivatásosfor-
dítók.Voltakfülhallgatók,voltszinkrontolmá-
csolásis,igaz,nemmindenütt.Találkoztunk
egymagyarlánnyal,akiszorgosantanulmá-
nyoztaalengyelbetűket,akiejtést,talánajö-
vőegyiktolmácsalesz.Wrocławbanalegna-
gyobbmunkátCselovszkynédr.TarrKlára, az
ökumenikuséskülügyiosztályvezetőjevál-
laltamagára:többelőadásonfordított,sőtmo-
deráltaisavitátaReformációésszabadság cí-
műrendezvényen.

Avasárnapiistentiszteletekettöbbwrocławi
éskörnyékbelitemplombantartották.Świdni-
cában Gáncs Péter prédikált. Igehirdetése
szövegétnémetülismegtalálhattákahívek,s
nemvoltnyelviproblémaFabinyTamás bib-
liamagyarázataidejénsem.Mindkétalkalom
telt házas volt. Fabiny püspök tréfásan je-
gyeztemeg,hogykisorsolnakszékeket,majd
kérte,hogyafiatalokadjákátahelyüket.Ők
aztánaföldrekuporodvahallgattákatékozló
fiúrólszólóelemzést.

Wrocławi z    
b Aközép-európaikeresztyéntalálkozórólrészletestudósítástközöltünklegutóbbiszámunkban,deajúliuselsőhétvégé-
jénmegtartottrendezvényolyangazdagvoltprogramokbanéseseményekben,hogyegyteljeslapszámiskevéslenneah-
hoz,hogymindenrőlhírtadjunk.Wrocławmegtekintéseistöbbidőtigényeltvolna,mintháromnap,annyilátnivalótkí-
nálaváros.Arraszámítottunk,hogyazötvenesévekbenfelépültvárosrészekettalálunkcsupán,dekellemesencsalód-
tunk.Análunkkorábbanhonosműemlékvédelemszabálya–hogycsakeredetiépületrészeketkonzerválnak–Lengyel-
országbanmárévtizedekkelezelőttsemvoltmegszokott.Ellenkezőleg:avilágháborúbanleromboltóvárosinegyedeket
teljeseneredetiformájukbanépítettékújjá,ígyWrocławbanisaz1945előttivárosképtárulelénkaRyneken,apiactéren.
Régipompájátmutatjaaváros,amelyaháborúbanminterődváros,BreslauFestungdőltromba.Panorámaanyagunkban
ezúttalpótolnipróbáljukaterjedelmikorlátokmiattkimaradttémákat,detudjuk,hogybeszámolónkmostsemlehettel-
jes.GáncsPéter elnök-püspökazEvangélikus.hu portálnakadottinterjújábanjoggaljegyeztemeg:Wrocławbanabőség
zavarávalküzdöttekarésztvevők.Valójábanegyteljeshétrevalóprogramotzsúfoltakháromnapbaaszervezők,sebbe
aháromnapbabelekellettférnieakétszerhatszázötvenkilométeresutazásnakis.A„SzabadonKrisztusban”mottóval
rendezetttalálkozóegyfajtazarándoklat:indulunkvalahová,keressükmagunkat,társainkat.Aszabadság–mintGáncs
Péteratalálkozótköszöntősoraibanrámutatott–lehetönző,öncélúésközösségrombolóis,hacsakannyitlátunk,hogy
mindentőlésmindenkitőlszabadokvagyunk.Fontosaztisfelismernünk,hogyaKrisztusbankapottszabadságmiresza-
badítfel:amásikemberelfogadására,befogadására,szeretetéreésszolgálatára–szögezteleapüspök.
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 a rán dok lat
Aświdnicaifatemplombanmegtartottzáró

istentiszteletensemvoltszabadülőhely,per-
szeezmártöbbszázhívőtjelentett.Nagy,ke-
reszthajóstemplomrólvanszó,amelynekdí-
szeskarzatáranemlehetettfelmenni,valószí-
nűlegmárveszélyeseka17.századiépületfa-
gerendái.

Avesztfáliaibékevallásibékéthirdetett,de
Sziléziábanekkorcsakfatemplomotengedtek
építeni.Aztiscsakúgy,hogyazépületnele-
gyenhivalkodó,nelegyentornya,snelegyen
magasabbakatolikustemplomoknál.Amódos
patríciusoknemhagytákmagukat:amitkívül
nemengedtek,belülsokszorosanmegvalósí-
tották.Hihetetlenülgazdagbarokkfaragások
díszítikatemplombelsőt.Azakkorisvédural-
kodó,Krisztina királynőbőkezűadománnyal
segítetteazépítkezést.Nemrégellátogatotta
márUNESCO-örökségdíjasépületbeajelen-
legisvéduralkodó,XVI.KárolyGusztáv is.

Bib lia busz, ke re kes szék,
ka to nai dzsip
Atalálkozófiatalosvolt,azelőadókonkívülcsak
elvétvelehetettöltönyösrésztvevőketlátni.Vol-
takhölgyekhagyományosésszínpompásszi-
léziaiviseletben,voltidőshívő,botjaazapos-
toliidőkreemlékeztetett,voltrengetegrövid-
nadrágosfiatal,svoltakkisgyermekkelérkező
szülők,nagyszülők.

Gondoltakalegfiatalabbakrais:lehetettóri-
ásifakockákkaljátszani,képeketrajzolni,tán-
cokattanulni.Sokanelidőztekastandoknál,ahol
némiadományértcserébeharapnivalótésita-
lokatislehetettkapni.Amagyarküldöttségkét
standotisberendezett.Bemutatkozottalengyel
hadsereg:láthattunklengyeltáborioltárt,akí-
váncsiakbeülhettekegykatonaidzsipbeis.Ki
lehetettpróbálnikerekesszékeketis,amigya-
korlatibevezetésvoltabbaavilágba,amelyben
afogyatékkalélőknekkellhelytállniuk.

Abibliabuszmozgóinformációsközpont-
kéntareformációvilágábaröpítetteazérdek-
lődőket.Abuszelőttmeglehetetttanulniaké-
zi nyomtatást egy wittenbergi nyomdagép
másolatán.Mindenkiválaszthatottaszövegek
között,jómagamisnyomtattam.

Atalálkozónemcsakelőadásokatésszerve-
zettvitákatjelentett:aparkbanigazidzsembo-
rihangulatvolt.Mindensarkonzenéltek,sokan
napoztakvagyszundikáltakafűben.

A ta nu ló pénz
Wrocław persze néha kemény diónak bizo-
nyult.Azérkezéskortérképszerintmentünk,
srögtönfennakadtunkaCentenáriumiCsar-
nokhozvezetőZwierzynieckihídon,amelyet
éppenátépítettek.Körbekellettmenni,sagyö-
nyörűparkbansemvoltkönnyűautózni.Más-
napmárgyalogmentünkátahídjárdáján,az-
tánrájöttünk,hogyegymásikhídonközleke-
dővillamossalsokkalkönnyebbazélet.

Atalálkozónnyakbaakaszthatóbelépőcédu-
látkaptunk,amelyszabadjegyvoltabuszok-
ra, villamosokra. Étkezésre feljogosító kar-
szalagotisadtak,volt,akifeltetteacsuklójá-
ra.Rosszuljárt,mertvagynemlehetettleven-
ni,vagyleesettmagától.Sokanzsebretették,
saszállásonfelejtették.Miszerencsésekvol-
tunk,észrevettük,amikora földrepottyant.

Wrocławfelémindensimánment:sztrádán
ésautóútonmehettünk,aminagykönnyebb-
ségvoltaszlovákutakhozképest.Visszafelé
okosakakartunklenni:csaksztrádalegyen,időt
takaríthatunkmeg.Többszörtévedtünkelaszi-
léziaikisvárosokban,ottsemszívesenlátjáka
tranzitautósokat,szintetitkolják,holvanfelhaj-
tóasztrádára.HazafelémárSzlovákiábanista-
pasztalhattuk, hogy nemcsak vadregényes,
ámdekátyúsútjaikvannak,hanemnagyonkor-
szerűsztrádáikis.AmiidőtLengyelországban
elvesztegettünkafelhajtókatkeresve,visszakap-
tukaZsolna–Pozsonyautósztrádán.

g B.WalkóGyörgy
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–HosszúutattettmegÚj-Zélandtól
Magyarországig.Miértlátogatottel
hazánkba,mivoltazokaennek?

–Szerettemvolnaannyiember-
nek, amennyinek csak lehetséges,
elmesélniJaneHainingmagávalra-
gadótörténetét.Őamásodikvilág-
háború előtt és alatt Budapesten
skótmisszionáriuskénttevékenyke-
dett.Hatalmas,megrázóerejűatör-
ténete. Életét amegváltás és Isten
szeretetehatároztameg.
–ÖnJaneegyikrokona.Hogyanis?
–Távolirokona–távoliunokahú-

ga–vagyok.
–Újságírókéntkönyvetisírtróla.

Mikénttaláltehhezanyagot?Holku-
tatottéshogyan?

–Akutatásomigenregényesvolt.
Amikortudomástszereztemarról,
amitJanetett,aznagyonmegérintet-
teaszívemetésalelkemet.Feladtam
azállásomat,kiadtamaházamat–te-
hát nem volt sem munkám, sem
otthonomtöbbé–,éselutaztamEu-
rópába,hogyfelkeressemJaneHai-
ning életének főbb állomásait. És
bárhovámentem,mindenütttalál-
tamvalakit,akibetudottnekemszá-
molniolyandologról,amelybeka-
paszkodhattamakésőbbiek során.

Érdekesvolt,hogyeddigmégsen-
kisemírtróla,nemjelentmegkönyv
azéletéről.Énvoltamazelső,akiez-
zelpróbálkozott.Kikelletttalálnom,
hogyantudokahozzámeljutottinfor-
mációkból – az apró kirakósdara-
bokból–teljesképetösszerakniróla.
–Ésmittaláltazéletéről?Mitcsi-

náltőitt,Budapesten?
–Nos,akutatásaimsoránrákel-

lettjönnöm,hogyJanemagávalra-
gadóhölgyvolt,erős,vad,mélyhi-

tű.Haeldöntöttvalamit,aztbiztos,
hogy mindenáron megvalósította.
Amikor a többi misszionárius el-
hagytaBudapestet,mertveszélyes-
séváltszámukraahelyzet,őelhárí-
tottamagától, hogy velük tartson.
Hogymiért?Mertittmegtaláltaéle-
te munkáját. Úgy tervezte, hogy
egészéletébenittfogmaradni.
– Mit tudhatunk Jane Haining

életéről?
–JócsaládbannőttfelSkóciában.

Templomba járóemberekvoltaka
családtagjai.Debizonyosfokigke-
ményéletevolt.Ötévesenelvesztet-
teazédesanyját.Janekishúgánaka
szülésébehaltbele…akishúgapedig
hathónappalkésőbbhunytel.Édes-

apjaismeghalt,amikorJanehúszéves
volt.Egyszóvaltudta,milyenárvának
lenni.

AmikorBudapestreérkezett,meg-
ismerteazsidóemberekhelyzetét,
azt,ahogyanvelükbántak.Mélyen
megérintetteazis,hogyittsokgyer-
mekmaradtárván.Kicsitúgyérez-
te,azéletükpárhuzamosvonásokat
mutat az övével. Így aztán a szíve
megnyílt az elveszett árvák iránt,
ésaszívét-életétennekamunkának
áldozta.Mindenreggelnégytőlegé-
szenéjféligdolgozott–hetihétna-
ponát…Nemvoltpihenőnapja.Na-
gyon elkötelezett és kitartó volt.
Tudta,hogyazértvanitt,mertIsten
elhívtaőterreaszolgálatra.
– De tragikus véget ért, hiszen

Auschwitzban meggyilkolták. Ön
hogy írta leezeketa történéseketa
könyvben?

–Egyképzeletbelinaplótírtam,
mertaztszerettemvolna,hogyazol-
vasóknagyonközelkerüljenekJane-

hez.Deelkellmondjam,hogyren-
getegújdolgottaláltamrólaacsa-
ládi elbeszéléseinken kívül, így a
végén már át tudtam érezni azt,
amit egyes helyzetekben tett vagy
gondolt.Nagyon zárkózott ember
volt,egyetlensortsemírtleasaját
gondolataiból, sőt még leveleket
semírtabarátainakvagyrokonai-
nak,deéneztmegpróbáltampótol-
ni.Ehhezatényeketisfelhasználtam,
ésbeleszőttemakönyvbeaztaszen-
vedélyességetis,ahogyanőadolgok-
hozhozzáállt.
–Holésmikorjelentmegakötet?
–AzEgyesültÁllamokban2012-

ben.Mostpedigazonvagyok,hogy
itt,Magyarországonismegjelenhes-
sen,aLibriésaHelikonKiadógon-
dozásában.Hamindenigaz,akkor
idénoktóberbenleszabemutatója.
Afordításmárkészenvan,azutó-
munkaésatördelésfolyikjelenleg.
– Mi tanulhatunk mi ma Jane

Hainingéletéből?
–Aztgondolom,hogybármitis

mondunkazéletéről,azpéldázatlesz.
Ahalálamaisnagyjelentőséggelbír.
A halála is egyfajta példázat szá-
munkra.Azérthaltmeg,mertazsi-
dógyerekeketmegakartamenteni.
Elmehetettvolna,hiszenanagykö-
vetségfelajánlottaneki,hogykime-
nekítiőtMagyarországról.Denem
ezt választotta.Úgy döntött, hogy
marad.Auschwitzbanhaltmeg.A
Gestapo kémkedéssel gyanúsította
meg.Deővégigkitartottagyerekei
mellett.

Ezszámomraolyanpélda,amely
hasonlatos Jézus kereszthalálához:
Janeazsidóemberekért,azőmeg-
mentésükért,Jézuspedigértünkhalt
megakereszten,hogymegmenekít-
senbennünket.Janehatalmasszere-
tetrőltetttanúbizonyságotahalálá-
val.Ezértatörténetébennagyerővan.
–Öniskeresztény.Milyenfeleke-

zetheztartozik?
–Mamáraztmondom,hogynem

tartozomakereszténységegyiknagy
felekezetivonulatáhozsem.ABiblia
tanításában hiszek, a szerint élek.
Aztgondolom,hogyakereszténység
mindenágajó.Szívvelkellszemlél-
niadolgokat,nempedigerőszakkal.
Protestáns templomban keresztel-
tek,presbiteriánusgyülekezetbejár-

tam,ezaskótmisszióiegyházzalis
kapcsolatbanáll,amelybenJaneiste-
vékenykedett.Denemmaradtama
presbiteriánus egyházban, hanem
odamegyek,ahováIstenküld.
–HogyanélakereszténységÚj-Zé-

landon?
–Érdekeskérdés.Két válaszom

van.Arövid,hogyanépességötszá-
zalékakeresztényhívő.Ahosszabb,
hogyezazt jelenti,hogyatöbbiek
nem tartoznak egyházi közösség-
hez.Új-Zélandonnemnagyonhisz-
nekazemberek,sokanpogányok.De
eznemokarra,hogynelegyenekott
egyházak,ésneterjesszékakeresz-
tényhitet.Tulajdonképpazegyházaz
egésznépességhezképestviszonylag
kicsi,deaztmondom,hogyennekel-
lenéreerős.
–Tehátsokfélemisszióitevékeny-

ségetvégeznek…Dehogyanmisszio-
nálnak?

–Érdekesez,mertminthaazúj-
zélandiaknakkülönlegeserejüklen-
ne,misszionáriusokszerteavilágból
érkeznekoda.Nem tudom,miért.
Talán azt is mondhatnánk, hogy
könnyűodaelmenni,hiszenÚj-Zé-
landmesszevan,avilágmásikvégén.
Mireodajutazember,aztgondolhat-
ja,hogyazottélőkmégsosemhal-
lottakazokróladolgokról,amelyeket
avilágtúlsóvégénmondanak.
–De mi most Budapesten va-

gyunk.Milyenbenyomásokatszerzett
közöttünk?

–Nagyonszeretekittlenni.Aho-
gyanJaneisszeretteeztavárost.Ő
komolyangondolta,hogynemmegy
innenvisszaSkóciába.Deaztgondo-
lom,nemcsakazsidóemberekmi-
att,hanemakultúra,amagyarem-
berektermészetességemiattis.Mély
emocionális kapcsolatok fűzték őt
ide.Énisigenszeretetreméltóembe-
rekkeltalálkoztamitt,jóbarátaimlet-
tekalátogatásaimsorán.Magyaror-
szágazénlelkemetismegérintette.
–Sokkapcsolataalakultkiitta

SkótMisszióval.Kiketismerközülük?
–Természetesenalelkésztjólis-

merem.Érdekes,hogyaSaintCo-
lumbus-templombajártannakide-
jénHaingingis,mertottazistentisz-
teletekangolulfolynak.

Utolsó előtti ittjártamkor, még
2010-ben,miutánmegírtamaköny-

vemet,felhívottalelkész,ésigenlel-
kesvolt.Elmesélte,hogybetekintet-
tekatemplomiszéfbe,ésszámosmá-
sodikvilágháborúsiratottaláltak.De
emellett–amikülönösenisérdekes
–megtaláltákJaneHainingBibliáját.
Hatvanötévenátebbenaszéfbenla-
pult.Senkisemtudottróla,hogyott
van. Természetesen idejöttem, és
készítettem róla fényképeket. Be-
tettemakönyvbeillusztrációnak.

–ÉsaBibliátazótaisaszéfbenőr-
zik?

–Kikellderítenem,mitcsináltak
vele.Elképzelhetőnektartom,hogy
visszatették.
–Vagykiállították?
–Nemtudom, lehetséges,hogy

odaadták a Jad Vasem Intézetnek
vagyaSkótMúzeumnak.Aztgondo-
lomazonban,hogyezolyanérték,
amelyetazemberekneklátniukkel-
lene.Janeisnagybecsbentartottaa
Szentírást.Azőkincsevolt.Szeret-
tevolnamagávalvinnialetartózta-
tásbais,deaGestapoembereikitép-
tékakezéből.Csoda,hogyvalaho-
gyanmégismegmaradhatott;soká-
igazthitték,hogyeltűnt.Deszeren-
csére a Columbus-templom széfje
megőrizte.
g Horváth-BollaZsuzsanna

Azinterjúvideováltozatamegtekint-
hető:http://youtu.be/81YA_QPn808
Riporter: Horváth-Bolla Zsuzsan-
na,videó:GyőriAndrásTimótheus.

„JaneHainingazérthaltmeg,mertazsidógyerekeket
megakartamenteni!”
InterjúLynleySmithszelaskótmisszionáriuséletéről

b Azúj-zélandiLynleySmith újságíróévekenátkutatotttávolirokona,JaneHaining utánMagyarországon.
AzáltalamegtalálttörténeteketösszefűzvekönyvetírtJaneéletéről,akiabudapestiSkótMisszióbanzsidó
származásúgyermekeketbújtatott,majdAuschwitzbavalódeportálásautángázkamrábangyilkoltákmeg.
Amisszionáriusnőt1997-benaJadVasemIntézetaVilágIgazacímmeltüntetteki.LynleyvelJaneHaining
életpéldájárólbeszélgettünk.Azújságírórólaszólókönyveősszelfogmegjelennimagyarul.
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„Kegyelembőlvanüdvösségetekahitál-
tal,éseznemtőletekvan:Istenaján-
déka.” (Ef2,8)

Szentháromságünnepeutánaz5.hé-
tenazÚtmutató reggelishetiigéi-
benIstentanúságtételrehívjaéskül-
digyermekeit,mert„Istenaztakarja,hogymindenemberüdvözüljön,ésaz
igazságismeretéreeljusson”(1Tim2,4;LK);s„mertnapéspajzsazÚristen,
kegyelmetésdicsőségetádazÚr”(GyLK726,12).Ehetiigénkapálimeg-
igazulástanrövidösszefoglalása(lásdRóm3,28),sennekalapjánlehetüdv-
bizonyosságunk.Dr.Luther szerint:„Azéppenahitlegnemesebbéslegdrá-
gábbvonása,hogyszemétbehunyva,egyszerűenésboldoganmindentaz
Istenrebíz.EzértazIstenszereteténekstiszteleténeklegmagasabbfokais
az,hogyőtmindennekellenéreisjónak,igaznaktartjuk,sdicsőítjük.”Pé-
terazÚrszavárakivetetteahálókat.„Amikoreztmegtették,olyansokha-
latkerítettekbe,hogyszakadoztakahálóik…JézusakkorígyszóltSimonhoz:
Nefélj,ezentúlemberhalászleszel!” (Lk5,6.10)Ahitelesbizonyságtételmin-
digamegfeszítettKrisztusrólszólóbeszéd;mert:„…tetszettIstennek,hogy
azigehirdetésbolondságaáltalüdvözítseahívőket.” Jézus„azIstenerejeés
azIstenbölcsessége”(1Kor1,21.24)maismindenembernekegyaránt.Ben-
neeljöttazüdvösségevilágba(lásdJn3,16).PéterhalfogásautánJézus,mi-
után„Istenhezimádkozvavirrasztottaátazéjszakát…,odahívtatanítványa-
it,éskiválasztottközülüktizenkettőt,akiketapostoloknakisnevezett…” (Lk
6,12–13)Akiküldöttekszem-ésfültanúivoltakJézustanításainakésgyó-
gyításainak.BételbenJákóbtanújavoltazÚrújbólimegjelenésének,sezt
mondtanekiamindenhatóIsten:„…nemneveznektöbbéJákóbnak,hanem
Izráelleszaneved.(…)Nekedadomaztaföldet,amelyetÁbrahámnakésIzsák-
nakadtam…” (1Móz35,10.12)EzékielnekeztmondtaJaHVeH:„Emberfia,el-
küldelektégedIzráelfiaihoz,alázadónéphez…Hirdesdnekikazénigéimet,
akárhallgatnakrá,akárnemtörődnekvele;hiszenengedetlennépez!” (Ez
2,3.7)Azapostolokapogányokhoziselküldettek;ésagyűlésúgyhatározott
felőlük–Péterjavaslatára–:nemkellzsidóválenniükamózesitörvények
szerint.„AszíveketismerőIsten…megadtanekikisaSzentlelket…,ésnem
tettsemmikülönbséget…,merthitáltalmegtisztítottaszívüket.…miabban
hiszünk,hogyazÚrJézuskegyelmeáltalüdvözülünk.Éppenúgy,mintők.”
(ApCsel15,8–9.11)HalálaelőttazÚrJézusígyintettePétertésatöbbita-
nítványt:„Simon,Simon,íme,aSátánkikérttiteket,hogymegrostáljon,mint
abúzát,deénkönyörögtemérted,hogyelnefogyatkozzékahited:azért,ha
majdmegtérsz(!),erősítsdatestvéreidet!” (Lk22,31–32)Istenjobbjánéret-
tünkisesedezikJézus.CsupánegyetteszPál–mertUramegragadtaőtke-
gyelmeáltal–:„futokegyenestacélfelé,IstenmennyeielhívásánakKrisztus
Jézusbanadottjutalmáért” (Fil3,14).Nekünkistőlevanigazságunkahitalap-
ján,samennybenvanpolgárjogunk,ahonnanKrisztustvárjuküdvözítőül.
Bátrantanúskodhatunkerről,mert:„Eljötthozzánkazüdvösség,/Melyke-
gyelembőlárad…”(EÉ320,1)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

AkikrendszeresenolvassákaSzent-
írást,azokbiztostudják,hogyEpaf-
rászPálapostolhűségesmunkatár-
savolt.AzapostolaKolosséilevélben
ígyírróla:„KöszönttiteketEpafrász,
aki közületek való, Krisztus Jézus
szolgája,akimindenkorküzdértetek
imádságaiban,hogytökéletesen,tel-
jesbizonyossággal,állhatatosanma-
radjatokmindabban, amiaz Isten
akarata. Mert tanúskodom róla,
hogysokatfáradértetekésazokért,
akikLaodiceábanésHierapoliszban
vannak.” (Kol4,12–13)

SokanátlapozzákPálapostolleve-
leinekazokatabefejezőmondatait,
amelyekbenazéppenaktuálistörté-
nésekrőlszámolbe,illetvenévsze-
rintüdvözliannakaközösségneka
vezetőit,tagjait,amelynekalevelétír-
ta.Kárígytenni,hiszenazapostolile-
veleknekezekarészeinagyonsokat
elárulnakPálapostolvonzószemé-
lyiségéről.Különösenfigyelemremél-
tóaKolosséilevél,amelynekavégén
nyolcszemélyüdvözletéttolmácsol-
ja név szerint, kedves testvérnek,
hűségesmunkatársnaknevezveőket.

A közelmúltbanMartin Luther
King könyvétolvastam,amelybena
montgomeryiautóbuszbojkotttörté-
netétírjale.Amegmozdulásfőszer-
vezőjeővolt,ennekazerőszakmen-
testiltakozásnakasikeretetteőtis-
merttéegészAmerikában.Könyvében
leginkábbazragadottmeg,hogynem
amagaszerepétállítjaelőtérbe,hanem

legalábbszázharcostársátnévszerint
említi,konkrétan leírva,mikor,mit
tettekamozgalomsikeréért.

AKolosséilevél ésMartinLuther
Kingkönyveiskétalapvetővezetői
erényrehívjafelafigyelmet:asze-
rénységreésamunkatársakszemé-
lyesmegbecsülésére.Aszerénység-
re,amelynemsajátítjaki,nemtart-
jasajátérdeménekasikereket,mivel
tudja,hogymindeneredmény,amely
egyvezetőnevéhezfűződik,csapat-
munkagyümölcse.

Nemelegendőazonbancsaktuda-
tábanlenniacsapatmunkafontossá-
gának.Szükségvanamunkatársaink
hűségénekésteljesítményéneksze-
mélyeselismerésére,amelyrőlmi,ve-
zetőkrohantunkbangyakranmegfe-
ledkezünk.Példáularról,hogyegy
munkánfeltüntessükazaztkészítők-
nekanevét,vagyafeladatsikeresbe-
fejeztévelnévszerintismegköszön-
jükmunkatársainkfáradozását.

Természetesenazsemjó,haazel-
ismeréscsakszavakbantörténik,aztán
amunkaszakmaiéspénzügyibabér-
jaitmi,vezetőkaratjukle.Pálapostol
levelearrafigyelmeztet,hogyegysze-
rűeszközökkeliskifejezhetjükmun-
katársaink iránt az elismerésünket.
Példáulúgy,hogymunkájuk,hűségük
dicséretétnevükemlítésévelbeleírjuk
egy levélbe, egy visszaemlékezésbe
vagyakáregyemlékeztetőbe,esetleg
aminiszternek,vezérigazgatónakszó-
lófeljegyzésbe.Azírásbafoglaltdicsé-

retésköszönetaztánsokáigmegma-
rad,ésjóesetbensokakhozeljuthat.

VizsgáljukmegatörténetetEpaf-
rászszemszögébőlis!Ősemmikülö-
nösetnemtett,„csak”állandóanküz-
döttéssokatdolgozottazokért,akik
Kolosséban,LaodiceábanésHierapo-
liszbanélnek.Ésmégis,amígaSzent-
írástolvassák–azazeföldivilágvé-
gezetéig–,addigtudnifogják,hogyélt
egyEpafrásznevűember,akihűsége-
senszolgáltaPálapostoltésrajtake-
resztülazevangéliumhirdetésének
ügyét.

Hány híres uralkodó, hadvezér,
tudósneveésvilágraszólóteljesítmé-
nyeborultmárfeledésbe?Epafrász
hűségeazonbankétezerévótapél-
daképaSzentírástalaposanolvasók
számára.ÉrdemesEpafrászragon-
dolnunk,amikorateljesítménythaj-
szoljuk,amikoraszámokbűvöleté-
ben élünk: egyáltalán nem biztos,
hogyalátványoseredményekkelha-
gyunknyomotmagunkután.

Aszüleimreésjóvezetőimregon-
dolok,akiknekszűkkörbenelhang-
zottőszintemondataiévtizedekóta
visszhangoznakbennem,éskönyve-
imbenisazőbölcsességüketpróbá-
lomtovábbadni.Lehet,hogyasza-
vainkrasememlékeznekmajd,ha-
nemamindennapáldozatosanelvég-
zettaprómunkaleszaz,amiköveten-
dőpéldakéntmélyenbeépülmunka-
társainkértékrendjébe.

g Dr.PulayGyula

Epafrász,ahűségesmunkatárs

EcsedyAladárAmentőbárka című
könyvében (szerzői magánkiadás,
1944)értékesgondolatokatolvastam
akegyelmettaláltemberről.Fontos-
naktartomezekettovábbadni.

Tapasztalhatjuk,hogybánatunkból
gyakranfakadáldás.Gyönyörűlelki
énekekszületneknagylelkiélmények-
bőlvagyéppennagyfájdalomból.Is-
ten fájdalmából viszont két dolog
született:azítéletésakegyelem.

Tapasztalhatjuk,hogyIstenazíté-
let Istene, akit nem csúfolhatunk
meg. Igazságanemengedi, hogy a
bűnuralkodjék.Sokáigtűr,deegyszer
eljönafellebbezhetetlenéskérlelhe-
tetlenítélet.Ezalólnemmentmeg
sematekintély,semanagyság–sem-
misem.Mindenkitelér.Atörténelem
igazolja,hogyhánynagyemberzu-
hantmár leamélységbeúgy,mint
ahogylehullegy-egycsillagazégről.
Istenítéletemárnagynemzeteketis
széttört.

Avilágennekellenéremaisolyan
Isten ítéletével szemben,mintNóé
idejébenvolt.Ahogyakkornemvet-
tekészresemmit,úgymasemhajlan-
dóazembersemmitsemészrevenni.
Akkorsemhittek,masemhisznek
benne.Pedigmaisítéletalattállavi-
lág.Jézusmondta,hogyeljönazutol-
sóítéletideje.Hogymikor,aztnem
tudjuk.Eznemmireánktartozik.

Azutolsóítélettelszembenmais
úgy viselkednek az emberek, mint
Nóékortársai.Nemhisznekbenne.
AmikorJézusatanítványainakszólt
az utolsó ítéletről, a következőket
mondta:„Mertamiképpenazokban
anapokban,azözönvízelőttettek,it-
tak, házasodtak és férjhez mentek
egészenaddiganapig,amelyenNóé
bementabárkába,semmitsemsejtet-
tek,míg el nem jött az özönvíz, és
mindnyájukatelnemsodorta,úgylesz
az Emberfiának eljövetele is.” (Mt
24,38–39)

Milyen rettenetes és szomorú
lenne, ha Isten bánatából mindig
csakítéletszületne.Eztismegtehet-
né.Sőtaztis,hogycsakateremtett
világottartanámegamagagyönyö-

rűségére,sazemberteltörölnéaföld
színéről.EztazonbanIstenszerete-
tenemengedimeg.Nagyáldásszá-
munkra,hogyIstenbánatábólnem-
csakítéletszületik,hanemkegyelem
is.Úgylátta,hogyezavilágértelmet-
lennéválnékalegcsodálatosabbte-
remtmény, az embernélkül.Ezért
könyörültmegazemberen,éskö-
nyörülő szeretetét,megmentő ke-
gyelmétkinyújtottaNóééscsalád-
jafelé,ésfelkínáltaaztnekik,denem
kényszerítetteőketarra,hogymeg-
meneküljenek,csakfelkínáltaake-
gyelmet.Nekikellettelfogadnia,és
őaztelisfogadta.

Istenmaisígycselekszik.Senkire
semkényszerítiazőmegmentőke-
gyelmét,csakfelkínálja.Ugyanakkor
aztvárjael,hogyazemberfogadjael
azáltalafelkínáltmegmentőkegyel-
met:szeretet,hitésengedelmességál-
tal.Hogyan?
Szeretet által. Az egyik eszköz,

amellyelakegyelmetellehetfogadni:
aszeretet.NóészeretteIstent,mert
velejárt.Ezérttalálhatottkegyelmet.
Neki isvoltakkísértései.Ottvolta
föld,amunka,aház,akörnyezet,avi-
lág,abarátok,azördögcsábításaés
minden,amiakadályozhattavolnaab-
ban,hogyIstenneljárjon.Őmégsem
engedettakísértésnek,hanemaláza-
tosanjártazőIstenével,mertszeret-
te.ÉnisszeretemIstent,igyekszem
szüntelenvelejárni,sezszámomra
nagy boldogságot jelent. Ujjongó
szívvelmondhatom:nemvagyokso-
haegyedül,mertvelemvanIsten,az
őközelségeolyigenjónekem!
Hitáltal.Akegyelmethitáltalisel

lehetfogadni.Ezcsodálatosadomá-
nyaIstennek.Többetérmindennél,
aszemünknél,akezünknélsazértel-
münknél.Ahitnekértékeabbanvan,
hogyazokatadolgokatlehetveleel-
fogadniésmegragadni,amelyeketa
kezünk,afülünk,aszemünknemké-
pes.Hinniaztkell,amitnemláthataz
ember,depróbátiskikellállniahi-
tünknek,mertIstenapróbátisbele-
tesziahitünkbe,mintahogyazarany-
bavagyazezüstbebeleütikapróbát.

Ahitpróbanélkülmégnemhit.A
próbákban lesz igazán valósággá.
Hányszortapasztaltammegezténis
súlyosműtétekalkalmával!
Engedelmességáltal. Azengedel-

mességisszükségesahhoz,hogyake-
gyelmetelfogadjuk.Ezahitnektermé-
szeteskövetkezménye.Akihisz,azen-
gedelmeskedik.ÍgytettNóéis.Hitt
annak,amitIstenmondott,ésfiaival
együtt elkészítette a bárkát. Senki
semtudtamegakadályozniazenge-
delmességben.Sokancsúfolták,gúnyt
űztekbelőle,deőmindezekkelnem
törődött,hanemengedelmesencse-
lekedett.Azengedelmességnélküla
hitcsakolyan,mintamozdonygőz
nélkül, a villanylámpaáramnélkül.

Azeddigiekalapjánláthatjuk,hogy
Istenítéletetéskegyelmetkínálne-
künk.Akettőközülnekünkkellvá-
lasztanunk.Haazítéletetválasztjuk,
akkor nem kell tennünk semmit,
megkellmaradnunkolyannak,ami-
lyennekszülettünk,avilágszerintélő,
önző,magunkkal törődő, senkit és
semmit meg nem látó embernek.
Felkellhasználnunkmindenalkalmat
azéletörömeinekélvezésére,mert
csakazamiénk,amitittmagunkévá
tehetünk.

Énviszontaztválasztottam,hogy
ebbőlavilágbólakegyelmesIstenát-
emeljenamásikvilágba.Nemakar-
tamtőbőllevágottkarúemberlenni,
akihezhiábanyújtjaIstenamagake-
gyelmét,nemképeselfogadni,hanem
teljesszeretettel,teljeshittelésteljes
bizalommalragadtammegafelkínált
kegyelmet.Észrevettem,hogyIsten
megakartnekemkegyelmezni,ke-
gyelmetkínált.Énpedignagyöröm-
melvoltamkészaztelfogadni,ske-
gyelmet talált lettem, aki örömteli
szívveléneklia138.Hallelujah-ének
elsőversét:„Milydráganekünkeza
jóhír, /Milyédesörömtelizeng!/
Halljátokanagyszabadítást,/Mely
Jézusbanlettamienk!/óh,bízdma-
gadekegyelemre,/Melygazdagon
áradfeléd…/Váltságátteddamaga-
dévá,/Hiddel,számodraeziselég.”

g SzencziLászló

HogyantalálhatunkkegyelmetIstennél?
Anyaralássokféleértékeslehetősé-
getkínál.Ilyenkorvanidőacsalád
összekovácsolódására.Évközbensok-
szor csak levelezgetünk gyerme-
künkkel:„Avacsoraajégszekrény-
ben!Csináldmegrendesenaházifel-
adatot!Hívjfel,hanemérted!Idejé-
benfeküdjle,ésnenézdatévét!”

Nyaraláskor van idő: reggeltől
estigegyüttlehetünk.Vanidőarra
is,hogymesszebbrelássunk.Tágul-
hatalátókörünk.Elolvashatunkjó
könyveket,amelyeketkorábbanol-
vasatlanultettünkbeakönyvszek-
rénybe.Beszélgethetünkújismerő-
sökkel,éstanulhatunktőlük.Lehe-
tőségnyílikatermészettelvalóta-
lálkozásrais.Akőrengetegbőlkisza-
badulva van időnk arra is, hogy
hallgassukazerdőkzúgását,ama-
darak énekét, csöndben nézzük a
csillagoseget.

Ateremtettvilágszépségétlátva
gondoljunkTeremtőnkre,aki ilyen
szépvilággalajándékozottmegmin-

ket,aholvirágoknyílnak,éstücskök
ciripelnek, csillagok ragyognak, és
madarakdalolnak.

Anyaraláslehetőségazigaziki-
kapcsolódásra,önfeledtjátékra,ked-
vestréfákra,izgalmaskalandokra,fá-
rasztótestedzésre,sokáigemlegetett
kedvesélményekre.

De a nyaralás lehetőség arra is,
hogy Isten dolgaival, lelkünk, hi-
tünkkérdéseivelfoglalkozzunk.Min-
den nyaralás vezérigéje Jézus hívó
szava:„Jöjjetekénhozzámmindnyá-
jan,akikmegfáradtatok…” (Mt11,28)

Jézus közelében felüdül a lélek
(Jer31,15;Zsolt23).Ezazigazi„üdü-
lés”.Lehet,hogynyaralásidejéntá-
vol kerülünk a templomtól, vagy
nemértjükazidegennyelvűigehir-
detést. Arra azonban van lehető-
ség,hogyBibliánkatmagunkkalvi-
gyük, és egy-egyolyankönyvet is,
amelysegíthitünkharcában.Ilyen-
kortöbbetisimádkozhatunk.

g MadocsaiMiklós

Anyaraláslehetőségei
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Méretéttekintveakkora,mintave-
le rokonságban álló seregély, csak
sokkal színesebb– különösen is a
hím.Feje,torkabíboroscsillogásúfe-
kete,alsótestegyönyörűrózsaszín.
Ezérthívjákrózsaseregélynekis.

Hazánkbancsakalkalmifészkelő.
Ritkánjön,deakkornagytömegben
érkezik,ésköltis.Keletielterjedésű
madár.Jellemző,hogyazegyikinvá-
zióalkalmávalmegjelöltfiataltké-
sőbbPakisztánban,Lahorehatárában
fogtákelújra.

Emlékezetesnagyinvázióivoltaka
múltszázadhúszas–harmincaséve-
iben.Azutóbbiévtizedekbennéhány
kivételtőleltekintvecsakkisebbcsapa-

tokérkeztek,vagyteljesenelmaradtak.
Idénviszontmájusbantöbbhelyen–
a Hortobágyon, Apaj-pusztán és a
fővároskörnyékén–isláttakpásztor-
madarakat.Érdemesfigyelnirájuk.

Majdnemmindigcsapatbanjár-
nak,röptükaseregélyekéreemlékez-
tet. Ázsiai hazájukban májusban,
nálunkjúniuselejénköltenek.Kő-és
téglarakásokban, hodályokban, is-
tállókalkalmasüregeibenafészketa
tojó–növényiszálakból,rongy-és
papírdarabkákból–egyedülépíti.

Apásztormadaraksokatjárnaka
legelő jószág körül, innen ered a
magyarnevükis.Rovarokkal,első-
sorbansáskákkalélnek,éskülönösen
azokban a száraz években jönnek,
amikor a sáskák nagyon elszapo-
rodnak,ésgondnélküllehetafióká-
katetetni.Szeretikagyümölcsötis,
látogatjákacseresznye-éseperfákat.

1995-ben,egyinvázióalkalmával,
amikorkörülbelülezerhétszázpász-
tormadárpárköltöttaHortobágyon,
egyistállóbanfigyeltemazetetőma-

darakat.Sáskákkalacsőrükbenre-
pültekbe,előszörajászolszélérevagy
amarhákszarváraszálltak,ésonnan
ugrottak azokhoz a nyílásokhoz,
amelyeketafejüketmozgatónagyál-
latokütöttekavályogfalban.Etettek,
aztánmárisrepültekújraalegelőre.
Szelídek,bizalmasakvoltak.Néhány
lépésrőlnéztemőket,deúgyrepül-
tekkiésbeanyitottajtón,minthaott
semlettemvolna.

Figyeljétek őket, hátha idén is
vannakköltések.

A pásztormadár védett, termé-
szetvédelmiértékeötvenezerforint.

g SchmidtEgon
Kérdések
1.Vajonhánytojásvanapásztorma-
dárfészekben?
2.Milyenszínűekatojások?
3.Hánynapalattkelnekkiafiókák?

Pásztormadár
Szerkesztette: BodaZsuzsa

meSélnekaZÁllatok

Válaszok:
1.négy-hat;
2.világoskékek;
3.tizenegy-tizennégynapalatt.
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Megfejtés:Jónás:pillangó;Péter:macska;Sámson:kacsa;Izsák:hétpettyeskaticabogár.

b Azalábbirejtvénybenmindegyikbibliaiszemélyhez
csakkét-kétállattartozik,aharmadikkakukktojás.
Megtudjátokmondani,melyekezek?

Kakukktojás
Jónás

Sámson

Izsák

Péter

–Melyikalegpechesebbállat?
–Akenguru,merthapénztkérnek
tőlekölcsön,nemmondhatja,hogy
otthonfelejtetteazerszényét.

***

EbédközbenPetikekérdeziazédes-
apját:
–Papa,kérszmégegyszelettortát?
–Kösz,Petike,nemkérek.
–Akkormosttekérdezzmegengem!

***

–Mitmondanakacsízekfényképe-
zésközben?
–Embeeeeeeeeeer!

***

–Négylábavan,mégismegbotlik.
Miaz?
–Félpók.

***

–Miazabszolútfelesleges?
–Aszomorúfüzetjókedvrederíteni.

***

Arendőrmegállítjaaszabálytalan-
kodóTomit, aki egy harmincéves,
igenrozogaautótvezet.
–Ötezerforint–mondjaarendőr.
–Oké,viheti,amagáé.

***

–Miértzümmögnekaméhek?
–Mertnemtudjákaszöveget.

***

TörökországbanAliéppaperzsasző-
nyegbőlrázzakiaport.Egyarrajá-
ró turista sajnálkozvamegkérdezi:
–Namivan,nemindul?

***

Amagányos horgásztmegszólítja
egyarrasétálóférfi:
–Na,milyenakapás?
–Mamégsemmi!Deképzelje,teg-
napitthúszkishalatéslegalábböt
nagypontyotfogtam!
–Nemondja!Éstudja,énkivagyok?
–Nem.
– A horgászegyesület elnöke, és
közlömmagával,hogymosthorgá-
szatitilalomvan!
–Ésmagatudja-e,hogyénkiva-
gyok?
–Nem.
–Hátakkorelmondom,hogyénva-
gyokaviláglegeslegnagyobbhazu-
dozója.

***

Acsaládanyaralásttervezi.
–Énodaszeretnékmenni,aholrég
nemvoltam–mondjaanagyfiú.
–Akkoresetlegmenjelfodrászhoz
–javasoljaazapja.

***

HumorZSÁk
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Napokótaemlékeimközöttkutatok:mittu-
doknagyszínésznőnkről,melyikaszámom-
ra legkedvesebbdarab, amelyben remekelt?
Sokvanilyen,hiszenaz1914.július17-énBu-
dapestenszületettTolnayKlári egészéleteföl-
felésuhanócsillagfényútjavolt.Mindigadni
akart,belénkégetnimegszenvedettmondato-
kat,areményszavaibólmegfogalmazottörök
üzeneteket.

ElsőkéntaPágerAntallal közösmunkájá-
rólkellszólnom.APacsirtában,RanódyLász-
ló filmjében(1963)eljátszottszerepükméltó
mindkettőjüknagyformátumához.Igazikihí-
vás.Mindkettenkivételesművészetüklegja-
vátadják.TolnayKlárilélekábrázolása,föltá-
madóörömeésfájdalma–lányukriasztócsú-
nyaságamiatt–amagyarfilmművészetegyik
nagypillanata.

TolnayKlárisokoldalúságátmutatjapéldá-
ul azUtazások nénikémmel című, könnyed
amerikaivígjáték.Mondhatnisemmiség,dea
művésznőjelenlététőlújjászületik.Mikorpe-
digkiderül,hogynemakedvesrokon,deegy
kisországvagánymaffiózófőnöke,elszabadul
apokol.Jókedvünkneknemakarvégelenni.
Márazonisnevetünk,hogyköröttünkegye-
sekhogyanhahotáznak.Tolnaytúlanyolcva-

nonkétésfélóránátvoltaszínpadon,tarka,
rikító,tüneményesruháitlegalábbharmincszor
váltva.

Tolnay Klári celluloidszalagon megőrzött
életművekülönösenértékesaszámunkra.Egy
fiatalművészetiágindulásával,kibontakozá-
sávalesettegybeakarrierje.„Természetesség:
azazrealizmus–írtaKőhátiZsolt–,alighanem
ezazállandóság,amelyegységesfolyamatként
jellemezte.”Film,filmművészet.Megszámlál-
hatatlanremekműéssiker.

Deazigazimégiscsakaszínházvolt.Ako-
pott,szálkásszínpad,afélhomályosnézőtér,
ahollehetetthallaniazemberekszívverését.A
végénfáradtanmeghajolt,észúgottanemszű-
nőtaps.

EgyedülállójelenségvoltTolnayKlári,ritka
csoda,mintBajorGizi,RuttkaiÉva…Azegy-
szerű, hétköznapi ember, otthon főző házi-
asszony,piaconsétálónőbejöttaszínházba,és
pillanatokalattfegyelmezettlénnyéváltozott.
Este a bemutatón fölragyogott, és csillogott
szüntelenül.

Tolnayamúlhatatlanjátéknakélt,ezhatot-
taátegészéletét,mindenporcikáját.Ővoltaz
ifjúszépség,azigazinő,azörökasszony,akivá-
gyakozikaszeretetreésboldogságra.Nemvolt
olyanszerepe,hogynetörjefölatitkát,nemu-
tassonbennevalamiszépetésreményt.

TolnayKláriszületésénekszázadikévfordu-
lójánegészéletművétérintenilehetetlenfeladat.
Csakfelvillantanilehetagazdagságából.Kivé-
teles tehetsége, egyénisége, szorgalma, hu-
manizmusa, hite, örök mosolya, rekedtes
hangja,szerénysége,sokszínűségemindegyütt
tettehalhatatlanná.

Aszíndarabokat,filmeket,amelyekbenfő-
szerepetjátszott,felsorolniishosszúlenne.Né-
hányafeledhetetlenekközül:Liliomfi (1950),
Déryné (film,1951),Háromnővér (1954),Nóra
(1954),Pillantásahídról (1960),Avágyvilla-
mosa (1962),NémethLászló:Mathiászpanzió
(1965), Illyés:Kegyenc (1968),ColinHiggins:
MaudeésHarold (1986,sajátfordításában)…

VégülszólnikellTolnayhitérőlis.Abban,hogy
kiegyensúlyozottnak,erősnekéreztemagát,ahit-
nekdöntőszerepevolt.Hívővolt,denemköte-
lezteelmagátegyetlenvallásmellettsem.„Meg
kellbocsátanihetvenhetedszeris.Amegbocsá-
tásannyi,hogymegértemamásikat”–mondta.

Talánmegbocsátnekünka20.századegyik
legnagyobb emberábrázoló művésze, hogy
sokszor feledjük, nem hallgatjuk intelmeit.
Most,hogyújbólsugárzófénybekerült,leülünk
mellé–figyeliegyegészország!

g FenyvesiFélixLajos

Játékmindhalálig!
TolnayKláriszületésénekszázadikévfordulójára

EurópábanésMagyarországonakatonaitábo-
rilelkésziszolgálatakülönbözőkeresztyénfe-
lekezetekben több évszázados múltra tekint
vissza.Alelkészekamisszióimunkarészeként
végeztékakatonákközöttazigehirdetést,vigasz-
taltákasebesülteket,haldoklókat,nyújtottakszá-
mukralelkitámaszt,valamintegyháziszertar-
tásszerinteltemettékazelhunytakat.Errealel-
kigondozóitevékenységreazértisnagyszükség
volt,hogyenyhítsékaháborúkszörnyűségeiál-
talakatonákbanokozottlelkikárokat,ésmeg-
próbáljákmérsékelnierkölcseikromlását.

ARákóczi-szabadságharckuruc„táborilel-
késziszolgálatáról”EszeTamás írt1943-banrész-
letestanulmányt–TáboripapokII.RákócziFe-
renchadseregében (Egyháztörténet, 1943/1–2.fü-
zet,44–109.o.)–,amelybenfeltárta,hogyRá-
kóczi 1705decemberébenszerveztemegazál-
landótáborilelkésziszolgálatot.Mivelhadse-
regefelekezetiösszetételébenigenjelentőssze-
repetjátszottakavallásszabadságértisküzdő
protestánsok–közöttüktöbbenvoltakarefor-
mátusok–,nemvéletlen,hogyazakkornévsze-
rintisismert72táboripapközül(azudvaripa-
pokésvárkáplánoknélkül)49református,20ró-
maikatolikus,ugyanakkorcsak5evangélikus.

Ezazonbannemjelentiazt,hogyazevan-
gélikusegyháznemtartottafontosnakafele-
kezetéheztartozókuruckatonáklelkigondo-
zását,vagyneszolgáltvolnatöbbevangélikus
prédikátortáboripapkéntaszabadságharcide-
jén.Erreszeretnémfelhívniafigyelmetegy,
aSáros-ZempléniEvangélikusEgyházmegye
általhozott,korainaktekinthetőhatározatbe-
mutatásával,amelyEperjesen,SárosVárme-
gyeLevéltárának1704.éviirataiközöttma-
radtfenn.

A határozatot tartalmazó levél (képünkön)
Eperjes1703–1704.éviblokádjaidejénkeletke-
zett.EkkoravárosparancsnokabáróEduardWil-
son császáriezredes,mígakurucostromzároló
csapatoké–alevélírásakor–benedekfalviLuby
Györgyezredes.UtóbbiírtKisszebenből1704.má-
jus29-énDessewffyFerencnek, Sárosvármegye
alispánjánakés(nemesifelkelése)főkapitányának
azostromzárbanszolgálóevangélikusoktáborilel-
kigondozásánakszervezésetárgyában.

Alevéltartalmaakövetkező:
Lubyjókívánságaittolmácsolja,ésközliDessew-
ffyvel,hogylevelétSimonBernoviusdecsovai,az-
az décsői (1705–1706-ban komlóskeresztesi)
prédikátoradjaát.Őt„SeniorUram”,azazZá-
vodszkyMiklósdobóilelkész-esperesküldteel
Dessewffykorábbilevelérereagálva,ésnálaisbe-
jelentkezett. A „Tisztelendő Contubernium”
(tudniillik„SzentGyülekezet”,azazegyházme-
gyevagyegyházmegyeigyűlés)Dessewffyleve-
lenyománúgyhatározott,hogy„hacsakheten-
kéntPrédikátorUraimékközülegyszeregyik,
másszormásiklesz,úgytörténhetikvalamelyik
katonasebbeesni,ésígypropterabsentiamcon-
tinui Pastoris (állandó lelkész hiánya miatt)
meghalna, lélekben járó dolog volna az”. A
„TisztelendőFraternitas”(egyházmegye)ezértúgy
határozott,hogyBeszterceiJónás–korábbantar-
kői,majdveresalmai,ekkorbisztrai–prédiká-
torlegyenottállandóan,mivelmagyarulistud.
(AzemlítettsárositelepülésekmaSzlovákiában
találhatók.)

Alevélbőlkiderültehát,hogyazostrom-
zárbanekkorSárosvármegyenemesifelke-

lésének (fő)kapitányaként szolgáló cserne-
ki/keresztesiDessewffyFerencalispán,későb-
bieperjesikuruccommendáns,majdgyalog-
ságiezredesfordultaSáros-ZempléniEvan-
gélikusEgyházmegyéhez,feltehetőentábo-
ripapküldésecéljából.Azőleveléreválaszul
határozottúgyazegyházmegye,hogynem
lenneszerencsés,hahetenkéntfelváltvaszol-
gálnának a gyülekezeti lelkészek a tábor-
ban,merthavalamelyikkatonamegsebesül-
ne,ésúgyhalnameg,hogynincsjelenállan-

dótáboripap,az„lélekbenjáródologvolna”.
Ezért állandó táboripapkéntkirendelték a
magyarulistudóBeszterceiJónásbisztraipré-
dikátortakatonákellátására.

Ezakorainakszámítóforrástöbbszempont-
bólistanulságos.

AlátámasztjaEszeazonmegállapítását,hogy
már1705decembereelőttsemritkajelenség,
hogy tábori papokkal találkozunk a kuruc
haderőben.Ugyanishaerremegvoltazigény
egyesfőtisztekbenvagykatonaialakulatokban,
akkorgondoskodtaktáborilelkészekszolgálat-
baállításáról.

Kiderül,hogyebbenazesetbenakatonaiala-
kulatparancsnokának(Dessewffynek)kérését
követőenatáborilelkésziszolgálatmegszer-
vezésénekrendjétazilletékesegyházihatóság
(a Sáros-Zempléni Evangélikus Egyházme-
gye)határoztameg,ésazjelöltkimagyarulis
tudólelkipásztortállandótáboriszolgálatra.

Aforrásaztisdokumentálja,hogyazost-
romzárolóhadakban jelentős volt amagyar
nemzetiségűekaránya(különösenigazlehetez
anemesi felkelésre),mivel fontos szempont
volt,hogyaprédikátormagyarulistudjon.(A
18.századelejénmégtöbbmagyarnemzetisé-
gűtelepülésésrészbenvagyteljesenmagyar
protestánsegyházlétezettSárosban,amelya
18.századfolyamánszlovákosodottel.)

Ezekfigyelembevételévelúgyvélem,hogyér-
demesabemutatásraezaháromszáztízévvel
ezelőttkeletkezett,azevangélikusegyháztör-
téneténekegysajátosmozzanatátbemutatóle-
vél,amelyráirányítjaafigyelmetarra,hogymi-
lyen fontos szolgálatnak tartották a tábori
lelkészihivataltelődeink.
(Acikkbenismertetettdokumentumfellelhe-

tősége:ŠtatnýArchívvPrešove[EperjesiÁlla-
miLevéltár].Šarišskážupa[Sárosvármegye]
1561–1789. III. Administratívne pisomnosti
[1602–1789]B.Administratívnespisy–Actapo-
litica–PolitischenAkten[Közgyűlésiiratok]
[1603–1789].b.Spisy.96/pol/1704.)

g OláhTamás

AszerzőaSátoraljaújhelyiLevéltárosztályve-
zetőfőlevéltárosa

tHeSauruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra

b Rovatunkjelenírásközlésévelegyújközleménytípusnakadhelyet.Agyűjteményekben
dolgozókmunkájukvagykutatásaiksorántöbbszörbukkannakolyandokumentumok-
ra,amelyektartalmaérdekesadaléklehetazegyháztörténetikutatásszámára,serreér-
demesfelhívnimásokfigyelmétis.Azalábbolvashatócikkazevangélikustáborilelké-
sziszolgálatkoraiszakaszáravonatkozóanmutatbeérdekesadatokat.

eVangélikuSgyűjteményiSZemle

Adalékazevangélikustábori
lelkésziszolgálattörténetéhez
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fok,XXII.,Játéku.16.de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,XXIII.,Ott-
honKözösségiHáz,Szitásu.112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi,
Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs,Sza-
badságút75.de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.
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Összeállította:BallaMária

„Külsőlegkevésaváltozásazelőző
szakaszhozképest,dea[10évkörü-
li]gyermeknéhakülönösséválik:fur-
csákat kérdez, álmodozik…Olyan
kérdésekentöpreng,rágódik,mint
életéshalál,isten,lélek,túlvilág,az
emberek és állatok közti különb-
ség…”–írjaegypedagógiaiportál.

ValamiképpenaSzélrózsaisilyen
cipőbenjár,mertbár1996-banindult
útjára,deidénatizedikalkalommal
rendezzük meg. Külsőleg minden
Szélrózsa hasonló, nincs nagy kü-
lönbség:koncertek,előadások,áhí-
tatok, barátságok, sátrak, progra-
mok, találkozások, éneklések, is-
merkedések,hangulat,buli,imádság,
rácsodálkozás,elmélkedéséspörgés,
hagyományosésvadonatúj,közösség
ésközösségek,otthonról,haza…

Mégisnagyonmásmindegyik.És
ezen a jubileumi alkalmon olyan
furcsákatkérdezgetünk,egykicsitál-
modozunk,ésrágódunkpicit:miaz,
hogyélet-halál,teremtettvilág,Isten,
túlvilág,JézusKrisztus,amegeleve-
nítő Lélek. És hogyan lehet erre
szárnyalva,madártávlatból rálátni.

Soltvadkertadhelyeta10.Szélró-
zsaországosevangélikusifjúságita-
lálkozónak.Vezérigénk:„Deakikaz
Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyrakelnek,mintasasok…” (Ézs
40,31a)„Szárnyalj!”–hangzikamot-
tófelszólítása.

Ma,amikormárteljesenáltalános
dologarepülés,egyrenehezebben
tudunkszárnyalni.Mertmígarepü-
lésigenkönnyenmegy(repülő)gépek
segítségével,addigaszárnyalásnak
nincsenmegbízhatóműszakileírá-
sa.Pedignagyonnagyszükségvan

maerreegyházunkban–deazegész
világonis–,hogyálmaink,képzelő-
erőnk, kreativitásunk, hitünk és
imádságunkszárnyalnitudjon.

Az ige aztmondja, hogy egyes-
egyedülazoktudnakszárnyalni,akik
„azÚrbanbíznak”. Ezértidénarrake-
rülahangsúly,hogymikéntmunkál-
jabennünkazÚraszárnyalásképes-
ségét, és milyen eszközöket és –
legfőképpen–kikethasználfelebben
amunkában.

Ilyeneszközlesz–reménységsze-
rint–azáróistentiszteletis,aholaz
Úrban személyesen megtapasztal-
hatószárnyaláskerülaközéppontba.
AholkérhetjükazUrat,hogyadjane-
künkeztazajándékot,vagy–hamár
megtapasztaltuk–hálátadhatunkIs-
tennek mindazért és mindazokért,
amiésakikebbensegítetteknekünk.

Az istentiszteleten Gáncs Péter
püspökhirdetiazigét,azEvangéli-
kusHittudományiEgyetemrőlérke-
ző teológuscsapat végzi a liturgiai
szolgálatotaKözel zenekarközremű-
ködésével.

g KovácsViktor

iStentiSZtelet-köZVetítéSamagyarteleVíZióban

10.–ASzélrózsazáróistentisztelete

Evangélikus
istentisztelet
aMagyar
Televízióban
Asoltvadkerti, 10.
Szélrózsaországos
evangélikusifjúsá-
gitalálkozózáróis-

tentiszteleteláthatófelvételrőljúli-
us27-én,vasárnap11órátólaMa-
gyarTelevízióM1csatornáján.Igét
hirdetGáncsPéter elnök-püspök.

h i r d e t é s

Sajtótájékoztatóttartottakjúlius9-énatizedikSzélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozórólabudapestiVá-
rosháztéren–alkalomhozillően–,aStaropramensörözőben.Asoltvadkertifesztiválra–amelylapunkmegjele-
nésévelegyidőbenkezdődik–előzetesenmintegyezernyolcszázanjelentkeztek,dearésztvevőkszámafolyamato-
sanbővül.Képünkön(jobbrólbalra)GáncsPéterelnök-püspök,SmidéliuszGáborDeáktérilelkész,sajtóreferens,
BedecsRékakoordinátorésMesterházyBalázslelkész,„Szélrózsa-atya”.
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eVél&leVél&leVél

gondolatébresztőírás

Esorokírójaanapokbanmajdnem
elkövetteaztahibát,hogyvalakinek
eztírtae-mailben:„Csakkeressráa
Google-ban, azelsőhelyenúgyisott
leszünk.”Nohaegyáltalánnembiz-
tos,hogyakértinformációacímzett
gépénisazelsőtalálatlettvolna.

Valójábanugyanismárnemléte-
zikolyan,hogyGoogle, illetveegy-
szerre rengeteg változatban léte-
zik.Az„énGoogle-om”eltérheta„te
Google-odtól”,amennyibensajátfel-
használói viselkedésünk alapján a
keresőalgoritmusamásésmásta-
lálatottartszámunkrarelevánsnak.
Ernest Hemingway Vándorünnep
címűkönyvérekeresveteljesenter-
mészetes,hogyaMoly könyveskö-
zösségioldalalapítójánakagépén
eztazoldalthozzaelsőtalálatnaka
rendszer.Deaztperszecsakfeltéte-
leznilehet,hogyazimmárszázezer
taggalrendelkezőoldalelégnagyhal
ahhoz,hogyelnyomjaaszemélyes
preferenciákat.

Akésőbbitalálatoknálugyanak-
kormárkimutathatóennekhatása:
aszerzőnemszokottaBookline-on
vásárolni,ugyanakkornéhamegné-
zi a Citatum.hu idézetgyűjtő ol-
dalt, így nála ez utóbbi került a
másodikhelyre,mígegymásikszá-
mítógépennézveaBookline kaptaaz
előkelőbb helyezést. (Lehetséges
„sebtapasz”leheterreaproblémá-

ra a DuckDuckGo nevű kereső,
amelyaGooglemotorjáthasználja,
ugyanakkormindeztaszemélyesin-
formációteljeskizárásávalteszi.A
minimalista oldal nemcsak hasz-
nos,hanemszépis.

„MindenkiA/Btesztel”–tartjaegy
fejlesztőiszállóige.AzA/Bteszt egy-
szerűdöntéssegítőeszköz,amellyel
afelhasználóiviselkedésmérésetör-
ténik:afelhasználókegyikfeleegyol-
dalA változatotlátja,amásikfelea
B változatot.Akettőközülajobban
teljesítőmarad,amásikrepül.

Agyakorlatbanezapróváltozta-
tásokigazolásárahasználhatóaleg-
inkább.Haúgygondoljuk,hogyegy
webshopbantöbbvásárlótszerezhe-
tünk,haa„kosárba”gombotzöldhe-
lyettpirosszínűrecseréljük,akkoraz
A/Btesztmérhetővétesziszámunk-
ra,hogyezhányszázalékosvásárlás-
növekedéstvagy-csökkenéstered-
ményez.Ésmindeközbenafelhasz-
nálónemissejti,hogylétezikegy,az
övétől különböző változat ugyan-
abbólazoldalból.

Nemrégegyhasonlókísérletmi-
att lett zajos a világháló: kiderült,
hogyaFacebook ésnéhányegyetemi
kutatómég2012-benkísérletezettaz
oldalhírfolyamával.Nevezetesenar-
ravoltakkíváncsiak,hogyhaaláto-
gatókinkábbnegatívhíreketkapnak,
akkor mennyire válnak maguk is
negatívakká,illetveapozitívhírekfe-
lülreprezentáltságaeseténmennyi-
reposztolnakőkishasonlóanpozi-
tívüzeneteket.Akutatás689ezer
embertérintett,ésakontrollcsopor-
tokadataihozképestnemjelentősen
eltérő,deazértstatisztikailagértékel-
hetőeredményjöttki:amegjelenő

üzeneteknegatívvagypozitívhang-
vételehatássalvanazolvasóra,ésbe-
folyásoljasajátüzeneteinekszóhaszá-
latát.Vagyisakipozitívüzeneteketol-
vas,pozitívüzeneteketisír.

Akutatáseredményeinekpubliká-
lásátnemvártfelháborodáskövette:
pszichológiai emberkísérlettel vá-
doltákmegaFacebookot, illetvekü-
lönösenveszélyesnekítéltékamen-
tálisproblémákkalrendelkezőkszá-
mára,hiszenegyesetlegesöngyilkos-
ságotfontolgatószemélyatöbbne-
gatív tartalom hatására könnyeb-
bendönthetazéleteeldobásamellett.
Nehezményeztékmégaztis,hogya
Facebook semmilyenelőzetesenge-
déllyelnemrendelkezett.

Amásikoldaltámogatóiugyanak-
korazthangsúlyozták,hogyegybe-
vett technika alkalmazása bajosan
számítpszichológiaikísérletnek,fő-
leghaazacélja,hogyjobbátegyen
valamitazemberekszámára.Érthe-
tetlennektartottákaztis,hogyéppen
egytudományoskutatástértámadás,
miközben a legtöbb ilyen kutatás
pusztánaprofitmiattkészül.Ráadá-
sularrólisszületettmártanulmány,
hogyéppenmásoknagyszámúpozi-
tívüzeneteicsökkenthetikegyember
boldogságérzetét.

AFacebook kísérletemindeneset-
rekiengedteaszellemetapalackból,
ésfelhívtaafigyelmetarrais,hogyha
afelhasználóiviselkedésilyenegysze-
rűnmanipulálható,akkorkésőbba
hasonlótechnológiákatakárpoliti-
kaiválasztásokeldöntéséreislehet
majdhasználni.Ezpedigmáregészen
biztosanazinternetsötétkorszakát
fogjajelenteni.

g N.B.

Etikaazeltérőoldalakkorában
egyHÁZéSVilÁgHÁló

Rovatgazda:NagyBence

Csobbanj!
Északikerületikonfirmandus-ésifjúságitábor

Maiésszelfelfoghatatlanazanépsze-
rűség,amelyazelőzőszázadfordu-
ló íróegyéniségeit és regényhőseit
övezte.Magyarázatkéntkéttényezőt
érdemesmegemlíteni.Egyrésztmű-
veikirodalmiértékükmellettolvas-
mányosakvoltak.Másrésztazalko-
tásokegyidejűlegjelentettékkoruk
(akkormégnemlétező)rádióadása-
it,mozifilmjeit,televíziósműsoraités
internetes portáljait. Sajnos hatá-
suka21.századracsökkent,jóvalszű-
kebb olvasóközönség érdeklődik
irántuk,kínnal-keservvelleküzdött
iskolaikötelezőnyáriolvasmánnyá
váltak. Mindez pedig többet árt,
minthasználaműnek,azolvasónak
ésaszerzőemlékének.

Aklasszikusregényekértékétto-
vábbnöveli,hogyírójukgyakortaa
természettudományokban is jártas
volt:asztronómiai,növény-ésállat-
tani,geográfiaiésgeológiai(tehátaz

irodalomtóltávoli)vonatkozásokat
szőttatörténetbe.LeginkábbJókai
Mórról (1825–1904)köztudottmind-
ez.Számtalanszakcikk(humánvagy
természettudományosbeállítottságú
szerzőktollából)foglalkozottazíró

–azátlagosnálismagasabb–termé-
szettudományosismereteivel,illetve
azzal,miként jelennekmegezeka
művekben.Atermészettudományos
kapcsolódáslehetazoka,hogyJóka-
iról1979-benMerkúr-krátert(!)ne-
vezett el az erre hivatott szakmai
szervezet,aNemzetköziCsillagászati
Unió,továbbáegy2003-banfelfede-
zettkisbolygóisanevétviseli.

Azírótermészetismeretiemléke-
ivelafővárosiSváb-hegyen,aJókai-
kertbentalálkozhatunk.Abirtokot
1853-banvásároltameg,éshaláláigitt
töltötteanyarakat.Későbbazírómá-
sodik felesége gondozta egy ideig,
majdeladta.Aháborússérüléseket
szenvedett, elhanyagolt épületet
utóbblebontották.HelyénmaaDu-
na–IpolyNemzetiParkIgazgatósá-
gánakmodernépületeáll.

AJókai-kertbensétálvaígyisem-
lékeksokaságábabotlikalátogató.Da-
colazidővelazíróegykoriprésháza:
benne a Petőfi Irodalmi Múzeum
működtetemlékszobát.Természettu-
dományos-műszakivonatkozásútár-
gyaiközülláthatjukJókailátcsövét,ás-
ványgyűjteményének néhány szép
darabjátésmívesóraszerkezetét.A
kertfáiközültöbbmárazírónakisár-
nyatadott,egykorirózsakertjétéssző-
lőtőkéitújratelepítették.Azoroszlá-
noskőpadonmagaismegpihent,az
Anakreón címetviselőszoborkompo-
zícióazíróarcvonásaitviseli.

AJókai-kertstílszerűtermészettu-
dományos érdekessége a Kőpark
tanösvény:hazánkterületénfellelhe-
tőkőzetekkelraktákkiasétaútegy
részét.Akőbányákbóléskőfejtőkből
származó, óriási szikladarabok az
ismertetőtábla szerint 440 millió
éves földtani fejlődést ívelnekát–
méltóemléketállítvaaszáztízeszten-
dejeelhunytíróóriásnak.

g RezsabekNándor

KőparktanösvényJókaikertjében
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TiszteltSzerkesztőség!
AzEvÉlet június1-jeiszámábanmegjelentegycikk(AJanus-arcúember, 9.o.)
egykülföldreszakadtágfalvievangélikustestvérünkkelkapcsolatban.Acikket
HeinrichsEszter lelkésznőírta.Nagyonjónaktartom,gondolatébresztőnek.

Túlakonkrétesetensokegyébreisrádöbbenhetünkacikkkapcsán:aha-
zainémetségésáltalábananemzetiséggörcseire,atúlzott„magyarkodás”
következményeire,azanyanyelventörténőlelkigondozásfontosságára…Már
szóltakrámboltban,amikorSára lányommalmegszokottnémetnyelvjárá-
sunkbanbeszélgettünk:„Magyarországonmagyarul!”

Érdemeserrőlírni,vagycenzúravan?
ErősváramiIstenünk!

g Ifj.KáposztaLajos
Soltvadkert

Idén,túlszárnyalvaatavalyilétszámot,
hetvenfiataltizenháromgyülekezet-
ből(Alberti,Balassagyarmat,Felsőpe-
tény,Gyón,Iklad,Irsa,Maglód,Mo-
nor,Pilis,Répcelakéskörnyéke,Szügy,
Vác,Vanyarc)„csobbanhatott”aNóg-
rád megyei Bánkon június 30. és
július6.közöttazészakikerületikon-
firmandus-ésifjúságitáborban.

Abánkihelyszínhezhívenatábor
témájaezúttalavízvolt,acsobbanás.
EszlényiÁkos ősagárdilelkészreggeli
áhítataivizekmellettitalálkozások-
rólszóltak.Ezekenatalálkozásokon
mindigtörténikvalami:Jézusbeszél-
get ismeretlenemberekkel,akikről
csak keveset tudunk, csak annyit,
hogyegybéna,egysamáriaiasszony,
egymenyegzőisokadalomstb.Nem
tudjukpontosan,kikők,mianevük,
deegybiztos:akikkelJézustalálko-
zik,akiknekbelépazéletébe,azok-
banmindigváltozástörténik.
Nefélj!Akétségek,félelmekkerül-

tekszóbaahhozatörténethezkap-
csolódva, amikor Jézus a tengeren
járt.Acsoportosbeszélgetéstizgal-
masjátékkaléspróbatétellelkezdtük:
bekötöttszemmelkellettkülönböző
tartalmúbefőttesüvegekbebelenyúl-
ni.Ígypróbálhattákki,érezhettékát
afiatalok,hogymilyenfélniazisme-
retlentől. Ehhez kapcsolódva be-
szélhetteksajátfélelmeikrőlésarról,
kihezfordulnak,éskiadnekikerőt
afélelmeikközött.
Fontos vagy! A kánai menyegző

kapcsánafontos,deegyszerűdol-
gokra helyeződött a hangsúly. Jé-
zusnakazegyszerűdolgokisfonto-
sak,mégazis,hogyvan-eboregy
menyegzőn.Abeszélgetésekbenelő-
került,kinekki-miafontos,ésmitte-
szünk azokért, akik fontosak szá-
munkra.
Egyközösségvagyunk!Asamáriai

asszonytörténeténkeresztülmegis-
merhettükazőkiközösítettségét.A
fiatalokegyjátékbanmegtapasztal-
hattákakiközösítésérzését,aközös
mesealkotássalpedigaközösséghez
tartozást.
Figyeljamásikra! ABetesda-tavi

gyógyításfőmondanivalójamostaz

egymásrafigyelésvolt.Kiscsoportban
dogoztukfeltoleranciajátékkal,hogy
mennyire figyelünk egymásra, és
milyencsoportokkalszembenvan-
nakelőítéleteink,illetvehogymiként
lehetünkvelükistoleránsak.
Bízz bennem! Jézus odalép hoz-

zánk,kimozdítmegszokotthelyze-
tünkből, és bátorít bennünket.Az
életünkcélbaérmajd,deehhezkell
abátorságésabizalomIstenbenés
Jézusban–eztszűrhettükle,amikor
a „Jézus a tengeren jár” történet
alapjánabátorságrólésabizalomról
beszélgettünk.

Azáhítatokéscsoportosbeszélge-
tések mellett rengeteg élménnyel
gazdagodhattakafiatalok.Kiróbál-
tákabánkikalandparkot,abowlin-
got,ésstrandolhattakis.Rengetegjá-
tékkalkészültekaszervezőkahétre,
például sorversennyel, kvízestével,
elemlámpásszámháborúval,éjszakai
akadályversennyel,paintballal–az-
azfestéklövészettel–,karaokeparti-
val,kézműveskedéssel,ésmég Róka
Szabolcsmesemondóinteraktívme-
séjébenisszerepelhettekatáborozók.

VasárnapizáróáhítatábanCsadó
Balázs lelkészazelmúlthétélménye-
irőlbeszélt.Voltakösszezördülések
éskibékülések,rengetegnevetésés
öröm, ésmindenki sokbaráttal és
mégtöbblelkiélménnyelgazdagod-
vatérthaza.

g KoltaiAnna
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VASÁRNAP

6.00/Kossuthrádió
Vasárnapiújság
7.20/DunaTv
Istenkezében
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.04/Kossuthrádió
Görögkatolikusliturgia
közvetítéseVeszprémből
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóazerdőkürti
evangélikustemplomból
16.00/Bartókrádió
Lemezelő
HerbertvonKarajan
18.30/PaxTv
ABaptistaközpontiénekkarés
RévészLászlóorgonaművész
hangversenyeSzegedről
22.00/M1
VoltegyszeregyAmerika
(amerikai–olaszfilm,1984)

HÉTFŐ

5.25/M1
Hajnaligondolatok
6.30/M3
Versmindenkinek
7.00/DunaWorld
Vannakvidékek
Torda,Aranyosszék
11.00/M1
Lengyelország20/6.
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
15.15/DunaWorld
Ezerévszentjei
SzentGellért(980–1046)
19.25/Kossuthrádió
Tettenértszavak
BalázsGézaműsora
21.25/DunaTv
25év25percben–Tusványos
(magyardokumentumfilm)
22.00/Bartókrádió
Dzesszkoncertek
ASzakcsiQuartetjátszik

KEDD

5.30/M1
Valóságoskincsesbánya
9.10/DunaTv
Magyarelsők
Azelsőmagyargyárak,
gyárosok
14.30/Bartókrádió
Népzene–távolról
Kongó
15.15/PaxTv
Láthatatlanellenségek–
PopperPéter
(ismeretterjesztősorozat)
16.00/DunaTv
Múzeumtúra–franciamódra
(franciaismeretterjesztő
sorozat)
ARambouillet-kastély
20.00/PaxTv
Kút
(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész

SZERDA

6.00/DunaTv
Kárpátexpressz
9.30/Bartókrádió
Összhang–azeneiélet
aktualitásai
BarótiIstvánorgonaművészre
emlékezünk
10.00/DunaTv
Anapfénybenfürdőkastély
(magyartévéfilm,2010)
13.30/M1
Gulágtörténetek
(2005)
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunkeleitől
fogva…”
Areformátusegyházfélórája
15.55/DunaTv
Tyátya-expedíció
(magyardokumentumfilm)
20.55/DunaWorld
MR2Akusztik(koncertfilm)
ATheCarbonfools

CSÜTÖRTÖK

5.55/DunaWorld
Hagyaték
Turániörökség
–Nemvagyunkegyedül
13.00/M1
Alpok–Duna–Adria
13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház:
Delikátesz
5/2.Villásreggeli
14.45/DunaWorld
Magyarország2000
–Családikrónikák
MáraiSándorraemlékezünk
21.12/Bartókrádió
AndreasScholl(ének)
ésEdinKaramazov(lant)
hangversenye
21.45/DunaWorld
Medvebarát
(amerikaidokumentumfilm)
23.35/DunaTv
MüpArtclassic
RichardStrauss-est

PÉNTEK

13.25/M1
Avilágörökségkincsei
(németismeretterjesztő
sorozat)
Makaó–Aszerencseszigete,
Kína
14.20/DunaTv
Vers
NagyGáspár:Örvényekkel
16.00/DunaWorld
Bibliaésirodalom
16.05/HírTv
Vetítő
(válogatásmagyar
dokumentumfilmekből)
Anyomsávon
22.09/Bartókrádió
Rossini:Kisünnepimise
22.25/DunaTv
Naplógyermekeimnek
(magyarjátékfilm,1982)
23.11/Kossuthrádió
Arcvonások
DévaiNagyKamilla

SZOMBAT

8.50/M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)
12.10/DunaTv
100éveszületettLouisde
Funès
(franciadokumentumfilm)
14.32/Kossuthrádió
Atudományhangjai
15.05/Bartókrádió
Zenebeszéd
AntoineBusnois:L’homme
armé–mise
17.06/Kossuthrádió
Jelenlét
21.00/PaxTv
GospelCafé
(szórakoztatózenésműsor)
22.30/DunaTv
Anna-bál2014
22.30/Kossuthrádió
Estiséta–riportok,
beszélgetések,művek:
akultúraösvényein

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.25/M1
Útmutató
PortréfilmHegedűsEndre
zongoraművészről
10.04/Kossuthrádió
Reformátusistentisztelet
azabaújszinaitemplomból
10.30/M1
Evangélikusmagazin
11.00/M1
Szélrózsa
Azországosevangélikus
ifjúságitalálkozó
záróistentisztelete
16.20/DunaTv
SimonMenyhértszületése
(magyarjátékfilm,1954)
20.20/M1
Vízilabda
Európa-bajnokság2014
Férfivízilabda–döntő

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúlius20-átóljúlius27-éig

Vasárnap(július20.)
Azösszeomlástgőgelőzimeg,abukástpedigfelfuvalkodottság. Péld16,18
(Zsid12,1;Lk5,1–11;1Kor1,18–25;Zsolt73)Alelkibékességésnyugalom
fontostényező.Sokdolgunkhozvalóhozzáállásunkatmeghatározza.A
dolgainkhozvalóhozzáállásunkismeghatároztöbbmindent.Ide-oda,csi-
ki-csukihelyzetalakul(hat)ki.Valamikorlekellállni,ésészrekellven-
ni,mivanvelünk.Márerőtvettrajtunkagőgésafelfuvalkodottság,vagy
márazonistúlvagyunk:azösszeomlásnáltartunk,ésbukásvárránk?
EgyetlenkiútkéntJézusadjaafeloldást.Velevanújkezdet,tőlevanke-
gyelem,bennevanbűnbocsánat,általavanfeloldozás.

Hétfő(július21.)
Boldogok,akiksírnak,mertőkmegvigasztaltatnak.Mt5,4(Zsolt77,3;Lk
6,12–19;Jn6,22–40)Asíráselkeseredésből,tehetetlenségérzésébőlfakad-
hat.Megvigasztalódniakkortudunk,halátunkmegoldást,lehetőséget,
kapaszkodót.Néhaaziskell,hogyazidőtávlatábólvisszatekintveérté-
keljünk.Azisjó,hogytudunksírni.Nemasiránkozáskell,hanemazőszin-
te,vigasztalásravágyó,lelkiterhetkiadó,mélybőlfakadósírás.Istenünk
adjameg,hogytudjunkakárbűneinkmiattissírni,aztánpedigabűnök
bocsánatafelettörvendezni.AdjonnekünkvigasztalástazőLelkével,és
töltsönelerővel,hogyszeretetétérezhessük!

Kedd(július22.)
Ezakincsünkpedigcserépedényekbenvan,hogyeztarendkívülierőtIs-
tennektulajdonítsuk,ésnemagunknak. 2Kor4,7(Zsolt103,14;1Móz35,1–
5a.9–15;Jn6,41–51)Énnemvagyokerős,nincshatalmam,nincsbölcses-
ségem.EzekIstenkompetenciái.RákellhagynomIstenre!Nekemgyen-
geéstörékenyatestem,ahangulatom,ahelyzetem,azismeretem.Eze-
ketpedigéppenazértkellráhagynomIstenre!

Szerda(július23.)
Magadeléállítodbűneinket,titkoltvétkeinketorcádvilágosságaelé. Zsolt
90,8(1Jn1,8–9;Ez2,3–8a;Jn6,52–59)Mititkolnánkéstakargatnánk,Is-
tenpediglátja,előttevanaszennyesünk.Tagadnánk,halehet,denincs
értelme.Nemleszparaván,amelymögébújhatunk;nemleszszőnyeg,amely
alásöpörhetnénk.Ottmajdmagunkatkellmegmutatnunk.Amindentlá-
tóésmindenttudóvilágosságaelőttfeltárulnakasötétségcselekedetei,
ésmindaz,amitavilágosságleleplez,nyilvánvalóválesz.Csakisakegye-
lembenbízhatunk,csakazirgalomlehetamireménységünk,amelymeg-
jelentJézusKrisztusban.

Csütörtök(július24.)
FülöptalálkozottNátánaéllel,ésígyszólthozzá:„Megtaláltukazt,akirőlMó-
zesírtatörvényben,akirőlaprófétákisírtak:Jézust,aJózseffiát,akiNázá-
retbőlszármazik.”„Származhat-evalamijóNázáretből?”–kérdeztetőleNá-
tánaél.Fülöpígyválaszolt:„Jöjj,éslásdmeg!” Jn1,45–46(2Krón30,8;Ap-
Csel15,4–12;Jn6,60–65)Aszemélyestalálkozásegykapcsolatbantöbbszem-
pontbólismértékadóbbbármimásnál.Többettudunkmegbelőle,mintakár-
hánytelefonbeszélgetésből,e-mailből,sms-ből.Atalálkozáskormindenér-
zékünkdolgozik,emlékeinkmaradnak,aktívrésztvevőkvagyunk.Sokakat
hívogatunk,jöjjenekJézushoz,lássákmegbenneazt,akithirdettekapró-
fétákis.Rólasokféledolgoteltudmondaniegyalapműveltségűemberis,
deazigazilényegétcsakaztudjaelmondani,akimegéltemáravelevalókö-
zösségszemélyességét,jóságát.Éshogyszármazhat-evalamijóaKrisztus-
ból?Csakajó:üdvösségésörökélet,megváltásésbocsánat.Majdmeglát-
jukazokkalegyütt,akikmeghallottákahívást.

Péntek(július25.)
Mentsdmegazokat,akikethalálravisznek,ésneforduljelazoktól,aki-
ketavesztőhelyrehurcolnak!Haaztmondanád,hogyerrőlnemtudunk,
az,akiaszíveketvizsgálja,belédlát. Péld24,11–12(Mt25,45;Lk22,31–
34;Jn6,66–71)Vanolyan,amirőlnemakartunktudomástvenni,pedig
láttukéshallottuk?Segíthettünkvolna?Megállunk,elfordulunk,hagyjuk,
mertmajdúgyisleszvalahogy?Ezazahelyzet,amikornemtesszükmeg
semanaggyal,semakicsivel.Nemerrehívattunkel!Ésnemisilyenhoz-
záállástszeretnénkmisem,amikormivagyunkgondban.Istensemuta-
sítel,sőt!KristófnévnapjánéppenaKrisztus-hordozóknetudnákmeg-
mutatni,kitishordoznakéskirőltesznekbizonyságot,amikoralegkiseb-
betisfelkarolják?Amainapjóhíreaz,hogyláthatóváéskézzelfogható-
vátehetjükhitünket.

Szombat(július26.)
Jézusmondta:„Akiénhozzámjön,azténnemküldömel.” Jn6,37(Zsolt
42,7;Fil3,12–16;Jn7,1–13)Ezkülönösenjóhír,evangélium.Jézuséaz,akit
nekiadazAtya.Ésakimégmagaisteszlépéseket,vagyisJézushozkö-
zelít,aznemkapelutasítást.Voltegyfelhúzósjátékom.Örültemneki,mert
tetszett,hogynemkellmeglökni,hanemmegymagától.Ahovaletettem,
onnanindult,ésamerreirányítottam,arragurult.IstenJézusközelébeakar
minketelhelyezni,ésamennyeiországfeléakarirányítani.Ahányszorte-
keramifelhúzónkon,megsegítminket,csodáival,segítségévelmellettünk
állvatámogat:annyiszorújabbésújabblehetőségetkapunkazőorszá-
gáhozközelebbjutni.Bárcsaksimalenneaterep!

g SelmeczinéFüzékováDiana

Újnap–újkegyelemhírek, hirdetések
Hitmélyítőfébé-konferencia

AFébéEvangélikusDiakonisszaegyesületazEKE(EvangélikusokKözös-
ségeazEvangéliumért)ésaFébéközösszervezésébenaugusztusbanhit-
mélyítőkonferenciátrendez.

Helyszín:Piliscsaba,BéthelEvangélikusMisszióiOtthon.Időpont:2014.
augusztus21–24.Érkezéscsütörtökön15órától,elutazásavasárnapiebéd
után,kb.13órától.Részvételidíj:3500Ft/nap+(igényesetén)500Ftágy-
nemű-használatidíj.

Jelentkezés: a Fébé-egyesület e-mail címén (febe.egyesulet@luthe-
ran.hu),illetvea20/500-4063-asegyháziflottástelefonszámonGörög
Zoltánné,Hajnalka főnökasszonynál.

Ahitmélyítőhétvégecíme:Uram,növeldamihitünket!Arészletes
programróle-mailbenlehettájékoztatástkérni.

Hívőevangélikusfiatalházasulandó
párkeresjóállapotú,bútorozatlan,
minimum45m2-esalbérletetBuda-
pesten(elsősorbanaXIII.,VI.,VII.,
VIII.,XIV.kerületben)júliusvége–
augusztuselejétől.Elérhetőségünk:
NagypálSzilárd, 20/824-9017.

azipolyiarnold-kör
alkalma

AzIpolyiArnoldMagyarMitoló-
giátFeltáróVallástörténetiKörjú-
lius21-én,hétfőn18órakortart-
ja összejövetelét a dunaföldvári
evangélikusparókián(Templom
u.36.).Témánk:Ahányága-bo-
ga…ABog/Böntermészetvallás
fogalmai.FelhőkönutazóKara-
Bonc. Arészvételdíjtalan.

APRÓHIRDETéS

ADebreceniEvangélikusEgyházköz-
ségszállástkínálDebrecenbentanul-
nivágyófiataloknak.Érdeklődnia
degy@upmail.hue-mailcímenésa
20/381-2004-estelefonszámonlehet.

nyáriszünetazevangélikus
országoskönyvtárban

Július28.ésaugusztus31.között
könyvtárunkzárvatart.Azesedé-
kesköltözésmiattvárhatóhosz-
szabb zárva tartásról később
adunktájékoztatást.


