
Játszottál már vesztes csapatban? 
Ismered az érzést, amikor bárho-
gyan is igyekszel jól játszani, bele-
adsz mindent, a másik csapat 
tagjai mégis könnyedén kicselez-
nek, kijátszanak, gólt (pontot) sze-
reznek? A társaid talán még 
bénábbak nálad, kezdik feladni a 
küzdelmet; egyre idegesebbek 
vagytok. Az ellenfél játékosai fölé-
nyesen kacagnak, neked meg 
fogy az erőd. És egyszer csak vé-
ge. Talán fel is lélegzel, meg-
könnyebbülsz, de a kudarc soha 
el nem múló érzése kerít hatalmá-
ba. Miért velem történik ez? - kér-
dezed magadtól, pedig ez csak 
egy játék és nem egy életbevágó 
helyzet. 

A Húsvét a győzelemről szól. Is-
ten győzelméről, Isten dicsőségé-
ről, az életről, az erőről, örömről. 
Arról, hogy Isten uralkodik. Leg-
alábbis annak, aki ismeri a törté-
net végét. 

De szerintem a húsvéti történet-
ben a halálról is szó van: az el-

esettségről, a tehetetlenségről, a 
kiábrándultságról, a bánatról, az 
elviselhetetlen és szűnni nem aka-
ró kínról, a világot elárasztó bűn-
ről, a kétségbeesésről, a 
kilátástalanságról. Amióta világ a 
világ a földlakókban fel-felmerül 
a kérdés, hogy miért ilyen keser-
ves az élet, miért nem jut az em-
bernek több boldogság és mi 
okból érdemeljük meg a sok-sok 

VVeesszztteess  ttííppuuss  vvaaggyy??



fájdalmat? Isten miért 
hagyja a sok szenvedést, a kataszt-
rófákat, a betegségeket? Hiszen a 
húsvéti történet egyik alapkérdé-
se, amire a választ keressük: mi-
ért nem váltja meg az Úr Izraelt, 
miért hagyja az Isten a Fiát szen-
vedni? 

Ma is az a kérdés az élet sötét ol-
daláról szemlélve, hogy hogyan 
érthetjük meg a Húsvét üzenetét, 
hogyan élhetjük át a feltámadás 
örömét? 

A válasz: egyrészt addig nem 
vágyhatunk igazán a feltámadás 
örömére, amíg nem szívtuk ma-
gunkba a halál szagát. Akkor érez-
zük át Isten halál feletti 
győzelmének fontosságát, ha már 
legalább egyszer csúnyán elbuk-
tunk vagy a földbe tiportak. Más-
részt, akkor lesz szükségünk Isten 
segítségére, ha belátjuk, egyedül 
nem megy. Kapaszkodhatunk a sa-
ját igazságunkba, küzdhetünk Is-
tennel szemben, de ha elkezdünk 
bízni benne, akkor tapasztalhat-
juk meg ígéreteit. Úgy érzed, vesz-
tes csapatban játszol, vesztésre 
állsz? Gondolod, jobban megy a já-
ték, ha görcsösen akarod? Inkább 
bízz az edződben, biztasd a társa-
kat! Ha nem is nyersz, legalább él-
vezd a játékot! 

Persze az élet más, legalábbis 
más a tétje. 

Paul David Hewson (alias Bo-
no Vox, a U2 frontembere), mi-
kor ágyhoz kötött, haldokló 

édesapja már beszélni sem tudott, 
lerajzolta egy papírfecnire azokat 
a gépeket, amelyek a beteg apát 
még életben tartották. Majd azt 
súgta neki: - Sometimes you can't 
make it on your own. (Van, hogy 
egyedül kevés vagy.) Persze nem 
kínozni akarta a makacs, kemény 
szívű apát, hanem jelezni neki: 
nem tud mindent saját erőből 
megoldani. 

Számomra a Húsvét üzenete 
2010-ben az, hogy ha gyengének 
érzed magad, ha falakba ütközöl, 
akkor szólítsd meg Istent, kérd a 
segítségét. Ő képes téged is győze-
lemre vinni. A megszólítás rajtad 
áll, a többi Rajta.
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3. oldal

TTeenn  SSiinngg  sszzeemmiinnáárriiuumm  
Beleférsz Te iS!

Örömmel adjuk hírül, hogy idén áprilisban megláto-
gatja békéscsabai csapatunkat a Ten Sing Norvégia 
10 tagja! Mint talán már köztudott, a mozgalom nor-
vég gyökerekkel bír, s reménység szerint még ná-
lunk is jól tud belőle táplálkozni. Azért invitáltuk 
meg északi testvéreinket, hogy kicsiny csapatunk-
hoz segítsenek új tagokat toborozni és a már megin-
dult munkát hasznos ötletek révén fellendíteni. 

Szeretettel hívunk minden olyan középiskolás korú, illetve annál va-
lamivel idősebb fiatalt, aki komolyan érdeklődik a Ten Sing munkaága, 
ezen belül az éneklés, zenélés, tánc, dráma, némi szervezői tevékeny-
ség, valamint a fiatalokkal való kapcsolatteremtés iránt. Minderre 
most lehetőség van egy párnapos találkozó keretein belül itt nálunk, a 
Békéscsabai KIE-ben. Iskolakoncerteket szervezünk, ahol a norvégok 
15-20 perces bemutatóval szemléltetnék a középiskolásoknak, mi is a 

Ten Sing; ugyancsak bemutatkozó kon-
certre kerül sor a Jókai Színház előtti 
kőszínpadon. Eme alkalmak útján in-
vitálnánk a fiatalokat a szeminárium-
ra, ahol bővebben is beleleshetnek a 
TS munkába. A már említett lehetősé-
geken túl lesz némi Ten Sing-elmélet, 
sok játék, városnézés, szombaton kor-
határtalan norvég klubest, norvég ku-
riózumokkal. A találkozót, azaz 
szemináriumot április 7 és 11 között 
tartjuk. A norvég csapat 7-én, szerdán 
16 óra körül érkezik Békéscsabára, az 
alkalom kezdetét ez az időpont jelenti 
majd.

Bővebb információ a Ten Sing tevé-
kenységéről és szerveződő programokról a http://www.kie.hu/be-
kescsaba oldalon. 
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MMiitt  hhoozz  aazz  iiddeeii  hhúússvvéétt  aa  ffiiaattaallookknnaakk??  
Interjú Lupták György evangélikus esperessel a Magyarországi 

KIE elnökével:

M.: Kérlek, mondj pár szót magadról, munkádról, a 
családodról!

L.Gy.: Ha Isten éltet, egy hónap múlva leszek 57 
éves. Huszonhét éve vagyok Kiskőrösön lelkész, 
negyedik éve pedig a Bács-Kiskun Evangélikus 
Egyházmegye esperese. Életem során, különö-
sen mióta megértettem, hogy Isten engem is sze-
ret, az a kérdés foglalkoztat mind a mai napig a 

leginkább, hogy miként lehet ezt az örömhírt minél hatékonyabban, 
hitelesebben elmondani másoknak. Ezért ragadtam meg minden lehe-
tőséget, hogy különféle módszereket, ötleteket, formákat kipróbáljak. 
Ezért fontos nekem a KIE, mert ebben az egyesületben sok missziói le-
hetőséget ismerhettem meg. Ezért szervezzük immáron 1999 óta a 
ProChrist európai műholdas evangélizációt, amely két-háromévente 
jelentkező nagy esemény. Ezért lett fontossá a gyülekezetünkben élő 
vincellérekkel való törődés is az Iniciatíva Protestáns Vállalkozók 
Egyesületének keretei között, mert abban is misszió van, ha az egyház 
munkájában, megélhetésében segíti a tagjait. E sok tevékenységem kö-
vetkeztében családom gyakran nélkülözi a társaságomat. Amúgy öt 
gyermekem van, azt szoktam mondani, mind ugyanattól a feleségtől. 
Ezt mostanság érdemes hangoztatni. Életem párja, Marika, szintén lel-
kész. 

M.: A fiatalok és gyermekek meghatározói életednek (népes családod és MKIE-
s munkásságod is erre utal), minden bizonnyal értesz a fiatalok nyelvén. Mit 
tudnál mondani az olvasóinknak, mi lehet a Húsvét üzenete egy mai középis-
kolásnak? 

L.Gy.: Nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindig értek a fiatalok nyel-
vén, mostanában mintha „fáziskésésben” lennék időnként… De a hu-
moros, érdekes történetekkel fűszerezett igehirdetésekre mindig 
minden korosztály vevő szokott lenni. Szerintem az egyik legnagyobb 
bűn, amit elkövethetünk, az unalmas prédikáció. Húsvét amúgy szá-
momra a nagy ünnep, fontosabb, mint karácsony. „Győzött az élet…” – 
énekeljük egy Sillye Jenő dalban. Az élet ünnepe. Krisztus lesöpörte a 
halált, egyszer s mindenkorra legyőzte. Húsvét óta a halál már nem az 
a rémisztő, sötét hatalom többé, aminek sokan hiszik. Nem a végállo-
más, hanem csupán csak egy átszálló. A kapu túloldalán Jézus várja 
azokat, akik rábízták az életüket. 

4. oldal



M.: Lehet-e párhuzamot találni a keresztyén húsvét és egyes zsidó 
ünnepek között? 

L.Gy.: A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös 
eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elke-
rülést jelent. Eredetileg a keresztyén és a zsidó ünnep egybe is esett. A 
níceai zsinat Kr. u. 325-ben szabályozta a keresztyén ünnepek rendjét, 
ekkor vált el a két ünnep ideje. Fontos tehát, hogy a húsvét kialakulásá-
ban fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. A zsidó tanítás sze-
rint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való 
menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala ama bizo-
nyos tizedik csapásként lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja 
azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házu-
kat „elkerülte”. Ezután engedte el a fáraó a rabszolgasorban tengődő 
népet, akik Mózes vezetésével érkeztek meg aztán későbbi hazájukba, 
ahol ma is élnek. Jézus valójában a halála előtti napon, nagycsütörtök 
este egy előrehozott páska-vacsorát ünnepelt a tanítványaival együtt. 

M.: Mit gondolsz, a húsvéttal kapcsolatos magyar népszokások hordoznak-e 
keresztyén üzenetet vagy amolyan pogány szokásokról van szó inkább? 

L.Gy.: Amennyire ismerem ezeket a népszokáso-
kat, ezek egy része, mint pl. a locsolkodás, nem 
keresztyén hagyomány. A húsvéti tojás viszont je-
lentheti az élet kezdetét, csíráját. Tolna megyé-
ben, Váralján, ahol segédlelkész voltam, a mai 
napig él a húsvéti tojásgurítás hagyománya: a re-
formátus templom előtti útszakaszon, mely lej-
tős, a gyerekek hímes tojásokat gurítanak, s az 
nyer, akié a legmesszebb gurul. S ezen a napon a 
keresztszülők megajándékozzák keresztgyermekeiket. A népszokások - 
főként, ha megőrzik őket - szebbé, különlegesebbé tehetik az ünnepet. 
Én inkább a miatt kesergek, hogy rohamosan tűnnek el régi népszoká-
saink. 

M.: Hogyan ünnepelhetnek a fiatalok húsvétkor? Vannak-e kezdeményezések a 
fiatalok részéről a Húsvét megünnepelésével kapcsolatosan? 

L.Gy.: Vannak gyülekezetek, ahol kora reggel, napkeltekor van a temető-
ben istentisztelet. Persze ez jelkép, de szebbé teheti az ünnepet, ha 
ezen a napon nem délig nyúzzuk az ágyat, hanem korán reggel, a teme-
tőben, előrement szeretteink sírjainál ünnepeljük az élő Úr Jézus Krisz-
tust. Tudok olyan gyülekezetről is - s ez Szentendre ahol összegyűjtik a 
felnőttként megkeresztelkedni vágyó fiatalokat, akik egy több hó-
napos keresztelési kurzus végén, húsvét vasárnap kora reggel ke-
resztelkednek meg. Csak szebb lesz az ünnep, ha azt a fiatalok 
kicsit a maguk képére alakítják, formálják – persze, a lényeget so-
ha nem feledve. 

M.: Köszönöm a beszélgetést. 
ska
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HHaajjrráá  mmaaggyyaarrookk!!
Először az „öröm“ és a „söröm“ szavak tűntek fel. A tárgy-
esetük „örömet“ és „örömöt“ (ezt olvastam valahol, és fel-
keltette érdeklődésemet), valamint „sörömet“, de sosem „sörömöt“. 
Pedig hangtanilag igen hasonlóak. 

Nem vagyok nyelvész, de ez után a „köröm” szó gyanússá vált, és le 
is bukott. Legalább két jelentése van, az egyik az ujj végén levő köröm, 
a másik képzett szó, tulajdonképpen az én karikám. De eredettől függet-
lenül a tárgyesete kalandos: a „karikám“ tárgyesete „körömet“, míg az 

ujjvégi képződményé „körömöt“ lehetne, de direkt „körmöt“. 
Persze ezekre a képzésekre bizonyára vannak szabályok, és nem 

éppen párhuzam nélküliek szép nyelvünkben. De ezt megtanulni 
már teljesítmény. Ez is szemlélteti, hogy a magyar nyelv megismeré-
se kaland.

mis
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KKrreeaattíívv  mműűhheellyy  iinndduulltt!!
Egy hely, ahol az alkotással felszínre törnek a vá-
gyaink, álmaink.
Kreativitásunkkal kifejezhetjük önmagunkat, 
nagyszerűségünket, szeretetünket, magunk és má-
sok felé.
Olyat alkothatunk, amilyenre csak a szívünk vá-
gyik, élvezhetjük, ahogy álmaink valóra válnak. 
Oldott hangulatban megismerhetjük egymást, ta-

nulhatunk egymástól.
A kreatív alkotás fő feladata, hogy olyan állapotba hozza testünket és 
lelkünket, ahol nem betegszik meg, nem torzul el. Itt az a fontos, hogy 
érezz, szeress és élj!
Elsősorban ember légy, s csak azután művész.
A szabadság és a szépség felé visz az út, amelyen elindulunk, melyen a 
tiszta és őszinte szeretet hajtja lépteinket.
Sokféle technikát kínálunk kéthetente 14,30-tól. Érdemes kipróbálni.
Aktualitások a honlapon (http://www.kie.hu/bekescsaba/kreativ).
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BBűűnn  ééss  bbüünntteettééss
Felmerült a kérdés a napokban, hogy minek a börtönökbe a TV, kondi-
terem, extra szolgáltatások, ki szavazna a halálbüntetés bevezetésére? 

Hamar kiderült, hogy némi éhezés nem ártana az elítélteknek, főleg, 
hogy a becsületes polgárok is összehúzzák magukat idekint, s van, 

hogy még fűteni sem tudnak. Különben 
is, hol van itt a büntetés?

A halálra-ítélés már óvatosabb téma: 
kinek van joga ahhoz, hogy elvegye a 
másik ember életét? „Mindannyiunknak 
van egy téglája odabenn”- fogalmazott 
valaki. De azért a halálbüntetés némi-
képp visszatartó erő lenne.

Kérdés, mi a célunk a börtönnel? Az, 
hogy embertelen körülmények között 
még jobban elvadítsuk azokat, akiket 
büntetünk, s onnan kikerülve, már csak 

erőszakosan, agresszíven tudjanak működni, s aztán visszakerüljenek 
a jól fűtött cellába? Vagy mutassunk számukra valami más alternatí-
vát, próbáljuk őket az emberi hétköznapokra szocializálni? Ez emberte-
len körülmények között ez utóbbi még lehetetlenebb feladat lenne.

S azt gondolom, a halálbüntetés sem tartja vissza az embert gondola-
tainak, indulatainak, kívánságainak megregulázásában. Nem így műkö-
dünk. 

Nincs más esélyünk, csak a kegyelem, a megbocsátás. 

Persze súlyos szavak ezek, ha az ember érintve van egy bűncselek-
ményben, bántalmazzák azt, aki számára a legféltettebb, legdrágább. 
Nem tudom, én ilyen helyzetben mit tennék, hogyan reagálnék. 

Ezen gondolkodva az jutott eszembe, hogyan tudta az Atya elnézni 
egyetlen, ártatlan fiának kegyetlenül elkövetett halálát, megcsúfolását. 

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Máté 27,46)

Miért nem szállt le, s mentette meg egy szem gyermekét, törölte 
el a hitvány gyilkosokat? Hogy nem indult meg a föld, s omlott 
össze Isten dühétől? Vagy pusztult el, mint az özönvíztől?
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XXYY  ––  aazz  eevvoollúúcciióó  ccssúúccssáánn??
A férfiak talán megirigyelték a női bibliaórát?

Valószínűleg nem erről van szó, meg úgy sem vallanák be. Minden-
esetre elindult egy kifejezetten csak XY kromoszómákkal rendelkezők 
számára szervezett, ezen megkötésen belül nyitott (pl. korhatártalan) al-
kalom. Havonta egy szombaton, délelőtt 10-kor kezdődik és mintegy két 
órás.

A célja – a teljesség igénye nélkül - önismeret, önképzés / segítő kör-
ré, közösséggé válás / kapcsolat ápolása fiatalok és régebb óta fiatalok 
között / más, külső programok szervezése / személyes tapasztalat átadás 
/ imaközösség. 

Formáját tekintve várható: beszélgetés, imaközösség, meghallga-
tás, tanácsadás, előadás, teszt, játék, tréning, külső programok.

A tartalom, téma sem lényegtelen. Annyit láthatunk az eddigiek 
alapján, hogy nem kis részben a nők érdeklik a férfiakat. De azért 
másról is lesz szó.

Egyetlen gyermeke helyett örökbe fogadott minket. 

…”Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”… 
(Lukács 23, 34)

Valóban nem emberi működés ez.
berkenye
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Február 27-én a júliusi Szélrózsa je-
gyében egy előtalálkozó keretében 
Orosházán gyűltünk össze, ahol ha 
egy nap erejéig is, de megint érez-
tük, hogy a Szélrózsa-család tagjai 
vagyunk és persze régi ismerősök-
kel is találkozhattunk. 

A reggeli regisztráció már tény-
leg a nyarat idézte, hiszen nem 
ment minden gördülékenyen, de 
végül mindenki ott volt a kezdőáhí-
taton (és ez a lényeg…), amelyet 
Gáncs Péter püspök tartott. A dél-
előtt csoportos beszélgetésekkel 
telt, amelyeknek segítségével min-
den résztvevő szerepet vállalhatott 
az esti istentiszteleten. Én a kegye-
lemhirdetést feldolgozó csoportba 
kerültem és Győri Péter Benjámin 
vezetésével egy nagyon jó hangula-
tú, izgalmas másfél órát tölthet-
tünk együtt, ahol végül egy 
jelenettel szemléltettük a kegye-
lem csodáját. Úgy oldottuk meg a 
feladatot, hogy két embert beállítot-
tunk egy körbe, amit többen alkot-
tak. Így érzékeltettük a rabságot. 
Egy fő állt a körön kívül, aki ké-
sőbb kiszabadította a bent rabosko-

dókat a rácsok közül, Jézus 
tettét szimbolizálva. Már csak 
az a feladat maradt, hogy ezt 
az egészet, a felszabadítást, a fi-
atalok is „átéljék”. Erre azt ta-
láltuk ki, hogy miután 

kiszabadultunk, a rács felbomlott, 
és mindannyian szabadító mozdu-
latot tettünk a sorok között ülő fia-
talok felé. 

Miután elfogyasztottuk az ebé-
dünket számos program várt min-
ket. Természetesen a KIE-kávéház 
sem hiányozhatott, így megint 
adott volt a hely, ahol a Szélrózsa-
történelem legjobb kávéját adják. 
A délután főként a koncerteké 
volt, hiszen a Csabai Színistúdió 
mellett a Mezítláb és az Immánuel 
együttes műsorát is élvezhettük. 
Számomra a Láthatatlan Színház 
volt a legnagyobb élmény, ahol be-
kötött szemmel jártam végig a kije-
lölt úton, így a többi érzékszervem 
nagyobb szerepet kapott, mint a 
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11. oldal
mindennapi életben. Ez segített, hogy az utazás közben csak Istenre fi-
gyeljek, és ezáltal közel kerüljek hozzá. A záró istentiszteleten is fontos 
útravalót kaptunk: újra rádöbbenhettünk, hogy mindig félúton va-
gyunk valami felé, és a mi választásunkon múlik, melyik úton megyünk 
tovább. 

Tehát nyáron július 14. és 18. között Szarvas várja a fiatalokat hason-
ló izgalmas és tartalmas programokkal. A találkozó mottója, talán a foci 
vb-t is eszünkbe juttatva: Középkezdés Veled! A kezdő sípszó elhang-
zott, most már csak rajtad a sor, hogy lekezeld és továbbpasszold a lab-
dát!

davide

CCsseeppppbbeenn  aa  tteennggeerr
A homo sapiensnek több jellemzője is van. Például fogat mos. Vagy kí-
sérletezik.

Egyes egyedek a kettőt ötvözik, ilyen voltam én is a minap. Úgy ala-
kult, hogy egy negyed pohár víz is volt a kezemben fogmosás közben, 
és feltűnt, hogy össze-vissza lögybölöm. Attól függően, hogy mely fogai-
mat milyen mozdulattal sikáltam jelentősen megváltozott a folyadék 
mozgása. Volt szép körkörös hullám a pohárban, össze-vissza fröcskö-
lés, mindenféle. Izgalmas jelenség. 

Milyen szép tudomány is a hidrodinamika! Persze összefüggést ke-
reshetünk mozgáskoordinációval, egyensúlyozással, lendület-megmara-
dással, sőt akár az ortopédiával is. Ki gondolná, hogy ilyen érdekes 
dolog a fogmosás! Benne van az egész világ.

Kellő érdeklődés esetén megalakíthatjuk a Fürdőszobai Kísérle-
tezők Klubját. Várom a jelentkezőket. Fedezzük fel együtt a nagy 
összefüggéseket!

mis
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