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Istenünk, Te teremtetted a világot. Mindig is hálásak voltunk ezért. És ab-
ban is szilárdan hittünk, hogy mi is teremtett világod részei vagyunk, 
akiknek életét Te akartad és jóra rendeltél minket. 
 
Most rettenetesen megtapaszaltuk, hogy van másik arca is teremtett vilá-
godnak. Rádöbbenünk, hogy mi emberek milyen parányiak vagyunk. So-
kan élik át a félelem óráit, napjait, a bizonytalanság és a gond gyötrő terhe 
szakad rá milliókra. A földrengésben sokan elveszítették az életüket, sze-
retteiket, egész életük munkája semmivé lett egyetlen földrengető pillanat 
alatt. 
  
És félelem szállta meg szíveinket. A fukushimai atomerőmű újabb aggo-
dalmakat ébreszt. Annál inkább bízunk Benned, Istenünk, Hozzád mene-
külünk, és kérünk, takarj be minket jelenléteddel, s Te légy hozzánk köze-
lebb, ne a félelem, a borzalom, a bizonytalanság. 
 
Könyörgünk a családokért, akik még mindig nem tudják, hogy hozzátarto-
zóikkal mi történt. Könyörgünk azokért, akik gyászolják elveszített család-
tagjukat. Könyörgünk a szükségszálláson élőkért. És azokért, akik meg-
semmisült életükkel néznek szembe. Könyörgünk a sok-sok segítőért, akik 
kockáztatják életüket másokért – Te őrizd őket. 
  
Te vagy a mi támaszunk, amikor a föld kicsúszik a lábunk alól. Minden-
ben Te vagy a reménységünk, amit át kell élnünk, el kell szenvednünk, fel 
kell dolgoznunk. 
  
Légy mellettünk, hogy kétségbe ne essünk! Segíts, Urunk, Aki élsz, hogy 
élni tudjunk, egymásra figyelni, és jó döntéseket tudjunk hozni, s ahol csak 
tudunk és lehetséges, segíthessünk egymáson. A Te nevedben, aki feltá-
madtál a halálból. Ámen. 
 

A tokiói protestáns gyülekezetek közös imája a katasztrófa napjaiban.  
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JAPÁN 

MMMMETODISTAETODISTAETODISTAETODISTA    HUMANITÁRIUSHUMANITÁRIUSHUMANITÁRIUSHUMANITÁRIUS        
SEGÉLYSEGÉLYSEGÉLYSEGÉLY J J J JAPÁNBANAPÁNBANAPÁNBANAPÁNBAN    
► METODISTA.HU  
 
 
Az Egyesült Metodista Egyház (UMC), a március 11-i katasztrófa óta 
folyamatosan figyelemmel kíséri a mentési munkálatokat Japánban. A 
Metodista Egyház Segélyszervezete (UMCOR) együttműködik a Japán-
ban működő Krisztus Egyesült Egyházával és több nemzetközi segély-
szervezettel. Az UMC Missziós Tanácsa 10 ezer euró (mintegy 2,7 mil-
lió forint) adománnyal járul hozzá a legégetőbb humanitárius szükség-
letek beszerzéséhez, mint például tiszta ivóvíz, élelmiszer, alapvető fő-
ző-és étkezési eszközök, ruházat, fűtő-anyag. Önkéntes munkára jelen-
leg nincs lehetőség, csak ha a helyi partnerszervezet vagy a kormányzat 
kéri!  
 
A Japánban lévő metodista misszionáriusok szerint, most az anyagi hát-
tér biztosítása az elsődleges szempont ezért adakozásra buzdítanak és 
kérik az imatámogatást a testvérektől. Az elsődleges felmérések szerint 
a katasztrófa sújtotta térségben közel 60 templom rongálódott meg. 
United Methodist Board of Global Ministries közel 20 önkéntese végez 
valamilyen szolgálatot Japánban. A jelenlegi adatok szerint egyiküknek 
sem esett baja a katasztrófában. A Metodista Egyház kéri a testvérek 
imatámogatását és adományait a rászorultak megsegítésére!  
 
 

(Japán neve) 
 

A japánok többsége nem hisz egyetlen egységes vallásban. Sok ember 
– elsősorban a fiatal korosztály – szembehelyezkedik a vallásokkal, 
ennek oka, hogy a tudomány nagyfokú fejlődése miatt sokan a tudo-
mánytól várják a választ minden kérdésre.  A 1,5 millió japán keresz-
ténynek napjainkban körülbelül kétötöde katolikus és háromötöde 
protestáns. Mindazonáltal a kereszténység továbbra is „idegen” val-
lásnak számít, elsősorban monoteizmusa és az egyénre koncentráló 
erkölcstana miatt. (Japánban kb. 127 millió ember él.) 

  日本国 
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EEEEGYGYGYGY    ÉVÉVÉVÉV    AZAZAZAZ    ÍRÍRÍRÍR    METODISTAMETODISTAMETODISTAMETODISTA        
KÖRÖKBENKÖRÖKBENKÖRÖKBENKÖRÖKBEN    
► KHALED-ABDO NADA (DUBLIN, ÍRORSZÁG)  
 
 
 
Őszinte odafigyelés, rendkívüli kedvesség és állandó segít-
ségnyújtás. 
 
Ez a három szó jut először eszembe, ha az elmúlt egy évre 
gondolok. Sosem felejtem el az első alkalmat, amikor a 
Carlowi Metodista Gyülekezetbe tévedtem. Először is végre 
értettem mit beszél a lelkész, mert nem egy elhadart, szinte 
állandósult ceremónián vettem részt, hanem egy nagyon is 
aktuális és igen interaktív istentisztelet volt, sok kacagás és 
egyszerű, de mély szavak. A kis teázás, sütizés alkalmával, 
mint egy dísztárgyat vittek körbe-körbe, bemutatni minden-
kinek és végül két imádnivaló hölgy összekapott: Most vajon 
melyikük vigyen el magához ebédre? 
 
Ez a hangulat jellemezte az új gyülekezeti közösséget, 
Lucanban is. Egyből leültettek valaki mellé, akinek bemutat-
tak és igazából a legfontosabb, hogy azonnal éreztették ve-
lem, hogy egy vagyok velük, együtt imádjuk az Urat, testvé-
rek vagyunk a Krisztusban. Ez a tudat bizalmat, szeretetet, 
odafigyelést, törődést hordoz. És ezt átélni újra és újra egy 
idegen országban, fantasztikus. 
 

Számomra a közösségben lévő egység volt lenyűgöző. Minden alka-
lom után, kisebb csoportokban imádkoztak egymásért a testvérek, a 
szombat egy állandó megvendégelős nap, a gyülekezetből és azon 
kívül; a közös kirándulások, közös bowlingozások – beleértve a 82 
éves nagyit is, aki még autót vezet és csak úgy csattan az élettől –, 
közös kerti partik a lelkészlakban és sorolhatnám. De talán a legfon-
tosabb, hogy mint egy keresztény közösség hordozzuk egymást imá-
inkban, meglátogatjuk egymást, amikor megbetegszik közülünk vala-
ki, mosolyt, virágot és reményt adva. Amikor először voltam egy szá-
momra szinte ismeretlent látogatni, egyszerűen hihetetlenül meg-
döbbentem: már az, hogy gondoltunk rá meggyógyította, könnyebbé 
tette a gyógyulást, naná, hogy a sok kacagás és sztorizgatás is kellett. 
 
És akkor majdnem kihagytam, hogy én 18 mérföldre laktam kb. 
Carlow-tól, ami azt jelenti, hogy szinte mindenről lemaradtam volna 
(kocsi híján, igencsak ritkás buszjáratok), ha nem visznek-hoznak 
állandóan. És nekik legtöbbször kétszer kell megtenni az utat, ami 
ugye 36 mérföld benzin és időben is egy óra… De azt sem fogom el-
felejteni, hogy elmentem első vasárnap és rögtön arról beszéltek, 
hogy kedden lesz egy keresztény filmklub mennék-e? Hát nem 
mondtam igent, mert tudtam, hogy akkor este semmiképp nem tud-
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nék kit megkérni, hogy vigyen, de nagyon érdeklődő voltam!!! És 
megkérdezték, hogy eljöjjenek értem, de én nagyon kis szégyen-
lős vagyok (inkább csak voltam...), mondtam, hogy nem, köszö-
nöm, nem akarok problémát okozni. És kedd este már úgy bán-
tam, 5-kor végeztem és nem tudtam mit kezdeni magammal, mert 
az járt a fejemben hogy milyen jó lenne elmenni… És elmentem 
zuhanyozni és arra gondoltam, hogy Uram, milyen jó lenne, ha 
Philip mégiscsak eljönne. És pizsiben nyitom az ajtót és ott áll 
Philip, na, akkor jössz? Nem is tudta, hogy merre lakom. Azt 
mondta, hogy érezte, hogy ez az a ház. És nem is ez a legjobb, ha-
nem az hogy a lelkész is úton volt, hogy felvegyen, csak szerencsé-
re beszéltek félúton és így nem ketten jöttek egy emberért… Jeee, 
azt az érzést, amikor ott ajtót nyitottam sosem fogom elfelejteni. 
Semmit nem tudtak rólam, csak azt hogy szívesen mennék, szíve-
sen beszélek Istenről és akarok többet tudni róla. És ennyi elég is 
volt. 

Philip lett később az egyik szellemi vezetőm – aki egy egyszerű 
farmer ember. Mindig bibliai szövegekről beszélgettünk és sokat 
imádkoztunk is együtt. Ő tanította meg, hogy amikor imádkozunk 
akkor ne csak kérjünk és kérjünk az Úrtól, hanem higgyünk ben-
ne, hogy Mindenható lévén nyílván teljesíti, amit kérünk. Így kö-
szönjük is meg egyből, amit kérünk és ne ismételgessük ugyanazt, 
hanem hit által ujjongjunk az Ő ajándékaiban és csodáiban. A bi-
zonyságtételek nagyon fontosak még a keresztény közösség for-
málásában. Megosztani ezt az örömöt, együtt szeretni az Urat és az 
Ő szent Fiát, nem is beszélve a Szentlélek vezérléséről a döntése-
inkben, cselekedeteinkben, szavainkban. Olyan bátorító erővel 
bírnak ezek a hétköznapi élet végeláthatatlan monotonitásában. 
Rejoice, Fellowship, Share – ezek a szavak a szívembe gyökerez-
tek az elmúlt egy évben.  
 
Mindig arra tanítottak, hogy bármekkora is a problémám imád-
kozzak. Kérjem a szituációba az Úr vezetését, akarjam, hogy mu-
tasson Utat nekem, kifelé, előre minden helyzetből. A másik dolog 
amit megtanultam a Carlow-i metodista közösségben a dicsőítés. 
Az elején volt két gitár, de aztán az is elhalt, sok régi himnusz ami 
angolul alig érthető… Egyszóval nem élveztem. És akkor voltam 
fent északon egy ifitalálkozón, őszi csendesnapok. Ahol „csak” 
600-an voltunk fiatalok imádni Istent. És a teljes zenekar, 5 db 
énekes mikrofon és sorolhatnám, olyan élmény volt, hogy sikerült 
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túllépnem arról, hogy én mit érzek. Képtelen voltam, nem két 
kézzel a magasban, sokszor ugrálva, csukott szemmel, nem 
törődve a külvilággal imádni, dicsőíteni az Úr Krisztust! Mert 
ez nem rólam szól, tetszik vagy nem tetszik, élvezem-e vagy 
sem. Az Úrnak énekelek, őszintén kell, hogy szóljon, a szívem 
legmélyéből még akkor is ha már ezredszer énekelem azt a 
dalt, nem maradhatok ülve és mormolva valamit magam elé.  
Hittel, élettel és szeretettel kell énekelni, imádkozni, mert a 
langyosnak nincs ereje, az nem halad előre, abból nem lesz 
pillangó, hernyó marad örökre. 
 
De talán a legfontosabb amit a kinti időszakom alatt sikerült 
megértenem: a Szentlélek fontossága. Tudni és ismerni ezt a 
belső vezetőt, támaszt és erőforrást. Szintén a csendesnapok 
alkalmával az utolsó nap egy srác (kb 25 éves) kiállt elénk és 
azt mondta, hogy most a Szentlélekhez fogunk imádkozni, 
hogy általa egy azonnali csatornát kapjunk az Úrral. Magyarul, 
hogy Isten ott helyben és azonnal beszéljen hozzánk. Come 
Holy Spirit (Jöjj , Szentlélek), ennyit mondott nem esett térd-
re, transzba, egyetlen hittel teljes kijelentő mondat hangzott 
el. Az áradat teljesen elsodort bennünket, igék, mondatok és 
egy ének (ami nem evilági dallamokat és skálát hozott le kö-
zénk). És tényleg ott és akkor beszélt hozzánk az Úr és a leg-
jobb benne, hogy mindenkor és mindenhol ott van és próbál 
beszélni a fejünkkel, csak rajtunk áll, hogy nyitunk e neki aj-
tót, megtaláljuk-e  a megfelelő csatornát! Az élő Isten szeret, 
megbocsát, gyógyít és vezet bennünket, figyeljünk rá! 
 
Teljesen megváltozott az életem, a gondolkodásom, a vágyaim 
amióta idekint vagyok. És remélem mondhatom, hogy elő-
nyömre, de nem is ez a fontos, inkább érezni azt, hogy új em-
ber lettem, megszülettem ismét és tudatosan az Atya gyerme-
keként. Egy örömökkel, lehetőségekkel, és csodákkal teli való-
ságba, Isten valósága ez, ahol hit által hegyek mozdulnak el. 
Halleluja! 

 
 

 

 

 

 

  

 

A képek a szerző fotói. 
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ÁÁÁÁTADTAMTADTAMTADTAMTADTAM    MAGAMMAGAMMAGAMMAGAM I I I ISTENNEKSTENNEKSTENNEKSTENNEK! ! ! !  
► SZUDA RÉKA (SZOLNOK)  
 
 
 
Már nagyon régóta vártam, hogy eljussak egy ifjúsági csendesnapra. Saj-
nos a sok elfoglaltságom, programok ezt nem nagyon engedték. Téli szü-
netben végül sikerült elmenni a számomra első Téli Ifjúsági 
Csendesnapra. 
 
Mielőtt odaértünk volna rengeteg kérdés, félelem volt bennem. Legjob-
ban attól féltem, hogy nem illek bele a közösségbe, ki leszek rekesztve. 
Persze voltak emberek, akiket már ismertem, de még így is nagy kihívás-
ként fogtam fel. Természetesen már az első percben kiderült, hogy feles-
leges mindezen görcsölni. Mindenki teljesen befogadó és kedves volt, 
rengeteg új barátra tettem szert. Habár a nevekkel igen nagy bajban vol-
tam. Tetszettek a programok, beszélgetések, az ételek is nagyon finomak 
voltak és rengeteget nevettem.  
 
Ennek a pár napnak a témája: Az előítéletek. Ez a téma alapból felkeltette 
az érdeklődésemet, de még a vártnál is jobb volt. Filmet is néztünk ezzel 
kapcsolatban és sokat boncolgattuk a témát. Ma már, amint előítéletem 
van valamivel szemben azonnal ez a csendesnap jut eszembe és az, hogy 
„Mi van akkor, ha teljesen más a helyzet…”  
 
Mégis az ifin nem ez fogott meg a legjobban. Ezek a napok ugyanis az év 
utolsó napjain voltak. Igaz, mi nem maradtunk ott az újévre, de decem-
ber 31-én az utolsó előadáson egyetlen kérdés úgymond sorsdöntő volt 
számomra. Persze addig is hittem Istenben, imádkoztam, olvastam a Bib-
liát, jártam gyülibe… De nem Isten volt az, akiről azt mondhattam volna: 
„Ő áll az életem közepén.” Ez a kérdés pedig így hangzott: „Most, hogy 
elérkeztünk az év utolsó napjához mindenki gondolja végig: Mit tettem 
ebben az évben Istenért, a hitemért?”  Hát… Ez a kérdés teljesen szíven 
ütött. NEM jutott eszembe egyetlenegy olyan dolog, sem amit igazán Érte 
tettem volna. Abban a pillanatban megfogadtam, hogy ez így nem jó és a 
következő 365 napot ki fogom használni! 
 
2010. december 31-e volt az a nap, amikor tényleg átadtam magam Isten-
nek. Attól fogva még felszabadultabb voltam a táborban (feltéve, ha azt 
még tovább lehetett fokozni). Majd a morzsaszedés következett. Ezt az 
igét húztam: „Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok 
tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélek-
ből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem, mint az embereknek.” 
(Efézus 6,6-7) Ez nekem egy tökéletes megerősítés volt arra, hogy tud-
jam, jó úton indultam el. Összefoglalva ez a tábor több okból is felejthe-
tetlen volt és rendkívül fontos. Ma már, amint elindulok ifi csendesnapra 
tudom, hogy várnak a barátaim (akiknek időközben a nevüket is sikerült 
megjegyeznem). Ezek a napok szerintem mindenkinek nagyon sok dol-
got adtak. Most már nem tudnám úgy elképzelni az életem, hogy nem 
járok csendesnapokra, hisz annyi mindent tudok adni és olyan sok min-
dent kapok.  

� 
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BBBBIBLIAIBLIAIBLIAIBLIA    –––– A  A  A  A SZÍNPADSZÍNPADSZÍNPADSZÍNPAD    AAAA T T T TIÉDIÉDIÉDIÉD!!!! 
► DOBOZY PÉTER (SZOLNOK)  
 
 
 
Bizony így van! A szolnoki Szigligeti Színház idén a Bibliát – néhol 
fel – forgatva töltötte meg a színpadot a helyi diákok segítségével.  
 

 Olvasó: „Mi van? Miről beszél ez a gyerek?” 
 
Hát, nézzük mi is ez… Tavaly a 2009/2010-es tanév során a szolnoki 
Szigligeti Színház egy új hagyományt indított útjára, mikor meghir-
dette az Ádámok és Évák ünnepét, aminek a kereteiben Szolnok 
város középiskolái Madách Imre: Az ember tragédiája című művé-
nek két-két színét dolgozták fel. Mi, azaz a Verseghy Ferenc gimná-
zium az 5. színt, Athént és a 13. színt, az Űrt kaptuk, és ezt próbál-
tuk hűen színpadra vinni. A színház ezen hagyományteremtése 
sikeresnek bizonyult, ugyanis az idei tanévben ugyanígy a város 
középiskolái a Biblia két-két jelenetét dolgozták fel. A bibliai része-
ket a Szolnoki Ökumenikus Lelkészkör választotta ki. 
 
Húúú, mikor ezt tavaly év végén bejelentették nagyon izgatott let-
tem. A Bibliát adhatjuk elő, és én is szerepelhetek benne? Hú, na-
gyon örültem. Alig vártam, hogy megtudjam, mi melyik történetet 
fogjuk megkapni, de sajnos az történt, hogy amikorra a jelenetek 
kihúzását tervezték, én éppen kórházban voltam. Viszont valami-
lyen Isteni csoda folytán eltolódott ez az alkalom, így mégis ott le-
hettem a húzáson. A képen látható ama nagyszerű esemény, jobbra 
a színházigazgató Balázs Péter. (Teljesen véletlen, hogy pont ez a 
póló volt rajtam…)  
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Na, vajon mit húzunk? Valami jót kéne. Mondjuk Dávid és Góliát, vagy Jézus 
jár a vízen, vagy Jónás. Odamentünk és kihúztuk a Káin és Ábelt és a Házas-
ságtörő asszonyt. Én nagyon örültem neki, már meg is rohanták az agyamat 
az ötletek a dologgal kapcsolatban, de a tanárnő, aki velem volt, azt mondta, 
hogy ennél rosszabbat nem is húzhattunk volna. Nem értem én az embere-
ket. Soha semmivel nincsenek megelégedve. Végül is nem ezzel a tanárnő-
vel csináltuk meg a jeleneteket, hanem a színjátszó szakkört vezető tanár-
nőmmel.  
 
Még a nyáron elmentem hozzá egy nap, és a lányával, meg vele, így hárman 
összeültünk, hogy kitaláljunk valamit. Úgy gondoltam, hogy nagyon nehéz 
lenne izgalmasra és újszerűre megcsinálni, ha egy az egyben csak előad-
nánk a leírtakat, főleg hogy mindkét történetről igen kevés az írásos doku-
mentum, hogy úgy mondjam. Szóval, arra gondoltam, hogy a mondanivalót 
ragadjuk ki és ültessük át a jelenbe. Tetszett tanárnőnek az ötlet, úgyhogy 
ezen az úton kezdtünk agyalni mind a két történetet illetően. Nagyon jó 
csapatot alkottunk. Tanárnővel már korábban is dolgoztunk együtt, ugyanis 
ő az angol tanárnőm is. Órákon többször előjöttek különböző erkölcsi té-
mák meg világnézeti dolgok, és akkor is gyakran nyílt lehetőségem bizony-
ságot tenni, szóval tudta tanárnő, hogy úgymond „benne vagyok ezekben a 
vallási dolgokban”, többek között ezért is kért meg engem a közreműködés-
re. Úgy nézett ki a dolog, hogy eszünkbe jutott valami, én elmondtam, hogy 
ez a történet tulajdonképpen mit is üzen, vagy mit képvisel, és hogy ez ho-
gyan érinti a mai ember életét, ő pedig dramatikai szempontból tette rend-
be azt, amit összehoztunk. A nap végére sikerült összerakni két, mindhár-
munk által jónak ítélt történetet. 
 
Otthon nagyon sokat eszembe jutott ez a dolog. A színjátszósok bibliai tör-
ténetet fognak előadni? Lehet, hogy nem is lesz olyan könnyű ebbe min-
denkit bevonni, de majd meglátjuk. Viszont ugyanezért nagyon vártam is a 
dolgot. Mindig keresem a lehetőséget, hogy hol kinek, mikor, tudnék pár 
szót vagy akár többet Istenről mondani és annyira sok lehetőséget láttam 
ebben a dologban. 
 
Elsőként: Biztos, hogy előkerül legalább pár emberrel majd ez a téma és 
megint beszélhetek a hitemről. Másrészt: Tavaly telt házas előadás volt, ha 
ez idén is így lesz, több mint 500 embert érhetünk el… Fúúú, állandóan 
ezen járt az agyam. Nagyon vártam, hogy elkezdhessünk dolgozni rajta. 
 
Na, megkezdődött a tanév, és az első színjátszón már fel is lett dobva a do-
log, hogy idén ez a feladata a színjátszó szakkörnek. Nagyon örültem annak, 
hogy mindenkinek tetszett az alapötlet. Az, hogy ez most bibliai történet 
senkit nem zavart. Szóval a sok szent beszéd elmaradt, de azért így is volt 
lehetőségem pár emberrel beszélgetni. A próbákon a tanárnővel ketten 
koordináltuk a többieket, hogy mi hogyan képzeltük el ezt meg ezt: most 
ne így mondd, most így állj, de ne oda – más szóval, közösen rendeztünk.  
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Nagyon nagy élmény volt látni, ahogy sokszor eltúlozva játszották a többiek a 
szerepüket. Sokat nevettünk, és jó volt látni, hogy az örömhír könyve – még 
ha csak közvetetten is – megörvendezteti az embereket. Így teltek az első 3 
hónap próbái. Ezután már elkezdték unni. Folyton ugyanaz a szövegem, 
ugyanazt kell csinálnom. Most ez nem jó, most az nem jó, akkor mi a jó. Egy 
ideig ez volt a jellemző, de aztán, mikor már mindenki pontosan tudta, hogy 
mikor, mit csináljon, hogy nézzen, egyebek, akkor elkezdtük a jelmezes pró-
bákat. Ezek ismét feldobták a próbák hangulatát. Végül már egyáltalán nem 
volt sok időnk az előadásig, és még sietnünk is kellett. 
 
A következő nagy élmény a színházi főpróba volt. Egy egész délelőttöt a szín-
házban a színház stábjával tölthettünk. Mi mondtuk meg, hogy mi hogyan 
legyen a díszletben, hogy mikor milyen fényt szeretnénk, mikor legyen 
hangeffekt, mindent. A színház dolgozói nagyon kedvesek és segítőkészek 
voltak. Nagyon nagy élmény volt, hogy tanárnővel fent álltunk a színpadon és 
mi lehettünk a rendezők. Sajnos a színház nem mindent tudott úgy megolda-
ni, ahogy azt mi megálmodtuk, de így is jó lett. 
 
Teljesen készen álltunk az előadásra. A színháziak mindent tudtak. Egy héttel 
később a fő-főpróbán minden iskola előadta a maga jelenetét, hogy a színház 
megnézze, hogy milyen változásokra van szükség, és hogy mennyi idő is lesz 
összesen. Minden kész. Eljött a hat óra, elkezdődött az előadás a bűnbeesés 
jelenettel. Mindenki nyugiban van, már ott állunk a színpad mellett, mert mi-
énk a következő szín. Vége az első színnek, mi jövünk. Beállítják a vetítést, 
díszletet, már éppen lépnénk fel a színpadra, mire a papot játszó gyerek meg-
szólal: Mi a szövegem? Mondom: majd eszedbe jut, menjél már. És tényleg, 
amint ő jött eszébe jutott, hogy mi a szövege. Kicsit se ijedtem meg, de na-
gyon élveztem, és szerintem mindannyiunk.  
 
Előadtuk, jó volt, élveztük, sikerült, a közönség nevetett, amin nevetnie kel-
lett, szóval sikeresnek könyveltük el – már „előlegbe”. Miután minden iskola 
előadta a saját jeleneteit, jött a díjazás. Mindenki kapott egy emléklapot és egy 
pólót. Majd jöttek a különdíjak.  
 
Nagy izgalommal tekintettünk erre a részre, mert úgy gondoltuk van esé-
lyünk valamilyen különdíjra. Az Ökomenikus Lelkészkör különdíjat osztott 
két iskolának. Az egyiknek például azért, mert a mai korba helyezték a jelene-
teiket. Na, ekkor már örültünk, de azért illedelmes jókisfiú módjára kivártuk, 
míg kimondják, hogy: Verseghy Ferenc Gimnázium. „Nem semmi!” – gondol-
tam, és hihetetlen hálás voltam azért, mert akkor tényleg sikerült átadnunk 
azt, amit szerettünk volna, ha ezt még díjazzák is! Szóval örültem, hogy való-
ban sikerült, ha mást nem, legalább egy kis magvetést megejteni. Tovább osz-
tották a díjakat, mikor nagy meglepetésünkre a legjobb női epizódszereplőt is 
tőlünk kapta Novák Zsófi. Nagyon büszkék voltunk rá.  
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Folytatódik a díjátadás, mikor a következőket halljuk. „A legötletesebb 
megvalósításért mondhatni a legjobb rendezésért a különdíjat a Verse-
ghy Ferenc Gimnáziumból, Dobozy Péter kapja” Mi van? Én? Hisz én csak 
társrendező, diákrendező voltam. De azért, nehogy azt higgyétek, hogy 
nem örültem neki. Mentem is ki rögtön. Húúú! Gyerekek, erre nem szá-
mítottam. Ennél több örömet egy napra elképzelni sem tudtam volna. 
Több mint 500 ember előtt lettem megnevezve, mint legjobb rendező. 
Ez hihetetlen élmény. Én tudtam, hogy ez csak papíron az enyém és ké-
sőbb meg is beszéltem tanárnővel, hogy mi tudjuk, hogy ezt a díjat nem 
én kaptam, hanem a „rendezés”, ahogy együtt mindnyájunknak sikerült 
ezt összehozni. Én lettem kiemelve, mint diákrendező, de ez közös ér-
dem, de mindenek fölött, a szívemben Istené a legnagyobb dicsőség, 
hogy Ő tudott nekünk, mindnyájunknak úgy segíteni, hogy valóban meg-
kapja a jelenet a legjobb rendezés díját, és hogy eljuttathattuk több száz 
embernek az evangélium egy kis részét. Hihetetlen élmény volt ez. És a 
visszajelzések az egész alkalomról nagyon jók voltak. Valóban sikerült 
mind az 500 embert megszólítani, megérinteni, és az is csodálatos, hogy 
280 diák vált egyszerre Isten munkatársává. 
 
Hiszem, hogy sem ez a 280 diák, sem az 500 néző nem maradt lelki útra-
való nélkül és hiszem, hogy sikerült egy nagy volumenű magvetést vég-
hezvinni, még ha sokan nem is tudták, hogy azt teszik. Isten Igéje élő és 
ható módon mindenki lelkébe belekerült és később gyönyörű virággá 
nőheti ki magát az emberek szívében. Ámen! 
 
 

 
 
 

 

„Mert Isten Igéje élő és ható,  

élesebb minden kétélű kardnál,  

és áthatol az elme és a lélek,  

az ízületek és a velők szétválásáig, 

és megítéli a szív gondolatait  

és szándékait.” 

 

 

Zsidókhoz írt levél  

4,12 
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► CSUHA ALEXANDRA (DOMBÓVÁR) 
 

 
 

A Tavaszi Ifjúsági Csendesnapok témája a család és 
a vallás kapcsolata volt. Több felnőtt, családos elő-
adótól hallgathattunk meg izgalmas tapasztalatokat 
és szívhattunk magunkba eddig ismeretlen tudás-
anyagot. Természetesen mindeközben volt időnk 
rádöbbenni, ez a szó nem csak vérségi kötelékeket 
jelenti. Van egy olyan családtagunk, aki soha nem 
hagy el, aki mindig ugyanúgy szeret, és akire nyu-
godtan rábízhatjuk az életünk. Ő velünk akar lenni 
a szűk családi környezetben, ugyanakkor maga köré 
gyűjti gyermekeit, hogy még egy családban egyesít-
sen minket. A kérdés itt már nem az, hogy látod-e 
végtelen szeretetét, sokkal inkább hagyod-e, hogy így 
szeressen téged? Engeded, hogy a családod legyen? 
 
Az előadók mind más oldalról közelítették meg ezt 
a témát és nagyon különböző technikák segítségé-
vel szemléltették mondandójuk. Rögtön az első elő-
adás után Kovács Zoltán egy nagyon elgondolkodta-
tó kérdéssel küldött minket kiscsoportos beszélge-
tésekre. Vajon hol állunk most a gyülekezeti csalá-
dunk és az otthoni családunk között? 
 

Később Thalyné Kurdi Éva néni a család fogalmára és törékenységére okított min-
ket. Hallhattunk arról, hogy vannak, akiknek az életében egészen nagy kitérők 
után érkezik meg az Istentől elrendelt pár és ritkábban bár, de vannak olyan sze-
rencsés emberek, akik elsőre rá találnak. Az egyetlen, ami általános igazságként 
szolgált: nem mindegy, hogy az életükben miként van jelen Isten. 
 
Az utolsó napon kaptunk egy e-mailt az Úrtól, amiben megerősített minket, hogy a 
családunk tagja akar lenni. Mindig szeret és bármikor zaklathatjuk, ő „net” közel-
ben van. Bíztatott minket arra, hogy néha dobjunk neki egy „SMS”-t, ha szükségét 
látjuk, mert igazán nem bánná, ha gyakrabban hallana felőlünk. Nos valóban nehéz 
az, amikor a rokonok ilyen távol laknak. Néha megfeledkezünk róla, hogy 
„telefonálni” kéne… 
 
A levéltől emelkedett hangulatunk a Pásztor család előadás fokozta. Nagyon frap-
pánsan és játékosan mutatták meg, egy családon belül milyen fontos az Úr jelenlé-
te. Sőt, remek esélyünk volt kiértékelni, a mi hitünk hol kap helyet az Istennel való 
kapcsolat skáláján. 
 
Mindezek után úgy éreztük tudatnunk kell veletek mire jutottunk az Isten-család- 
gyülekezet kapcsolathalmazzal és a résztvevők gondolataiból megalkottuk nektek 
a saját fogalom szótárunkat. 

CSALÁDON INNEN ÉS TÚL 
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� Mit jelent a család? 
 

„A család egy olyan közösség, ahol lehetőség szerint 
van két szülő, meg vannak testvérek.” 
 
Másképpen megfogalmazva „ Az életünk fájának gyökere.” 
vagyis „Istenen kívül a legfontosabb.” mert „A család el-
fogad úgy, ahogy vagy.” ehhez „Nem feltétlenül kell vér-
szerinti rokonoknak lennünk.” viszont a normális az lenne 

„…ha a családtagok egymás között bármiről tudná-
nak beszélgetni. Vagy, ha problémáik vannak, tudnák 
a másik segítségét kérni, hogy imádkozzanak egymá-
sért.” mert „… ha bármi probléma van, vagy ha törté-
nik valami, hozzájuk bármikor visszamehetek.” 
 
„A család egy alap kulcsfontosságú dolog az élethez, 
mert hatalmas megtartó ereje van.” hiszen „A család a 
kezdetet jelenti, ahonnan minden nap indul. Mindig 
oda érkezünk vissza és onnan indulunk el.” 
 
A család jelent valamiféle szabadságot is. „A családomon belül 
azt érzem, hogy ott tényleg önmagam lehetek, és ott 
tudok igazán szabadon létezni.” De éppen ennyire fontos 

jellemzője még, hogy „Egy családtag igényt tart a másikra!  
Ő is érdeklődik, meg te is érdeklődsz!” 
 
A családunknak sokkal nagyobb hatása van az életünkre, mint gondol-
nánk. Az a tény, hogy hogyan alakul a családi életünk befolyással bír a ké-
sőbb meghozott döntéseinkre. Amekkora megtartó ereje van, ugyanakko-
ra pusztító erővel is bír.  
 

„Nagyon sok embernek azért megy tönkre az élete, 
mert a családban valami nincs rendben vagy a szülők 
között, vagy a testvérekkel. Ezeket nagyon nehéz or-
vosolni.” 
 
 

  



 

 13131313    

CSALÁDON INNEN ÉS TÚL 

� Kik tartoznak a családunkba? 

 
Nem csak a családról magáról, de arról is él mindannyiunk fejében egy 
kép, hogy kik azok a személyek, akik ezt a családot alkotják. A legtöbb 
esetben a család szó hallatán az emberek a szűk családi körre asszociál-
nak, de ha kicsit jobban belegondolunk, máris rájöhetünk milyen nagy 
családban élünk. 
 

„Erről a szóról eszembe jut a szűk családi réteg, akik-
ben élek, és akiktől függök testileg, lelkileg, szellemi-
leg, anyagilag… utána meg tágul a koncepció és e-
szembe jut a nagymama, nagypapa, unokatesók, 
nagynénik, nagybácsik.” 
 
„Legszűkebb értelemben a saját családom. Tágabb ér-
telemben a gyülekezetből néhány család, akik a lelki 
családomat alkotják.” 
 
Ugyanígy nem csak a szűk értelemben vett családképünk tágul ki, de 
eszünkbe jutott az is, hogy egyszer majd mi is leszünk családfők.  
 

„Most már egy pár éven belül szeretnék egy stabil 
kapcsolatot, férjet és gyerekeket. Én úgy gondolom, 
hogy ez jelenti a családot. Tehát, ha már van a két 
szülő, vannak gyerekek és azok jól megvannak 
együtt, akkor szerintem ez egy abszolút kielégítő csa-
ládkép.” 
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� Isten és a család hol helyezkedik el az életünk  
     fontossági skáláján? 
 
„A családom és Isten az első, tehát egyenlő helyen helyez-
kednek el.” Jó, de mi történik akkor, ha választani kell? 
 

„A családra úgy tekintünk, mint egy Isteni ajándékra, de 
Istent nem előzi meg.” Értem. Tehát, ha Isten az első, a család a második? 
 

„A családom az első 3 helyben biztosan benne van. A ba-
rátok vagy a szerelem esetleg megelőzheti, de nem feltét-
lenül. A normális az mégis csak az lenne, ha egy idő után 
a családot felváltaná a szerelem, mert az tart tovább. Jobb 
esetben 20-25 éves kortól egy új családnak leszel már a 
tagja.” Áhááá… Nem értem! 
 

„Az fontos, hogy Isten legyen az első helyen, hogy ő le-
gyen az alap, de életem téglái úgy épülnek rá, hogy bárho-
vá is megyek, meg bármit rakok hozzá az építményhez tu-
lajdonképpen a család az, ami mindig össze tudja fogni az 
egészet és megtartja, hogy ne omoljon össze.” 
 
 

� Mit jelent a gyülekezet? 
 
A gyülekezetünk a mi Istentől kapott ajándékunk, melyben élnünk és lelkileg 
gyarapodnunk kellene. Olyan emberek, akikkel nem csak egy közösséget alko-
tunk, de vágyunk is rá, hogy egymáshoz tartozzunk. 
 

„Az a gyülekezet jelenti az igazi családot, amiről azt ér-
zem, mikor felkelek, hogy: Igen, megyünk gyülekezetbe! A 
szívem pedig telve van várakozással, meg izgatottsággal.” 
 
„A gyülekezeten belül több család alakul ki egyszerre. Az 
igazi családokból lesz egy nagy család.” „A gyülekezeti 
család az, ahol a barátok vannak és ahová a gyökereim 
kötnek.” „A gyülekezet egyfajta átmenet a barátság és a 
család között” 
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Pontosan ezért nagyon fontos, hogy ne csupán egymás mellett éljünk, hanem együtt 
tudjunk élni Krisztusban és segíteni egymást az utunkba kerülő akadályokon. 
 

„A családi tölteteidet és a barátságbeli tölteteidet is feltan-
kolhatod belőle. Kölcsönösen ki kell használnunk egymás 
társaságát, hogy az mindenkinek jövedelmező legyen.” 
„Segítjük egymást és nem csak vasárnaponként találko-
zunk, hanem elmegyünk a másikhoz. Ez nagyon fontos!”  
 
Egy hosszú élet a gyülekezetben ugyanúgy átnevelheti a közösségen belül tanult 

szerepeket, ahogy egy családban. „Most már kezdem magam 
’anyukának’ érezni. Vagy legalábbis valami olyasmi szerű-
nek, mint egy anyuka.” 
 
 

� Isten a családban és a gyülekezetben… 
 
Sajnos sokszor megesik, hogy egy családon belül feszültséget okoznak a körülmé-

nyek. Pedig „Fontos, hogy Isten mindkét családban ott legyen, 
mert nélküle a kettőt nem lehet összeegyeztetni.” de ennek 

„Nem feltétele az, hogy egy gyülekezetbe tartozzon egy csa-
lád, mégis sokkal egyszerűbb az élet, ha a családon belül 
nincs széthúzás.” és „Isten lehet az összekötő kapocs a kettő 
között.” 
 
„Nagyon érdekes, hogy észrevétlenül is próbáljuk behozni 
Istent a családba.” mert „Szükséges, hogy otthon is tudjunk 
erről beszélgetni. Kötődjünk egy közösséghez és egy kö-
zösségen belül Istenhez.” 
 
Természetesen ez akkor valósul meg hatékonyan, ha hívő családról beszélünk. 

Ilyen esetben viszont. „Össze lehet ezt egyeztetni, meg kell is, 
mert egy keresztény családnak fontos része, hogy gyüleke-
zetbe jár és részt vesz a gyülekezeti életben.” 
 
„Kell, hogy ebben Isten szerepet kapjon, mert nélküle nem 
lehet tökéletes család és nem lehet tökéletes gyülekezet 
sem. A gyülekezet teljesen Istenre épül, a családot pedig Is-
tenre kellene, hogy építsük, máskülönben számtalan prob-
léma megoldását máshol fogjuk keresni.” 
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Mikor már minden gondolat a helyére került akkor döbbentünk rá, hogy ez mind 
szép és jó, viszont nagyon egyoldalú. Tapasztalatink alapján csak azt a családké-
pet írhatjuk le, ahol még gyermek szerepben létezünk. Egyenlőre úgy gondo-
lunk a családunkra, mint egy biztos pontra, egy támogató közegre. Mi van akkor, 
ha mindez megfordul és nekünk kell majd megteremteni ezt a biztos pontot a 
gyermekeink számára? 

 
Hogy legyen egy kis összehasonlítási alapotok, szeretettel 
ajánlok figyelmetekbe egy olyan interjút, amit egy család-
fővel készítettem. 
 
 
 
���� Mit jelent számodra a család? 
 
Én mindig családban éltem, egy percig nem laktam család nélkül vagy távol a 
családtól. Nekem ez egy abszolút természetes közeg, úgyhogy soha nem gondol-
kodtam rajta, hogy milyen lenne család nélkül. Viszont, ha visszagondolok az ifjú 
koromra, amikor elképzeltem az életemet akkor mindig arról volt szó, hogy lesz 
családom, meg gyerekeim. 
 
���� Kik azok, akik a családba beletartozhatnak? 
 
Számomra a család a mai értelemben vett biztos családot jelenti: apuka, anyuka, 
gyerekek. A szüleim sem éltek együtt az ő szüleikkel, meg hát mi is úgy gondol-
tuk, hogy nem szeretnénk velük együtt élni. Noha mondják, hogy milyen jó do-
log a többgenerációs együttélés, mert a nagyszülők nevelik a gyerekeket, én 
mégsem szeretném, ha az én szüleim nevelnék az én gyerekeimet. 
 
���� A gyülekezet, mint család, hogy jelenik meg az életedben? Egyáltalán 
létezhet úgy egy gyülekezet, mint egy család? 
 
A gyülekezetre, meg minden más emberi csoportokra is sokkal jobban szeretem 
azt a szót, hogy közösség, mert jobban kifejezi azt, amiért létrejön. Valami közös 
bennünk: vagy a céljaink, vagy az időnk, vagy valami kedvenc tevékenységünk. 
Úgy gondolom, azért mondják ezt így, hogy a gyülekezet olyan, mint egy család, 
mert a családok nem jók és valami pótlék kell helyettük. Épp a minap hallottam, 
hogy egy énekesnő mondta: „Hát sokat veszekedtünk akkoriban az együttessel, 
de ez minden családban előfordul.” Ilyen értelemben persze minden közösség-
ben vannak konfliktusok, de attól az még nem család. 
 
���� Isten jelenléte a családban és a gyülekezetben? 
 
Mindennek az alapja a hit. A hit az élet minden területén ott van és ezt nem le-
het szétválasztani, mert a keresztény embernek valami módon minden emberi 
kapcsolatában benne van Isten. Ha mi igazán hívő emberek vagyunk, akkor a 
jellemünk formálódik, és ha a jellemünk átalakult, akkor bármit csinálunk is a 
nap 24 órájában vissza fog tükröződni. 
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CSALÁDON INNEN ÉS TÚL 

A család hol helyezkedik el a fontossági skálán? 
 
A magam fajta családfők legalább három környezetben mozognak: a 
családban, a munkahelyen és a gyülekezetben. Nagyon nehéz megtalál-
ni az egyensúlyt és a helyzet az, hogy erre a jó válasz az lenne: mindig a 
család. Én mégis azt gondolom, hogy meg kell találni a harmóniát. Van 
olyan időszak, amikor a munka a legfontosabb, van amikor a szolgálat, 
van amikor a család. Kell, mindegyikre kell időt szakítani és az a legfon-
tosabb, hogy ezek egyensúlyban legyenek. 
 
Tehát nincs állandó rangsor? 
 
Nincs. Ha bemegyek a munkahelyemre, akkor ott az a fő reggeltől-estig 
és az tölti ki minden gondolatomat, meg időmet. Igazából nagyon ko-
moly belső konfliktusokat tud okozni, ha ebbe valahogy bejön a család. 
Például be kell vinni a gyereket, mert éppen nincs, aki vigyázzon rá. 
Aztán van egy határ minden nap, amikor az ember azt mondja: na jó itt 
most vége a munkának, hazamegyek és most a családdal vagyok. Úgy 
gondolom, ha valaki ismeri a képességeinek a határait, akkor össze le-
het ezeket egyeztetni. Az biztos, hogy a család a legelfogadóbb és a csa-
láddal szál legkönnyebben szembe az ember, de azért nem gondolom, 
hogy ez egy ilyen abszolút sorrend lenne, inkább az egyensúlyra kell 
törekedni. 
 
 
 

KÉSZÍTS TE IS  
EGY IZGALMAS RIPORTOT  
A MIX ÚJSÁG SZÁMÁRA,  
LÉGY TE IS A MI ÚJSÁGÍRÓNK! 
 

TÖLTSD KI  
A Z ÚJSÁGBAN  
TALÁLHATÓ KÉRDŐÍVET!  

 
SEGÍTS MEGÚJÍTANI A LAPOT! 
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GITÁRKALAND 

SSSSOSEOSEOSEOSE    FELEJTSDFELEJTSDFELEJTSDFELEJTSD    VONATONVONATONVONATONVONATON    AAAA    GITÁRODGITÁRODGITÁRODGITÁROD!!!!!!!!!!!!    
► PIPICZ ATTILA (SZEGED) 
 

 

 

Ez a hétvége számomra felettébb szerencsétlen fordulatot vett, de ez 
szemernyit sem változtatott azon, milyen csodálatosak is voltak ezek a 
napok. Egy kimagaslóan megfelelő hőmérsékletű péntek délután in-
dultam Hajni társaságában Szegedről a Magyar Államvasutak Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság közreműködésével, ezúton is köszön-
jük. Az út egy következő szakaszán csatlakozott hozzánk a Sipos klán 
két tagja, így négyen kacarászva töltöttük az utat, de oly mértékben 
hogy a végén már… szóval megsínylették az arcizmaim. A megérkezés 
után, az emberi semmit mondás csúcsa, a kedves gesztusokból álló 
köszönés fakasztott mosolyra kicsit s nagyot egyaránt. Aznap elhelyez-
kedtünk szállásainkon, ahol kétfelé szeparálódtunk a következők alap-
ján: aki szeretne aludni, és aki nem.  
 
Az utólagos tudósítások azt mondják, hogy a többi szobában lehetett 
aludni. Pedig mi mindent megtettünk, hogy ez ne így legyen, Kurdi 
Marcival fitogtattuk gitártudásunkat,  Tóth Ábellel, Sípos Botival és 
Szuhánszki Csoszival nevettünk egymás ökörködésein és mindannyi-
an embereket parodizáltunk legjobb tudásunk szerint. A szállás meg-
felelő volt bár enyhe kellemetlenséget tudott okozni, a forró zuhany, 
fagyos folyosó, meleg szoba esemény sorozata. Másnap reggel, vagyis 
inkább hajnalok hajnalán 8 órakor indultunk vissza Kaposszekcsőről 
Dombóvárra. Az ébredés után rögtön jó lett a korán kelés mivel ki-
használhattuk az egész napot ilyen gyönyörű időben. Aznap elődadást 
hallhattunk Kovács Zolitól, aki a család és a hit kapcsolatáról, és az 
ebből adódó feszültségekről beszélt nekünk. A témát alaposan körbe-
jártuk a korabeli helyzet és a mai szerint is. (A képen balra Lakatos 
Marci, jobbra a szerző.) 
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TAVASZ IFI CSENDESNAPOK 2011 

A kiscsoportos beszélgetés alatt a saját éle-
tünkre vonatkozóan néztük meg a kérdése-
ket. A következőkben sokat ettünk, beszél-
gettünk, énekeltünk, és sétáltunk egyet 
Dombóváron. A délután folyamán Thalyné 
Kurdi Éva előadását hallgattuk meg, amit 
egy fórumbeszélgetés követett. Mindkettő-
ben sok szó esett a párválasztásról, a szülők-
től való elszakadásról, és a hívő család életé-
ről. E tartalmas nap után tartalmas este jött, 
mivel Szekcsőn gáz volt, vagyis pontosab-
ban nem volt. Így egy szobába költözött a 
társaság nagy része, ezután családias hangu-
latban, elszundítottunk. Másnap ebéd után 
nem sokkal, vonattal indultunk Kurdra, 
kirándulni egyet.  
 
Indulás előtt gondoltam a szabadban leszünk, majd éneklünk meg gitározunk egy 
jót. Így kaptam az alkalmon és ugyanígy tettem a gitárommal is, a hátamra kaptam. 
A vonaton jó hangulat volt, jó beszélgetés, és mikor leszálltunk, Iza felhívta figyel-
memet egy érdekes kérdésre, hol a gitár? Szóval a vonat ment a gitárral, én meg 
maradtam. Mimivel elmentünk a bakterhoz és megkértük hogy szóljon a kalauz-
nak, hogy legyen olyan szíves és vegye le azt a hangszert és rakja le a következő 
állomáson. Arra a bizonyos következő állomásra pedig Iza apukája volt olyan ren-
des és elvitt. Míg odaértünk nagyon sok mindent hallottam a környékről, kész tu-
rista körbe vezetést kaptam a fuvar mellé. 
 
Ahogy Boti barátom mondaná „szerencsére, vagyis hát Isten kegyelméből” a gitár 
megkerült és biztonságban ül ma is mellettem.  A táj, ahova kirándultunk gyönyö-
rű volt, és nem mellesleg a vacsora is egy lakoma volt. Visszaindulás előtt még el-
mentünk megnézni egy kilátót, ami a völgyre lát ki, megcsodáltuk a naplementét 
és sétáltunk vissza az állomásra. Mikor odaértünk volt még félóránk a vonat indulá-
sáig, így gondoltam keresek egy szép fűcsomót és ledőlök a gitár társaságában. Ha-
marosan sokan odaültek, és kezdetét vette egy „földönülősvonatváróséneklős” es-
te. Félóra éneklés után megérkezett a vonat, de nekünk nem akaródzott ráhagyni 
az éneklést, így a vonaton is folytattuk.  
 
Egy kis közvélemény-kutatás és nem utolsósorban egy elég álmosképű raszta úri-
ember bíztatásával: „Nyomjátok csak fiatalok!”, énekeltünk és gitároztunk. Dombó-
várra érkezésünkkor búcsúznia kellett a társaságnak Anzsitól mivel ő tovább ment 
a vonattal. Szekcsőre érkezvén, a szobában tartottunk egy kiadós pótvacsorát, egy 
asztalköré ültünk és egy jó kis parasztcsaládhoz hasonlóan lakmároztunk rengeteg 
sztori és nevetés közepette. Reggeli ébredést a pakolás követte, a pakolást 
(immáron Dombóváron) a reggeli, és még ebéd előtt részünk lehetett egy interak-
tív előadásban a Pásztor családnak köszönhetően, amiben szó esett a házasságot és 
a hitünket előre vivő és hátráltató tényezőkről. Ebéd után a búcsúzkodás és az in-
dulás következett.  
 
Sok élménnyel és emlékkel értem haza. Egy tapasztalatot nektek is átadok: Sose 
felejtsétek a vonaton a gitárotokat, mert elég kellemetlen tud lenni. 
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NAGYPÉNTEK 

SÍK SÁNDOR  
 
 
JJJJÉZUSÉZUSÉZUSÉZUS    ÉSÉSÉSÉS    AAAA    KERESZTKERESZTKERESZTKERESZT    
 

AKKOR FELEMELÉK A KERESZTET A POROSZLÓK. 
ÉS TOMPÁN MEGZÖRDÜLTEK A HOSSZÚ NAGY SZEGEK. 
ODALÉPETT. SZEMÉBEN KÉT CSILLAG REMEGETT. 
S AZ OSTOR IZZÓ CSÓKJA SZENT VÁLLAIN PIROSLOTT. 
 
VÖRÖSLŐ FÉNY VILÁGOLT A KOPONYÁK HEGYÉN, 
AZ ÉGEN TORLÓDTAK FEKETE FELLEGEK. 
MÁR VIJJOGOTT A SZÉL, A FÖLD MÁR RESZKETETT. 
ÉS RECSEGETT A KÁRPIT A TEMPLOM REJTEKÉN. 
 
A PALOTA ELŐTT KIÁLTOZOTT REKEDTEN 
A HULLÁMZÓ TÖMEG ... KIS SZEGÉNY EMBEREK. 
A LÉT ÖRÖK FORGÁSA EGY PERCRE MEGMEREDT 
S NÉMÁN EGYMÁSRA NÉZTEK: KRISZTUS ÉS A KERESZT KETTEN. 
 
NAGY ISMERETLEN TŰZZEL A LÉT ÚJ TITKA REZGETT 
AMA SZEMBEN ÉS ARCON S A TÖVISKOSZORÚN, 
ÉS KARJAIT KITÁRTA, SZELÍDEN, SZOMORÚN, 
ÉS MAGÁHOZ ÖLELTE A RETTENTŐ KERESZTET. 
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