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Csak a hullámon keresztül

Vannak kérdések, melyekre nem tudjuk a választ. Vannak dolgok, me-
lyeknek nem értjük a működését. Jay Pritchett a Modern Család sorozat
egyik főszereplője teljesen jogosan felteszi a kérdést: „Miért kell a wifi-
ért fizetni, hiszen az csak levegő?!”. Vannak még hasonló, sorsunkat
meghatározó majdnem létkérdések, Orbán Ottó fogalmaz meg egyet:

A szél
Miből van a szél?

Semmiből.
A semmivel teli zsák,

hopp, kidől,

zúg a kék üresség
sóhaja,

hogy lobog belé a
lány haja.

Gyönyörű képeket alkalmaz a költő ebben a versben és szépen fogalmaz, de nem
jutottunk sokkal közelebb a szél megértéséhez. Hasonló problémával állunk szem-
ben, amikor a most készülő Mutató témájára „A(z) (új) hullám”-ra gondolunk. De hát
mi is a hullám? Víz meg szél?! Hogyan jön létre? Hogyan tud emeletes háznyi hullám-
óriásokat emelni a szél?

Biztosan tudni akarjuk a választ? Tengerhullám szakértőnek kell lennünk, hogy le-
küzdjük azokat? Nem feltétlenül. (Talán valaki egy másik cikkben tudományos választ
ad nekünk.)

A kis hajót elsodró hatalmas hullám képét gyakran használjuk egyes élethelyze-
tünk jellemzésére. Kezdő hívőként még nem volt megfelelő tapasztalatom a nehéz-
ségek terén. Úgy gondoltam, hogy életem uncsi lesz, hiszen minden problémámat
már megoldotta Jézus. Hát ehhez képest elég sok hullámhegyen és hullámvölgyön
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mentem keresztül a későbbiekben. Rájöttem, hogy nem szörföl-
gethetek egész életemben a hullámokon. A tengernek más szabá-

lyai vannak, melyek olykor kihívást jelentenek: kisodorja a deszkást a
partra, máskor szélcsend lesz és nem használhatók a vitorlák vagy vi-

har támadhat és igazi életveszélyt jelenthet a vízre merészkedőre.
A tengeren nem mindig mi irányítunk. Aki úszott már tengerben tud-

hatja, hogy még a szélcsendes időszakban is olyan áramlás tapasztalható, hogy ha
valaki beúszik akár milyen keveset is a nagy vízbe, nagyon nehezen tud visszaúszni. A
láthatatlan áramlás komoly akadály tud lenni, aki pedig elalszik egy gumimatracon,
lehet, hogy a parttól már jó messze ébred fel. Nagyobb hullámok komoly tengerjá-
rókat is messze elirányítanak az eredeti céljuktól.

Mi is megtapasztalhattuk már életünk során, hogy ismeretlen vizekre tévedtünk,
elveszettek vagyunk és kiszolgáltatottak. Mit lehet ilyenkor tenni? Segítséget lehet
kérni a többi „hajóstól”, vagy ha rendelkezünk megfelelő eszközökkel (szextáns, tá-
joló, Biblia), akkor magunk is megtalálhatjuk a helyes irányt.

Cél nélkül könnyen eltévedhetünk vagy veszélybe kerülhetünk az élet tengerén.
Céltudatos felfogással semmi sem lehet akadály, hogy megvalósítsuk terveinket.
Ilyenkor a legnagyobb hullám sem számít, hogy vágyunk, életünk beteljesedjen.

Ez élet-halál kérdése. Tehát még a hullám sem lehet akadály :).
ska
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(Keresz)ténykedés a fényírók között
Jelenlétünk a Mediawave fesztiválon (idén: 2015. április 27- má-
jus 3.), mint KIE, immár többéves múltra tekinthet vissza. Az alap-
ötlet az volt, hogy ha már olyan otthonosan mozgunk az évente
megrendezett keresztyén fesztiválokon, és mindemellett a nyári tá-
borok is futnak és még mindig van kapacitásunk, akkor igazán elmehe-
tünk pár lépéssel odábbra a missziós vonalon. Az állomás neve: Media-
wave, gyermekmegőrző.

Hogy a hullámok a Dunán,
a lökéshullámok a szélvihar-
ban vagy a hullámokban ránk
törő eső adta az idei fesztivál
kicsit túlélős jellegét, nem tu-
dom. Mindenesetre a jelleg-
zetes, fekete jurta állt és ren-

dületlenül várta a szüleiket mozizni vagy dolgozni hagyó gyerekek jelenlétét, akik a
szép idő beköszöntével meg is jelentek. Volt gyurma, tutajépítés és kéz-lábnyomda,
társasjáték, esti mese és indiaca, dolgok, amik fémjelzik a munkánkat. Emellett meg-
jelent egy ezekkel ötvözött dobozdíszítő munka is, ezek a dobozok (több mint ezer,
melyből egy tetemes rész nálunk is megfordult!) alkották a téglákat abban a falban,
ami a fesztivál idei témájaként szolgált, kicsit a Berlini fal ledöntésének évfordulója
miatt , kicsit azok miatt a falak miatt, amik úgy amúgy közöttünk vannak, csak látha-
tatlanok.
A missziós munka egy jó csákány az ilyen keresztények – nem keresztények közötti
falak lebontására.

Hogy mi adja a missziós jelleget? Az első választól kezdve minden: amikor odajön
a szülő és megkérdezi, nahát ez mi ez. Hogy mi? „Csak” egy jurta, „csak” a KIÉ-sek,
igen, keresztény, nyugi, nem keresztelünk, „csak” csináljuk, amit Jézustól feladatba
kaptunk: szeretjük a gyerekeket.

Hogy aztán ez a feltétlen szeretés hogyan alakul bizalommá, reméljük, évről-évre
egyre jobban meg fog mutatkozni, mert mi jövőre is ott leszünk. Ha arra vetődsz, be-
ugorhatsz, örök gyerek!
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A 2015-ös küldöttgyű-
lés nem csak egyszerű

KGY hanem stratégia
gyártó hosszúhétvégévé

nőtte ki magát. Szerettük
volna megvizsgálni hogy néz

ki most a KIE, mivel foglalkozunk,
mennyi erőt, energiát fektetünk bele a
programjainkba és merre haladunk. Szu-
per csapat gyűlt össze és időt, energiát
nem sajnálva tartották a kegyetlen tem-
pót, amit diktáltam. A kávé, csoki, keksz
no meg répa egyre csak fogyott míg a
plakátok megteltek az ötletekkel.

A termékeny beszélgetésben részt
vett Békéscsaba, Szombathely, Balaton-
györök, Budapest és a Tappancs. Ez a 10
fős csapat gondolkozott 3 napon át
azon, hogy milyen irányba kéne haladnia
az egyesületnek. Hogy ez pontosan ho-
gyan is nézett ki? Első lépésben össze-
gyűjtöttük mindazt, amivel a KIE foglal-
kozik (programok, adminisztratív felada-
tok, stb.), ezeket pedig besoroltuk kü-
lönböző kategóriákba. Ehhez két kér-
dést tettünk fel magunknak: 1. Mennyi
energiabefektetést igényelnek ezek a
programok? 2. Mekkora hatást érünk el
ezzel a programmal (pl. hány embert
érünk el ezzel a programmal)? Így egy
komplex képet kaptunk arról, hogy mibe
fektetünk sok energiát, mi az ami műkö-
dik és mi az ami kevésbé. Következteté-
seket vontunk le ebből a plakátból és
megfogalmaztuk mi jellemzi most a KIE-
t. Ebből kiindulva fogalmaztunk meg
problémákat az egyesületen belül. Sze-
rencsére a sok probléma közepette nem

vesztettük szem elől a célt és keresni
kezdtük az okokat, hogy könnyebben
találjunk megoldásokat. Szavazással ki-
választottuk az 5 legfontosabb problé-
mát és ezek megoldására projektvázla-
tokat dolgoztunk ki.

Az öt legfontosabbnak ítélt probléma
pedig:

* külső kommunikáció
* belső kommunikáció
* csoportgondozás
* össznépi KIE program hiánya
* nemzeti titkár hiánya
Az ötletek dióhéjban:
külső kommunikáció: Ismét nekiug-

runk :) Végtelenül elszántak vagyunk,

Küldöttgyűlés felturbózva
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hogy létrejöjjön az informatív, folyama-
tosan frissülő KIE honlap és mellékágai,
mint Tappancs honlap, Sóvár honlap. A
szerkesztőségbe folyamatosan keresünk
munkatársakat, akik szívesen írnak KIE-s
programokról, osztanak meg képeket!
Jelentkezni Huginál lehet.

belső kommunikáció: Szeretnénk, ha
a megfelelő információ megfelelő em-
berhez jutna el. Ennek érdekében a vá-
lasztmány lépéseket tervez. A honlap
frissülése egy fontos lépés lesz
ebben, de a rendsze-
res hírlevél is kezd
alakot ölteni.

csoportgondozás:
Kedves Csoportok! A
választmány apraja-
nagyja felkerekedik és
szeptember 30-ig minden
csoportot meglátogat.

össznépi KIE program:
A budapesti KIE 2016-ban
ünnepli 25. szülinapját. En-
nek örömére pedig össznépi
bulit szervezünk a fővárosba!

A stáb toborzása hamarosan elkezdődik,
úgyhogy aki szeretne részt venni a szer-
vezésben csak gyűjtse az ötleteit és le-
gyen résen. Részletek hamarosan!

nemzeti titkár: Ahhoz, hogy nemzeti
titkárunk lehessen, 3-5 éves stratégiai
tervet kell kidolgoznunk. Jövő év KGY-ig
a választmány fő feladatának tekinti a
kidolgozás koordinálását. A stratégia
megalkotásában számítunk csoportja-
inkra és munkaágainkra. A csoportláto-
gatások során konkrét kérdésekkel kere-
sünk meg mindenkit és közösen alakítjuk
ki, hogy merre menjünk tovább.

Amint azt látni lehet, a választmány
és az idei küldöttek élénkebb kommuni-
kációt, több személyes találkozást és kö-
zös látásmódot szeretnének az elkövet-
kező időszakra. Isten adja, hogy így le-
gyen. Mi igyekszünk :).

Réka
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Hullám
A hullám egy rendszer

olyan állapotváltozása,
amely időbeli és/vagy tér-

ben periodikus (vagyis sza-
bályosan ismétlődő). Elte-

kintve az elektromágneses hul-
lámtól (és valószínűleg a gravitációs hul-
lámtól) a hullámok valamilyen közegben
terjednek. Energiát szállítanak anélkül,
hogy a közeg anyaga állandó mozgásban
lenne a terjedés irányába. Ehelyett egy fix
pont körül rezegnek, mozognak a közeg
részecskéi, tehát energiát szállít, tömeget
nem.

/Wikipédia

A fenti szövegnek van értelme, sőt még
érdekes is. Eleve egy rendszerről, össze-
tett dologról van szó. Ami sokféle lehet.
Meg a közeg is. Sőt még a hullám is lehet
sokféle. És milyen már az, hogy mozog,
de nem halad, már úgy értve hogy pl.
nem áramlik. A következő periódusban
minden alkotóelem (közel) ugyanott van,
mint egy hullámmal ez előtt. Úgy mozog,
hogy mégsem.

Szóval érdekes ám ez, megérheti ki-
csit utánagondolni.

De térjünk vissza ahhoz, hogy rend-
szerről van szó. Lehet, hogy a rendszerek
szeretnek hullámozni? A világunk tele
van szabályosan ismétlődő jelenségek-
kel. Így indult a teremtés: lett este, és
lett reggel. Azóta is így megy ez. Meg a

hónapok, évek. Havonta kapunk fizetést,
ami hó végére elfogy. Évente vetünk,
aratunk, és jó esetben így elég is. Tele
van az életünk ismétlődő dolgokkal, ami
azért nem egy mechanikus ismétlés.
Egyszerre ismerős és ismeretlen, válto-
zatos és állandó.

A hullámok jellemzői talán, hogy egy
idő után lecsillapodnak. A vízfelszín kisi-
mul a bedobott kő után. A gitárhúr meg-
szűnik zengeni. Egyfajta nyugalom,
egyensúly áll be. Amíg valami megint
nem történik.

Ha meg történik valami, akkor elindul
egy új hullám. Ami elkezdődik, „átesik a
ló túloldalára”, visszajön, visszamegy és
lassan lecseng. Mint ahogy világnézetileg
egy rideg racionalizmusra lehet válasz
egy csöpögős romantika, és ez szépen
kiegyenlítődhet idővel (egy-egy hullám
évekig is tarthat). A nagy lelkesedést kö-
vetheti a kiábrándulás, aztán siker ese-
tén ismét lelkesedés. Jó esetben az ilyen
hullámok csillapodnak, de talán rossz is
lenne ha megszűnnének teljesen, az
olyan közönyös, egykedvű, langyos len-
ne.

Node a kiindulásunk a rendszer. Hul-
lám csak rendben lehet, a rendetlenség
nem hullámzik. Az már egy minőség, ha
megélünk hullámhegyeket meg völgye-
ket, ezt észrevesszük és jó esetben ke-
zeljük. Rossz hír, hogy nem maradhatunk
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állandóan csúcson, ahogy a tanítványok
sem maradhattak Jézussal a megdicsőü-
lés hegyén. Jó hír, hogy a gödör mélyén
sem maradunk tartósan. A hullámok ter-
mészete már csak ilyen.

Vélhetőleg sokaknak ismerős a hit
hullámzása. Péter vehemens Jézus mel-
letti hitvallása és megtagadása rövid
időn belüli markáns állapotváltozás.
Vagy Tamás hitetlensége és bizonyíté-
kon alapuló hitre fordulása. Egy rend-

szer reagál a hatásokra, természetes
hogy hullámzik. Hatások meg jönnek.
Amik erősíthetik vagy gyengíthetik ak-
tuális hullámunkat (interferencia), talán
ezért nem szép szabályos szinusz-gör-
béket járunk be.

Az lehetne a tanulság, hogy éljük meg
amiben vagyunk. A hullám bármely
pontját. Hisz egy rendszerben vagyunk,
ami értünk és velünk is teremtetett és
működik.
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Szervusz Karcsi, régen láttalak.
Á, szervusz, bocs hogy nem vettelek ész-

re.
Nem gond. Viszont mintha kicsit ma-

gadba lennél zuhanva.
Hát ja. Tetszik egy lány, nem tudom őt

meghódítani. Valójában szerintem tet-
szek én is neki. Csak nem tudja ezt fel-
fogni.

Ez kicsit zavaros nekem. Mit jelent az,
hogy nem tudod meghódítani?

Nem akar eljönni velem bulizni, szégyen-
lős. Osztálytársam.

Aha. Mit érzel iránta?
Szerelmet.
Aha. Mit értesz ez alatt? Ezt hogy éled

át?
Hát nehezen, mert belé szerettem.
Node mitől nehéz egy szerelem?
Hát hogy nem tudom megkapni, nem

akarja, hogy vele legyek.
Ez az ő érzése, de te mit szeretnél, mit

érzel.
Hát hogy velem legyen, velem élje az

életét. Nagyon szerelmes vagyok belé.
Tetszik a lány, mindene tetszik, ezért
lettem belé szerelmes.

Naja, de az, hogy tetszik az más, én a
szerelemre lennék kíváncsi.

Hát igenigen, tökre szerelmes vagyok a
lányba, nem tudom kifejezni.

És a lánynak ki tudod fejezni?
Nekem a szerelem az gond. Tegnap sír-

tam is, hogy nem tudom megkapni.
Nincs meg hozzá az, ami kell.

Merthogy mi nincs meg benned?
A jó beszéd…
Hogy lehetne erre szert tenni.

Én nem tudom, mondd meg te. Múltkor
összefutottunk az utcán és rám mo-
solygott. Meg beszélgettünk kicsit az
iskoláról is. És mosolygott. Meg rákér-
deztem, hogy ki az a srác akivel látom,
azt mondta magánügy. Én meg ki aka-
rom deríteni hogy ki az, hogy össze
tudjak vele jönni.

Szeretnél hozzá közel kerülni, erről van
szó? Már beszéltetek is, sejtheti, hogy
mit érzel iránta. Most úgy érzem, ezt
a helyzetet nem tudod elfogadni.

Akkor hogy kéne ezt megváltoztatni.
Meg tudod változtatni azt a lányt?
Ha adsz egy tanácsot, átgondolom, ak-

kor igen.

Találkozás
Az alanti félfiktív beszélgetés egy érzelmi, döntési hullámzásra

gyenge példa. Legalábbis ez is felfedezhető benne. Ahogy érzelmeink,
döntéseink is hullámoznak, mielőtt kialakulnak. Aztán mire beállna a

rendszer persze megint jön valami újabb hatás, és kezdhetjük elölről...
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Szerintem meg próbálkozni kéne vala-
hogy közel kerülni hozzá.

Mégis, hogyan?
Szerinted egy férfi hogyan tud közel

kerülni egy nőhöz?
Egy csokor virággal?
Na látod. Nem vagy rászorulva az én

tanácsomra.
Na de hát én úgy gondolom, az a lány tő-

lem nem akar semmit.
Feladod?
Hát egyből nem.
Hogy tudnád éreztetni vele, hogy fon-

tos neked?
Hát, hogy? Mondd meg te.
Mit tudsz erről a lányról? Mi érdekli őt?

Hogy engem mi érdekel?
Nem, a lányt mi érdekli?
Hát azt nem tudom.
Azt mondod, hogy szereted. Mit sze-

retsz rajta akkor, ha nem tudod, mi-
lyen ez a lány?

Csinos, szép, tetszik egyszerűen.
Az még csak a külseje.
Igen, de ezért kérdezem, hogy a belseje

milyen?
Ezt neked kell kitalálni meg kinyomoz-

ni.
Adjál már egy tanácsot.
Ez a tanácsom, hogy ne csak a külsejét

nézd, hanem próbáld meg megismer-
ni. Akkor tudod majd, hogy lehet hoz-
zá közeledni. Hogy neki mi a fontos.

Adjak neki valamit? De hát, miféle aján-
dékot adjak neki?

Amit szeret ez a lány.
Mit tennél te az én helyemben?
Nem vagyok a te helyedben, te vagy a te

helyedben.
Na, de te mit tennél?
Talán megismerném ezt a lányt.
Jó, megismertem kívül-beül. És akkor?
Kiderülne, hogy nem is olyan nagy a

szerelem, nem pont ilyenre vágytál,
nem is őt akarod. Nem is olyan, mint

gondoltad. De az is lehet, hogy még
jobban megtetszik, még szerelmesebb
leszel.

Hát igen. De ha jár más fiúval?
Mit érez a másik fiú iránt? Mit tudsz te

csinálni azzal? Elfogadod, vagy küzdesz
érte? Neked kell eldönteni.

Ez igaz. Akkor azt mondod, küzdjek érte?
Ha neked fontos, tényleg szereted, akkor

nem is tehetsz mást. Ha meg nem fontos,
akkor elengeded.

Fontos.
Mit fogsz tenni?
A külsejét kiismertem, csinos, szép, iga-

zad van, az nem jelent semmit. Mert
nem csak akkor lehet egy lány normá-
lis, amikor szép. Van amelyik lányban
az a leghülyébb. Majd megpróbálok
vele beszélni. Pár nap után kiismerem
a belsejét, és fogom tudni, milyen ez a
lány.

Így van, ha rá fogsz figyelni, tudni fogod,
mit akarsz tőle. Meg ő tőled. Meg te ma-
gadtól.

Igen, és lehet, ha majd nekem elmúlik a
szerelem, akkor lehet majd ő lesz be-
lém szerelmes. És ha nem ez a lány lesz
az esetem, azért még sok lány van.

Mindenesetre sok sikert kívánok neked.
Hogy megtaláld azt a lányt aki hozzád
való.

Remélem megtalálom.
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JÁTÉKOK a csoportodba!

Ezekhez a játékokhoz igazán kell a hullámzás, vessétek be ti is őket a KIÉ-n belül és
kívül.

1. Hullámok - egészen kicsiknek,
vagy aktivizálandó vegyes korosz-
tálynak

Kellékek: székek
Körbeülünk, a játékvezető inst-

rukcióira mozdulunk. Ha azt kiáltja:
"Hullám jobbról!", akkor mindenki
eggyel balra ül, ha azt, hogy "Hullám
balról!", akkor pedig eggyel jobbra.
Ha azt kiáltja, "Dagály!", akkor pedig
mindenki keveredik és egy másik

széket keres. Lehet variálni: aki lassú, arra ráülnek, vagy új vezényszavakat kitalálni a
vízzel kapcsolatban.

2. Esőcsinálás

Kellékek: semmi különös
Körbeállunk-ülünk, ahogy lehet. A játékvezető elkezd valamit csinálni, ezt kell

szép hullámban (először a mellette lévő, aztán az amellett lévő stb.) továbbcsinálni
úgy, hogy addig kell utánozni, amíg a mellettem lévőhöz el nem érkezik a következő
utánzandó dolog (tehát nem a vezetőt utánzom, hanem aki mellettem áll, akitől a jel
jön). A vezető először összedörzsöli a tenyerét és folyamatosan dörzsöli, míg körbe
nem ér a csoporton (ennek feltámadó szél hangja lesz). Aztán csettingetni kezd,
ahogy végigmegy a csoporton, a kézdörzsölést lassan leváltja (eláll a szél és csepe-
regni kezd az eső), utána a combján dobol a kezével (felerősödik az eső), majd a lá-
bával is beszáll a dobogásba (dübörög az eső), végül ahogy jött az eső, el is megy: a
vezető a jeleket visszafelé is eljátssza, majd amikor a szélnél tart mindenki, befejezi
a hangadást és így szépen elhalkul, majd eláll a szél is.

3. Labdás ügyességi

Kellék: különféle labdák, amilyen akad
Körbeállunk és előrenyújtjuk a kezünket úgy, hogy a tenyér lefele mutasson, az

ujjak össze legyenek zárva és a kézélek összeérjenek, s ezáltal zárt kört alkossanak.
Valaki feltesz erre a körre egy pl. pingponglabdát, ezt kell körbejáratni anélkül, hogy
lepottyanna.

A játék változataiban lehet más méretekkel is próbálkozni, ill. máshogy tartott
kézzel, vagy mezítlábakból alkotott körrel is lehet kísérletezni.



MMuuttaattóó 11. oldal
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