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Nem szoktam számadást készíteni szilveszterkor. Na jó, 2006 végén kétszer
is nekifutottam, hogy elgondolkozzak az elmúlt egy évemen, és nem is volt
rossz elfoglaltság. Nem idõztem sokat az esztendõ történéseivel, de jó volt
végigfutni gondolatban a hónapok során felgyülemlett emlékeken,
eseményeken, érzéseken, megvalósult és kútba esett terveken. A soron
következõ évnek pedig még kevésbé szoktam tudatosan tervezve, azt
elgondolva nekifutni. Na jó, kicsit elgondolkodtam idén, hogy milyen elõre
látható feladatok, kihívások elé nézek, de erre még kevesebb idõt szántam,
mint a „múltidézésre”.

Ezért is nehéz egy kicsit számomra az országos ifjúsági munkával
kapcsolatban a tervekrõl, elgondolásokról írni. Több minden eszembe jut,
cikázik a fejemben, de nincsenek rendszerezett gondolatok, kialakult
struktúrák, vagy ez baj? Azért megpróbálok néhány fontos momentumot
összeszedni.

Új csapat indult neki egy újabb négy évnek. Többen az elmúlt 4 évnek is
részesei voltunk (Szuhánszky Timi, Drahos Zoli, Hecker Héla és jómagam),
páran most csatlakoztak hozzánk (Kern Marcsi, Einvág Angéla, Sztupkai
Gergõ és Vih Bence). Egy új csapat önmagában is rejt új lehetõségeket, új
ötleteket, a dolgok új megközelítését, új energiát. Remélem, hogy jól tudunk
majd együtt dolgozni, sokat tudunk majd tervezgetni, vitatkozni, szervezni
és imádkozni, és mindez az ifiket is elõrébb viheti.

Mindannyian szeretnénk, ha az ifjúsági bizottság nem egy elvont, távoli
grémium lenne, hanem részt tudna venni az ifjúságok életében. Hogy
megtapasztalhassák az ifik, hogy mindez értük van, nekik próbál segítség
lenni. Az elõzõ évi jól sikerült programokat folytatandó, idén is szeretnénk
tavaszi tábort szervezni (március 16-18-ig, Piliscsabán), nyári ifjúsági tábort
(még nem tudjuk, hogy hol és mikor) és munkatársképzõt rendezni.
Szeretnénk az ifjúságok életét jobban megismerni, felismerni, hogy mely
területeken lehetünk segítségükre, és milyen módon. Ezzel kapcsolatban
konkrét ötleteink is vannak. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének
a helyi és országos ifjúsági munkában, annak alakításában, formálásában.
Szeretnénk, ha a misszió megvalósulhatna egyházunkban és ezen belül
ifjúsági köreinkben, annak minél több, kreatívabb, személyre szabottabb
és személyesebb módján. Ezzel kapcsolatban is van ötletünk. Szeretnénk,
ha az ifjúságok közötti kapcsolatok valamint az információáramlás bõvülne,
épülne. Szeretnénk, ha mindez nem csak terv, remény, álom maradna,
hanem minél több minden meg is valósulhatna. Ehhez Isten segítsége mellé
kérjük a Ti imádságaitokat, segítségeteket, ötleteiteket, kritikáitokat, elnézõ
szereteteket. Ha sokan csak egy kicsit is teszünk közösen valamit, akkor
nagy dolgok valósulhatnak meg közöttünk és általunk.

Nem terveztem, de csak összejött egy kis programbeszéd, egy kis
tervezgetés, álmodozás, de nem is baj. Dolgozzunk, tervezzünk,
imádkozzunk együtt, hogy minél több szép és jó megvalósulhasson, és ha
majd decemberben lopva visszatekintünk, örömmel nosztalgiázhassunk
titokban és magunkban!
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NAGY AJÁNDÉK ADATOTT MEG SZÁMOMRA, HOGY TAVALY KÉT HÓNAPOT

FRANCIAORSZÁGBAN TÖLTHETTEM, AHOL NAGYON SOK ÉLMÉNYBEN ÉS

ÁTÉLÉSBEN VOLT RÉSZEM. EGYIK ILYEN ÉLMÉNYEMET SZERETNÉM MOST

VELETEK IS MEGOSZTANI, AMIT LEVÉL FORMÁJÁBAN OLVASHATTOK, BÁR

EREDETILEG CSAK A SZEGEDI IFJÚSÁGNAK CÍMEZTEM.

KEDVES MINDENKI! BONJOUR EVERYBODY!
SZTUPKAI KRISTÓF

Hát hol is kezdjem drága barátaim? Talán ott, hogy mielõtt
elutaztam volna nagyon kedvesen felköszöntöttetek!
Felköszöntöttetek, elbúcsúztattatok és a sok ajándék (zokni!) és
szeretet között kaptam tõletek egy kis lapot egy idézettel. „Ne várj
nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök.” A kártyán
azonban ez a kis értékes mondat nincs idézõjelbe téve, ugyanis ez
egy versbõl vett idézet. Reményik Sándor: „Csendes csodák.” Aki
nem ismeri, annak érdemes elolvasnia! Elõször azonban nem
tudtam hova tenni magamban ennek a kis mondatnak a jelentését,
mindenestre örültem neki.

Aztán megérkeztem Franciaországba! 12 óra utazás, 1200 km és
belecsöppentem egy egészen új élethelyzetbe. Ugyanis egy teljesen
más világgal ismerkedhettem meg. Jelenleg egy kisvárosban
Belfortban élek egy kedves házaspárnál. És igen! Franciaország!
Tényleg úgy hangzik, mintha ez maga lenne a Kánaán, sok esetben
azonban nincs így. Ettõl függetlenül olyan dolgokat láthattam és
tapasztalhattam meg, amelyeket ezelõtt soha, és valószínû, hogy
ezután sem lesz rá alkalmam. Többször bebarangoltam már az
elzászi vidéket és a Vogézeket, illetve Elzász fõvárosában
Strassbourgban is járhattam egyszer. Láttam Németországban a
Fekete-erdõt, és három alkalommal is sétálhattam egy gyönyörû
német kisvárosban Freibourgban. Megcsodálhattam Besancont,
a várat és a citadellát, valamint a Jura-hegységet. Altkirchben egy
hatalmas utcai vásár forgatagában gyönyörködhettem.
Finomabbnál, finomabb sajtokat és borokat kóstolhattam meg, és
rengeteg emberrel ismerkedtem meg a gyülekezeten belül. Sosem
fogom elfelejteni a besanconi panorámát, a hegységek gyönyörû
vonulatait, a naplementéket, a gyülekezetben az emberek
kedvességét és közvetlenségét… Ezek mind felejthetetlen élmények
és a vakációmnak még nincs vége, ugyanis a jövõ héten Svájcba
készülünk, valamint ismét Németországba a híres karácsonyi
vásárokra.

És mégis azt kell mondanom, hogy nem ezek a hihetetlen dolgok
és soha vissza nem térõ csodás alkalmak dobogtatták meg igazán
a szívemet, hanem például az, ha a sztrádán megláttam egy magyar
rendszámú kamiont. Hát olyankor oda voltam a boldogságtól és a
kamionsofor tõlem lehetett velejéig romlott ember, én úgy a
keblemre öleltem volna, hogy csak úgy szuszogott volna bele. Vagy
képzeljétek el milyen nagy melegség tölti el a szívemet, amikor a
sok Peugeot, Renault és Citroen között meglátok egy Skodát.
Olyankor vagyok csak igazán boldog! És ha a Skoda történetesen
egy piros Fábia… Akkor dobog csak igazán a szívem, és olyankor
mindig mondom magamban, hogy én egyszer már vezettem ilyet.
Igaz, hogy azalatt az egy alkalom alatt kétszer is majdnem
összetörtem, de ez most lényegtelen… Egy idõ után aztán azt
hittem, hogy itt az autók terén már nincs semmi, ami az izgalmakat
még fokozni tudná, de a minap egy Lada Niva tett arról, hogy ez
ne így legyen! Francia rendszámú Lada. Hihetetlen… Aztán egy
nagy bevásárlóközpontban egyszer Pick szalámira találtam. Azóta
az a húsos polc számomra valóságos zarándokhely… És ezeket teljes
komolysággal mesélem most nektek. Egy német pékségben egyik
alkalommal a falon a magyar „kenyér” szóban gyönyörködhettem.

RÓLUNK SZÓLVA
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Mellette igaz japánul és cirill betukkel is le volt írva ugyanez,
de ez akkor nem érdekelt. Az a tény, hogy láttam egy magyar
feliratot, az egész napomat megfûszerezte egy kis
boldogsággal… Arról meg már beszélnem sem kell, hogy
hiába van lehetõségem szebbnél szebb és igényesebbnél
igényesebb francia újságokat lapozgatnom, a MIX újsághoz
képest, ahol a ti cikkeiteket olvashatom – már nem is tudom
hányadik alkalommal – ezek a színes képekkel ellátott
francia magazinok sehol sincsenek. Vagy hol van egy
strassbourg-i katedrális egy Lada Nivától, vagy egy
beasanconi panoráma egy magyar felirattól egy német
kisváros pékségében? Fényévekre!

„Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök.”
Valamire megtanítottatok ezzel az idézettel és ezt köszönöm
nektek. Nagyon hiányoztok, de nemsokára ismét veletek
lehetek, szóval a szép és nyugalmas idõszak számotokra
lassan véget ér. Addig is, továbbra is sokat gondolok rátok,
imádkozom értetek, és buzgón lapozgatom a MIX újságot a
beszámolóitokkal.

Üdv mindenkinek, au revoir: Kristóf

BELFORT, 2006.11. 24.

Úgy érzem ez a gondolat nagy részben kapcsolódik a 2006-
os budakeszi téli ifjúsági csendesnapok programjához is,
ahol a csodákról volt szó. Az elsõ ezzel kapcsolatos elõadás
már helyre is tett, ugyanis bennem is – mint a legtöbb
emberben – bennem van az az alapvetõ emberi érzés, mely
a csodák után vágyakozik, és amelyrõl a Máté 12,39-ben is
olvasunk. „Mester, jelt akarunk látni.” Milyen mélyen ott
szunnyad az emberben az a vágy, hogy rendkívüli dolgok
és csodák átélõi legyen. Ott van bennünk az újdonság iránti
érdeklõdés. Nagy, fantasztikus és látványos dolgok után
áhítozunk, miközben nem vesszük észre, hogy a hétköznapi
és megszokott dolgokban sokszor nagyobb áldás rejlik. Ezt
tapasztaltam meg Franciaországban, ahol rengeteg csodás
dologban gyönyörködhettem és amikért nagyon hálás
vagyok, ám megtapasztaltam azt is, hogy mennyivel nagyobb
erõvel bírnak azok a dolgok, amik otthon mindennap-
jaimban jelen vannak. (Lada, Pick, „kenyér”, MIX újság…)
„Életünk alapvetõ értékei azokon az állandó és meglévõ
lehetoségeken múlnak, amelyeket Isten kegyelmébõl
naponként élvezhetünk.” Hallhattuk Budakeszin az egyik
elõadáson.

Valóban sok csodás dolognak lehettem átélõje és
megtapasztalója, de megtanultam olyan mindennapi
dolgokat is értékelni, melyek azelõtt értelemszerûek,
természetesek, vagy éppen semmitmondóak voltak. Ma már,
mint mindennapi „csendes csodák”-ként tekintek rájuk.

A piros Fabiához annyit, hogy egy kedves barátomtól – Vili
Balázstól – kaptam egyszer kölcsön, és tényleg nem lett
semmi baja…
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CCCCCSENDESSENDESSENDESSENDESSENDES     CSODÁKCSODÁKCSODÁKCSODÁKCSODÁK
Melitskó Saroltának

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tûz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut elõled,
Hogy nõ, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükrözõdni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

RÓLUNK SZÓLVA
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TÉLI CSENDESNAPOK ÉS SZILVESZTER

BUDAKESZIN

AZT HISZEM, HOGY FANTASZTIKUS HELYEN TÖLTHETTÜK AZ ÉV UTOLSÓ

NAPJAIT ÉS KEZDHETTÜK AZ ÚJ ÉVET ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL. ÍME EGY-KÉT

GONDOLAT ÉS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ EZEKROL A NAPOKRÓL. (EINVÁG ANGÉLA)

„Szilveszter Budakeszin. Megérkezésem után rögtön a dolgok
közepébe csöppentem. Az elsõ elõadás kicsit hirtelen ért és mint
utólag megtudtam a csodákról volt szó. Aztán másnap már
lélekben is ott voltam egészen szilveszter hajnalig. A tábor
szervezettségére nem igazán lehetett senkinek panasza és talán
az idõsek sem panaszkodtak ránk. Azt hiszem jó szilveszterünk
volt!”

(Burprich Robi)

„2006, szilveszter, csendesnap, Budakeszi. Irtó klassz volt! Biztos,
hogy nem tudom az összes jót felsorolni, ami abban a pár napban
történt, de íme néhány feledhetetlen mozzanat: szó szerint csodás
elõadások Sztupkai Mihálytól, sok (rengeteg) zene, mesés
vetélkedõ, Robi és a fák alatt az emberek, a legmenõbb tintahal
és rohanó postás élete párjával. Indult a bakterház, maradt 21
gramm. Kirándultunk a János hegyre, nagy fújt szél mindenkire,
ütöttük a jobb oldalit, és az arénában várt minket a kvízmester:
Mimi. (Azaz Kern Marcsi. – A fõszerk.)

Lelkészeink „megversenyeztették” memóriáikat, ezzel beavatva
minket néhány emlékezetes pillanatukba. Vasárnap Istentisztelet
a budakeszis gyülekezettel; az új évet pedig a himnusz szobornál
köszöntöttük. Az alvás csak minimál dózisban volt fellelhetõ,
helyette  reggelig tartó Activity. Otthon ágyba ájulás. Összegezve,
mint már mondottam: Irtó klassz volt! Nagyon köszi minden
szervezõnek!”

(Gulyás Zsuzsi)

„Engem az érintett meg legjobban, amit a Lakatos Lilla mondott,
hogy nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem sokkal jobbat
és többet. Nekem nagyon tetszettek a programok, voltunk sétálni
a Jánoshegyi kilátónál, és még nagyon tetszet az, amiket a
Szuhánszky lányok csináltak nekünk: filmvetítés, vetélkedõk és
a lelkészvetélkedõ is jó volt.”

(Csernák Barnabás)

„Téli csendesnapok. Ezt a pár napot most Budakeszin töltöttük.
Én most voltam elõször téli csendesnapokon, de nem bántam
meg, hogy elmentem. Szerintem nagyon tartalmas volt ez a pár
napszámunkra.

Sztupkai Misi bácsi tartotta nekünk az elõadásokat, amik a
csodákról szóltak. De azért kezdjük az elejérõl. Mikor már a nagy
többség megérkezett mindenki azon „izgult”, hogy nehogy
legyen ismerkedõs játék. Ebben reménykedve úgy látszott, hogy
tényleg elmarad, mert már meg volt az esti elõadás és a vacsora
is. De tévedtünk. Bizony, bizony sosem maradhat el ez a fontos
dolog. Nehogy itt elfelejtkezzünk egymásról azokban a
hónapokban, amikor nem találkozunk. Nem árt, ha felelevenítjük
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egymás nevét, és azt hogy kinek a mamája tart kecskét. A
táborban sokat zenéltünk, énekeltünk és játszottunk. Pl.:
visíts malac, üsd a jobb oldalit, itt én ülök. De persze, a
póker sem maradhatott el.

Szombaton volt a kiscsoportos beszélgetés. Arról
beszélgettünk, hogy mit jelent számunkra az, hogy csoda,
mi a küldetésünk a világban, mi a feladatunk a Földön?
A tanítások során számomra az ragadt meg a legjobban,
hogy az is csoda, hogy lélegzünk. Mert ha betegek
vagyunk, és nehézkesen vesszük a levegõket, mert meg
vagyunk fázva, akkor az már számunkra úgymond nem
természetes.

Ezen a napon felmentünk a János-hegyi kilátóba is, és
egy jót sétáltunk. De sajnos eléggé nagy volt a köd, s így
nem láttunk rá Budapestre. Majd vissza felé lementünk
egy páran a Béka –tóhoz, és csúszkáltunk a jégen egy
kicsit.

Majd este felé volt a lelkészvetélkedõ. Amin nagyon jól
szórakoztunk és egyben tanultunk is. Vasárnap volt
Istentisztelet, majd délután filmnézés. A »21 gramm« címû
filmet néztük meg, mely bemutatta azokat a mély
állapotokat, amelyek a mai világban leginkább vannak.

»Hány életet élünk?
Hányszor halunk meg?

Azt mondják 21 grammot vesztesz…
Pontosan abban a pillanatban, amikor meghalsz.

Mindenki.
Mi fér bele 21 grammba?

Mennyi veszik el?
Mikor veszítjük el a 21 grammot?

Mennyi megy el vele?
Mennyi a nyereség?

21 gramm.
Egy marék ötcentes.

Egy kolibri súlya.
Egy szelet csoki.

Mennyit nyomott 21 gramm?«

Lassan az újévhez közeledve töltöttük el azt a pár órát
együtt, melyekben sokat szórakoztunk. A Szuhánszky
lányok gondoskodtak arról, hogy mi ne unatkozzunk.
Sok vetélkedõ, színdarab, dalokra koreográfia. Éjféli
koccintás, 6 órai séta, »izgi« Activiti party, majd reggeli
után, irány haza.”

(Einvág Kriszti)
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JÉZUS KÖZPONTÚ IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT
(VEZETÕKÉPZÕ KONFERENCIA, BUDAPEST, 2006. OKTÓBER)
BOZSÓ ÁGNES

Természetesen késett a vonatom: kábé egy órát... Amire
megtaláltam az épületet, már azt sem nagyon tudtam,
hogy én ki vagyok, nem még azt, hogy kik azok, akik
körülöttem vannak. Sietve regisztráltam, aztán
berobogtam az elõadóterembe. A dicsõítés végét csíptem
el, de az elég volt arra, hogy átgondoljam mi történt, hova
jöttem, és miért.

Aztán jött a neheze: az elõadás elég konkrétan lefestette
azt a jó keresztényt, aki én nem vagyok, aztán még azt
kérték, hogy ezt mondjam is el 3-4 ismeretlen embernek...
(Kiscsoportokban beszélgettünk az általunk vezetett
csoportokról.)

Másnap reggelre két barátnõt is szereztem. Az elõadáson
már föl is tudtam fogni, hogy mirõl van szó. Az ifi
munkához adtak egy pár építõ tanácsot:

A délutáni szemináriumon ismét ismerõs téma: A fiatalok
zenei kultúrája, Dávid királytól Bach-ig, és még tovább...
A vasárnap reggeli elõadás a veztõk szerepérõl szólt:

A hétvégébe belefért még egy színdarab, egy koncert, és
szabadidõ a beszélgetésre, a kapcsolatok építésére. A záró
alkalmon azzal a tanáccsal engedtek minket haza, hogy
figyeljünk Istenre és amit Õ kér tegyük meg akkor is, ha
ez lehetetlennek, vagy nevetségesnek tûnik. Most már
értem miért voltam ott...

IFJÚSÁGI ÓRÁK AZ ORSZÁGBAN

Alsózsolca – Hétfõ 18.00, Szerda 17.00
Budakeszi – Hétfõ 19.00, Péntek 17.00
Budapest/Pest – Kéthetente péntek 18.00
Budapest/Óbuda – Kedd 18.00
Dombóvár – Péntek 18.00
Kaposvár/Hetes – Péntek 17.00
Miskolc – Szombat 18.00
Nyíregyháza – Szombat 17.00
Pécs – Csütörtök 18.00
Szeged – Szerda 18.00
Szekszárd – Péntek 17.30
Szolnok – Szombat 16.00

– SZERVEZZ MAGAD KÖRÉ EGY JÓ CSAPATOT, LEGYEN, AKI SEGÍT!
– NE TÛNJ EL KÉT IFIÓRA KÖZÖTT, MERT AKKOR IS VAN FELADATOD!
– KÉRDEZZ ISTENTÕL!

– A TALENTUMOK BÖLCS HASZNÁLATA...
– A SZOLGÁLATI TERÜLETEK MEGKERESÉSE...
– ÉPÍTKEZÉS A BIBLIÁRA, A JÓ ALAPRA...
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FELTALÁLÓNK ÉS ALKOTÁSA: RUBIK KOCKA
SZABÓ MARIANN

Rubik Ernõ 1944. július 13-án, Budapesten született. Repülõgép-mérnök édesapja nyomán
a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki karán 1967-ben szerzett diplomát, valamint
szobrászatot és építészetet is tanult az Iparmûvészeti Fõiskolán (1971). Dolgozott építész-
tervezõként (1968-1975), 17 évig tanított az Iparmûvészeti Fõiskolán (1970-1988) az
„…És játék” c. lap fõszerkesztõje volt. 1983-tól a Rubik Stúdió vezetõje. 1987-ben lett címzetes
egyetemi tanár, ’90-tõl a Magyar Mérnök Akadémia elnöke, ’96 óta tiszteletbeli elnöke.
1983-ban Állami Díjjal, 1995-ben Gábor Dénes-díjjal1 tüntették ki.

Rubik Ernõ több logikai játék megalkotója: Rubik kocka (1975), Kígyó (1977), Bûvös
négyzetek (1985). Jelenleg szoftver- és építészeti kérdésekkel, számítógépes játékok
készítésével foglalkozik. Legjelentõsebb alkotása: a Rubik kocka.

Rubik Ernõ eleinte a 2×2×2-es kockát készült megalkotni. Az elsõ problémába akkor
ütközött, amikor nem tudta, hogy hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy
mind a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik elõször gumigyûrûkkel próbálta
egymáshoz rögzíteni a kis kockákat, s mivel ez nem sikerült, hiszen egy idõ után a
gumiszalagok elszakadtak, próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett
a kocka. A probléma megoldásának módja olyan kocka elemek kifaragása volt, amik az
alakjuknál fogva tartják össze magukat. Késõbb különbözõ színekkel jelölte meg az
oldalakat, megfigyelendõn hogyan mozognak egymáshoz képest. Rubik Ernõ – saját
bevallása szerint – csak a végleges konstrukciós és formai kidolgozás után ismerte fel,
hogy a kocka nemcsak a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas (mivel ezért alkotta
meg), de jó játék és így értékesíthetõ is. A kocka színezésére Rubik Ernõ külön gondot

sárga komponensben különböznek; tehát így lesz a fehérbõl a vele átellenes sárga, a
pirosból a narancssárga, a kékbõl a zöld. A kockának értékesítési szempontból
legkimagaslóbb tulajdonsága a 3 dimenzió, s hogy bármilyen mozgatás hatására

Rubik Ernõ 1975-ben igényelte a kocka szabadalmaztatását, de csak 1977-ben kapta
meg. Még ennek az évnek a végén megjelentek nálunk az elsõ Rubik kockák és ezzel a
játék önálló életre kelt. 1980-ban csak Magyarországon hozzávetõleg egymillió darabot
vettek (minden tizedik ember!). Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az

népszerûsége máig töretlen.

A kocka 1978-ban kapta meg a magyar BNV-díjat, 1979-ben a Kulturális Minisztérium
nívódíját, 1980-ban több országban nyert díjakat: Angliában, Németországban,

amelyet minden évben csak egyetlen játék kapja meg. 1981-ben a New York-i Museum of

gyûjteményébe.

Rubik Ernõ vitathatalan érdeme, hogy a természettudományt olyan gyakorlati módon
közvetíti az embereknek, hogy azt megszeretni, s szeretni lehet. „A kocka és annak nem
könnyen, de végül is megszerezhetõ eredménye lehetõvé tette számomra, hogy csakis
azt csináljam, amit szeretek. Nincsenek más irányú elkötelezettségeim, olyan
kényszereim, ami miatt, sajnos, az emberek közül sokan a munkát negatív fogalomként
értelmezik. Nem olyan pozitívumként, mint ahogy én gondolkodom róla. Persze
megértem õket, hiszen a «kényszermunka» nem jó dolog. Az önkéntesen végzett értelmes
tevékenység viszont nagyon is. Az élet sok mindent produkál, s én csak azt tudom
kívánni mindenkinek, hogy valamilyen módon eljusson idáig. Persze minden
tevékenységben meg lehet találni azt a bizonyos értelmes mozzanatot. Néha nehéz.”
(Rubik Ernõ)

1A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültetõ
szakemberek nagyságát elismerõTdíj, Gábor Dénesrõl Nobel-díjas magyar feltalálóról kapta
nevét.
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ÉSZAK-KOREA: A BIBLIA A HALÁL OKA IS LEHET

Észak-Koreában a Biblia birtoklása elégséges ok lehet a kivégzésre. Már végeztek
ki azért keresztyéneket, mert náluk Szentírást találtak – jelenti az amerikai
missziós társaság, a World Bible Translation Center (Bibliafordító Világközpont)
Fort Worthben/Texas Államban található sajtóirodája. A társaság megpróbál a
kommunista országba Bibliákat bejuttatni. Tapasztalatuk szerint itt érvényesül
a világon a legerõsebb keresztyénüldözés. A központ elnöke, Gary Bishop
tudósítást adott a Biblia birtoklásának borzalmas következményeirõl. Egy
asszony mosás közben a mosodai ruhák között talált egy Újszövetséget. Valaki
besúgta ezt, s vizsgálat nélkül kivégezték õt és édesanyját. Egy tiszt a tábornokot
azért lõtte agyon, mert ez a keresztyén üzenetrõl szólt bajtársai között. Az észak-
koreai állam elnöke, Kim Jong-Il diktátor istenként bálványoztatja magát, aki
viszont csak Istennek akarja megadni a tiszteletet, annak súlyos következ-
ményekkel kell számolnia. A 23,6 millió lakosú országban vallásstatisztikusok
becslése szerint mintegy 400 ezer keresztyén él. Közülük közel 100 ezer van
munkatáborokban. (idea.de, 2007. 01.10.

„HOVÁ TÛNTEK A PRÓFÉTÁK?”

Ezen a címen jelent meg Clevelandban Marvin A. McMickle országosan ismert
prédikátor, politikai aktivista és a clevelandi neves Antioch Baptista Egyház
lelkészének a könyve, aki mûvével a prófétai prédikálás  hiányát panaszolja fel
hazájában. Szerinte a prófétai igehirdetés az USA szószékeirõl az utóbbi 20-25
évben eltûnt, illetve meggyengült.  Könyvében McMickle az igehirdetõk
figyelmét odafordítja annak tanulására, hogyan s miként lehet összekapcsolni
a Jézus-látásokat a bibliai próféták társadalom bírálatával, az igazságossággal, és
a másokkal való törõdéssel. A szerzõ már említett gyülekezeti teendõi mellett a
homiletika, az igehirdetés-tudomány professzora az Ashland Egyetemen és hat
jelentõs könyv írója. (RNS, 2007. 01. 10.)

TÍZPARANCSOLAT ÉS CÉGVEZETÉS KAPCSOLATA

Claus Hipp, a bébi ételek elõállítója, üzleti döntéseiben igyekezett maximálisan
figyelembe venni a Tízparancsolat törvényeit – jelentette ki egy  interjúban,
amit a Bild am Sonntag-nak adott. Itt elmondta: „Alapvetõen bõven elég mindenre
a Tízparancsolat, de cégünknél külön etikai menedzsmentet is mûködtetünk”.
Nyilván, ennek ellenére történhetnek hibák – mondotta a 68 éves cégtulajdonos. De
a problémákat biztosan jobban tudjuk érzékelni és kezelni is, ha rendszeresen és
következetesen szembesülünk a bibliai normákkal. (Kipa.de, Livenet.ch, 2007. 01.10.)

VERSENYFUTÁS IZRÁELBEN ÉS KÖVETKEZMÉNYE

A Genezáret-tava körül rendezett maratoni futás gyõztese a bahreini Mushir
Salem Javher lett. Az arab királyság Nemzeti Atlétikai Szövetsége azután, hogy
futója 2 óra 13 perc alatt futotta körbe a bibliai területen a tavat, azonnal
megvonta tõle az állampolgárságot. Indoklás: az ellenséges Izráel rendezvényén
való részvétel. (Kipa, Livenet.ch, 2007. 01.10.)

USA: TINIK ÉS A BIBLIA

Az Amerikai Bibliatársulat (ABS) 1.600 tini között végzett felmérést, aminek
eredményeként kiderült: a 12-18 év közötti fiataloknak 6 %-a rendszeresen
olvassa a Szentírást. A megkérdezetteknek 70 %-a úgy nyilatkozott, hogy a bibliai
üzenet befolyásolja napi életét is. (Livenet.ch, 2007. 01. 08.)

OROSZORSZÁG: GYERMEKBIBLIA VAKÍRÁSSAL

Oroszországban ma becslések szerint 275 ezer látáskárosult él, ezek közül a
gyengénlátó vagy vak gyermekek száma eléri a 12 ezret. Az Orosz Bibliatársulat
új akciójával, amelynek neve: „Az Úr világosságában”, éppen ezeket a
gyermekeket akarja elérni. Több, mint 100 intézetet fognak ellátni vakírásos
gyermekbibliával, bibliai történeteket tartalmazó kiadványokkal. Moszkva
mellett, Sergiev Posadban benntlakásos iskola mûködik vak gyermekek részére.
Az 1963-ban alapított iskolában ma 140 gyermek tanul. Külföldi szponzorok
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mellett az Orosz Bibliatársulat is támogatja az iskolát. A vak-Biblia
adományozásával azt is remélik, hogy a gyermekek így megtalálják majd Jézus
Krisztust, aki életüknek igazi, belsõ világossága lehet. (DeutscheBibelg., 2007.
01. 08.)

KERESZTYÉNEK KÍNA LEGFELSÕBB KÖREIBEN

A Kínai Népköztársaságban a keresztyén hit elérte a Kommunista Párt legfelsõbb
köreit. A Baodingban található káderképzõben január elsõ napján a biztonsági
erõk egy bibliatanulmányozó csoportra akadtak. A csoportnak 40 tagját vették
õrizetbe és egész napos kihallgatásnak vetették alá õket, köztük az iskola
elnöknõjét, Geng Sudet is. Az 50 éves értelmiségi tagja egy keresztyén földalatti
gyülekezetnek, állandó megfigyelés alatt áll – adja tudtul a kínai emigránsok
segélyszervezete, melynek a központja a texasi Midlandben van. Letartóztatták
a prominens pekingi jogászt, Li Baiguangot is. A protestáns jogász részt vett a
pártiskolán rendezett keresztyén újévi ünnepségen. Az elõzõ évben találkozott
Bush elnökkel is a Fehér Házban. Újabb adatok szerint a keresztyének száma
Kínában rohamosan növekszik. Az Állami Vallásügyi Hivatal igazgatója, Yie
Xiaowen nemrég közzétette a legfrissebb adatot, eszerint  a keresztyének száma
a hatalmas országban elérte a 130 milliót, ebbõl 20 millió a katolikus, a többiek
valamilyen protestáns felekezethez, irányzathoz tartoznak. (idea.de, 2007. 01. 09.)

USA: A KERESZTYÉN ZENE EGYRE NÉPSZERÛBB

A keresztyén zene egyre nagyobb népszerûségnek örvend az USA-ban: 45 millió
CD-t vásároltak, ami 3,4 %-kal több a 2005-ös adatoknál. Az internetrõl történt
letöltések száma is megkétszerezõdött: az elõzõ évben ez 1,1 millió volt, míg az
azt megelõzõ évben 597.000. Ezzel együtt a keresztyén zenei termékek az USA
zenei piacán csak 6 %-ot jelentenek – tûnik ki abból a statisztikából, amit a
GMA (Gospel Zenei Társaság) Nashvilleben adott ki éves jelentésében. A GMA
elnöke, John W. Styll szerint ez annak is köszönhetõ, hogy bizonytalan idõkben
egyre több ember keresi az inspiráló üzenetet. A zeneszakértõ Mark Weber
véleménye szerint az USA zenei piacán négy mûfajban tapasztalható növekedés:
a keresztyén zenében, a soundtracksben, a klasszikus és a latin   muzsikában.
(idea.de, 2007. 01. 09.)

A VALLÁSI FANATIZMUS KOMOLY KIHÍVÁS

Napjaink három nagy kihívása megjelölésében az európaiak és az amerikaiak
hasonlóképpen vélekednek: elsõ helyen említik a vallási fanatizmust, aztán a
globális felmelegedést, valamint a terrorizmust. Különösen aggasztja a vallási
fanatizmus sokféle megnyilvánulása a németeket, spanyolokat és az olaszokat
– derül ki abból a közvélemény kutatásból, amit a francia tv-adó, a France 24 és
az amerikai napilap, az International Herald Tribune öt európai országban és
az USA-ban nemrég készített. (Kipa, Livenet.ch, 2007. 01. 09.)

PSZICHIÁTRIAI KLINIKÁN ÚJ TEMPLOM

Január 14-én került sor Zürichben a pszichiátriai egyetemi klinika
templomának felszentelésére, amit a református Ruedi Reich egyházelnök és
Paul Vollmar katolikus püspök végzett. Ez a templom nem csak a lelkigondozók
megújulásának lesz a hajléka, hanem az egyetemi klinika személyzete mellett a
páciensek elõtt is nyitva áll, hogy az egyházi év különbözõ alkalmait együtt
ünnepeljék, illetve rendszeres meditációs gyakorlatokon vehessenek részt. A
templom  napközben is nyitva lesz, hogy a csend tereként fogadja a látogatókat
is. Az építés és a berendezés költségeit a református és a katolikus egyház, illetve
az egyetemi klinika három részre osztva viselte. A kórház igazgatója, Kurt Trösch
úgy fogalmazott, hogy ez a templom olyan gyógyító feladatot is ellát, ami a
páciensek és az ott dolgozók spirituális életminõségének a javulását is segíti. A
nagymúltú pszichiátriai klinikán 1870 óta folyt vallási élet, de erre nem állt
megfelelõ kápolna rendelkezésre. A vallási érdeklõdés csökkenésével azonban
az 1930-as években átépítették az egykori kápolnát. Az újra felmerülõ vallási és
hitbeli igényre a klinika 18 hónap alatt válaszolt, eddig tartott a tervezés,
kivitelezés és használatba adás. (Kath.ch, 2007. 01. 09.)
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FOLYTATVA AZ IFJÚSÁGI KÖRÖK ZENEI SZOLGÁLATÁT,
GONDOLKODÁSÁT BEMUTATÓ SOROZATUNKAT EBBEN A

HÓNAPBAN DÉL-MAGYARORSZÁGRA UTAZUNK, ÉS SZEGED

ZENEI ÉLETÉVEL ISMERKEDÜNK MEG. (KHALED-TÖMÖRI

BOGLÁRKA)

ÉNEK ÉS ZENE A SZEGEDI

GYÜLEKEZETBEN
SZTUPKAI GERGÕ

Nem gondolom, hogy Szegeden nagyon egyedi
lenne a helyzet a gyülekezetben való énekléssel
kapcsolatban, de igyekszem érthetõen
megfogalmazni, „mi folyik itt” nálunk.

Az istentiszteleteket minden esetben egy
dicséretek énekkel kezdünk. A kántor kíséri a
gyülekezetet többnyire harmóniumon, de van,
amikor elektromos orgonán. Az új énekeskönyv
tényleg nagy segítség annak az 5 embernek, aki
ismeri a kottát, de a többi 20 néni néha azt se tudja,
hol tartunk. Az istentisztelet folyamán még kétszer
éneklünk a dicséretek énekeskönyvbõl. Az
énekeket a lelkész kéri, illetve születésnap esetén a
köszöntött választhat.

Az ifjúsági ének is része a szegedi liturgiának. Az
ott jelenlévõ 5-6 fiatal 2-3 éneket énekel gitáros
kísérettel. Az énekeket közösen választjuk ki az
alkalom elõtt. Persze igyekszünk minél több
tényezõt figyelembe venni, mint például ne legyen
túl magas, kicsit passzoljon az istentisztelet
témájához, ha úrvacsorai istentisztelet van, akkor
ahhoz, és nem utolsó sorban, hogy mindenki
ismerje az éneket. Nincs kijelölt énekvezetõ, az elõre
megbeszéltek szerint énekeljük az ifjúsági
énekeket. Van egy szegedi összeállított ifi
énekeskönyv, amibõl az énekeket választjuk.
Jelenlegi terveink közözött szerepel egy új
énekeskönyv összeállítása, ezzel szeretnénk
bõvíteni az eddigi 151 éneket. Voltak
próbálkozások arra nézve, hogy a gyülekezet is
bekapcsolódhasson az ifjúsági éneklésbe, de ezek,
a kotta bonyolultsága miatt nem jártak sikerrel. A
gyülekezet szívesen veszi, ha az ifjúság énekel, de
ha még más hangszerek is csatlakoznak a
szolgálathoz azt már hangosnak tartják, és
nehezebben viselik el.

A gyerekek éneke követi az ifjúságot, akik
hangszeres kíséret nélkül a gyerekóra vezetõvel
énekelnek el egy gyerekéneket. Nagyobb
ünnepeken, furulyával, trombitával színesítik a
szolgálatukat.

Istentiszteleteken kívül is gyakran vállalunk zenei,
énekes szolgálatokat. A mórahalmi bibliaórákat
kántorunk szintetizátorral kíséri. Karácsony elõtt
több szociális intézményben énekelt az ifjúság.
Nemegyszer az ifjúsági csendesnapok éneklésének
vezetését is a szegedi fiatalokra bízták.
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„BÉKESSÉGET HAGYOK NEKTEK: AZ ÉN BÉKESSÉGEMET ADOM NEKTEK; DE NEM

ÚGY ADOM NEKTEK, AHOGY A VILÁG ADJA.” (JÁNOS 14,27)

MOSOLYZAJ
HECKER HÉLA

A kilincs a padlóhoz közelít és kattan a zárnyelv. Csikordul az
olajfoltos ajtóilleszték. Kisebb dörrenés, aztán csönd. Két
lélegzetvételnyi szünet az újabb hanghullám elõtt, mint mikor pihen
a víz, mielõtt ismét parthoz csapódik. De tovább: cipzárzörej,
térdkalácsok kattanása, oldódó cipõfûzõ-zajok. Cipõtalp koppan,
pénztárca huppan, kabátakasztó köszönt fogast. Nyög egyet a
küszöb. Most már elég, megsüketül az ember ebben a
hangáradatban.

Egy kéz jelenik meg az ajtókereten.

– Vártalak. Sokára jöttél. Hol jártál?

Testek fordulnak egymás felé, térnek ki egymás elõl. Fotelrugók
lendülnek mozgásba. Valaki áll és néz, valaki ül és hallgat.
– Kérsz egy teát?
– Nem, kösz’ nem.

A behúzott függönyöket tánccal kecsegteti egy hullócsillag illata.
Villanykapcsoló kattan föl-le, föl-le, föl-…

– Abba hagynád, kérlek? Még azt gondolják, morzézunk.

…le.

A macskák szeme világít a sötétben. Az emberé nem. Az ember
bõrrel, füllel, orral indul el, ha nem lát. Vagy inkább egyhelyben
marad. Mozdulatlanul.

– Elmondod, honnan jöttél?
– El. De elõbb húzd el a függönyöket. Gyújts gyertyát.
– De hát belátnak!
– Titkolsz? Nekem nincs mit titkolnom. Gyújts bátran gyertyát.

Csúsznak a facsipeszek a rúdon, súrlódik a gyufa és serceg a kanóc.
Aztán csak az olvadó viasz koppanásait lehet hallani. Egy, kettõ…
kettõ és fél (ez félúton megdermedt)…

– Minek jöttél, ha nem szólsz?
– Hogy nézzelek a fényben. Drasztikusan élõ vagy ebben a
derengésben.

…három, négy…

– Messzirõl jövök. Nagyon messzirõl. Nem gondoltam, hogy
visszatérek ide valaha. Abban sem voltam biztos, hogy visszatalálok.
– Pedig régen sokat jártál erre. Gyakran voltál itt. Emlékszel, mikor
együtt fényeztük a parkettát? És te a lábfejedre kötötted a keféket,
hogy majd korcsolyázol, úgy gyorsabban megy. Annyit nevettem…
aztán az lett a vége, hogy újra kellett varrnom a függönyt, az orvosnak
meg a fejed.

Annak is van hangja, mikor a száj fölfelé indul, és mosolyban
végzõdik egy nevetés lehetõsége.
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– Anyád szerint nem voltam normális. Pedig hajj de normális voltam
még akkor!
– Konszolidált. Inkább az. Mindannyian azok vagyunk. Tesszük a
dolgunk. Csak néha mond mást a szánk, mint szeretnénk. Mûködik
a világ, mert mûködõképességéért élünk.
– Elgondolkoztál már azon, mennyi mindenre mondjuk: „Persze.
Természetesen. Miért ne lehetne?” Holott egyáltalán nem
természetes, egyáltalán nem lehetne, még fõtanácsosi engedéllyel
sem, nemhogy elkoszolt igazságok mögé rejtõzve.
– Tudom. De mi mást lehetne, mint ezt a hazug természetességet?
Hiszen olyan kicsi az ember. És annyi minden lehetséges. Miért ne
lenne természetes a bármi? Az, ahogy éppen van? A foltos fehér? A
hajszála levesben az illaton még nem változtat.

A fotelrugók kiegyenesedtek, nyikorogni kezdtek a parketta-
darabok.

– Persze, elég a nézed. Legitimálod az elfogadhatatlant. Ez a
legnagyobb jelmezbál, és mindenki toleranciának öltözött. Páran
föltûztek egy megkülönböztetõ kitûzõt is, az áll rajta: kegyesség. De
kóstolnál bele az õ levesükbe. Ugyanolyan hipózott bádogkondér
ízû, mint a többieké.

…négy és háromnegyed. Milyen lassan indult. Milyen vékony
sugárba. Hogy nõtt, belefutottak más viaszpatakok. Háromnegyedig
jutott. Mi értelme elindulni, ha megdermed a cél elõtt?

– Miért jöttél ide?
– Mert el szerettem volna valamit mondani neked.
– Miért épp nekem?
– Mert tudtam, hogy meghallgatsz. És talán itt maradok.
– Mennyi idõre?
– Nem tudom.
– Most azonnal maradsz? Készítsek fekhelyet neked a
vendégszobában?
– Nem. Ott semmiképpen se. Maradok addig, amíg akarod, hogy
maradjak. De akkor itt, a lakásod közepén, a párát izzadó növényeid
és jajongó fotelrugóid közt, hogy a parkettádról már ne is szóljak.

Most megint mosolyzaj volt.

– Persze, úgy is jó. Ahogy gondolod.
– Nem. Egyáltalán nem jó úgy is. Csak úgy lehet! És nem, ha úgy
gondolod. Csak ha te akarod! Ha itt maradok, tudod, hogy nem
húzhatod be többet a függönyöket. És ki kell dobnod ezeket a
borzalmas, mosolygó fejû porcelán bohócokat.
– Mi bajod velük?
– Nem igaziak.

…öt… öt… öt…ez már a negyedik ötödik. Egyszerre ugyanoda
együttesen.

– Nem is beszélve a pókhálókról a sarokban. A konyhádba már be
sem mertem nézni.

A kanóc viaszos lett, szikrázva sercegni kezdett, fölcsapott és táncolt
a láng…

– Mégis mit gondolsz? Ideállítasz ilyenkor, váratlanul. Évek óta
várlak, hogy végre megjössz, és itt leszel. Elképzeltem milyen lesz:
teát fõzök, és süteményt sütünk, füstölõt gyújtunk és kikönyöklünk
az ablakpárkányra. Majd te felhordod a pincébõl a fát, és újra
pattogni fog a kandallófém. Ehhez képest feltételeket szabsz és
kritizálsz. Szívességet teszek neked, nem kérdezek, nem faggatlak, és te…
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– Kérdezz bátran. Üveg vagyok. Mondtam már, hogy nincs mit
titkolnom.
– Ne szakíts félbe! Én éltem itt elõbb! Én szabom meg, mik itt a
játékszabályok. Én mondom meg, mi a kosz és mi a rendetlenség.
Mi az, ami megengedett és mi az, ami nem. Mindek van itt a helye,
és mi a kidobandó. És hogy mit teszek a függönyökkel.
– Nocsak… hova lett a toleráns porcelánbohóc-mosoly?

…egyetlen gyertya, egyetlen egy, lángra lobbanthat egy egész
lakótömböt… emberéleteket…

– Elmondom, miért jöttem. Aztán ígérem, elmegyek. Tegnap történt,
vagy tegnap elõtt, nem tudom. Egy ideje nem tartom számon a
napokat. Megvettem az új szövetkabátot, amire két éve gyûjtöttem.
Boldog voltam. Azt hittem, tudom mi a boldogság. Rugdostam a
kipattant gesztenyéket és hallgattam, ahogy recsegnek a lábam alatt
a megszáradt levelek. Aztán zuhogni kezdett az esõ. Álltam ott a
vadonatúj kabátomban, mozdulatlanul, mint akit odavertek
légkalapáccsal. Sehová sem indultam, fölösleges lett volna, nem volt
fedezék a közelben. A kabátom háromszoros súlyú lett a vállamon,
ahogy tele szívta magát esõvízzel. Ahogy elállt az ömlés, minden
sárban kapálózott – levelek, gesztenyék, cipõfûzõk, kavicsok,
elhajigált mûanyag flakonok. Marokba fogtam egy gesztenye
kupacot, csúszott a sár a körmeim alá. Dühödten dobáltam egy fa
törzsének a terméseket, pattantak, repedtek a becsapódástól, és
közben rád gondoltam, hogy mióta meg akartalak már keresni, de
nem mertem megnyomni a csengõt, és a füzetekre, amikre tilos
volt azt mondani, hogy kockás, mert négyzetrácsokba kellett
gyöngyszámokat kanyarítani, és a nagyanyám üvegkoporsójára,
amibõl –hiába rimánkodott a szívem – csak nem szállt ki, és a
nagyapám sírhelye fölötti beszakadt földkupacra, ahol egy vadidegen
nõ zokogva mutatta egy még idegenebb férfi fényképét, és a
begyulladt fülemre, ami három éve sípol és arra az egész
mindenséget elmaszatoló megértõ mosolyra, amivel kezet nyújtok
egy-egy új ügyfélnek. Törtem ketté a gesztenyékkel együtt, mert így
nem lehet, hogy más ruhába bújtatva ugyanaz vagyok, mint azok,
akikre nem akarok hasonlítani. Hogy fönnhangon zengem: élek –
miközben hasamra fordít a meghalás közönye. Hogy békesség
táblákkal állok tûntetõk közé, miközben a szívem belülrõl veri a
vesém, májam, agyam, mert képtelen kibékülni velük, velem, ezzel
az egész toleráns templomi vásárcsarnokkal.

…és hat. Majdnem hét. A legsúlyosabb hazugságok azok, amik a
legközelebb állnak a teljességhez. (Vajon hány kilencest lehet írni a
hat utáni tizedesvesszõ mögé, hogy még mindig ne kapjunk hetet?)

És most újra azok a zajok, csak visszafelé. A küszöb nyög. Lábfej
csúszik cipõbe, térdkalács-roppanás, cipõfûzõ-zajok. Kabátakasztó
válik fogastól, pénztárca süllyed zsebbe, cipzár-zörej. A kilincs a
padlóhoz közelít, kattan a zárnyelv. Csikordul az olajfoltos
ajtóilleszték. Kisebb dörrenés. Aztán csönd. Két lélegzetvételnyi
szünet az újabb hanghullám elõtt, mint mikor pihen a víz, mielõtt
ismét parthoz csapódik.

Aztán koppanás. Hét. A hetedik te magad légy.

Hullócsillag-hamu füstölög az ablakpárkányon. Az elsõ napsugár
épp ekkor botlik meg a híd tartóláncaiban. Ébresztõóra-zaj rúgja
föl a csöndet.
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„ÉS ISTEN BÉKESSÉGE, MELY MINDEN ÉRTELMET MEGHALAD, MEG FOGJA ÕRIZNI

SZÍVETEKET ÉS GONDOLATAITOKAT A KRISZTUS JÉZUSBAN.” (FILIPPI 4,7)

AZ ÉSZ HATÁRAI
KHALED A. LÁSZLÓ

Ebben a rövid kis írásban a fenti mondat kapcsán csak egyetlen szót
szeretnék elétek hozni: értelem. A szövegkörnyezetben itt most
hangsúlyozottan csak az emberi térre korlátozódik a szó jelentése.
Határozottan beszûkítõ tartalom, emberi szint.

A Biblia egyébként nem mindig használja ilyen „értelemben” az értelmet.
Az értelem út lehet Isten felé, út a teljesség megismerésében. Egyet azonban
világosan látni: a bibliai bölcsesség, akkor társul pozitív jelentés-
tartalommal, ha Istenhez kapcsolódik. Mit mond a példabeszédet író? A
bölcsesség az Úrnak félelmében kezdõdik el.

Így most nekem sem lehet célom az, hogy az ész ellen beszéljek. De valami
meghal akkor, amikor a hitet megérteni, felfogni, racionalizálni, az ésszel
megmagyarázni akarjuk, próbáljuk. A hit nem egyenlet, nem számsor,
nem szabály, nem törvény. Ezért ne próbáljatok másokat meggyõzni a
meggyõzhetetlenrõl. A hit nem a meggyõzés tartománya. Ha az lett volna,
akkor Jézus talán iskolát nyit, és bizonyít, és kimutat, és érvel. Akkor
talán kialakult volna körülötte egy értelmiségi kör, vagy egy filozófiai
iskola. Egy beszûkült kis csoport, a társadalomnak egy kis szelete,
elitcsapat, vagyis éppen az, amit Jézus mindenképpen igyekezett
elkerülni. Jézus mást tesz. A sántákhoz, bénákhoz, vakokhoz, leprásokhoz
megy – illetve azok pedig keresik õt. Leül a bûnös asszonnyal beszélgetni,
együtt van a pogányokkal. Mit csinál tehát a testté lett Isten? Közösséget
vállal.

Néha eszembe jut, amikor magunkra, a keresztény közösségekre
gondolok, hogy Jézus szándékainak ellenére szûk mag lettünk, a
társadalom kis szelete, értelmiségi kör, elitosztály, akinek nyelvét sem
érti az, aki érteni, közeledni szeretne.

Jézus egyébként nagyon erõsen ütközik ezekkel a kérdésekkel. A
tanítványok elküldenék a „Nagy Mestertõl” a gyermekeket, õ azonban –
nyílván nagy megrökönyödésre azt mondja: „aki nem úgy fogadja Isten
országát, mint egy kisgyermek semmiképpen nem megy be abba.” A
gyermek pedig – hogy úgy mondjam – nem „észlény”, nem egy kognitív
személyiség. Sokkal inkább lelki lény. Nem tûrtõzteti magát, nem mutat
képet magáról, nem képmutató. Õszinte, szeretet orientált, „szívlény”.
Így vár bennünket az Atya.

Mellesleg nagyon elgondolkoztató, hogy mi is az ész vallása. Tudjátok mi
az? A francia forradalomban hivatalosan beszüntették a kereszténységet.
1793. november 10-én az ész ünnepét „ülték”, a Notre-Dame-ban pedig
megkoronázták az Ész Istennõjét. S mi történik közben? Országszerte
fosztogatás: ezen a napon több mint 2000 keresztény templomot gyújottak
fel. Az istentagadó évek során pedig 35-40 ezer ember esik áldozatául a
terrornak. Az ész uralma csõdöt mond. Az ész az élet ellen tör. Halál
termett, és bölcsesség helyett sokkal inkább esztelenség folyt.

Mi tehát a mi hitünk? John Wesley megfogalmazása szerint „nem pusztán
elmélkedés, ésszerû okvetés, fejben kimunkált gondolatmenet. Wesley
nagyon merészen azt mondja ez nem a kereszténység hite: ez az ördög
hite. A mi hitünk az értelem mellett szívbeli hajlandóság is. „Igen Uram,
itt vagyok, hallja a Te szolgád szavadat. Itt vagyok teljes értelmemmel, s
lelkemmel, teljes lényemmel. Kezedbe teszem magam mindenestül, Te
vezess.”
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TALÁLKOZÁS A TÚLÉLÕVEL
ORSÓS KRISZTINA

Ezt a cikkem már rég óta próbálom megírni... Most végre úgy
döntöttem leülök, és megírom! És hogy miért szántam rá magam
ilyen nehezen? A téma amit „átéltem” és amit meg szeretnék veletek
osztani, nagyon érzékenyen érint..., és nem tudom, hogy képes
vagyok-e mindazokat az „élményeket” és  tapasztalatokat úgy átadni,
hogy át tudjátok érezni mindazt,  amit én akkor és ott éreztem... És
hogy mirõl is beszélek?

2004 áprilisában sikeres esszé pályázatomnak köszönhetõen részt
vehettem egy nagyszabású tanulmányúton, amit az Oktatási
Minisztérium és a Történelem Tanárok Egylete közösen írt ki. A
pályázat nyílt volt, és a majdnem 600 jelentkezõbõl mindössze csak
25-en vehettek részt. Esszém bekerült az elsõ tíz közé, így részt
vehettem. A tanulmányi út a Holokauszt 60. évfordulójának alkalmából
lett meghirdetve, ebbõl kifolyólag az útirány a lengyelországi Krakkó
volt. A majdnem egyhetes tanulmányi út fõ célja az Auschwitz-
Birkenauban lévõ koncentrációs tábor megtekintése volt. Még most
is ha vissza emlékszem... Hihetetlen volt az egész! Ott voltam, láttam,
elõttem volt a múlt...

Aznap mikor a „táborba” mentünk ragyogóan sütött a nap és talán ez
is kicsit furcsa volt számomra. Minek süt egy ilyen helyen a nap?
Sokáig kisebb koromban azt hittem Auschwitzban nincs élet, nincs
napsütés, nincsenek színek... Ott álltam a „tábor” közepén a tömegtõl
lemaradva egymagamban  és nem tudtam sokáig megszólalni sem.
Csak álltam, némán sírtam és a könnyeim a földre hulltak. Egy olyan
helyen állni, ahol emberek ezrei haltak meg ártatlanul... Leírhatatlan.
Úgy éreztem nem bírom. Leültem a sínre arra a sínre, amire a
transzportok beérkeztek és csak néztem magam elé és próbáltam a
kérdéseimre a választ megadni. Sok kérdésem akkor és ott
megválaszolatlan maradt, de egy valamit biztosan tudtam! Meg kell
valahogy mutassam az otthon maradottaknak, még ha csak
töredékében is, de látniuk kell  azt, amit én láttam...

Hazaérkezésem után elõször az iskolámban csináltam egy
dokumentarista jellegû „élménybeszámolós” fotókiállítást, majd a nagy
érdeklõdésnek köszönhetõen még több helyen került rá sor. A témával
kapcsolatos legutóbbi kiállításom 2006 novemberében
Németországban, Münchenben volt.

Dombóvári gyülekezetünk partnergyülekezete a müncheni metodista
gyülekezet. A néha elõforduló német nyelvi nehézségek ellenére a két
gyülekezet egymás közt szoros, évek óta fennálló baráti kapcsolatot
ápol. Tavaly tavasszal, amikor  többfõs fiatalokból álló küldöttség
érkezett hozzánk, mint mindig, ekkor is színes programokkal vártuk
õket. Egy fárasztó és hosszú nap után a csoport egy tagjával Andreas
Hartel-lel hosszas beszélgetésbe kezdtünk... Beszélgetésünk közben
kiderült, Andreas is volt kint nem is olyan rég Auschwitban, és hogy
menyire érdekli a téma. Mikor és is elmeséltem neki saját kis
élményem, a fotókiállításokat is beleértve, megkérdezte lenne-e
kedvem kint náluk is megcsinálni? Nagyon csodálkoztam, de igent
mondtam! Beszélgetésünk végén megbeszéltük a nagyobb dolgokat,
oda adtam a kiállítás anyagát és mivel igencsak elbeszéltük az idõt
hazakísértem a vendéglátóihoz. Másnap mikor hazautaztak, örömmel
újságoltam otthon a hírt,  hogy mekkora lehetõségem adódott. Pár
nap elteltével azon gondolkodtam mit is jelent mindez? Mire is
mondtam igen? Mondanom sem kell elkezdtem nagyon félni és az
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önbizalmam is megfogyatkozott. Természetesen mindez nem is tartott
olyan sokáig, köszönhetõen Klárinak és Bandinak (Dombóvár Körzet
lelkészházaspára, Kriszti nevelõszülei. – A fõszerk.), akik végig
mögöttem álltak, maximálisan támogattak és szükség esetén helyre
raktak lelkileg! Andreas-szal  interneten tartottuk folyamatosan a
kapcsolatot. A kiállítás másodszori egyeztetés után végül november
18-án szombaton délután került megrendezésre. Arra a hétvégére
gyülekezetünkbõl a lelkészházaspár vezetésével érkezett, zömmel
fiatalok alkotta kis csoport többek közt erre a kiállításra is hivatalos
volt. Én egy héttel elõtte kiutaztam, hiszen akkor még az elõkészületekbõl
nem volt semmi. Kiutazásom másnapján már el is kezdtük a
munkálatokat. Andreas-szal a munkahelyén találkoztunk minden este,
ahol a cége támogatásának köszönhetõen a legmodernebb eszközök
segítségével jó minõségû anyagot tudtunk összeállítani. A napok egyre
gyorsabban mentek, mi pedig még jóformán sehol. Péntek estére végre
átláthatóvá vált a kiállítás anyaga. Eljött a nagy nap! Szombaton ebéd
után sikerült mindent a helyére rakni és kicsit lenyugodni...! Mikor
már minden a helyén volt, végignéztem a képeken és újra félelem
fogott el. Abban a pillanatban annyi kérdés feszített... Mi lesz ha
elutasítóan fogadják? Mi lesz ha nem fog nekik tetszeni? Kétségbe
estem..., és nagyot sóhajtottam. Azt hittem egyedül vagyok hisz rajtam
és Andreas-on kívül akkor még nem igazán járhatott arra senki. De
nem! Mikor megfordultam, egy szemüveges, õsz hajú bácsi állt elõttem
és kedvesen, de szolidan rám mosolygott.

Udvariasan bemutatkoztam és megkérdeztem, hogy segíthetek-e esetleg
valamiben? Õ oda lépett hozzám, kezet fogott, bemutatkozott és
közölte, hogy meghívott vendég. A hangja halk és megtört volt,
tekintete szomorú, majdnem könnyes. Beszélgetésünk kb. 5 percig
tartott, de sosem felejtem el!! Túlélõ volt! Szavai számomra
felbecsülhetetlen érték. Ott állt elõttem egy olyan ember aki tudta, hogy
mit jelentenek a képeim, mi van a hátuk mögött. Beszélgetésünk
folyamán mikor feltettem a kérdést, hogy Auschwitz után, miután
mindazt túlélte, hogy tud mosolyogni, hogy tud örülni és hogy...,
egyáltalán hogy tud élni? Rám nézett, majd a képeimre és ezt mondta:
„Az élet megy tovább!” Úgy éreztem a kiállításom olyan kicsi lett... Hisz
itt áll elõttem egy ember, aki valósan ábrázolja a tekintetével a szavaival,
hogy mi is az a holokauszt?!Beszélgetésünk legvégén, amikor
megkérdeztem tõle, hogy õ milyennek találja a kiállítást, ezt mondta:
„Valósághû!” És ez nekem elég volt! Mindketten tudtuk mire
gondolunk...

A megnyitón, mikor rám került a sor, hogy elmondjam gondolataim a
kiállításról csak ott álltam a tömeg elõtt és bárhogy szerettem is volna
nem tudtam megszólalni. Ott és akkor abban a pillanatban elfogott a
fájdalom érzés és kijöttek a könnyeim. Az elsõ sorban velem szemben
ült Õ! Egymásra néztünk és Õ egyedül tudta csak miért sírok...?! Igen
túlélõvel találkoztam életemben elõször és nagy hatással volt rám.
Sokáig némán könnyezve csak álltam ott és senki nem tudta miért...?
Végül Andreas felállt átfogta a vállam és a segítségével elmondtam a
szövegem.

A kiállítást megnyitottuk...

Mentem a tömeg után és néztem az arcokat miközben a képeket
nézték. Feszült voltam mindaddig míg Klári és Bandi oda nem jött és
gratulálva átöleltek. Kíváncsian kérdezték, mi volt velem az elõbb?

Mikor elmeséltem Klári is elérzékenyült és minden érthetõ lett elõttük...
A kiállítás alatt sokan oda jöttek! Voltak akik mosolyogva gratuláltak,
de volt aki megölelt és megköszönte.

Igen! Megcsináltam! És hogy mit nyertem? Tapasztalatot, örök élményt,
új barátokat és ami számomra a legfontosabb: talán kicsit bölcsebb
lettem. Ezt szerettem volna nektek elmesélni! Köszönöm figyelmeteket.
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AJÁNLÓ

ISTEN SZERETETÉNEK ÜNNEPE –
AZ ISTENTISZTELET MAI FORMÁIRÓL
KLAUS DOUGLAS (KÁLVIN KIADÓ – LUTHER KIADÓ, BUDAPEST, 2005)

TOVÁBBI 111 JAVASLAT AZ ISTENTISZTELET SZÜKSÉGES

ÉS A HELYZETNEK MEGFELELÕ ALAKÍTÁSÁHOZ (RÉSZLETEK)

„1. Fogalmazzák meg maguknak az alábbi alapelvet: «Mindent
támogatunk az istentiszteleten, ami hívogató, és mindent
eltávolítunk, ami elutasító benyomást kelt.» Jézus üzenete egyetlen
nagy meghívás Istentõl az ember felé, hogy jöjjön hozzá. Ennek az üzenetnek
tükrözõdnie kell az istentiszteleinken a legapróbb részletekben is. Ez mindjárt
a helyiséggel kezdõdik. Egy helyiség, ahová belépünk, meg tudja változtatni
a hangulatunkat az egyik pillanatról a másikra mind pozitív, mind negatív
irányban. Kérdezzen meg embereket, akik nem ismerték korábban az Ön
templomát, hogy milyen érzéseket ébreszt bennük ez a helyiség. Azok ugyanis,
akik már évek óta oda járnak, sok mindent nem is vesznek észre. A
helyiségnek üzenete van, és ügyelni kell arra, hogy ez az üzenet nehogy
ellentétben legyen azzal, amit az istentisztelet ki akar fejezni.”

„10. Fel kell oldani az istentiszteletnek megfelelõ ruházkodás
szabályait. Ez alatt a kimondatlan szabályokat értem. Határozottan azon a
véleményen vagyok, hogy a templomba menéshez ápoltnak és jól öltözöttnek
kell lenni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy úgy kell felöltözni, ahogyan egy
generációval ezelõtt öltöztek a templomba járó emberek. Engedjük meg az
embereknek, hogy úgy öltözzenek fel, ahogyan nekik tetszik. (...) Vajon a
vidám színek nem állnak közelebb az istentisztelet középpontjában álló
Istenhez? Nem akarok senki hiúságra és magamutogatásra buzdítani, de én
örülnék, ha mi, keresztyének az öltözködésünkkel egy kicsit jobban
kifejeznénk ezt az életérzést: «Nézzétek, milyen csodálatos az én Teremtõm!«

„31. Ideje búcsút venni az «egyszemélyes showmûsor» stílustól. Az
egész könyvnek ez az egyik vezérgondolata és célkitûzése. Ha Ön lelkész,
akkor fokozatosan rá kell bíznia másokra az istentisztelet egyes részeit.
Nyugodtan kiadhatja a bibliai részek felolvasását, a dicsõítést és az általános
könyörgõ imádságot – sõt, az egész liturgiát is. Azon a véleményen vagyok,
hogy az istentiszteleten szolgáló lelkésznek csak három liturgiai elemet kellene
megtartani magának: a köszöntést, a prédikációt és az áldást. De lehet, hogy
még az elsõ ponton is elgondolkoznék.”

„33. Ne feledkezzünk meg a 11. parancsolatról, ami így szól: «Ne
untass másokat!» Számomra nagyon megrázó a német emberek
általánosnak mondható véleménye a hazájukban zajló istentiszteletekrõl:
«rettenetesen unalmasak«. Úgy vélem, aki másokat untat, ezzel bûnt követ el
– különösen, ha ezt istentiszteleten teszi. Ezzel ugyanis elpazarolja az
emberek idejét, és elszalasztja a kiváló alkalmat arra, hogy másokkal
megismertesse Isten szeretetét. De mindenekelõtt azt a benyomást kelti, hogy
a mi Istenünk unalmas. (...)

„37. Ne szalassza el a lehetõséget, hogy az istentiszteleten elhangzó
elsõ szavakkal felvegye a kapcsolatot a gyülekezet tagjaival. Akadnak
teológusok, akik szigorúan elvetik ezt az aktust. Szerintük a lelkész
személyének egyáltalán nem szabad elõtérbe kerülni, ezért nem is kell
személyesen köszönnie. A legjobb, ha az ember rögtön így kezdi: «Az Atya,
Fiú, Szentlélek nevében.« Én teljesen más véleményen vagyok. Szerintem
végtelenül fontos, hogy a lelkész a gyülekezettel kapcsolatba kerüljön. A lelkész
nyugodtan elmondhatja a híveknek, hogy mennyire örül, hogy útra keltek
ezen a behavazott (vagy éppen elviselhetetlenül meleg) napon, és eljöttek a
templomba, hiszen ez korántsem magától értetõdõ. A lelkész tehát valamilyen
módon vegye fel a kapcsolatot az emberekkel. Például nevetesse meg õket.
Tegyen fel nekik egy kérdést. (...)
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MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN EGY MESTERRE,
AKI ÁTVEZETI AZ ÉLET KUSZA ÚTJAIN!

NE AZ ÉLET SODORJON TÉGED,
HANEM VEDD A KEZEDBE
– TEDD AZ Õ KEZÉBE –

SAJÁT SORSODAT!

VOLT MÁR IGAZI MESTERED?
AKI BEMUTATJA A NAGYBETÛS ÉLETET?

MILYEN EGY IGAZI MESTER, MILYEN EGY IGAZI TANÍTVÁNY?

M  E  G  H  Í  V  ÓM  E  G  H  Í  V  ÓM  E  G  H  Í  V  ÓM  E  G  H  Í  V  ÓM  E  G  H  Í  V  Ó

„ELMENVÉN AZÉRT TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN MNÉPEKET…”
(MT 28:19)

Helyszín: Piliscsaba
Idõpont: 2007. március 16-17-18.

Elõadó: Kovács Géza baptista lelkész

Téma: MESTER ÉS TANÍTVÁNYA

A hétvége helye
Mezõgazdasági és Erdészeti Szakképzõ Intézet

Gyakorlóiskola Kollégiuma
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.

Megközelítés
Budapestrõl busszal vagy vonattal

(A Nyugatiból az esztergomi vonalon!)

Amit feltétlenül hozz magaddal
Bibliát, érdeklõdést, nyitottságot, játékokat

Részvételi díj
A konferencia teljes idejére 5800 Ft.

Jelentkezés
2007. február 28-ig a helyi ifjúsági vezetõknél.
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MISSZIÓ EGY ÍRÁSBELI VIZSGÁN,
AVAGY A C3P MÓDSZER
SZTUPKAI GERGÕ

A vizsgaidõszak kellõs közepén az ember mindenfélét szívesen csinálna,
csak ne kellene tanulni. Na jó lehet, hogy vannak kivételek, de én azok közé
tartozom, akik nem erõsítik a szabályt. Képes vagyok pillanatok alatt
felállítani egy fontossági sorrendet, a teendõim között és a tanulás még
csak meg sem közelíti a dobogós helyet. Hiszen mindannyian ismerjük a
következõ igéket: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri
is, de az õ lelkében kárt vall” (Mt. 8,36) vagy „Sokat gyötörtek ifjúságom óta
mégsem bírtak velem.” (Zsolt. 129,2) „A sok tanulás fáradságára van a
testnek.” (Préd. 12,14), „Keressétek elõször Istennek országát…” (Mt. 6,33)
A következõ történet egy vizsgán esett meg velem, amikor nem a tananyag
járt a fejemben, hanem, hogy Isten gyermekeként hogyan tudom Õt a
legjobban szolgálni.

A szociális csoportmunka módszertan vizsga vészesen közeledett. Még volt
párperc kezdésig, amit a többség ki is használt. Lázasan olvasták a
jegyzeteket, rendezgették puskáikat. Kétségbeesett arcok aggódó
tekintetek, kialvatlan szemek. Bennem is volt némi „bizonytalanság”, mert
keveset tanultam. A karácsonyi éneklések a szociális intézményekben,
budakeszi ifjúsági csendesnapok, szövetségmegújító istentisztelet és a
karácsonyra kapott gitár újság valamilyen furcsa módon nem hagyott idõt
a tanulásra. De egy kedves barátomtól kapott bátorító sms megnyugtatott;
„Semmi pánik Jézus él!”

Elkezdõdött a vizsga. Még utoljára elmondtam egy röpke fohászt és
nekiláttam. Épp hogy végeztem az elsõ feladattal, hátrafordul egy
évfolyamtársam, akit ezután Cs-nek fogok nevezni. Cs-rõl annyit kell tudni,
hogy párszor járt már nálunk az ifiórákon de mostanában kezdett
elmaradozni.

– Szia Gergõ! Tudod a hármas kérdésre a választ? –kérdezte suttogva

Nem értettem pontosan miért tõlem kérdez ilyeneket, hiszen nem tartoztam
sem az évfolyamelsõk közé, sem pedig a mindentudó bölcsekhez. De
segítõkész szerettem volna lenni ezért megvizsgáltam a harmadik kérdést.
(C3P módszer elemzési szempontjai…)

– Persze hogy tudom.

Vannak dolgok, amiket a józan paraszti ésszel ki lehet következtetni, de a
C3P módszer nem ilyen. Közben a lopakodó tanárnõ settenkedõ lépéseire
lettünk figyelmesek és abbamaradt a beszélgetés. Miután tiszta lett a terep
újra megszólalt Cs:

– Na akkor elmondod a választ?
– Jössz ma ifire? – kérdeztem Cs-tõl, aki nem értette, mit akarok, és szúrós
szemmel hátrafordult
– Mi??? –kérdezte
– Este 6-tól ifi tudsz jönni?
– Nem biztos… De mi a hármasra a válasz? Mondd már!
– Nem mondom! Csak ha este eljössz ifire. (így utólag nézve ezt nem kellett
volna)
– Csendet a hátsó sorokban! –Kiáltozott a tanárnõ

Egy darabig tényleg csend lett. És ebben a csendben jöttem rá, hogy csúnya
dolgot követek el. Füllentettem, (bár kegyes szándékból) és most még
zsarolok is. Gondolkoztam, hogyan tehetném jóvá a hibáimat…
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MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA
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– Rendben. Megyek ifire. Szóval mi a válasz? –kérdezte Cs.

Na itt kezdõdtek a bajok, ugyanis gõzöm sem volt a C3P
módszerrõl. Örültem, hogy eljön ifire de valahogy ki kellett
másznom ebbõl a gödörbõl. Elkezdtem ködösíteni.

– Nem vagyok biztos benne. –mondtam bizonytalanul, de
kétségtelen igazam volt, mert lövésem sem volt hogy eszik
vagy isszák a C3P-t.
– Nem baj, csak egy pár gondolatot mondj…
– Inkább nem, mert félek, hogy teljesen másra gondolok és
rossz lesz a válaszod…
– Nem érdekel, de most már mondj valamit, különben nem
megyek ifire! –mondta szigorúan

Ez a mondata megijesztett. Féltem, hogy tényleg nem jön
el. Féltem Cs.-tõl is. A problémák csak úgy sûrûsödtek.
Gondolj bele. Mindjárt vége az órának. A többiek lázasan
dolgoznak, írnak, puskáznak, diskurálnak. Elõtted meg
majdnem teljesen üres a dolgozat, és azon jár az agyad,
miként magyarázd el felebarátodnak a C3P módszert úgy,
hogy fogalmad sincs róla hogy mi az. Végsõ elkeseredé-
semben elmagyaráztam Cs.-nek valami tök más dolgot,
aminek köze sem volt a C3P módszerhez, valószínû nem is
ennek a tantárgynak a része, és az is lehet, hogy tavalyi
anyag. Megkönnyebbültem. De bár ne tettem volna. Mert
váratlan események történetek, amire senki sem számított.
Fõleg nem én. Cs. okos lány lévén gyanút fogott a
válaszomat illetõen. Megmutatta leírt sorait tanárnõnek,
kérdvén jó dologra gondolt-e. Tanárnõ némi fejcsóválás
után arrébbállt. Cs. szépen lassan fordult meg és közben
kivégzett a tekintetével.

Csodával határos módon mindkettõnknek sikerült a
vizsgája és Cs ifire is eljött. Mindenkit, kérek, hogy ne
vegyen rólam példát. Csak a legmerészebbeknek ajánlom,
hogy utánam csinálják, ezt a fajta missziót.

A vizsga után én is utánanéztem, hogy mi is ez, az egész, s
kiderült, hogy a C3P (cognitive three process) egy olyan
értékelési módszer, amely a következõ kérdésekkel méri
fel egy csoport hatékonyságát. Mi a dolgom a csoportban?
Kivel tudok együtt dolgozni? Hogyan dolgozunk mi?
Hogyan határozzák meg az egyes tagok feladatait a
csoportban? Hogyan jön létre a teljesítmény? Hogyan
hatnak az érzelmi feladatok a feladat megoldására?

Lehet, hogy tudtomon kívül én is a C3P módszerrel
szervezem a szegedi ifit? Büszkeséggel tölt el az a tudat,
hogy én már a gyakorlatban alkalmazom azt, amit a
fõiskolán még csak tanítanak.


