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Mentálhigiénés sarok
EGY HISZTEROID ALKATÚ EMBER SZEREPE
PÜNKÖSD NAPJÁN
Különféle alkatú, személyiségû emberek vagyunk. A lélektan többféle besorolást használ ezek megkülönböztetésére.
Pünkösd alkalmából a hiszteroid alkatú
Péter apostollal foglalkozok, mivel az õ
életének helyreállása a mi pünkösdi megújulásunkat is formálhatja.
Mint tudjuk, Péter volt a tanítványok
szószólója. Ha Jézus kérdezett tõlük
valamit, akkor õ válaszolt. Õ volt a 12-es
tanítványi kör szóvivõje. S ez a hiszteroid
alkat egyik jellemvonása. Szeret a társaság középpontjában lenni, szóval tartani
az embereket, szereti, ha figyelnek rá, s ha
elismerik.
A legjellemzõbb erre a típusra, hogy
nem tetszik neki az állandóság, fél a
kötöttségektõl. Akkor érzi jól magát, ha
változatosságban élhet, ha pörögnek körülötte az események. Idegesíti, ha arról
beszélnek neki, hogy ezt „így illik“ vagy
„így szokták“ csinálni, s ezen nem szabad
változtatni. Ezért ódzkodik a tradícióktól,
szokásoktól. Ebbõl fakad az erõssége is:
nem simul bele a régi rendbe, ha látja,
hogy valami felett már elszállt az idõ,
bátran tud újat kezdeni. Nem sír amiatt,
hogy „bezzeg a régi szép idõkben“. Ezzel
szemben a kényszeres cselekedetekre
hajlamos ember attól fél, hogy minden
változik, elmúlik körülötte, számára a biztonságot az állandóság jelenti.
A hisztériás alkatra jellemzõ, hogy nem
szereti beosztani az idejét, hiszen az is
kötöttséggel jár, így szinte mindenhonnan
elkésik. Nem tudja a pénzét sem beosztani, hajlamos hiteleket felvenni, még ha
az nem is fontos dologra kell, mert nem
tudja kivárni kívánsága megvalósulását:
azonnali kielégülésre van szüksége. Persze, ha ez nem lehetséges, akkor kisgyermekként szívesen földhöz vágja magát,
hisztizik, hogy miért nem kapta meg azt a
játékot. Felnõttként, ha elszórta a pénzét,
családját csõdbe vitte, azonnal védekezik,
bûnét a másik emberre keni, hisz õ csak
jót akart, s csak idõre van szüksége, hogy
minden rendbe jöjjön. Egyfajta csoda-

várás jellemzõ rá. De ez a csoda örökké
késni fog...
A fentiekbõl következik infantilis viselkedése. Hajlamos gyerekes hanglejtéssel
beszélni, esetleg gyerekesen öltözködni,
pl. ötvenévesen tizenévesekre jellemzõ
ruhákban és hajviselettel megjelenni.
Vallása is gyerekes: Istent gyakran Jóistenkének becézi, akinek az a dolga, hogy
az õ életét helyrehozza, s kötelessége,
hogy bûneit különösebb bûnbánat, Istenhez fordulás nélkül megbocsássa. Õ az,
aki „leúrvacsorázza“ a múltját anélkül,
hogy régi életével hajlandó lenne szakítani. Úgy gondolja, hogy valami titokzatos
erõ majd csak meghozza a várva várt
csodát az életében. Szívesen fordul ezért
mágikus, okkult dolgokhoz, reménnyel
telve kezd el pl. agykontrollal, vagy más,
a tudományosság látszatát keltõ vallásfilozófiai irányzattal foglalkozni: pl.
dianetika, scientológia, Darnell tréning,
természetgyógyászati irányzatok, vagy
egyes szélsõséges politikai vonalak stb.
A halállal való kapcsolata is jellemzõ:
nem is szeret rá gondolni, hiszen az is
állandóságot jelent a számára. Fél temetésekre menni, s azt gondolja: ha nem látom,
akkor nem is fogok meghalni.
Szülõként a szélsõségek embere. Hol
mézes-mázos, és mindenért megdicséri
gyermekét, hol pedig nagyon keményen
büntet. A kényeztetés és rettentõ szigor
miatt gyermeke valójában már azt sem
tudja, miért dicsérték meg, vagy éppen
miért büntették. A következetlen nevelés
hozzájárul a gyermek labilis alkatának
kialakulásához.
Kapcsolataiban szeret többet mutatni kifelé, mint ami. Belül jéghideg, kifelé
ugyanakkor tud kedves, megnyerõ lenni.
Mindig több szeretetet mutat kifelé, mint
amennyire szeret. Több hitet mutat, mint
amennyire hisz. Fokozottan veszélyezteti
a képmutatás. Ha valaki behódol neki,
ahhoz kegyes, de aki átlát a színjátékán,
ráérez arra, hogy itt valami nem az igazi,
azt kegyetlenül ellöki magától, halálos
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ellenségévé lesz. Nem bírja, ha ellentmondanak neki, hajlamos a bosszúvágytól
irányított cselekedetekre.
Elõbb-utóbb azonban megbukik. Ahogy
Péter apostol is a fõpap udvarában, ahol
még azt sem merte vállalni, hogy ismeri
Jézust, holott néhány órával korábban
esküdözött, hogy soha meg nem tagadja,
sõt kész vele a börtönbe, sõt a halálba is
menni. Ilyenkor általában a hiszteroid
alkat hibáit más embereknek tulajdonítja,
és ismét várja a csodát, hogy majd csak
minden megoldódik magától. Különösen
veszedelmes, ha nagy hatalommal rendelkezõ emberrõl van szó. Mindnyájan láthattunk már filmeket Hitlerrõl. Amikor
nyaka körül szorult a hurok, akkor minden
tévedését, bûnét tábornokai nyakába zúdította hisztérikus, tajtékzó fenyegetõzéssel.
S amikor saját népének csak a jó oldalait
volt hajlandó látni, kénytelen volt a nép
árnyoldalait egy másik népre hárítani, s
azt pusztítani. Április 16-án emlékeztünk
a Holocaustra. Az antiszemitizmus, sovinizmus gyökerei itt vannak! Mindig akad
egy hiszteroid „vezér“, aki elhinti a tömeghisztéria magvait, s miután megtörténik a tisztogatás, csodálkozunk, hogyan
történhetett meg mindez. Ezért nem lehet
ma sem szó nélkül elmenni amellett,
amikor egy másik népet okolnak a bajokért.
Kik lesznek hiszteroid alkattá? Az egyik
okot már említettem: amikor szeszélyesen
nevelik a szülõk gyermekeiket. A másik
ok, amikor nem kezdik alakítani 4-5 éves
kora táján a gyermeket, hanem ráhagyják
a trágár beszédet, és a meg nem engedhetõ
cselekedeteket. Nem tanítják meg arra,
hogy ezt „így illik“, és „úgy nem illik“.
Így a vadhajtások tovább erõsödnek, s felnõtt korában is azt fogja gondolni, bármit
megtehet, s ha elrontja az életét, a már
ismertetett csodaváráshoz folyamodik. A
harmadik ok a zavaros, vagy beteg házasság. Ahol a szülõk szerepe felcserélõdik, s
pl. a férj nem tudja, nem meri vállalni a
vezetés felelõsségét. Vagy ahol mindkét

szülõ fej szeretne lenni, így a gyermek egy
szív-telen családban él; vagy ellenkezõleg:
mindkét szülõ szív szeretne lenni, így fejetlen családban nevelkedik.
Péterrõl tudjuk, hogy többet mutatott
kifelé, mint amivel belül rendelkezett. Ki
akart tartani mestere mellett, de nem volt
meg hozzá az ereje.
Miként fordult felé Jézus feltámadása
után? Hogyan lelkigondozta? Hogyan állít
helyre minket, ha hasonló szimptómákat
fedezünk fel magunkon? Az volt Péter
szerencséje, hogy végsõ bukása, háromszoros tagadása után már nem kente
vétkeit másra, hanem keservesen sírni
kezdett. Talán saját maga is rájött, hogy õ
nem az az ember, nem az a hívõ, akinek
gondolta magát. Ezt az összetört embert
szólítja meg Jézus feltámadása után három
„Szeretsz-e engem?“ kérdéssel. Péter
igenlõ válaszokat ad, de harmadjára már
azt is mondja: „Te mindent tudsz, Uram.“
Azaz, te tudod, mit képzeltem magamról,
mit állítottam magamról, s tudod, hová
jutottam. Hát még így is kellek neked?
Igen, Péter kell Jézusnak. Rábízza a juhok, bárányok (azaz emberek) gondozását, õrzését. Õ továbbra is Kõsziklának

(petrosz!) tartja Pétert, mert bár tudja,
hogy ez nem tanítványának a képességén
múlik, de neki lehetséges átformálnia ezt a
labilis embert. Igen, szüksége van ránk is,
s õ valóban tudja, hogy kiknek teremtett
minket Isten, s az újjászületésben ki is formálja bennünk ezt az új életet.
De hogyan ment ez végbe Péterben?
Azt mondta neki Jézus, hogy amikor
fiatal volt, akkor felövezte magát, és oda
ment, ahová akart. Vagyis igazi öntörvényû, hiszteroid alkattal rendelkezett.
De így folytatta: „amikor megöregszel,
más övez fel téged, és oda mész, ahová
nem akarod.“ Vagyis Isten fogja elkészíteni az új útra, s ennek az akaratnak
fogja alárendelni magát. Tudjuk, hogy
néhány héttel késõbb következik be Péter
és a többiek újjászületése. Amikor
Pünkösdkor betölti õket a Szentlélek, s
már semmivel sem tudják a késõbbiekben
tagadásra kényszeríteni õket. Megverték
õket, késõbb mártírhalált haltak hitükért,
de a tagadás nem volt alternatíva többé
sem Péter, sem a többi apostol számára.
Péter megmaradt hiszteroid alkatnak: õ
volt a szóvivõ, amikor a pünkösdi beszédet el kellett mondani Jeruzsálemben sok

ezer ember elõtt. Energikus, optimista
ember volt, aki mert új dolgokba belevágni. Igaz, korábban a kivitelezéshez
már nem volt ereje, de most új erõforrással rendelkezett: az újjászületés alkalmával kapott új lélekkel. Ha valami nem sikerült, bátran mert újat kezdeni Jézussal,
aki „felövezte derekát“, útnak indította, s
vele járt az úton végig. Egészen addig,
amíg fejjel lefelé keresztre feszítve
mártírhalált nem halt. Ez a Péter írja
egyik levelében: „félelemmel töltsétek el
jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem
veszendõ dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt
hiábavaló életmódotokból, hanem drága
véren, a hibátlan és szeplõtelen Báránynak, a Krisztusnak a vérén.“ (1Pt 1,18-20)
Vagyis tudta, hogy életmódjának, törekvéseinek jó része hiábavaló örökség,
ahogy mindnyájan így vagyunk vele; s
ehhez hozzátesszük saját dolgainkat, s
átörökítjük gyermekeinknek. De a szabadulás útját is feltárta olvasóinak. Remélem, nekem is sikerült ezt megmutatnom!
Így kívánok mindenkinek kegyelemteljes
pünkösdi ünnepeket!
Baranka György

AGYKONTROLL VAGY SZÍVKONTROLL?
„10 évig szenvedtem bõrproblémám
miatt. Fél évig erõs gyógyszert is szedtem,
de csak részben enyhültek tüneteim. Kb. 1
hónapja találtam rá újra az agykontrollra.
Elképzeltem, amint leveszem a csúnya
bõröm, és helyette a 18 éves korombeli
bõrömet húzom fel. Naponta 3szor tettem
ezt. Át is éreztem, hogy milyen jó, sima a
bõröm. 1 hét elteltével már javulást tapasztaltam. Most meg már majd 100%-os
a bõröm!!! Sõt még a fogyáscsíkjaim is
kezdenek eltûnni, pedig az eszembe se
jutott. Dehát 18 évesen még nem voltak...
Ezenkívül számtalan "apróbb" sikerem is
van. Hajrá mindenkinek! Egyre jobban!”
A fenti „bizonyságtételt” egy agykontrollos internetes oldalról vettem, ahol százával osztják meg hasonló élményeiket a
keresõ, a transzcendens iránt igen nyitott
emberek. Jellemzõ kifejezések: a pozitív
gondolkodás, a programozás (amikor vágyukat erõsen maguk elé képzelik), a
hálaadás, szeretet. Írásomban három kérdésre keresem a választ. Egyrészt: kik
ezek az emberek, akik ehhez, vagy hasonló gondolkodáshoz csatlakoznak? Más-

részt: hol van ezzel összefüggésben az
egyház? Harmadrészt: merre vezet ez az
út?
Meg is lehet mosolyogni azt, ahogy leírják sikereiket egymás buzdítására, vagy
azt, hogyan „programoznak” három

FÜLE LAJOS:
I ST ENNEK HÁTTA L
Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja,
aki ISTENTÕL elfelé megy,
annak szüntelen nõ az árnya…

ujjukat összetéve olykor valami csekélységért, vagy várnak útmutatást bizonyos
jelektõl, hogy változtassanak-e munkahelyet. Ugyanakkor ezek a dolgok azt is
elárulják, hogy ezek az emberek egy
bizonytalan világban, kiszolgáltatott helyzetükben valami kapaszkodót keresnek.
Biztonságra vágynak, és meg is osztják
egymással, ha van mit, s egyfajta hála
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ébred bennük, és biztatják egymást. Lelki
élményeik vannak.
Az egyház legtöbbször kritizálja az új
vallási mozgalmakat. Joggal. De most
próbáljuk egy kicsit objektívebben megvizsgálni a helyzetet. Minél erõsebb a
kritikánk, annál inkább erõsödik pl. az
ilyen szekuláris, tudományosságra hivatkozó „vallási” mozgalomhoz való
elkötelezõdés. Különösen, ha a kritika
mellé nem teszünk pozitív alternatívát.
A mai ember személyesen megtapasztalható valós élményeket keres a vallásban.
Elege van a szavakból, dogmákból, formákból. Tapasztalatom szerint viszont
többnyire ezekre kerül a hangsúly. Ez azt
jelenti, hogy a keresztyénség sokban a
Krisztus elõtti szintre visszasüllyedve él.
Jézus azonban forradalmian újat hozott:
a szív, a lélek megváltását, szabadságát.
A mi korunkban, ahol már megcsömörlöttek az emberek a racionalitás
kultúrájától – hiszen ennek a jele a meditációhoz, imaginációhoz, TM-hez való
menekülés – igazán nagy esélyünk van
arra, hogy meghirdessük Jézus szív

hogy az Istennel való találkozást, a szív
megtérését, a bûnbocsánat bizonyosságát, az üdvösség örömét hirdessük,
hiszen a reformáció is Luther személyes
hittapasztalata nyomán indult el. Mondhatom így is: nem az agyunkat kell kontrollálnunk (ha tudnánk), hanem a szívünk kontrollálását kell átadnunk Jézusnak.
Merre vezet az út? Úgy gondolom, hogy
evangélikus keresztyénekként óriási esé-

kultúráját. Hiszen õ központibb jelentõséget tulajdonított a szívnek, mint a
fejnek: „Ami kijön a szájból, az a szívbõl származik, és az teszi tisztátalanná
az embert...” (Mt 15,18-19). És: „eljön
az óra, és az most van, amikor az igazi
imádói lélekben (szívben) és igazságban
imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen
imádókat keres magának.” (Jn 4,21-23).
S nekünk, evangélikusoknak egyháztörténeti gyökereink is azt diktálják,

lyünk van arra, hogy a szív kultúrájára
hangolódjunk, és így azt adjuk keresõ
embertársainknak, amire vágynak: a jézusi biztonságot, szeretetet, s elvezessünk
õket a hálaadásra. Másrészt, aki rátévedt
az agykontroll, vagy más, hasonló tévútra,
ha igazán találkozni akar Istennel, akkor
úgy gondolom, hogy Õ irgalmas annyira,
hogy a keresõ rátaláljon az Útra, az Igazságra és az Életre: Jézusra.
Baranka György

KONFIRMÁCIÓ
Drenyovszki Mihály

Bartos Márk

Nagy Ádám

Hagyományosan minden évben Pünkösd ünnepén tartjuk
konfirmációi ünnepségünket a gyülekezetben. Idén 11-en térdelnek az oltár
elé, s kapják Isten áldását az elõttük álló életútra.
Március végén egy izgalmas hétvégét töltöttünk együtt Érden az OM missziós
szervezet épületében. A három nap sikeres lebonyolításában sokan voltak
segítségemre. A fiatalok oda- és visszaszállításában autójukkal segítettek:
Gubek István, Kuruczné Sipiczki Zsuzsa, Sárvári János. A program
lebonyolításában Tóth Judit és Gáll Sándor. Köszönjük segítségeteket!
A programból az egyik legérdekesebb a Tinédzserország volt, melyben volt
egy rész, ahol külön beszélgettek a fiúk, és külön a lányok titkos dolgokról.
Annyit azonban elárulhatunk a nagyközönségnek, hogy azt jártuk körül,
milyen az Isten szerinti férfi és nõ, miként válhatunk azzá, akivé õ teremtett,
s hogyan menthet meg elveszettnek hitt helyzetekbõl.
A Végszükségben c. film megtekintése után pedig arról beszélgettünk,
mit is jelent az, hogy Jézus az életét adta nekünk, hogy kicserélje a szívünket,
hogy egy új és szent életben járhassunk.
Sok játékban is részünk volt. Pl. egy igen fárasztó éjszaka után a fiúk
(látszik, hogy tudnak focizni) az érdi mûfüves pályán laposra verték fociban
azt a csapatot, mely vállalta a kihívást.
Fiúk! Lányok! Azt kívánjuk Nektek, és azért imádkozunk, hogy megtaláljátok
az új szív általi élet nagyszerûségét, s így mindig olyan jókedvûek legyetek,
mint ezen a hétvégén!

Rajna Róbert

Mádi Enikõ

Sárvári Dávid

Balla Anett

Idén is köszöntjük konfirmációi
ünnepségünkön azokat,
akik 50 és 25 éve konfirmáltak.
Ezúton is kérjük Isten áldását
életükre, családjukra,
gyülekezeti szolgálatukra!
Ennek az évnek az igéjével,
Jézus szavával köszöntjük õket:
"Én élek és ti is élni fogtok."
(János evangéliuma 14,19)

Konfirmáció 1958-ban
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Pusztafi Brigitta

Apkó Brigitta

Sinka Nikolett

Csiba Patrícia

ELMONDOD-E NEKIK AZ IGAZSÁGOT?
TÍZ TÉV(É)ESZME, AMIT A TELEVÍZIÓ SUGALL GYERMEKEINKNEK
(Sylvia Foth írása)
Nemrégiben egy bibliaklub foglalkozását vezettem, és megkértem egy-két általános iskolást, hogy nevezzenek meg
néhány valódi hõst. „Nagyon szeretem a
Rózsaszín Power Rangers-t“ – nyilatkozta
Melissa, egy második osztályos kislány. –
„Nagy bajban lenne nélküle a világ.“ Az
összejövetel vége felé Melissa arra is
megkért bennünket, hogy imádkozzunk
azért, hogy édesapja legyen az Amerikai
Egyesült Államok következõ elnöke. Két
héttel késõbb az egész csoportot arról
akarta meggyõzni, hogy a mai gyermekeket leginkább az ûrben levõ fekete lyuknak kéne aggasztania. A gyermek valóságról alkotott képét erõsen befolyásolta a
sok órás tévézés és videózás.
Megdöbbentõ, hogy átlagosan mennyi
idõt töltenek a gyermekek tévénézéssel.
Sok esetben szinte a televízió és a videó
neveli fel gyermekeinket. Vajon mit tanulnak, amikor újra és újra letelepednek a
szórakoztató „doboz“ elé? Az oktató
mûsorokból akár olvasni, írni, számolni is
megtanulhatnak, vagy világunk tényeirõl
és az abban való eligazodásról is hallhatnak. Sajnálatos módon, még ezek a pozitív
hatásúnak hitt mûsorok is gyakran rejtett
téveszméket sugallnak, amelyek Isten
Igéjével ellentétesen befolyásolják a gyermekek elképzeléseit.
1. tév(é)eszme: Nyugodtan bánthatsz
valakit, ha azzal megoldod a problémát.
Az általános iskola befejezéséig egy
átlagos gyermek több, mint 100 ezer erõszakos tettet, benne 8000 gyilkosságot lát.
A fõ mûsoridõben sugárzott mûsorokban
óránként 5 erõszakos cselekedet fordul
elõ, ezzel összevetve a szombat reggeli
gyermekprogramokban átlagosan 26. A
felmérések sorra bizonyítják, hogy azok a
gyermekek, akik sok erõszakkal teli mûsort néznek, hajlamosak konfliktusaikat
agresszívan lerendezni. A Melissa által
oly nagyon kedvelt Rózsaszín Power
Rangers, vagy Jackie Chan, habár jó célért
küzdenek, mégis verekedéssel, jól irányzott rúgásokkal, ütésekkel, lövöldözéssel
és robbantással próbálnak elbánni a „rossz
fiúkkal“. A legnagyobb kérdés az, milyen
hatással vannak a gyermekekre ezek az

erõszakos képek, mialatt felnõnek? Az
Amerikai Egyesült Államokban a televízió elterjedése után éves szinten 93%-kal
nõtt az emberölések száma.
2. tév(é)eszme: Attól leszünk boldogok, ha értékes tárgyaink vannak.
A médiának kulcsszerepe van abban,
hogy az anyagiasság ma is domináns
szerepet játszik az amerikai kultúrában.
Amerikában a gyermekek kb. 20 ezer reklámot látnak évente. A kereskedelmi
csatornákon öt óra adásidõ alatt kb. egy
óra reklámot sugároznak.
Ugyanezen tanulmány beszámolója szerint, azok az amerikai gyermekek, akik
négy vagy annál több órát tévéznek
naponta, nagyobb valószínûséggel hisznek el mindent, amit a reklámokban hallanak. Miért van ez? A gyermekek nem
ismerik fel, hogy a gyártó célja a reklámmal az, hogy eladja termékét, így nem
mindig tudják megkülönböztetni a valódit
a hamistól. A reklámok szikrázó színekkel, izgalmas zenével, mosolygós és népszerû fiatalokkal vannak tele, akiket sok
barát vesz körül. Milyen rejtett üzenetet
hordoz mindez? Vedd meg ezt a terméket,
hogy te is vidám, menõ és népszerû légy!
3. tév(é)eszme: Minél több, annál jobb.
A gyerekek szíve nem csak azután
vágyakozik, hogy minél több tárgyat birtokoljanak, hanem, hogy minél erõsebb
impulzus, stimuláció érje õket. Egy
amerikai televízió-nézéssel foglalkozó
kutatás kimutatta, hogy a legtöbb 8-12
éves gyermek az azt megelõzõ héten 14
éven felülieknek vagy még idõsebbeknek
szóló filmeket nézett. A korhatáros filmek
idõ elõtti nézése sok esetben az alkohollal,
dohányzással és szexuális élettel való
kísérletezéshez vezet.
4. tév(é)eszme: A Föld (a növények és
az állatok) még az embernél is értékesebbek.
A felnõtteknek és a gyermekeknek
szóló természetfilmek egyaránt szélsõségesen közelítik meg a természetvédelem
fogalmát. Majdnem mindegyik az emberi
aktivitást teszi felelõssé a környezetünket
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fenyegetõ problémákért. Az állatokat sok
esetben fontosabbnak tüntetik fel az embereknél. Egy sérült kutyáról, majd egy
súlyosan bántalmazott gyermekrõl szóló
hír után több ezer dollár önkéntes pénzadomány érkezett a kutya állatorvosi
számláinak fedezésére, miközben a kislány megsegítésére senki sem adakozott.
5. tév(é)eszme: Az ember maga dönti
el, mi a helyes, és mi a helytelen.
Nemrégiben egy délutáni tévéadásban
láttam, amint a fõhõs (Dongó Fényév)
félbeszakította asszisztensét, aki kritizálni
merészelt egy gonosz szereplõt (Vargot).
„Nova harcos – mondta –, nem az én
feladatom, hogy ítélkezzek, még a gonosz
Varg fölött sem.“ Szavai kultúránk egyik
általános nézetét hirdetik: minden ember
viselkedését tolerálnunk kell, legyen az jó
vagy rossz. Miért? Mert minden ember
szabad arra, hogy maga döntse el, mit tart
helyesnek, vagy rossznak. Ez sok olyan
helyzethez vezet, melyben égbekiáltó
engedetlenségeket bocsátanak meg a gyermekeknek, mondván, „övéké a jövõ“.
Harry Potter is sorjában megszegi a bentlakásos iskola szabályait. A végén mégis
bocsánatot nyer, és jutalmat kap, mivel
egy szörnyûségesen gonosz erõvel szemben diadalmaskodott.
6. tév(é)eszme: Isten csak egy erõ.
A legtöbb média mûsorában gyakorlatilag nem lelhetõ fel Isten és a gyülekezet
témája. Ha mégis felmerül, Istent nem
személyként, hanem olyan erõként ábrázolják, amely sötét és világos oldallal
egyaránt rendelkezik (mint a keleti Yin és
Yang filozófiában). A modern média nem
ismerteti meg a gyermekekkel a Mindenható, minden erõvel teljes, tökéletes,
szeretõ és személyesen megismerhetõ
Istent.
7. tév(é)eszme: A mennyország fehér,
felhõkkel teli és unalmas hely.
Gyermekeim nemrégiben láttak egy
rövid klasszikus Disney rajzfilmet, melyben néhány alkoholcsempész „elhunyt“. A
lelkük felfelé szállt, végül egy felhõn
kötött ki. Hollywood tolmácsolásában a

menny nem más, mint egy képzeletbeli
hely, amely tele van felhõkkel. Egy fiatal
tizenéves keresztény fiú természetes
módon így reagált mindarra, amit feléje
közvetítenek: „A menny olyan unalmasnak tûnik. Igazából ezért is nem beszélek
nem hívõ barátaimnak a mennyrõl.“
8. tév(é)eszme: A televíziótól okosabbak leszünk.
Habár sok gyermekmûsor oktatási jellegû, a tanulmányok azt mutatják, hogy
azok a gyermekek, akik négy vagy annál
több órát töltenek televíziózással, rosszabbul olvasnak, és rosszabbak a jegyeik.
Más beszámolók is megerõsítik, hogy a
túlzott tévénézés kiszorítja a kreatív
játékra, olvasásra és más társas érintkezésre, ill. tanulásra alkalmas idõt.
9. tév(é)eszme: Az iskolai feladatok
elvégzése után a gyerekek nyugodtan
nézhetik a tévét.
A legtöbb dolgot a gyermekek közvetetten tanulnak meg. Ha a gyermekek
engedélyt kapnak arra, hogy órákig a televízió elõtt üljenek, ebbõl azt a következtetést vonják le, hogy ez a viselkedés
elfogadható. Sajnálatos módon a felmérésekbõl megtudhatjuk, hogy a több órás
tévénézés Amerikában a gyermekek általános elhízásához, gyengébb egészségi
állapotához, mozgékonyságuk romlásához, és így a gyermekkori balesetek magasabb elõfordulási arányához vezetett.
10. tév(é)eszme: A tévében szereplõ
személyek a barátaink, és a családunkhoz tartoznak.
„Szeretlek. Te is szeretsz engem. Egy
boldog család vagyunk“ – énekli Barney,
egy amerikai sorozat hõse. Sok gyermek
hiheti, hogy Barney, vagy más fõhõsök
valóban barátaik, vagy netán olyanok,
akik a családhoz tartoznak. Örülök annak,
hogy a fiam megtapasztalhatta, milyen
egy igazi család, így tudja, mi a különbség. Nemrégiben közölte, hogy Barney
éneke nem is igaz. Átírta az éneket saját
családunk számára: „Szeretlek. Te is szeretsz engem. Egy igazi család vagyunk.“
A televízió legdrámaibb hatását a kapcsolatok terén fejti ki. A tévézés gyakran a
család aktívan együtt töltött idejét váltja fel.
A barátok együtt nézik meg kedvenc mûsoraikat, de így kevesebb idõ jut a közös játékra vagy sportra. A legrosszabb az, hogy
a modern média az Istennel való kapcsolatról alig, vagy egyáltalán nem beszél.

A heti bibliaklubban Melissa egyre többet tanul Istenrõl, aki megválaszolta imádságait, és akinek Igéjébõl valódi vezetést
kapott. Ráadásul felfedezte azt is, hogy
Isten iránta való szeretete valódi és örökkévaló. Megtanulja, hogy Isten jobb, mint
a televízió. Gyanítom, hogy Istennel való
kapcsolata nagyobb hatással lesz életére,
mint a Rózsaszín Power Rangers!
*
TÉV(É)ESZME-IRTÁS ISTEN IGÉJÉVEL
A következõ bibliai igazságokkal segítsünk a gyermekeknek a tévézés, videózás
során kialakult téves elképzeléseiket helyesre felcserélni:
1. „Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.“
(Máté 5:44)
2. „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek.“ (Máté 5:6)
3. „Tudok szûkölködni és tudok bõvölködni is, egészen be vagyok avatva
mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a
bõvölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.“ (Filippi 4:12)
4. „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk
embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az
ég madarain, az állatokon, az egész
földön és mindenen… Megteremtette
Isten az embert a maga képmására,
Isten képmására teremtette, férfivá és
nõvé teremtette õket.“ (1Móz 1:26-27)
5. „Jézus így válaszolt: ‘Én vagyok az út,
az igazság és az élet, senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam’.“ (János
14:6).
„Bízzál az Úrban teljes szívbõl, és ne a
magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és õ egyengetni
fogja ösvényeidet.“ (Példabeszédek
3:5-6)
6. „Nincs senkiben nagyobb szeretet
annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt
teszitek, amit én parancsolok nektek.
Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz
az ura. Titeket azonban barátaimnak
mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.“ (János 15:13-15)
7. „Megismertetted velem az élet útját,
teljes öröm van tenálad, örökké tart a
gyönyörûség jobbodon.“ (Zsoltárok
16:11)
8. „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete,
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a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.“ (Példabeszédek 1:7)
9. „És ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki
tetszõ és tökéletes.“ (Róm 12:2)
10. „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet
tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is
vagyunk.“ (1János 3:1)
*

SIKLÓS JÓZSEF: TV-GYEREK
Belépek, s a gyerek nem köszön.
(A képernyõn épp egy nõ vetkezik.)
Nyújtom felé - s nem fogadja kezem.
"Most pedig krimi következik!"
Hallod-e Pisti, felállnál talán?
- kiált rá anyja, de õ hátraszól:
"Csönd legyen végre! Ha folyton beszélsz,
a halk szavakat nem érteni jól!"
- Hát a lecke holnapra kész van-e?
"De klassz bunyó! Jól behúzott neki!"
- Múltkori is kettes lett a dolgozat…
"Gránát robban, s a házat szétveti!"
- Nagyi rosszul van, gyógyszert hozz hamar!
"Most lõ a gyilkos, dehogy megyek én!"
Búsan szól anyja, mikor kikísér:
- A TV fia ez, nem az enyém…

*
SIKLÓS JÓZSEF: AMIT NEM ÉRDEMES
Túl sokat törõdni önmagunkkal.
Inkább családunkkal - és tovább:
barátainkkal, városunkkal, falunkkal,
gyülekezetünkkel, szegénnyel, beteggel,
így-úgy segítségre szorulókkal,
vesztükbe rohanó emberekkel.
Gyógyítással, ha társunk merõ seb.
Hivatásunkkal, napi feladattal:
Égi Atyánknak vagyunk felelõsek.
Elgyönyörködni eredményeinken,
újrakönnyezni sérelmeinket?
Fecsérelt idõ. Nem ezt várja Isten.
Csigaházból kibújva nyílik távlat.
Az Úré vagyunk, sosem magunkéi.
Közülünk senki sem él önmagának.

Tóth Vivi: Útlevél egy örökéletre
Bátran merem állítani: ez a Húsvét minden bizonnyal az egyik legszebb ünnepem
volt minden eddigi közül. Nemcsak azért,
mert Húsvét hajnalán még a nyuszit is
meg tudtam elõzni a koránkelésben, hanem azért is, mert egy életre szóló ajándékkal lettem gazdagabb, ez pedig minden
piros tojásnál – bocsánat – kölnivíznél
többet ér!
Hogy mit éltem át azon a hajnalon?
Õszintén szólva nem tudom megfogalmazni. Mint egy gyermek, akit örökbe
fogadtak; egy eltévedt juh, akit hosszú
keresés után végre megtaláltak; egy zörgetõ, akinek megnyílt az ajtó…, és sorolhatnám még oldalakon keresztül. Fél éves
várakozás után egyszer csak ott állok a
keresztelõkút elõtt, a nevemet hallom és
érzem, ahogy végigfolyik arcomon a
megváltás frissítõ vize… Ez leírhatatlan
érzés! Valami olyan megnyugvás töltötte
el egész énemet, ami útlevélként szolgál
most már egész életemben.
Szívbõl tudtam énekelni, s minden
énekben éreztem, hogy õszintén tudok
hálát adni mindenért annak az Istennek,
akit most már nyugodt szívvel nevezhetek
Atyámnak is.
Talán akkor tudatosult bennem a keresztségem, amikor úrvacsorára került sor.
Amikor már nem áldást kaptam, hanem
Jézus testét és vérét, ezáltal hasonlóvá válhattam Õhozzá és végre teljes mértékben
meg voltam gyõzõdve arról, hogy elhívása, kegyelme az úrvacsorán keresztül
engem is elért.
A sok gratulációra, köszöntésre csak
mosolyogni tudtam, mert talán még akkor
sem fogtam fel igazán, hogy mi is történt.
Ez majd jön magától, szép lassan, de biztosan.
Ami még útravalóul szolgált a konfirmáció elõtti napokban, az egy elég váratlan próbatétel volt: a gyász. Hogy mi
értelme volt, még nem tudom megérteni,
de minden bizonnyal rá fogok jönni elõbbutóbb. A szomorú inkább az volt a gyászban, hogy épp az az ember nem lehetett ott
velünk vasárnap hajnalban, aki nélkül tán
nem is érkeztem volna ehhez a mérföldkõhöz. Nehéz volt megértenem, hogy
miért nem tudott várni négy rövidke
napot. De Istenünk ezt is próbatételként
szánhatta részemre is, még nem jöttem rá
igazán. Képes vagyok-e hitben tovább
menetelni az Õ útjain? Vagy megrendülve

esetleg megfutamodok az ajándéka elõl?
Szerencsére az utóbbi eset nem következett be. Kiálltam a próbát, s ráadásul az
eltávozott lélekrõl is tudom, hogy ott volt
Õ azon a hajnalon nagyon is ott volt.
Reménységben növekedtem: az örökélet
reménységében és ez igen fontos, fontos,
hogy a konfirmáción én is remélni tudjak.
Így tehát a próbatétellel még növekedhettem is a hitben és reménységben, ezek
nélkül lehet, hogy üresebb lettem volna a
keresztelés pillanatában!
Lassan aztán elmúlt ez a vasárnap is. Az
emléke nem veszhet el sosem, büszke
voltam magamra, hogy Isten gyermekévé
fogadott. Luther egykor így mondta, „Meg
vagyok keresztelve.“, nálam ez a mondat
ehhez hasonló fontossággal így hangzott
és hangzik ma is és még holnap is… meg
azután is… meg azután is… „Evangélikus
vagyok!“. Tudom, hogy a felekezetek a hit
nélkül semmit sem érnének, de én akkor is
örülök, hogy evangélikus lehetek. Ha minden áron pontosítani akarnék elõbbi
mondatomon, így is fordíthatnám, „Isten
gyermeke vagyok!“ Folyamatosan erõsödõ hitben, egy nekem kijelölt úton haladva, az elhívásra hallgatva Isten gyermeke
vagyok és igyekszem úgy élni, hogy méltó
lehessek erre az ajándékra. Méltó lehessek
Jézus Krisztusra!
Megsúgok egy kicsiny titkot is, egy apró csoda jelenségét is, ami velem megesett
az említett istentiszteleten. Lehet, hogy
furán hangzik, de én nem csodálkozom
Atyánk mérhetetlen ajándékain.
Ami tény: a világ látványaiból, szépségébõl, valóságából pár éve már nem
csodálhatok sok mindent. Fényt sem igen,
pedig mint hallottuk vasárnap is, a fény
legyõzi a sötétséget, mint ahogy Jézus is
legyõzte a halált. Talán pár perc volt és
nem is igen törõdtem vele, de ezen az
alkalmon a gyertya szikrázó fényében én
is megláttam Jézust: a fényt. Nem tudom,
hogyan, mi módon történt, hogy megláttam azt a lángocskát, de megtörtént. A
csodákat nem kell kiérdemelni, ezek Isten
ajándékai. Az Õ útjai pedig kifürkészhetetlenek! Azóta sem láttam a fényt, fõleg
nem gyertyák lángjait, de Jézust nem is
kell látni. Õt érezni kell, itt belül. „Én
vagyok a világ világossága: aki engem
követ, nem jár sötétségben, hanem övé
lesz az élet világossága.“ (János evangéliuma, 8. fejezet, 12. vers)
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Így tehát egy életre emlékként véstem a
szívembe a 2008-as Húsvét hajnali istentiszteletét. Pár nappal késõbb a szokásokra
hivatkozva sokan kérdezgették, „No, téged is meglocsoltak Húsvétkor?“ Mit is
lehetne az ilyenre válaszolni? „Ó, ha tudnád! Húsvétkor én olyan locsolást kaptam
ajándékba Atyámtól, hogy elég lesz kb.
egy örökéletre, sosem fogok elhervadni!“
S most így még egy köszönés erejéig,
egy felemelõ köszönés erejéig: Erõs vár a
mi Istenünk!

Konferenciák felnõtteknek
Piliscsabán: Külmissziós konferencia
– 2008. július 6-tõl 9-ig, majd
médiamissziós konferencia
– 2008. július 9-tõl 12-ig,
emellett párhuzamosan egész héten
gyermekprogram

Gyermektábor
Tarjánban: 2008. július 7-tõl 13-ig
Helyben: napközis gyermektábor:
– 2008. június 16-tól 20-ig
– 2008. július 14-tõl 18-ig
(ez angolos)

A fenti programokról érdeklõdni
a Lelkészi Hivatalban lehet.
*

A Lelkészi Hivatal
elérhetõsége:
Telefon: 28-450-177; 20-824-38-41
Email: gyorgy.baranka@lutheran.hu
Honlap: http://nagytarcsa.lutheran.hu
*
Hivatali idõ:
Hétfõn 9.30-tól 12.00-ig és
szerdán 14.00-tól 16.00-ig

CSALÁDI ÉS GYERMEKNAP
az Evangélikus Gyülekezet rendezésében
Óvodások, kisebb és nagyobb iskolások, tizenévesek és felnõttek
egyaránt hivatalosak!

június 7-én, szombaton egész nap
a Gyülekezeti Házban és udvarán

Programok: 10-17 óráig:
J Bábjáték
J Bohócjelenet
J Foci, röplabda mérkõzések
J Kidobó játék
J Kézmûves foglalkozások
J Arcfestés
J Szabadtéri koncert: Pintér Béla és a Csemeték

Jóhír-mondó

Szerkesztette: Baranka György és Baranka Mária
Tördelte: Horváth Mária
Nyomdai munkák: Mizer Zsolt
Készült: 1500 példányban a Graphic nyomdában
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