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Te szoktál vásárolni? Vagy egy csa-
ládtagod jár a boltba? 

Lehet, hogy tudatosan kerülöd 
a reklámokat, nem szereted, ha rá 
akarnak beszéli egy termékre. Ám 
ha akár csak fogmosási céllal ke-
zedbe veszed a fogkrémes tubust, 
már akkor is reklámmal találkoz-
hatsz. Az utóbbi időben szinte min-
den terméken szerepel valami 
csalogató, ilyesmi szöveggel: ez 
egy merőben új termék, most még 
hatékonyabb, új ízzel jelent meg, 
most 10 %-kal többet tartalmaz a 
csomag, visszaváltási garanciát vál-
lalnak, garantáltan 4-8-12-24 óráig 
hat és egy bizalomgerjesztő ked-
ves szakember (pl.: egy mosógép-
szerelő) is nagyon ajánlja. A 
vásárlók többsége azért sejti, hogy 
ennek fele sem igaz, különösen a 
„13-szor vastagabb szempilla”, a 
„26-szor selymesebb haj” duma. 
Mire fel az egész? 

Bizonyosan azért, hogy még töb-
bet vásároljanak a meglévő termék-
ből. Bár az adott termék már 
eddig is tökéletes volt, egy kicsit 

még felturbózzák valami új ízzel 
vagy illattal. Egy kis plusz adalék-
tól még jobban fehérít, tisztít, a 
szuper fogkrémektől meg már 
vagy negyvennyolc fogunk kéne, 
hogy legyen. 

Ezek a hirdetések azt állítják, 
hogy egy régi dolgot fel lehet újíta-
ni, szenzációssá lehet tenni, csak 
át kell címkézni. A fentiekhez ha-
sonlóan felmerülhet a kérdés: mi 
a helyzet a mi hitéletünkkel? Mi 
van, ha már hitünk nem olyan 
erős, szívünk már nem lángol az 
Úrért; felveszünk egy öregecskés, 
„patópálos” stílust, hátrébb lé-
pünk a szolgálatban és elnézően 
mosolygunk a többiek lelkesedé-
sén. Ha Münchausen báró stílusá-
ban - önmagunkat a tespedésből 
kiemelve - szeretnénk megújulást 
produkálni, akkor keresztyén éle-
tünk könnyen úgy nézhet ki, mint 
a felvázolt kép. Ilyenkor címkéket 
aggatunk magunkra, hogy 
könnyebben „eladhatók” legyünk, 
a környezetünk ne vegye észre, 
amit mi jól tudunk: életünk már 
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kiürült, hitünk elgyengült. Az Úr 
Lelkének erejét, a mindent elsöp-
rő szelet csak úgy saját tüdőből 
próbáljuk meg előidézni. Persze 
nem sok sikerrel. 

Isten Lelkét nem lehet csak úgy 
utánozni, a bűntől való teljes szaba-
dulást, a lélek békességét, örömét 
nem lehet csak úgy mímelni. Mind-
ezt csak Isten adhatja. 

Hogy kinek? Bárkinek, aki kéri. 
Aki felismeri, hogy erre van szüksé-

ge. 
Nagyon áldott karácsonyt kívá-

nok Neked kedves olvasó, azzal a 
biztatással, hogy ne akarj egy ga-
gyi, elfuserált terméket piros cso-
magoló papírba tekerni és 
karácsony ajándéknak nevezni, 
miközben Isten a tökéletes ajándé-
kot – egy szülött Fiát - nyújtja fe-
léd. 

ska

 -Hányszor nyögtél fel vérvörös párnáid közt,
és hányszor hajtottad vissza fejed úgy, hogy:
Nincs irgalom! Hányszor dobtak szívedbe tőrt,
s legbelül mi volt (majd lesz) és lett ismét por.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

Arra jártál, hol a béke dala nem szól,
és kiáltoztál: Könyörülj Uram, ments meg!
S rettegtél hideg ágyban sötét árnyaktól,
de: Halnod kell! - mindig ez volt a felelet.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

Esteledik, a bűn színeibe a táj
rétegenként öltözik és lassan-lassan.
Krisztus, jöjj el, lelkem szomjúhozva rád vár,
ám a gonosz most is – mint mindig -, itt lappang.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

 - Mit ünneplünk? –kérdezi meg egy gyermek.
Fiam, menj játszani, tele a fa alja.
De mi napja van ma? - kérdezi nevetve.
Szeretet ünnepe, ajándékok halma.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!
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Hageniek nálunk
Október 11-13-ig a hageni KIE néhány tagja volt vendégünk, köztük Ten Singes 
fiatalok és a hageni Nyitott ajtó program vezetője. Vidám estéket, reggeleket töl-

töttünk együtt terített asztal mel-
lett, bemutattuk nekik a helyi 
csoportunkban folyó munkát. Jö-
vő évi meghívást kaptunk hozzá-
juk, s nagyon szeretnék, ha közös 
Ten Sing tábort valósítanánk 
meg nyáron. Végül ellátogat-
tunk Gyulára egy verőfényes 
őszi délelőttön, s a viszontlá-
tás és folytatás reményében 
búcsúztunk el egymástól. 
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- Anyám, miért most van ez, miért nem máskor?
Mondd meg, nem tudom, Édesanyám, kérlek.
- Oh, ne kérdezd Fiam, ez így van immáron,
együnk-igyunk, meglásd az ünnep így szép lesz.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

De miért lesz szép? - tovább kérdezé a gyermek,
s város, puszta koromfeketében vala.
Felnyüszít az állat, a világ megremeg,
és valahol messze felsír, felsír egy baba.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

Szólnak már a harangok, vége a kínnak
talán. Mondd hát, Uram, hogy örökre vége!
A gyertyák lángjai is sorra felsírnak,
vérvörös párnáid közt már nem nyögsz végre.
Siess, Te fénylő csillag, várunk reád!

Feltűnt a Csillag, beragyogva az eget,
már látod: fuldokoltál, vitt az áradat…
A bűn tengeréből most megmenekülhetsz,
s fájó szíved dobogja imádságodat… 



November 10-17-e között ismét angol szavaktól volt hangos a KIE-ház. 
Mielőtt bárki is azt gondolná, hogy újabban nyelvi kurzusokat is tar-
tunk, elárulom, hogy tizenkét norvég Ten Sing-es fiatal jött el hoz-
zánk, hogy segítse a Békéscsabai Ten Sing munkáját és a 
Szombathelyi Ten Sing megalakulását.

Lelkes kis csapatunk izgatottan várta a szeminárium kezdetét, hisz 
a tavaszi kurzusra is örömmel gondolunk vissza. A Ten Sing Norway 
ezen a héten több koncertet is adott különböző gyülekezetekben, isko-
lákban és az Evangélikus Gimnázium kollégiumában. A közönséget 
mindenhol rabul ejtette a fiatalos, lelkes, lendületes és örömteli pro-
dukció, mely főként élő zenés, populáris dalokból állt, valamint tartal-
mazott egy modern táncot és két ötletes drámát is. Emellett sok időt 
töltött együtt a három csapat hasznos és vidám munkával, azaz Ten 
Singeléssel. Sokat játszottunk, énekeltünk, táncoltunk és drámáztuk 

közösen. Továbbá hasz-
nos tippeket és lelkese-
dést kaptunk a Ten Sing 
Norway tagjaitól. Tizen-
két nagyon jó barátra ta-
láltunk a hét alatt, akiket 
nagyon nehezen tudtunk 
elengedni. De várjuk 
vissza őket! Tavasszal új-
ra meg szeretnénk hívni 
a norvég Ten Singet egy 
közös szemináriumra. 
Valamint a Békéscsabai 

Ten Sing tagjai meghívást kaptak 2011 nyarára a németországi Ziegen-
hainban megrendezésre kerülő Európai Ten Sing fesztiválra, ahol le-
hetőségünk lesz bemutatkozni és megismerkedni az Európában 
működő Ten Sing csoportokkal.

Ha van kedved, csatlakozz Te is, kedves Olvasó ehhez a lendületes, 
kreatív csapathoz! Próbáinkat csütörtökönként 17 órától és vasár-
naponként 14 órától tartjuk a Békéscsaba, Kinizsi u 11. szám alatt 
található KIE-házban. Próbáld ki, magad, nem kerül semmibe! :-)
Infó: www.kie.hu/bekescsaba/ts
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S miután már minden csomagot be-
pakoltunk a Tusnad-ásványvizes 
üvegtől kezdve el egészen a soha 
ki nem fogyó rántott húsig, a KIE 
kisbusza újra megtelt 
idétlen nevetésünkkel, s 
elindultunk a 10. Várom 
az Urat fesztiválról, elő-
ször.
A dolgok úgy kezdőd-
tek, hogy kilenc lelkes fi-
atal elindult Budapestről és 
Békéscsabáról Kolozsvárra, hogy 
részt vegyen a pénteki előkészüle-
tekben a helyszínen. Feladataink 
közé tartozott, hogy KIE-s prog-
ram- illetve tájékoztató jellegű füze-
tekkel töltsük meg kis 
asztalkánkat, mellyel a magyaror-
szági KIE csoportot képviseltük, il-
letve a kávéház díszletének 
berendezése is a mi feladatunk 
volt. 

A helyszín A Babes-Bolyai Egye-
tem Auditórium Maximuma, mely 
mindenféle szempontból (akuszti-
ka, nagy színpad-tér) segítette a ze-
nekarok előadásait. A zene mellett 

nem törpült el a lelkiség sem. 
Azok számára, akik nem a kon-
certteremben töltötték idejüket, le-
hetőség adatott a vásártéren a 

különféle standokat 
végiglátogatni. Ilye-
nek voltak például a 
könyvárusok, kézzel 
készített ékszerek, 
karácsonyi díszek, 
sütemények vására, 

illetve a KIE-stand. 
A helyszínen alkalom nyílt a 

fesztiválra beküldött próza-, illet-
ve fotópályázati művek megtekin-
tése, és az azokra való szavazás. 

Az est hátralévő részében egy 
állófogadáson vettünk részt mint 
szervezők, akik a 10. születésna-
pot ünnepelték. Örömmel vettük 
fel fél-protokolláris ténykedésün-
ket, mely a felszolgálás volt. 

A torta felvágásakor hang-
zott el mindannyiunk óhaja: 
„Reméljük, még sokáig ugat-
hatjuk, hogy VAU!”

Rapcsák Viktória és Bonnyai Anna
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Útózöngeként ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden résztvevő hazai és norvég 
Ten Sing tag nevében a szeminárium so-
rán kapott rengeteg segítséget és támoga-
tást! Hosszú lista lenne felsorolni, kik 
támogattak bennünket, többekről nyilván 
vannak sejtéseitek. A legfontosabb, hogy 
nagyon hálásak vagyunk, ti pedig egy re-
mek csapat! Hála nektek, hála Istennek!

jédé 
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Nagyszerű nyári nap! Júliusi Mag-
na Cum Laude-koncert a Sportcsar-
noknál - már napok óta erre 
készültem. A kedvenc együttesem 
újra Békéscsabán, ennél 
nem is kell több! De több 
lett! 

Már hangoltak Mező 
Misiék, lassan minden a 
helyére került. És kit lát-
tam meg? Régen látott 
kedves rokon közele-
dett. Köszöntöttem is 
Tamást, aki (mint később kide-
rült) egy igazi Magna-rajongóval, 
Dáviddal érkezett. Vele még nem ta-
lálkoztam, de ha itt futunk össze 
először, akkor nem lehet nagy baj! 
Jöttek a slágerek, és végigtombol-
tuk a másfél órát. Jó kedvvel bú-
csúztunk egymástól, és kaptam 
egy meghívást. Októberi program, 
egészen távolinak tűnt, csak 
annyit tudtam, hogy sok fiatal lesz 
egy helyen, akik nagyon szeretnek 
együtt lenni és játszani. Aztán soká-
ig nem is beszéltünk, 
de az Internet-
nek köszönhető-
en kaptam egy 
emlékeztetőt: ok-
tóber 7. KIE-klub, 
Békéscsabán a Ki-
nizsi utca 11 

szám alatt. 
Most már iga-
zán kíváncsi voltam! Úgy gon-
doltam nem veszíthetek 
semmit, elmegyek egyszer és 
megnézem milyen a társaság. 
És eljött a nap, összeszedtem a 

bátorságom és elindultam. Azelőtt 
még nem jártam a KIE-házban, de 
legalább Dávidot ismertem. 
Könnyebb volt úgy, hogy nem volt 

mindenki idegen számom-
ra. Nagyon jól éreztem 
magam ezen az estén: a 
Klub éppen fennállása 
ötödik szülinapját ünne-
pelte. Torta, kellemes han-
gulat, fiatalok. Ennek 
ellenére nagy dilemmá-
ban voltam egy héttel ké-
sőbb. Újra KIE-klub, és 

nem voltam benne biztos, hogy 
megint olyan emlékezetes lesz, 
mint először. Végül adtam még 
egy esélyt az ügynek, és ott töltöt-
tem a szombat estét. Kiváló döntés-
nek bizonyult, megint jót 
játszottunk, láttam, hogy egy ked-
ves és összetartó társaság tagja le-
hetek. És persze jött az új 
szerelem: a ping-pong. Azóta is 
nagy kitartással, és egyre több si-
kerélménnyel űzöm a sportágat. 

Minden szombaton for-
dulatos meccsek vár-
nak rám, és persze 
ugratjuk egymást, mert 
anélkül talán nem is 
menne a játék. 

Már a második éva-
domat kezdtem a klub-
ban, és a csapat talán 

még jobb, mint egy éve. 
Talán azért, mert már én is megta-
láltam a helyem benne. És ami a 
legnagyobb az egészben: minden 
a Magna Cum Laudéval kezdődött! 
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Lassan véget ér a 2010-es sportév, 
és helytálló a kijelentés: félúton va-
gyunk London felé. Egyrészt idő-
ben is, hiszen 2012-ben rendezik 
meg a nyári játékokat, másrészt a 
versenyzők is fél szemmel már a 
londoni olimpiára figyelnek, de 
még számos verseny van hátra ad-
dig, amely a kvalifikáció és a felké-
szülés szempontjából nagyon 
fontos. 

Hazánk sportolói idén is villog-
tak a világversenyeken, értékes ér-
meket, helyezéseket hoztak haza. 
A legszebb sportélmény talán ép-
pen Budapesten, tehát itthon ért 
minket, hiszen az úszók kontinens-
viadalának a Margitsziget adott ott-
hont. Hosszú Katinka, Gyurta 
Dániel és Cseh László szenzációs tel-
jesítménnyel aranyozták be a nya-
rat. Ők mindenképpen az 
esélyesek között lesznek két év múl-
va is. A 2010-es évet a rövid pályás-
világbajnokságon zárják, remél-
jük, hasonló teljesítményt nyújta-
nak, mint augusztusban. Persze 
kajakosaink és kenusaink sem tét-
lenkedtek! Világ- és Európa-bajnok-
ságon vitézkedtek Kovács Katiék, 
főként a német versenyzőkkel csa-
tázva az aranyérmekért. Pekingből 
is két első helyezéssel tértek haza, 
bízunk benne, hogy Londonban is 
megállíthatatlanok lesznek. A csel-
gáncs-válogatott is kitett magáért, 
hiszen Csernoviczki Éva és Mészá-
ros Anett is nagyszerűen szerepelt, 
de mellettük többen is beérhetnek 
a 2012-es év főversenyére. És per-
sze ne feledjük Sidi Péter sportlö-

vőt, aki már hivatalosan is 
megszerezte az olimpiai kvótát, 
emellett remekelt az idei világver-
senyeken. Berki Krisztián torná-
szunk nagyon sok munka 

gyümölcseként most már világbaj-
noknak is mondhatja magát lólen-
gésben. Talán nem kell 
mondanom, hogy melyik érem hi-
ányzik még a gyűjteményéből. A 
csapatsportágakat is érdemes 
szemügyre venni. Férfi vízilabda-
válogatottunk még épülőben van, 
ezt az Eb-4. hely bizonyította, a 
nők is hasonló cipőben járnak, 
2012-re talán ők is odaérhetnek a 
dobogó közelébe. A női kézilabdá-
zók épp a napokban harcolnak a 
dán-norvég közös rendezésű Euró-
pa-bajnokságon, míg fiaink január-
ban már az olimpia jegyében zajló 
világbajnokságon lépnek pályára 
Nagy László nélkül. 

Amiben biztosak lehetünk, hogy 
a 2011-es év még ennél is izgalma-
sabbnak ígérkezik, hiszen lassan 
elkezdődnek az olimpiai kvalifiká-
ciós versenyek, és mindenki fél 
szemmel már Londonra fog fi-
gyelni! Tegyünk mi is így, és 
szurkoljunk a magyar sporto-
lóknak a következő esztendő-
ben is!

davide

7. oldal
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kép: blog.cheapoair.com
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Gyönyörű, napfényes őszi vasár-
nap. 

Előző nap egy „tejfakasztó buli-
ra” volt hivatalos a kollégájához, 
annak újszülött gyermeke kap-
csán. Kihagyta. Most biztosan 
émelygős hangulatban lenne. 

Egy fiatal norvégokból álló kó-
rust kísért el egy ifjúsági istentisz-
teletre, több száz résztvevő volt 
jelen. Az Idősek Otthonában ebé-
deltek, utána többen kimentek az 
udvarra a vidám, de már halo-
vány őszi napfényre. Korábban a 
legelesettebb idősek napfürdőz-
tek a kertben, melyet élénkzöld 
pázsittal, liánnal befuttatott pergo-
la tett hangulatosabbá. 

A folyosón, a társalgó mellett 
hezitált: kimenjen a többiekkel 
vagy meglesse a tévé szobát. Már 
elstartolt a Formula 1-s autóver-
seny utolsó, Dubaiban rendezett 
futama. Pár elesett öreg férfi ült 
a tévé előtt, de szemük nem a kép-
ernyőre meredt. Aludtak vagy a 
semmibe bámultak. A tévében hi-

hetetlen izgalmak zajlanak, a má-
sodik kanyarban óriási ütközés. 
Bejön a biztonsági autó. Óriási 
felfordulás a pályán. Több száz-
millió néző izgul. Várni kell. Ez 
még sokáig eltart. Mégis követi a 
többieket. 

Már csak egy néni maradt 
kint. A többieket már visszatol-
ták. A külföldi fiatalok halkan 
énekelnek. Csak úgy maguknak, 
háttal a néninek. Egyszer csak 
megfordulnak, a néni felé. Most 
már ő a közönség. Az idős hölgy 
úgy fekszik a napozó ágyon, mint 
egy elsárgult falevél. Vékony, tö-
rékeny és aszott. Hirtelen feléled, 
szemeit tágra nyitja. A kórus kö-
zel megy hozzá. Az idős hölgy 
már ragyog és csak ugyanazt azt 
hajtogatja: „Milyen fiatalok!” és 
„Nagyon szép, köszönöm”. A kó-
rustagok összesúgnak: - Ma leg-
alább egy embert boldoggá 
tettünk, ez a nap már megérte. 

ska
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Nem tudjuk, a napnak mely szakában lépett be az angyal a szűzhöz, 
akit Máriának hívtak. Azt tudjuk, hogy Zakariásnak papi szolgálata köz-
ben "jelent meg" Gábriel, de Máriához csak „belépett”. „Belépve hozzá, 
így szólt: Örülj,…” Teljesen hétköznapi módon lépett be egy hétköznapi 
lány ajtaján, meghajolt, összehajtotta szárnyait, hogy beférjen. Jó, ezt 
már csak elképzeltem. Hiszen semmi fényesség, semmi jelenés, mint a 
pásztoroknál. Belépett, hogy szót válthasson Máriával.

És Mária nem ret-
tent meg, nem szállta 
meg félelem, mint Za-
kariást vagy a pásztoro-
kat.

Megdöbbent ugyan, 
azon gondolkodott, mit 
jelenthet ez: „Örülj, ke-
gyelembe fogadott, az 
Úr veled van!”?

A szokatlan köszön-
tés döbbentette meg, 
az angyal szavai, me-
lyek nem voltak hétköz-
napiak. Nem a 
látogatása, hanem a kö-

szöntése. Persze a kettő szorosan összefügg.

Azt még el se  mondta,  miért jött.
Az üzenetre, amit az angyal hozott, Mária nem mondja azt, hogy „ 

nem ezt terveztem, mit szól a jegyesem, nem vagyok alkalmas”. Nem is 
az ő különleges képességeire van szükség - Isten ezek nélkül is megold-
ja a feladatot -, hanem a válaszára. A bátorságára, az erejére, a hétköz-
napiságára, a szelídségére, az elfogadására: „Íme, az Úr szolgálóleánya: 
történjék velem a te beszéded szerint!”

„Íme én elküldelek titeket…” (Máté 10,16)

marcsi 
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„Minden dolognak mértéke az em-
ber”, ami persze azt jelenti, hogy 
én vagyok az a mérték. Minden 
hozzám viszonyul. Ha közlekedek: 
aki lassabban megy nálam, az tö-
työrög, ellenben aki gyorsabban, 
az eszetlenül hajt. Persze ők hason-
lót gondolhatnak rólam: a lassabb 
azt, hogy én vagyok eszetlen, a 
gyorsabb meg tötyörgőnek vélhet. 
Csakhogy nincs igazuk. Mert én va-

gyok az etalon. 
Az aktuális eta-
lon. Ha ráérek, 
lassú etalon, 
ha sietek, ak-
kor meg gyors. 

És ez van a 
tudással is. Aki 
kevesebbet tud nálam, az buta. 
Aki többet, az meg túl okos. És 
mindez igaz a szépségre, erőre, 
ügyességre, szorgalomra, lényegé-
ben mindenre. 

Talán nincs is ezzel gond. Hi-
szen valahonnan ki kell indulni, 
valamihez viszonyítani kell. Én 
meg kéznél vagyok. Az lehet érde-
kesebb, hogy hogyan tovább? Le-
nézem a gyengébbeket, vagy 
segítem őket? Irigykedek az oko-
sabbakra vagy felnézek rájuk? 
Hogy viszonyulok a „jobbakhoz” 
vagy „rosszabbakhoz”? Ez vélhető-
leg lényegesebb kérdés. És bizo-
nyára ez a mi felelősségünk. 

mis 

11. oldal



12. oldal
MM

uu
tt

aa
tt

óó




