
Kedves Olvasó!

A minket körülvevő világ rengeteg ismeretet tartogat szá-
munkra. Az újságok, rádió, televízió, egyszóval a média, elhalmoz-
nak mindenféle információval. Lapok sokasága tárja fel előttünk az
élet titkait, tanácsol, nevel, okít, vezet bennünket.

Van-e szükség újabb próbálkozásokra?
A lap, amelynek első számát vette kezébe a kedves olvasó,

nem versenyezni akar az újságárusok standján megvásárolható
színes, képes-magazinokkal, – nem is tehetné – hanem az „egy
szükséges dologról“ szeretne beszélni.

„Krisztus asszonyokkal is találkozott földön jártában.
Anyákkal találkozott, akik gyermekeiket vitték hozzá és megáldotta
az asszonyi lelket annak anyai mivoltában. Háziasszonyokkal is
találkozott, mint Mártával, az elfoglaltság és a házi gondok között is
megmutatta nekik az egy szükséges dolgot. Találkozott velük
gyászukban, mint a naini özveggyel és beszélt nekik arról hogyan
lehet csapásokat elhordozni, találkozott velük a bűn sötétségében,
mint Mária Magdalénával s megtisztította őket, s azok követték őt
betegségükben és a ruhája érintéséből is gyógyulás fakadt szá-
mukra. Találkozott szegényekkel, akik mindenüket odaadták
Istennek és gazdagokkal, akik vagyonukkal szolgáltak neki.“ - írja
Imre Lajos a Jézust követő asszonyok című, 1938-ban megjelent
kötetében. Ezekről és ezekhez az asszonyokhoz szeretne szólni ez
a lap. Részese lenni a találkozásnak.

Reméljük, hogy az asszonyok révén eljut a lap, az üzenet,
azokba a kis és nagyobb közösségekbe: a családba, a
gyülekezetbe, amelyben élnek és dolgoznak.

A szerkesztőség nevében kívánom, hogy lapunk hasábjain
minél több asszony tudjon mesélni a Jézussal való találkozásáról,
arról a szolgálatról, melyet, mint nőszövetségi tag, mint meleget és
fényt árasztó pislákoló kis mécses végez az Isten dicsőségére.

Borsos Melinda   
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Hagyjad az Úrra a te utadat
Zsoltár 37:5

Szeretettel végigsimítja a szemem a falon,
fekete táblácskán aranybetűkkel az idézetet: „Hagyjad az
Úrra a te utadat”. Emlék édesanyámtól. Sőt, több annál.
Szívbeírt örökség. Mennyi mindenre emlékeztet.
Előveszem a bibliámat, hogy olvassam a 37. zsoltárt és
íme ott áll mellette, amit életemben megtapasztaltam ez
ige kapcsán: „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál
benne, majd ő teljesíti.” 

Milyen nagyszerű dolog az Úrban elpihenni,
ráhagyni minden dolgunkat, bajunkat és követni a
szívbeírt parancsot, azt a belső hangot, amely tanácsol,
dorgál és eligazít, utat mutat. Ez az út némelykor oda-
vezet, ahová nem kívánkozunk, de ott sem hagy
magunkra az Úr. 1952 júliusában börtönbe vezetett ez az
út. Mit vihetett magával édesanyám? Semmi mást csak a
szívbeírt örökséget. Hagyjad az Úrra a te utadat. Sok
kérdés kínozta a szívét. Miért művelték ezt velünk ártatlan
emberekkel, akik annyi jót tettek másokért? Nincs igazság
ezen a földön, hogy így meg lehet gyalázni becsületes
embereket? Hol van vajon a férjem őt melyik börtönbe vit-
ték? Mi lehet otthon a nyolc éves kislányommal? Hagyjad
az Úrra az utadat - szólt hozzá a belső hang - a kérdései-
det, a gondjaidat, a fájdalmaidat. Mindent hagyj az Úrra.
Ő megadja néked szíved kéréseit, megadta. A belső
békét, a felemelkedést. Zsúfolt marhavagonban érkeztek
meg Zsilavára, a földalatti börtönbe. Ki élve, ki halva, de
mindenki talponállva, mert ott nem volt hely elesni.
Éjszaka volt. Mit csináljanak ezzel az izzadt, kimerült női
rabbal? Bezárták egy hideg, sötét, cementpadlójú, szűk
cellába. Mindössze egy gyékény volt a földön. Én
Istenem, mi lesz itt velem, tüdőgyulladást fogok kapni? -
tört fel lelkéből a kérdés. Hagyjad az Úrra a te utadat - jött
rá a válasz. És ő elpihent az Úristen kegyelmes
szeretetében, aludt nyugodtan, mint egy kisded anyja
kebelén. Megóvta az Úr a betegségtől. Később jöttek még
kínzó kérdések, könnyek, szenvedések, betegségek, de
mindezekből meggyógyította az Úr és hazavezette hoz-
zám. Egybeterelte újra a családunkat. Nagyon sok
szenvedés várt még ránk. A társadalom páriái, kitaszított-
jai voltunk. Nekünk semmilyen megbecsülés vagy anyagi
haszon sem járt, de Isten beburkolt az ő szeretet-sátorába
és minden emberi gonoszságot a javunkra fordított.
Semmi sem sikerült nekünk, amit kigondoltunk, vagy amit
kértünk, vagy ami járt másnak, de csodálatosan sikerült
minden, aminek rendelt ideje volt Istennél. Ellenségeink
maguk munkálták akaratuk ellenére hazaköltözésünket a
családi házba, elhelyezkedésemet munkásként, majd
felvételemet az egyetemre. Soha nem akkor, amikor mi
szerettük volna, hanem akkor, amikor Isten ezt szá-
munkra jónak látta. De akkor senki sem akadályozhatta
meg többé. Áldott nagy örökség ez, amit édesanyám rám
hagyott. Azóta is vezet ez az Ige az utamon. Megyek,
ahová Isten küld, magamra veszem az Ő igáját, Ő pedig
csodálatosan igazgatja az én életem mindennapi dolgait.
Szívemet már nem idegesítik az élet kisebb-nagyobb
gondjai, betölti az emberi értelmet felülmúló krisztusi
békesség.                                            Csáky Józsefné
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Tavaszi áradás

Nem, aki árva
nem, akit kifosztott az élet
nem, aki másutt nem lel menedéket
nem, akit aggá gyötörtek a gondok.
Krisztust szolgálni az induljon el, 
Aki boldog.

Akinek boldogsága egyre nő
s kicsap mert lelke szűk medrébe nem fér.
Elindul, osztja, semmit érte nem kér.
Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt,
mindenkivel. Bérre, hálára nem vár,
alázatosan égfelé tekint
ha itt is, ott is felragyog egy szempár. 

Tavasz fuvall a hófödte hegyekre,
S a megáradt folyó ha partot átlép,
Tudjuk mi mind: nem is lehetne másképp.
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, 
adni, szolgálni így indul el az, aki boldog.

Túrmezei Erzsébet

Gy. Szabó Béla metszete



Tatár Mihályné

Márták és Máriák

Lapszámainkban egy-egy nőszövetség életét
szeretnénk bemutatni.  Minden közösségben vannak
Máriák és Márták, cselekvő és imádkozó asszonyok, akik
közül egyesek a közéletben vezető szerepet vállalnak.
Mások névtelenül, csendben dolgoznak, élnek, alázatos
lélekkel nem a saját maguk, hanem egyedül Isten di-
csőségét szolgálják. A nőszövetség nem öncélú, önmagát
fenntartó és magvalósító szervezet. Az a küldetése, hogy
a Krisztustól kapott szeretetet továbbadja, az Ő fényével
világítson, észrevegye a testi-lelki bajban szenvedőket, s
testvéri segítőkezet nyújtson.

Első számunkban a marosvásárhelyi vártemplomi
és kistemplomi (Gecse utcai) nőszövetség életének
fontosabb vonásairól próbálunk meg képet rajzolni.    
A különböző tevékenységek bemutatásával a célunk az,
hogy másoktól ötleteket kapjunk, egymás hite által
megerősödjünk.
Minden nőszövetségnek van egy jellegzetessége, olyan-
fajta szolgálata, amelyet legjobban, legszívesebben végez. 
Ilyen tevékenysége a vártemplomi nőszövetségnek a var-
rókör.  Ez asok figyelmet, türelmet, kézügyességet igénylő
foglalatosság nemcsak a szép munkadarabok
elkészítésével, hanem az együtt dolgozó asszonyok
közösséggé alakításával is jár. A bevezető bibliaóra,
zsoltáréneklés megadja a lelki töltetet, s így jobb kedvűen,
fürgébben mozognak a kezek. Kezdték a templom
számára hímzett úrasztali- és szószékterítőkkel, amelyek
mintáinál felhasználták a különböző templomokban talál-
ható terítők motívumait. Énekeskönyv- és bibliaborítókat
hímeztek, amelyekkel az egyházközséget támogató
külföldi vendégeket ajándékozták meg. Terítőket,
falvédőket díszítettek írásos, keresztszemes, úri hímzé-
ses mintákkal. Reneszánsz jellegű ruhákat varrtak a
Musica Humana énekkar tagjainak, székely ruhát a
tanítóképzősök tánccsoportja számára. A különböző
népviseleti darabok Erdély más-más tájegységének jel-
legzetességét mutatják be. A varrókör működéséhez
szükséges alapot az egyházközség és a külföldi támo-
gatók biztosítják. 
A népi kultúra tárgyi emlékeinek ismertetéséért,

fenntartásáért az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület Vámszer Géza nagydíját kapták.

A Gecse-utcai nőszövetséget a minden szerdán,
következetesen megtartott bibliaórák szervezték
közösséggé. Ide jönnek azok az asszonyok, akiket a lelki
szomjúság vezet, a szeretet utáni vágy ösztönöz. Azok,
akiknek szükségük van arra, hogy törődjenek velük,
számon tartsák őket, ha betegek látogassák, imádkoz-
zanak érettük. Az alkalmakat, mint a gyülekezetek nagy
részében, itt is inkább idősebbek látogatják. Ők igénylik a
legjobban, hogy tartozzanak valahova, valakihez, hogy
fontosak legyenek valaki számára.      
A Gecse utcai nőszövetség asszonyait összekovácsolták
a keresztyén élet örömei és küzdelmei. Ez a közösség a
felebaráti szeretet útján járva betegeket, öregeket látogat,
segít a rászorulókon. Jó példa erre a nőszövetségi tagok
által szervezett húsvéti bazár, ahol a maguk készítette-
festette tojásokat, díszeket, üdvözleteket adták el, s az
ebből származó alapot jótékony célokra fordítják.
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H ú s v é t i  b a z á r  a  G e c s e  u t c á b a n

„Ne felejtsük el, hogy Jézusnak nem egyszerűen

tizenkét tanítványa volt, hanem tizenkétféle

tanítványa. Egy tette mégis tanítvánnyá őket, hogy

bár a maguk módján, de mind úgy akartak élni, szol-

gálni, mint Jézus Krisztus (Júdást kivéve, mert ilyen

is van!). Ne felejtsük el, hogy egy evangélium van,

egy örömhír - de tetszett a Szentléleknek, hogy azt

négyféle ember, evangélista írja meg, mind a négy a

maga módján“.   

Gyökössy Endre



Móra Ferenc

Néha a bő ködmön is szorít
(részlet)

Egyszer, ahogy a város szélén a homokbányák
körül métáztunk a pajtásaimmal, látom, hogy az egyik
bánya felől kikanyarodik az országútra egy asszony. A feje
be van kötve nagykendővel, a hátán zsákot cipel. Az
bizonyos tapasztófölddel van tele, mert nagyon meg-
görnyed alatta. Rátátom a szemem az asszonyra, s ahogy
a szél meglibbenti a kötőjét, arra gondolok, hogy nini, de
olyan kötője van ennek a néninek, mint szülémnek.
-Vigyázz, Gergő! – kiált rám az adogató, a Veszkény pró-
kátor fia, és fölhajítja a labdát.
Fölütöm olyam magasra, hogy tán vissza se esik többet,
a fiúk hátrameresztett nyakkal néznek utána, de az én
szemem megint csak a nénikén van. No, egészen a
szülémet formázza így messziről. Az ám ni, mintha mond-
ta volna is szülém a múlt vasárnap, hogy tapasztani kel-
lene már a malomházat, mert mind kimozgósodtak a
téglái. 
- Vigyázz Gergő! – kiált megint Veszkény Gyuszi, és akko-
rát suhintok a labdára, hogy a szőlők aljáig szaladnak utá-
na nagy kurjongatva a többiek.
Én meg nézek az asszony felé, alig bír döcögni szegény.
Le akarja tenni a zsákot, de inkább magától esik le a vál-
láról. Ráül, törüli az arcát a kötőjével, és felém, fordul egy
kicsit. Megdobban a szívem: szülém az csakugyan! Valaki
mintha megtaszítana: szaladj hamar, segíts neki! Mennék
is én, de már szállingóznak vissza a fiúk. Sok az úrigyerek
köztük – mit szólnak azok hozzá, ha megtudják, hogy az
én szülém az a zsákos néni?
Visszaérnek a fiúk, azt javaslom nekik, forduljunk nap
ellen, mert ha szemembe tűz a nap, nem látom a labdát.
Pedig nem a naptól akartam én elfordulni, hanem
szülémtől. Én csakugyan hátat fordítottam az országút-
nak, hanem a többiek meg most kerültek vele szembe. A
Tarán kapitány Laci fia mindjárt el is kiáltotta magát:
- Fogadjunk, Gergő, hogy azt a nénit én ennyiről is hátba 
tudnám hajítani!
- Elhiszem – nyitám feleletre a számat, de abban a             
percben mintha megszorítaná valaki a nyakamat. 

Odakapok ijedten, körülvesznek a fiúk:
- Mi az Gergő, tán lódarázs szállt a nyakadba?
- Szorít a ködmön – mondom, és kieresztem a gombot a

nyakán.
Nem ért az semmit, most meg már úgy éreztem, mintha a
vállamat szorongatná valami erős marok. Lopva
hátranézek: fölállt már szülém, nyalábolgatja a zsákot.
Fölemelem az ütőfát, de ki is ejtem a kezemből mindjárt.
Még el is jajdítom magam, mert most meg már a csuklóm-
ban érzek olyan szúrást mintha csakugyan a darázs
csípte volna meg.
- Vesd le a ködmönt! – kiált rám a nagy Cintula – Az a
bajod bizonyosan. Hogy lehet nyáron ködmönben járni?
- Vesd le, vesd le! – biztatnak a többiek is, s megfogom a
ködmön szélét, hogy majd kibújok belőle, mert csakugyan
nagyon akadozik már a lélegzetem.
Az ám, csakhogy a ködmön nem ereszt. Mentől jobban
kapálódzom, annál jobban fog. Tapad hozzám, mintha
összenőtt volna velem.
- Na, majd segítünk – mondják a fiúk, s belém kapaszkod-
nak hárman-négyen. Őróluk csurog a verejték, énrólam 
meg szakad.
Ahogy megfordulok birkózás közben, látom, hogy szülém-
nek hátán van már a zsák, meg is indult vele, de úgy tán-
torog, hogy mindjárt elesik. Erre aztán elsikítottam
magam:
- Édesszülém! – és szétlökdösve a fiúkat, árkon-bokron
keresztül rohantam ki az országútra. A többiek persze 
utánam. Mire utolértek, akkora már én ott térdeltem szü- 
lém előtt, és könnybe lábadt szemmel könyörögtem neki, 
hogy én vihessem haza a földet.
- Hova gondolsz kis bolondom? – mondta nevetve, de az
ő szeme is telefutott könnyel. – Hiszen meg sem bírnád
mozdítani. Aztán meg mind elkeverné a drága szép kis- 
ködmönt. S megsimogatta a ködmönt, amely nem 
szorított már egy csöppet se. Gyöngéden, puhán libegett 
rajtam, s mintha a belevarrt színes virágok mind megele-
venedtek volna. Szerettem volna, ha a fiúk is észreveszik 
ezt a változást, de azoknak csak a zsákon volt az eszük-
lelkük. Mind vinni akarta, és boldog volt, aki legalább  hoz-
zá érhetett. Utoljára a nagy Cintula kapta a hátára az  
egyik végét, Veszkény Gyuszi és Tarán Laci osztoztak
a másikon, a többiek meg két oldalról kapaszkodtak bele. 
Nekem nem jutott belőle semmi, szülémmel fogództam 
össze, aki nem győzött hálálkodni, hogy neki milyen jó 
kisfia van.
Az ám! A jó kisfiúnak égett az arca szégyenletében, mint
a tűz. S csak azért nem vallottam be szülémnek, hogy én
vagyok a világon a leghaszontalanabb kisfiú, mert nem
akartam megrontani az örömét. Szegény nem tudott hova
lenni a boldogságtól, ahogy a sok gyerek telezsibongta az
öreg malomházat, amely ennyi vidám lármát száz
esztendő alatt se hallott. Tarán Laci mindjárt hozzá is
akart fogni a tapasztáshoz, s ha ránk nem estellik, tán
még most is ott gyúrjuk a sarat.
Szép holdvilágos éjszakával végződött ez a nap. Malvinka
nyitva hagyta az ablakunkat, s a behulló holdfényben alig
tudtam elaludni. Csukogattam, nyitogattam a szememet,
s egyszer, ahogy kinyitom, látom, hogy a szék karjára
akasztott ködmön kinyújtja felém a két ujját.
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Reich  Károly rajza



Simon Virág

Segítsük a szükségben levőt 
Az Add a kezed óvoda

Gyermekdalokat éneklő, mosolygó gyerekek
fogadtak a marosvásárhelyi Add a kezed óvodába.           A
Gecse Dániel Alapítvány által működtetett kisded-óvóban
3-13 év közötti értelmi fogyatékos, halmozottan sérült
gyermekekkel foglalkoznak. Az alapítvány, mely-nek
elnöke Lőrincz János, református lelkipásztor, öt és fél
éve indította az óvodát, amelynek fő célja segíteni a sérült
gyermekeknek és szüleiknek. A barátságos, vidám
hangulatú óvodát, s a benne folyó tevékenységet
Bereczki Zsuzsa gyógypedagógus mutatja be.
- Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozunk. Számukra hétköz-
napokon fél kilenc és fél egy óra között csoportos és
egyéni foglalkozásokat szervezünk. Főként a gyakorlati
tudnivalókra fektetjük a hangsúlyt. A kiscsoport tagjainak
segítünk a közösségi életbe való beilleszkedésben, meg-
tanítjuk őket tisztálkodni, étkezni. A tulajdonképpeni
tanítás lényege az, hogy mindenki saját képessége
szerint elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyekre szük-
sége van a mindennapi élethez. A nagycsoportosokat a
kisegítő iskolába való beilleszkedésre készítjük fel. Velük
már bizonyos tanterv szerint dolgozunk. A program rugal-
mas, s az egyéni képességekhez alkalmazkodik.
Elmondhatom, hogy az évek során 16 gyereknek
„engedtük el a kezét“, nagyrészük a marosvásárhelyi
kisegítő iskolában tanul tovább, páran speciális osztályba
kerültek. Az itt dolgozó szakemberek: gyógypedagógu-
sok, logopédusok egyénileg is foglalkoznak a
gyerekekkel. Az óvoda létszáma folyamatosan bővül, a
marosvásárhelyi gyerekek mellett a környező sőt a
távolabbi falvakból is behoznak sérült gyerekeket.
Lehetőségeink függvényében megpróbáljuk megoldani
szállításukat. Hangsúlyoznom kell, hogy a gyerekek
fejlődésében nagy szerepe van a szülőknek is. Az általunk
végzett foglalkozás után szükséges, hogy a szülők foly-
tassák a munkát. Időnként összeülünk a szülőkkel, s

megbeszéljük a gondokat, sikereket. Arról is érdemes
szólni, hogy ambuláns foglalkozást is tartunk, ami abból
áll, hogy a gyereket időnként be lehet hozni az óvodába,
ahol pár óráig a szakemberek foglalkoznak velük.
Ugyanakkor szaktanácsadást tartunk a 0-3 év közötti,
fejlődésben visszamaradott, sérült gyermekek szüleinek
is. Ez tulajdonképpen abból áll, hogy szakembereink a
behozott gyerek képességeit felmérik, s a szülőket otthon
alkalmazható tanácsokkal látják el. Célja a korai
fejlesztés, foglalkozás megszervezése, irányítása.
Munkánkat keresztyén értékek alapján végezzük, ter-
mészetesen felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül
- hangsúlyozta Bereczki Zsuzsa. Fontos kiemelni, hogy a
marosvásárhelyi Márton Áron (volt Lupény) utcában
működő Add a kezed óvodában folyamatosan fogadják a
szellemi sérült gyermekeket. Azok a személyek, akik töb-
bet szeretnének megtudni az óvoda működéséről a
164.505-ös telefonszámon érdeklődhetnek.
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A tündér – gondoltam félálomban, és nem ijedtem meg
egy csöppet sem. A két ködmönujj pedig egyre közelebb
jött hozzám, s mire az arcomig ért, akkorra már kéz is volt
benne, reszelős, kemény, mégis puhán fogó kéz.
Végigcirókálta az arcomat, éreztem, hogy az egyik ujján
nagy gyűszű van.
- Apám – mondtam repdeső szívvel, és boldogan sülyesz-
tettem bele fejemet a két tenyerébe, úgy aludtam egész 
éjszaka. 
Reggel, ahogy elzavartam a szememből az álompil-
langókat, a ködmön ott volt a helyén, karjai üresen lógtak
le, mint akármilyen más ködmönnek a karjai. De az alján
szinte lángoltak a peremérvirágok, mintha selymük most
szaladt volna ki a tűzből.
És én megéreztem, hogy egy láthatatlan szempár vigyáz-
za minden lépésemet, és csak akkor mosolyog rám, ha
úgy viselem magam, hogy a ködmönnek ne legyen oka
szorítani. 

(Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című regényéből)

Elfogadni és adni

Taníts meg várni, hallgatni és
csendben lenni.

Tégy kicsinnyé és elég szegénnyé ahhoz,
hogy el tudjak fogadni segítséget

másoktól is.
Vezess engem az úton, végig a világon,

hadd keressek kenyeret a bajban levőknek,
s hadd keresselek mindig téged.

Hadd tegyek hasznosat anélkül, hogy
kényszerítenének rá.

Hadd legyek segítséggé mások számára
anélkül, hogy terhükre lennék.

Fordítsd szívemet mindazokhoz, akik
reménytelenül birkoznak problémáikkal.

Hadd törődjem azokkal, akikkel senki más
nem törődik.

H. Oosterhuis
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Gye r e ko l da l

A  H E L Y E S  C Í M
A Biblia olyan, mint egy nagy város. Sok ember nem mer bemenni

oda, mert fél, hogy eltéved. Az ilyenek tévednek. Ebben a „városban“ találunk
szép, széles „fasorokat“, mint például a Zsoltárok könyve. Aki nem tud még
imádkozni, ott megtanulhat. De vannak „utcák“, melyek a kereszthez
vezetnek, ezek az evangéliumok. Aki hajlandó ezeken elindulni, bűneit meg-
bánni, az mindörökre megszabadul az ítélettől és boldogan folytathatja útját.
Biblia városban 66 utca, út és fasor van, a Biblia könyvei. Számtalan lakosát
„vers“-nek hívják. Mindegyikük szívesen segít az idegennek, aki a városba
látogat. A sok ház mindegyik emeletén egy-egy vers lakik. A legnagyobb ház
a belvárosban van, ebben 176 „vers“ lakik. Ez a Zsoltár-fasor 119. szám. Ne
felejts el János utca 3 szám alá, a 16. emeletre bekopogni. Ott találkozol
azzal a verssel, amellyel először ismerkedtem meg. Őt nagyon szeretem.
Eleinte talán nehéz lesz a kívánt utcát megtalálni. Ezért tanulmányozd a
városkapuban elhelyezett várostérképet ( a Biblia tartalomjegyzékét ). Szakíts
időt magadnak, hogy meglátogasd mindazokat a verseket, melynek címét
ebben a könyvben találod. És nemsokára sok jó barátod lesz ebben a nagy
városban.

ÉRD EK ES S É G E K :

O L V A S D  É S  V Á L A S Z O L J !
Luk. 2: 39-52.

Emlékszel még arra az alkalomra, amikor először mentél templomba? Ugye örültél neki? Jézus tizenkét esztendős
korában elment Isten házába. A templom Jeruzsálemben volt, s ők meglehetősen messze laktak tőle. Jézus mégis
boldog volt, hogy eljöhetett. Tudod miért? Mert Isten a templomban közel van az emberhez. Jézus számára pedig az
volt a legnagyszerűbb, ha Mennyei Atyját egészen a maga közelében érezhette. Isten házában, a templomban, ahova
rendszeresen jársz, az emberek egészen közel kerülhetnek Istenhez, ha tisztelettel hallgatják üzenetét, bocsánatot
kémek gonoszságukért és aztán... azt teszik, amit az a kisfiú, akinek egy forgalmas úton kellett átmennie: kis kezét
beletette egy bácsi nagy markába és azt mondta: „Tessék szíves lenni átsegíteni engem!“  Ezt megteheted a templom-
ban is. Kérheted az Urat, hogy kézen fogva vezessen. Jó dolog minden vasárnap Isten házában idõzni.

1. Miért mentek az emberek a jeruzsálemi templomba? Luk. 2, 41
2. Hol találták meg Jézust szülei? Luk. 2, 46. 
3. Mit kérdezett tőle az anyja? Luk. 2, 48. 
4. Mi volt Jézus válasza? Luk. 2, 49. 

Mi dolog, hogy engem kerestetek? Nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai.

Ahúsvét,apáskaünnepére.
Atemplomban,adoktorokközöttülve

Miértcselekedtedeztvelünk?Nagybánattalkerestünktéged.
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Brigitta VI. oszt. Koronka

A k is  a  Jan ika  minden  es te
egyedül  mondta e l  az est i  imát .
Édesanyja  mégis  o t t  á l l t  mel -
le t te ,  nem fe le j te t t -e  e l  va lami t
és e la lvás e lő t t  megcsókol ta .
Miu tán e l imádkozta ,  „ Is tenem
áldd meg aput  és anyut ,  á ldd
meg testvére imet  és nagyszü-
le imet” ,  á l ta lában a lvásra ha j -
to t ta  fe jé t .
Egy  es te  még is  hozzá fűzö t t
va lam i t  az  imához :  „És  Te ,
I s tenem,  v i gyázz  magadra ,
mer t  ha ve led tör tén ik  va lami ,
akkor  jó l  nézünk k i ” .

Barátaid bizonyára csodálkoz-
nak majd, amikor megmutatod
nekik a palackba zárt tojást. A
rejtély nyitja: áztasd a tojást
erõss ecetbe, a héja egy idõ
után annyira megpuhul, hogy
könnyedén átnyomhatod az
üveg nyakán.
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Dr. Pethő Mária

Profilaxis – betegségmegelőzés
Oltások

A keresztyén család kiváltsága, hogy gyermekeit
Isten ajándékaként fogadja el, s róluk  felelősséggel gon-
doskodik. Minden édesanya és édesapa legfőbb vágya,
hogy gyermeke tiszta lelkű és egészséges legyen.          Az
egészségen nemcsak a betegség tüneteinek hiányát,
hanem a különböző
szervek, szervrendsze-
rek zavartalan működé-
sét, a testi-lelki
harmóniát    értjük.     
Az egészség tartalék erőt, ellenállóképességet is jelent. 
Ellenállóképességet a fertőzések, betegségek, fizikai-
szellemi terhelés esetében.  Ahhoz, hogy gyermekeink
egészségesek legyenek, maradjanak, ismernünk kell a
megelőzés (profilaxis) eszközeit. A legfontosabbak ezek
közül: helyes táplálkozás, védőoltások, a vérszegénység
illetve a csontgyengeség megelőzése céljából adott vas
és D-vitamin, rendszeres szűrővizsgálatok, következetes
nevelés, harmonikus családi élet. 
A betegségmegelőzés egyik fontos eszköze a védőoltás.
A megelőző (preventív) orvostudomány nagy lépése a
csecsemő és gyermekkori fertőző betegségek leküzdése.
Az oltások fontosságát könnyű megérteni. Ma már segít-
ségükkel megszabadulhatunk a rettegett gyermek-
bénulástól, torokgyíktól, szamárköhögéstől, kanyarótól, s
az oltások használatával lényegesen csökkent a
tüdőbetegek száma is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy

a szülők betartsák az oltási fegyelmet. A védőoltások
legyengített kórokozókat tartalmaznak, melyek, a
szervezetet ellenállóanyag termelésére serkentik, de
betegséget nem okoznak. Az ellenanyagok egy valódi
fertőzés esetén készen állnak, s felveszik a harcot
azokkal a vírusokkal, baktériumokkal szemben, amelyek
azokat a betegségeket okozzák, melyekkel szemben
védőoltást kapott a gyerek. Így a szervezet sikeresen
védekezhet olyan járványos betegségek ellen, amelyek
régebb oly sok emberéletet követeltek. Hazánkban a
következő védőoltásban részesülnek a gyermekek:
1.    BCG – tüdőtuberkulózis ellen, már az újszülött osztá-

lyon beoltják a csecsemőt.
2.    Eugerix B – B típusú sárgaság ellen (2 oltás szük-

séges, újszülött korban, 2 és 6 hónapos korban).
3.    Di-Te-Perx – difteria, tetanusz, szamárköhögés ellen,

összetett oltás (2, 4, 6, 12 hónapos korban, 2 és fél
évesen, 6-7 évesen, 11-12 éves korban megerősítés
céljából).

4.    Polimielitis (gyermekbénulás) ellen (2,4,6, és 12
hónapos korban, újraoltás iskolás korban).

5.    Morbilli-kanyaró ellen (12-13 hónapos korban,
újraoltás elemi iskolás korban)

Bizonyos körülmények között, veszélyeztetett csoportok
tagjainak adhatnak grippe, hastífusz elleni védőoltást.
Fontos tudni, hogy az oltás után előfordulhatnak oltási
reakciók (bőrpír, hőemelkedés, nyugtalanság), de ezek
veszélytelenek, borogatással vagy lázcsillapítóval kezel-
hetjük őket. Amennyiben a beoltott gyerek állapota
súlyosabbá válik, vigyük azonnal orvoshoz. 
József Attila írta: „Mert mi teremtünk szép, okos lányt/ és
bátor értelmes fiút/ ki őriz belőlünk egy foszlányt/ mint a
nap fényéből a Tejút.“
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* 2002 február-március hónapban megtartottuk körzeti
vezetői megbeszéléseinket. Sajnos nem minden
nőszövetség elnöknője tudott eljönni ezekre az alkal-
makra. Örültünk volna, ha közösen sikerül megbeszélni ez
évi programjainkat.
* 2002 február 17-én vándorútra indult az egyházmegyei
nőszövetség zászlaja. Eddigi útja Dózsa György, Kebele,
Nagyölyves, Koronka. Következik Kutyfalva (május12),
Maroscsapó (június 2), Istvánháza (június 23),
Marosvásárhely III. (július 14), Székes (augusztus 4).
* 2002 március 1-én egyházmegyeszerte összegyűltek
asszonyaink a Nők Világimanapját megtartani.
Idén, a Romániában élő és dolgozó asszonyokért imád-
koztak a világ asszonyai.
* A Marosvásárhely II. – Gecse utcai gyülekezet
nőszövetsége az idén is, immár harmadik éve megsz-
ervezte a húsvéti bazárt.
* 2002 április 2-án a Vártemplomi nőszövetség karöltve az
EMKE marosvásárhelyi szervezetével kézimunka-kiál-
lítást szervezett az Eminescu utcai Diakóniai Otthonban,
Haáz Sándor képzőművész – tanár 90. születésnapjára. 

* 2002 április 15-án gobelin – kiállítást szerveztünk a
marosvásárhelyi asszonyok munkáiból a Teleki házban.
* 2002 április 16-án nőszövetségünk egyházmegyei
közgyűlést tartott a Marosvásárhely III. – Ludasi utcai
gyülekezet templomában. Ez alkalommal Dr. Bustya
Dezső nyugalmazott lelkipásztor „Hálaadással áldozzál
Istennek” címmel tartott előadást, melyet a nőszövetségi
tevékenységről szóló beszámolók követtek. 
* 2002 április 20-án Székelykövesd volt házigazdája az
idéni I. körzeti konferenciánknak, melyet Mezőbergenye,
Csittszentiván, Mezőpanit, Galambod, Mezőcsávás,
Mezőkölpény, Mezősámsond, Uzdiszentpéter és
Nagyölyves nőszövetségei számára tartottunk.
A téma: „A türelem rózsát terem”.
* 2002 május 21-én, Pünkösd harmadnapján, Somosdon
tartjuk a nyárádmenti körzet konferenciáját. 
* 2002 május 24-26. Kerületi konferenciára kerül sor,
melynek helyszíne Kézdivásárhely.

Hírrovatunkban szívesen közöljük a fontosabb
nőszövetségi rendezvények időpontját és témáját.  
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Keresztrejtvény - Nők a bibliában  
Rejtvényünkben néhány, a Szentírásban szereplő nő
nevét rejtettük el. Vannak közöttük általánosan, de van-
nak kevésbé ismertek is. Életük legtöbb esetben áldássá
lett.

Vizszintes: 1. Egyiptomi rabszolganő, Ismael
édesanyja. 6. Egyiptomi papleány, Efraim és Manassé
édesanyja. 14. Templomépítő izraeli király. (N).
15. Zavarosan néz! 16. Rendetlen mázoló! 18. Elemi
részecskék. 19. Becézett Dániel. 20. Kémiában kettő.
21. Skálahang. 22. Hispánia régi lakója. 24. Babonák tár-
gya. 26. Nagy edény. 27. Növényi eredetű zsír. 29. Hippi
csoport. 30. Salvador ... katalán festő. 31. Neves olajtár-
saság. 32. Régi iskola. 33. Ragadazó madár. 34. Hiányos
fém! 35. Talál. 36. Görög Ilona. 37. Ilyen mód is van.
39. Értelmetlenül és sokat beszél 43. Gazdag. 44. Ilyen
orr is van. 46. Dolgozót. 48. Majdnem Hús! 49. Vissza:
ingerel. 51. Ex...: könyvjegy. 52. Növény része. 54. A lakat
is ez. 55. Izmot csonthoz rögzít. 56. Régies menyasszony.
57. Vissza: gyarapszik. 58. Tőkés Ödön. 59. Vissza: híres
akác (é. f.) 61. Becézett Ilona. 62. Utazó. 64. Bebocsátást
kér. 65. Ez hangzott el az Ebál hegyén (5 Móz, 27).
66. Izraeli törzs. 67. Becézett Lóránt. 68. Terület mérték-
egység. 69. Nem előtte, hanem ... 70. Iker fele! 71. Fémet

munkál. 73. Ilyen női nap is van. 76. Kis
gyereket ringat. 79. Perzsa királynő, népe
megmentője, régi neve Hadassa. 81. Vidám
történet. 83. Bátor és ötletes édesanya, nád-
ból fonta a kosarat. 84. Jerikói nő, ki a
hithősök közé jutott. Dávid király ükanyja.

Függőleges: 1. A kormányzás
feltétele. 2. Alváshoz köttetett. 3. Vissza: ter-
més. 4. Római szerelem (é.f.) 5. Vissza:
történelmi időszak. 6. Így megy Arany János
szegény jobbágya. 7. ... László, jeles erdélyi
irodalmár (1907-1959). 8. Kőszén fele!
9. Emil női társa. 10. Vissza: a mongol
nagyvezér. 11. Régen ázott. 12. Állóvíz
13. Juhakol. 14. Zebedeus felesége, Jakab
és János  édesanyja. Ott volt a kereszt alatt
s vasárnap ő is a sírhoz igyekszik. 17. Az
első európai nő, ki Pál missziója során
keresztyénné lett.  23. Vissza: nem rossz,
sőt ...  24. Kanapé fele! 25. Darab közepe!
26. Disznót őriz. 28. Rangfokozat. 29. Fél
gallér! 30. Dán városából való; ingerel,
haragít, vadít.  32. Dél-svájci tartomány.
33. Félig káplár. 35. A léc szélei 37. Ingerel,
haragít. 38. Szabó Sára. 39. Lejegyezték.

40. Kézdi-...i egyház -megye. 41. Rokon fogalmak (é.h).
42. Ugat egynemű hangzói. 43. Bánat. 45. Timótheus
édesanyja. 46. Pilátus felesége. Nevét nem a Bibliából
ismerjük. Berde Mária szép verse is idézi nevét és
emlékét.  47. A gyönge ellentétje. 49. Ézsau lencséjét
ilyen edényben szoktuk emlegetni. 50. Kelta nép.
52. Darabolja. 53. Ő büszke volt: névmással.
55. E névnek Kosztolányi állít szép emléket. 58. Fának is
van. 60. Tűzhely sütője.  61. Fél Itália! 63. Antal Nóra.
64. Vissza: konzervál. 65. Régen kezd! 67. Vissza: eledel.
69. Vissza: égéstermék. 71. Tesz. 72. Hiányosan
73. Régen megírta. 74. Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
75. Part fele. 77. Lakatos János. 78. A Balaton is ez.
80. Csak félig erős!  82. Személyes névmás (I).

A rejtvényben szereplő nevek megtalálhatók az 1
Móz.21; 1 Móz. 41; 2 Móz. 6; Eszt. 2; Mt. 1; Mt. 27;
Ap.csel. 16; 1 Tim.1-ben. Beküldendők: vizszintes: 1, 6,
79, 83, 84; függőleges: 14, 17, 45, 46 -június 15-ig. A
helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
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Mérés konyhamérleg nélkül
A jó konyhának egyik legfontosabb kelléke a konyhamérleg, hogy az egyes receptekben megadott súlyokat

pontosan betarthassuk. Nélkülözhetjük a konyhamérleget, ha az alábbi mértékeket alkalmazzuk:

1 csapott evőkanál liszt = 1 deka
1 vizespohárnyi búzadara (gríz) = 17 deka
1 púpozott evőkanál kristálycukor = 3 deka

1 csapott evőkanál zsír = 2 deka       1 csapott evőkanál só = 2 deka
½ liter liszt = 30 deka                       1 evőkanál tejföl = 2 deka
1 vizespohárnyi rizs = 19 deka                           

Kiadja a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége.    
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Tatár Mihályné, Simon Virág.                 
Tördelés: Székely Ferencz   Borítólap: Orbán Tibor  
Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám. Telefon: 214975

Készítette: Zöld György


